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“Do¤rudan do¤ruya Kur’ân’dan al›p ilham›, / Asr›n idrakine söyletmeliyiz ‹slâm›.”

Din, vatan ve hürriyet flairi Mehmed Akif’in, Kur’ânî bir nur ve mukaddes kitab›-
m›zdan müjdeli bir mesaj beklentisi içindeki ‹slâm dünyas› ad›na bu m›sralarla dile
getirdi¤i ideal, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edi-
len Risale-i Nur Külliyat› ile gerçekleflmifl; Kur’ân’›n ça¤›m›z insan›na verdi¤i mesajlar
bu eserlerle ortaya konulmufltur.

Modern ça¤ insan›n›n arad›¤› Kur’ân yorumunu, en mükemmel flekliyle Risale-i
Nur’da bulmak mümkündür. Bu yorum, “ruh-i aslî”yi rencide etmeden, asr›n idrakine
uygun izahlar› ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu asra ba-
kan mesaj›n› anlay›p yorumlama hususunda “tecdit” vazifesini ifa etmifltir.

Ça¤›m›z›n hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastal›klar›n› isabetle
teflhis eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü çerçevesinde
kaleme ald›¤› Risale-i Nur’la, bu zaman›n manevî ihtiyaçlar›na tatminkâr cevaplar ve-
ren bir iman hazinesini ortaya koymufltur.

Neden zaman, iman kurtarmak zaman›d›r?

Çünkü ça¤›m›zda iman, eski devirlerde görülmemifl hücum ve taarruzlara maruz-
dur. Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya de¤ildi. Cemiyetlere,
büyük ölçüde teslimiyete dayal› bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatlar›n sözleri,
delilsiz de olsa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanlar›n yayg›n hâle gel-
mesi sebebiyle, bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviyeye
ulaflm›flt›r. As›rlard›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu asr›n
çalkant›lar› içinde yol bulup, ça¤›n modern imkânlar› kullan›larak birçok insana mal
edilebilmifltir.

‹flte Bediüzzaman Said Nursî, bu geliflmelerin, Müslümanlar›n dahi iman›n› tehlike-
ye sokaca¤›n› görerek, bir sel gibi gelen inançs›zl›k telkinleri karfl›s›nda, do¤rudan
do¤ruya Kur’ân’dan ilham alarak telif etti¤i Risale-i Nur gibi muhkem bir seddi tesise
muvaffak olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bigâ-
ne kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki va-
zifem nedir?” suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; baflta Allah’a iman olmak üze-
re bütün iman esaslar› izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe ad›na or-
taya konulan flüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevapland›r›lmakta; ilimle dinin
uzlaflmazl›¤› yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmakta; ‹slâ-
m› dejenere etmek maksad›yla giriflilen tahrifatç› tahrip teflebbüsleri bofla ç›kar›l-
makta; maddeci anlay›fla bina edilen medeniyetin insanl›¤› sürükledi¤i manevî buh-
ranlar, Kur’ân’›n tevhit ve haflir gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu okfla-
yan, kalbi tatmin eden tatl› izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizli¤in-
den do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefahat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›yla izale
edilmektedir.
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Risale-i Nur’un çok büyük önem tafl›yan bir di¤er özelli¤i de, ça¤›m›z›n sosyal ve
siyasî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tart›flma ko-
nular›na küresel boyutta ve kal›c› geçerlilik tafl›yan ufuk aç›c› yorumlar›yla sa¤lam ve
tutarl› çözümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu önceleyen
ve müspet hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynak-
l›k etmesidir.

Risale-i Nur’un pek çok dünya diline çevrildi¤i; dünya üniversitelerinde tezlere ve
ilmî araflt›rmalara konu oldu¤u; hakk›ndaki peflin hükümlerin sür’atle y›k›lmaya yüz
tuttu¤u; muhteva ve mesaj›n›n her geçen gün daha iyi anlafl›ld›¤› flu günlerde, bu pa-
ha biçilmez k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak ye-
niliklerle tekrar neflrederek, önemli bir hizmeti daha ifa etti¤imiz inanc›nday›z.

Yap›lan yenilikleri flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlar› ayn› sayfada verilmifl; kelime-
lerin seçiminde 8-11. s›n›f ö¤renci düzeyi esas al›nm›flt›r. Kelimeye, geçti¤i yerdeki
anlam›n verilmesine özen gösterilmifl; farkl› anlamlar› pefl pefle s›ralanm›flt›r. Ayr›ca,
bilinen sözlük anlam›n›n d›fl›nda, Risale-i Nur’un orijinal üslûbu içinde kendisine has
bir anlamda kullan›lan kelime veya kelime gruplar›n›n aç›klamas› da, buna uygun fle-
kilde yap›lm›flt›r.

2. Risale-i Nur’un metni, üslûp ve özelli¤i de dikkate al›narak, Türkçenin imlâ kural-
lar›na göre dizilmifltir.

3. Müellif Bediüzzaman Said Nursî’nin k›sa biyografisinden baflka; onun hayat›nda
önem tafl›yan tarihlerin s›raland›¤› bir tarih cetveline, ayr›ca yer verilmifltir. Bu cetvel,
ayn› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva et-
mektedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettikleri
konjonktür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “fla-
h›s ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda
bilgilenmekle birlikte, onlar›n metindeki yerlerine de kolayl›kla ulaflabilecektir.

5. Metinde geçen ayet ve hadisler için iki ayr› bafll›k alt›nda indeks haz›rlanm›flt›r.
‹ndekslerin alfabetik s›ralan›fl›nda, metinlerin Türkçe okunufllar› esas al›nm›flt›r. Böy-
lece, Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

6. Genel indeks, konu bafll›klar› belirlenirken alt bafll›klar›n da dikkate al›nd›¤› bir
titizlikle haz›rlanm›flt›r.

7. Her risalenin “telif tarihi” ile ilgili olarak elde bulunan bilgiler hem o risalenin
bafllang›c›na, hem de liste olarak eserin sonuna konulmufltur.

YEN‹ ASYA NEfiR‹YAT
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1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde do¤an Bediüzzaman, ilk e¤itimini a¤abeyi Mol-
la Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l süren tahsil

hayat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Mehmet Celâlî’nin med-
resesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan ayr›ld›. ‹lmî münazaralar-
daki baflar›s›, genç yaflta ulaflt›¤› seviye, anlafl›lmas› en zor konular› kolayl›kla anlamas› ve mütalâa
etti¤i kitaplar› kolayl›kla ezberine almas› gibi farkl›l›klar› sebebiyle, zaman›n âlimleri ona “Bediüzza-
man” lâkab›n› uygun gördüler.

Bitlis’e gelen Bediüzzaman, Vali Ömer Paflan›n kona¤›nda iki y›l kald›ktan sonra Van’a gitti. Bura-
da kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor Medresesini ku-
rarak dersler de vermeye bafllad›. E¤itim çal›flmalar› s›ras›nda, fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte
okutulaca¤›, “Medresetüzzehra” ad›n› verdi¤i üniversite projesinin e¤itim esaslar› ve yönetim fleklini
de belirledi.

Vali kona¤›nda bir gazetede okudu¤u haber üzerine Bediüzzaman, hayat›n›n bir gayesi olarak
“Kur’ân’›n bu asra bakan manevî mu’cizesini insanlara ispat ederek gösterme” karar›n› verdi. Bu ha-
ber, ‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na
hâkim olmak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müslümanlar Kur’ân’dan so¤utul-
mal›.” Van’daki uzun ikametinin neticesi olan bu karar ve fiarkta kurulmas›n› istedi¤i üniversite fikri,
Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Paflan›n
teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda kurulmas›n› iste-
di¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i Hümayuna sundu. An-
cak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflimde bulunmad›. Geliflinden iki ay
sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her suale cevap verilir, her müflkül hallolu-
nur; fakat sual sorulmaz” fleklinde bir daveti kap›s›na asmas›, k›sa sürede bütün ‹stanbul’da de¤iflik
çevrelerde yank› buldu. Evhamlanan hükümet taraf›ndan birkaç kere tutuklanan Bediüzzaman, hu-
kukî aç›dan suç isnat edilemeyince, serbest b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhanesine
gönderilmekten kurtaramad›.

Doktorlar›n “sa¤lam” raporu vermesine ra¤men, o gözetimde kalmaya devam etti, sadece yeri de-
¤iflti; t›marhaneden tekrar hapishaneye gönderildi. Çünkü, hükümet ile uzlaflmam›flt›. Zaptiye Naz›r›
fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmiflti—kurulmas›n› önerdi-
¤i üniversitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen ödenmeye bafllanaca¤› sözü-
nü almas›na ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi Bakanlar Kurulunun gündemine al›-
nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri sus pay› olarak gördü¤ünden kabul et-
medi ve hapishaneye gönderilmeyi tercih etti.

23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyetin ilân edilmesiyle serbest b›rak›lan Bediüzzaman Said Nursî, ‹s-
tanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hitap” ad›yla ya-
y›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde, daha sonra ‹ttihatç›-
lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde makaleler
yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal gruplara görüflle-
rini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana gelen tepkiyi ortadan kal-
d›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹l-
lerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhtelif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›.
Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Meflrutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ay-
k›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.

Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, Bediüz-
zaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.
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Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir savunma-
n›n sonunda beraat etti. Serbest b›rak›ld›ktan sonra ‹stanbul’dan ayr›ld›. Bu müdafaas›, ‹ki Mekteb-i
Musibetin fiehadetnamesi veya Divan-› Harb-i Örfî ad›yla neflredildi.

1910 y›l› bahar›nda Van’a ulaflan Bediüzzaman, birkaç ay Horhor Medresesinin yeniden düzenlen-
mesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret etti.
Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden faydalan-
malar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klamalar›n
özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

K›fl mevsiminin girmesiyle fiam’a giden Said Nursî, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Camiinde,
sonradan Hutbe-i fiamiye ad› ile neflredilen, ‹slâm dünyas›n›n siyasî, ekonomik ve sosyal sorunlar› ve
çözüm yollar›n› anlatt›¤› bir hutbe okudu.

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Rumeli se-
yahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n bafllamas›yla inflas› dur-
durulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Bediüzzaman’›n “Do¤uda bir
üniversite kurulmas›” teklifi, hükümetçe kabul edildi. Üniversitenin temeli, 1913 y›l›nda at›ld›ysa da,
I. Dünya Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine sebep oldu.

Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla birlikte Do¤u ‹llerimizin Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesi üze-
rine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komu-
tan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Ruslara esir düflünce, Kos-
turma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar ederek, Kosturma, Petersburg,
Varflova, Viyana, Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi üzerine, ‹stan-
bul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhülislâm Mûsa Kâz›m
Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede “Mahreç” payesi verildi. “Mah-
reç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n reisi olan
“Baflmüderris”ten sonraki ilmî rütbe anlam›na geliyordu.

Çaml›ca’da, Yusuf ‹zzettin Pafla Köflkünde kalan Bediüzzaman, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini ça¤›n insan›-
na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anlatan
Rumuz, sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü sözleri içine alan Hakikat Çekir-
dekleri, ahlâk ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre ve fiemme adl› risalelerini yazd› ve ya-
y›nlad›.

Bu s›rada Birinci Dünya fiavafl› da bitmifl ve ‹ngilizler payitaht› iflgal etmekle kalmam›fl, Türkiye’de
kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamuoyunda ciddî
kuvvet kazanan ‹ngiliz taraftarl›¤›, etkisini, Bediüzzaman’›n Hutuvat-› Sitte adl› eserini ‹stanbul’un
önemli yerlerinde da¤›tmas›yla, kaybetti.

Anadolu’da bafllayan ‹stiklâl Savafl›n›n ve Kuva-i Milliyenin aleyhine, ‹ngilizlerin etkisinde kalan
baz› çevrelerin bask›s›yla ç›kar›lan fieyhülislâm fetvas›na karfl› bir fetva yay›nlad›. Yaz› ve makalele-
rinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl mücadelesini des-
tekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip etti¤inden, ›srarla Ankara’ya
davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl gel-
din” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da milletvekilleriy-
le önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da bulunmak için 10 mad-
delik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyetleri baz› çevreleri oldukça rahat-
s›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda ciddî bir tart›flmaya yol
açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha fazla uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve yeni re-
jimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›klar›n›n ilk iflareti oldu.
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Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve Zey-
lü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yüzünden in-
flas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunulan teklif kabul edi-
lerek kanunlaflt›.

Bediüzzaman, bu çal›flmalar› s›ras›nda, yeni rejimin önde gelenlerinin farkl› bir yolda oldu¤unu ve
onlarla birlikte hareket etmenin mümkün olmad›¤›n› anlad›. Kendisine Ankara’da kalma karfl›l›¤›nda
sunulan, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin en yüksek dinî makam› olan fiark Umumî Vaizli¤i ve mil-
letvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›nda Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya karfl› tepki-
ler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i plân›ndan vaz-
geçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e destek karar›ndan vazge-
çirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›, Do¤udaki di¤er nüfuzlu kim-
seler gibi, o da Burdur’da zorunlu ikamete gönderildi.

1925 y›l›n›n May›s ay› ortalar›nda getirildi¤i Burdur’da Nurun ‹lk Kap›s› ad› ile kitaplaflt›rd›¤› iman
hakikatlerini anlatmaya bafllad›. Daha önce Arapça olarak yazd›¤› fiemme ve fiule risalelerinin ek par-
çalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Isparta’ya, sonra da ücra bir köy
olan, Barla’ya nakledildi.

Öldükten sonra dirilifli ispatlayan Haflir Risalesi, Kur’ân-› Kerîm’i esas alan ve insanlar›n imanlar›n›
kurtarmalar›na vesile olan Sözler ve Mektubat tamamen, Lem’alar ise 26. Lem’aya kadar, Barla’da ya-
z›ld›.

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya çal›fl›l›yor-
du. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, risale-
ler el yaz›s›yla yüz binlerce yaz›larak ço¤alt›lmaya baflland›.

Sekiz y›ll›k Barla hayat›ndan sonra Bediüzzaman 1934 y›l›n›n yaz aylar›nda Isparta’n›n merkezine
getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el konuldu. Bedi-
üzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak askerî araçlarla Eskiflehir
hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otu-
zuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam etti. Eskifle-
hir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye, hukukî bir suç is-
nat edilememesine ra¤men, Tesettür Risalesi bahanesiyle, ancak “kanaat-i vicdaniye”ye dayanarak,
11 ay hapisle birlikte Kastamonu’da “mecburî ikamet” cezas› verdi. On befl talebesini ise alt›flar ay
hapis ile cezaland›rd›.

Tahliye edildi¤inde serbest b›rak›lmayarak, polis gözetimi alt›nda mecburî ikamet için Kastamo-
nu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risalesi, Alt›nc› fiua
ve Yedinci fiua olan Ayetü’l-Kübra Risalesi burada yaz›ld›.

Bediüzzaman, 20 Eylül 1943’de Isparta Savc›s›ndan gelen talimat üzerine yeniden tutuklan›p, 3
Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla Çank›r› üzerin-
den Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltirilmesi karar› al›nd›¤›
için, Isparta, Kastamonu ve Denizli’deki Nur Talebeleriyle beraber 25 Ekim 1943’te Denizli’ye sevk
edildi. 

Tecrit alt›nda bafllayan Denizli hapsinde On Birinci fiua, On ‹kinci ve On Üçüncü fiualar› yazd›. 15
Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›na ra¤men ser-
best b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi tutuldu. Burada, camie
gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda u¤ruyordu. Bediüzzaman, haya-
t› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüslerinin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› taraf›ndan
temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan itibaren Ispar-
ta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hacc›n s›n›rl› da olsa
serbest b›rak›lmas›yla, Nurlar›n ‹slâm âlemine yay›lmas› sa¤lanm›flt›. Yeni yaz› ile teksir edilen 
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Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan misyonerlere verilmifl ve Ri-
sale-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur Tale-
beleri Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk edildi. Denizli mahkemesinde gizli cemiyet kurma, re-
jim aleyhinde olma, ink›lâplar› kabul etmeme, Mustafa Kemal’i tahkir, v.b. gibi iddialarla yarg›la-
n›p beraat karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›lan-
d›lar. Said Nursî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On Dördüncü ve On Beflin-
ci fiualar› burada yazarak Risale–i Nur’lar›n telifini tamamlad›.

Mahkeme, 6 Aral›k 1948 tarihinde Said Nursî hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas›na hükmetti.
Temyiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi
yarg›lamay› uzatarak, 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini sa¤lay›p 20 Eylül 1949’da serbest b›-
rakt›. 72 gün Afyon’da polis kontrolünde iskâna tâbi tutulup, ancak 28 Aral›k 1949 tarihinde mec-
burî ikamet yeri Emirda¤’a dönebildi.

Bediüzzaman, 14 May›s 1950’de bafllayan çok partili dönemi, 23 A¤ustos 1953’e kadar kald›¤›
Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratikleflme döne-
mini büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte demokratlara çok
önemli bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de¤ifliklikleri teflvik
eden Bediüzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasiden yana olan tavr›n›
korudu. 1952 y›l›nda ‹stanbul’da, Gençlik Rehberi adl› kitab› hakk›nda Bediüzzaman’a bir dava da-
ha aç›ld›. 5 Mart 1952’de yap›lan son duruflmada, dava konusu kitab›n 1943 y›l›nda Denizli mah-
kemesinden beraat karar› ald›¤› ve bu karar›n da Yarg›tayca onaylanm›fl oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan,
men-i muhakeme karar› verilerek dava sonuca ba¤land›. Ard›ndan, Said Nursî Emirda¤’a döndü.

Daha sonra 1953 y›l› bafllar›nda ‹stanbul’a gelen Bediüzzaman, Fener Rum Patrikhanesini de zi-
yaret etti. Patrik Athenagoras ile görüflmesinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini, Kur’ân-
› Kerîm’in de Allah’›n kitab› oldu¤unu kabul etmeleri hâlinde, Hr›stiyanlar› kastederek, ehl-i necat
olacaklar›n› bildirdi.

23 A¤ustos 1953’te yerleflmek üzere geldi¤i Isparta’da aç›lan bir davan›n daha sorgu hâkimli-
¤inde iken reddedilmesi ile Bediüzzaman'la ilgili mahkemeler devri kapand›.

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzeltmeler
yap›larak Tarihçe-i Hayat ismi ile Risale-i Nur Külliyat›na dahil edildi.

Bediüzzaman, bundan sonraki hayat›n› ziyaretle geçiriyor, gitti¤i yerlerde talebelerine dersler
yap›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›ndaki talebe-
leriyle Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27 numaral› oda-
da sabaha karfl› tamamlad›.

Ömrü boyunca verdi¤i iman ve hürriyet mücadelesi yüzünden bask› alt›nda kalan Bediüzza-
man, 27 May›s 1960’daki hükümet darbesinden sonra kabrinde de rahat b›rak›lmad›. Halilürrah-
man Dergâh›na defnedilen naafl›, 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden al›narak Isparta-Afyon civa-
r›nda kimsenin bilmedi¤i bir mezara defnedildi.

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan Bedi-
üzzaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliyat› ile mil-
yonlarca Nur Talebesini b›rakt›.
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Bu lâhika mektuplar› —ki Yirmi Yedinci Mektubdur—
Risale-i Nur’un ilk telifi ile bafllay›p, devam edegelmifltir.
Risaleler Barla’da telif edilmeye bafllan›p, Isparta ve ci-
var›ndaki k›ymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve
yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyât-
lar›n›, ifltiyak ve ihtiramlar›n› bir flükran borcu olarak
muhterem müellifi Hazret-i Üstada mektuplarla takdim
etmifller, baz› müflkülâtlar›n›n ve suallerinin halledilmesi-
ni rica etmifller; böylece hem Hazret-i Üstad›n, hem ta-
lebelerin mektuplar› ile, Barla, Kastamonu ve Emirda¤
lâhika mektuplar› vücuda gelmifltir.

Barla lâhikalar›, Risale-i Nur’un Barla’da telif edildi¤i
ve kalemle istinsah edilerek neflre baflland›¤›ndan Eskifle-
hir hapsi zaman›na kadar olan devrede Nurun ilk müfl-
tak talebelerinin, Nurlar›n hemen telifi zaman›nda, ilk
okuyup yazd›klar›nda duyduklar› samimi hissiyat, kalbî
ve ruhî istifade ve istifazalar›n› dile getiren f›kralar›n› ve
Hazret-i Üstad›n da bâz› mektuplar›n› ihtivâ etmektedir.

Kastamonu lâhikalar› ise: Eskiflehir hapsinden tahli-
yeden sonra Nur Müellifi Kastamonu’ya nefyedilmifl,
Denizli hapsi zaman›na kadar orada ikamete mecbur
edilmifl; bu müddet zarf›nda Nur Müellifi Isparta’daki
talebeleri ile daimî muhabere ederek Nurlar›n hatt-›
Kur’ân’la yaz›l›p ço¤almas›, neflri ve inkiflaf› ve eski yaz› 
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neflir: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sual: soru.
flükran: teflekkür etme, iyilik bil-
me.
suret: surat, yüz, çehre.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma, sal›verme.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.

civar: çevre, yöre, etraf.
f›kra: bent, madde, paragraf.
hatt-› Kur’ân: Kur’ân yaz›s›.
hissiyat: hisler, duygular.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-
dana ç›kma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.

istifaza: feyz alma, feyz bul-
ma, feyizlenme.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt
isteme. nüshas›n› yazma, ör-
ne¤ini ç›karma, kopya etme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kalbî: içten, gönülden, yürek-
ten, samimî.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonra-
dan ilâve edilen, eklenen.
lâhika: ek, ilave.
müellif: eser telif eden, kitap

yazan.
muhabere: haberleflme.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.
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bilmeyen gençlerin istifadesi için de, Risale-i Nur Külliya-
t›ndan baz› bahislerin daktilo ile ço¤alt›lmas› hususunda
fledid alâka göstermifl ve Risale-i Nur’un mâhiyeti, k›y-
meti, deruhte etti¤i kudsî vazife-i imaniyesi ve mazhari-
yeti, hem talebelerinin tarz-› hizmetleri, mütecaviz din-
sizler karfl›s›nda sebat ve metanetleri ve ehl-i ‹slâm›n bir-
biri ile muamelât›nda takip edecekleri ihlâsl› hareketleri
gibi, dâhilî ve haricî birçok meselelere temas etmifltir. Bu
itibarla, Kastamonu lâhika mektuplar›, bilhassa yaz›ld›¤›
zaman itibâr›yla da büyük ehemmiyet kesb eden bir dev-
rin mahsülü olmas› ve bir çok içtimaî meseleleri ve küllî
imanî bir nazar-› hakikatle mütalâa, mülâhaza ve küllîlefl-
mesi gibi cihetlerde büyük k›ymeti haizdir.

Emirda¤ lâhika mektuplar› birinci k›sm›: 15 Haziran
1944’te Denizli hapsinden berâetle tahliyeden sonra
Heyet-i Vekile karar›yla Emirda¤’›nda ikamete memur
edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Hazretleri 1947
sonlar›na kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon
hapsine kadar Emirda¤’›nda ikàmet etti¤i müddetçe Is-
parta, Kastamonu, ‹stanbul, Ankara ve üniversite talebe-
leri ile Anadolu’da Nurlar›n neflre baflland›¤› yerlerdeki
talebelerine hizmete müteallik bâz› mektup ve suâllerine
cevaben yazd›¤› mektuplard›r.

‹kinci k›s›m ise: 1948-1949 Afyon Cezaevinde yirmi
ay mevkufen kal›p tahliyeden sonra tekrar Emirda¤’›na
avdet edip orada bir müddet kald›ktan sonra, 1951 y›l›n-
da Eskiflehir’de iki ay ikameti müteakip, oradan da
Gençlik Rehberi mahkemesi münasebetiyle iki defa

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bahis: konu.
berâet: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
bilhassa: özellikle.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
daktilo: yaz› makinesi.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
haiz: yer tutan.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
Heyet-i Vekile: vekiller heyeti,
bakanlar kurulu, kabine.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplulukla
ilgili.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
itibar: de¤er.
itibar: üzerinde durma, ehemmi-
yet verme, ehemmiyet, önem.
kesb: kazanma.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
küllî: bütüne ait, umumî, bütün,
hepsi.
Külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonradan
ilâve edilen, eklenen.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
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teli¤i.
mazhariyet: elde etme, nail
olma, kavuflma, flereflenme.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
mevkufen: mevkuf olarak,
tutuklu olarak, mevkuf oldu-
¤u hâlde.
muamelât: muameleler, ifl-
lemler.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
muhabere: haberleflme.

mülâhaza: dikkatle ve tefer-
ruat›yla, inceden inceye dü-
flünme.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.
müteakip: takip eden.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
mütecaviz: tecavüz eden, sa-
taflan, sald›ran; sark›nt›l›k
eden.
nazar-› hakikat: gerçek, do¤-
ru, esas olan bak›fl, en do¤ru

bak›fl.
neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme, azimlilik.
fledit: fliddetli, sert, kat›.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma, sal›verme.
tarz-› hizmet: hizmet tarz›,
hizmet metodu.
vazife-i imaniye: imanla ilgili
vazife, iman vazifesi.
zarf›nda: süresince.
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‹stanbul’a gelip üçer ay ‹stanbul’da kald›¤› 1952-1953
tarihlerinde ve daha sonra yine Emirda¤’›nda iken tale-
belerine yazd›¤› mektuplar ve mahkemelere ve dâvâlara
temas eden meselelere dâir müteaddit bahislerdir.

1953’ten sonra ikàmet eyledi¤i Isparta’da da ara s›ra
yazd›¤› mektuplar da vard›r. Eskiflehir, Denizli ve Afyon
cezaevlerinde iken hapisteki talebelerine yazd›¤› pek k›y-
mettar hapishâne mektuplar› ise, yine Müellif-i Muhte-
rem Hazret-i Üstad›n neflrini tensibiyle fiualar mecmu-
as›nda aynen neflredilmifltir. Bu lâhikalarda geçen talebe-
lerin mektuplar›, Nurlardan ald›klar› feyz-i iman, ihlâs ve
sadâkatlerini, flahamet-i imaniyelerini ifade ile Üstadlar›-
na arz etmek ve teflekkürâtlar›n› bildirmekle, bu zaman-
da zuhur eden bu ders-i Kur’âniyenin muhataplar› olduk-
lar›n› izhar ediyor ve Risale-i Nur’un hakkàniyetine ve
Hazret-i Üstad›n dâvâs›na birer flâhit hükmünde bulunu-
yor.

Risale-i Nur’un telifi ve neflriyle beraber bu lâhika
mektuplar›n›n zuhuru, devam› ve neflri, bizzat Muhterem
Müellifi taraf›ndan yap›lmas› ve tensib edilmesi ve müte-
addit mektuplarda da bu lâhikalar›n k›ymetini ifade bu-
yurmalar› ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikalar›n
ehemmiyetini tebarüze kâfidir.

Evet, Risale-i Nur’un telifi, zuhuru ve neflri ile beraber
hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’âniyenin taliminde ve
ifas›nda ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir
zamandaki hizmetin devam›nda vaki olacak binler ahval
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sebet.
müteaddit: çok, bir çok.
nazar: dikkat.
neflir: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
taallüm: ö¤renme, belleme.
talim: ders verme, ö¤retme.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
teflekkürat: teflekkürler, minnet,
memnuniyt ve flükür ifade etme-
ler.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.
vaki: olmufl, meydana gelmifl.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

ahval: haller, durumlar.
arz: sunma, bildirme.
bahis: konu.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân der-
si, Kur’ân’a ait ders.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
feyz-i iman: iman bereketi.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli ger-

çeklefltirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
kâfî: yeterli.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonra-
dan ilâve edilen, eklenen.

mecmua: yay›n, dergi, kitap.
meslek-i Nuriye: nur mesle-
¤i, nur meflrebi; Risale-i Nur
mesle¤i, yolu.
müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
müellif-i muhterem: sayg›-
de¤er yazar.
muhatap: kendisine söz söy-
lenen kimse, kendisiyle ko-
nuflulan kimse.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
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ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karfl›s›nda se-
bat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol göste-
recek, hizmet-i Kur’âniyenin inkiflaf›nda sühulete medar
olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir, kat’îdir,
bedihîdir.

‹flte Hazret-i Üstad›n bu gibi flüphe götürmez hakikat-
lere ve meselelere isabetle parmak bas›p dikkati çekme-
si, talebelerini ikazda bulunmas›, elbette bu hizmet-i kud-
siyenin ehemmiyeti iktizas›ndand›r.

Hem bu lâhikalar›n bir k›sm› ihtiyaca binaen yaz›lm›fl
ve yazd›r›lm›fl ihtarlar olmas› ve ayn› ihtiyac›n her zaman
tekerrürü melhuz bulundu¤undan daima müracaat olu-
nacak hikmetleri ve düsturlar› muhtevîdir. Nitekim yüzer
vak›alar, hâdiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, kendini
göstermifltir.

Nurlar›n birinci talebesi Hulûsî Bey, Hazret-i Üstada
arz etti¤i bir mektubunda, “Dünyay› unutmak isteseniz,
baflka hiçbir sebep olmasa dahi, yaln›z bu mübârek Söz-
lerle rab›ta peydâ eden insanlar›n ricâ edecekleri izahat›
vermek isteyecek ve cevaps›z b›rakmayacaks›n›z.… Al-
lah için sizi sevenlere ve sizden istîzahta bulunanlara
yazd›¤›n›z pek k›ymetli yaz›larla meclis-i ilmînizde takrir
buyurdu¤unuz mütenevvi ve Sözler’e bile geçmeyen
mesail, kat’iyetle gösteriyorlar ki, ihtiyaç da, hizmet de
bitmemifltir” demekte ve Nurlar›n hizmetinde, ikaz, ihtar
ve irflatlara ihtiyaç bulunaca¤›n› ifade etmektedir ki, on-
dan sonra zuhur eden ihtiyaca muvaf›k lâhikalar, o mü-
barek zat›n isabetli sözünü teyit etmifltir.

arz: sunma.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
düstur: kanun, kural, esas.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: ibret dersi, göz ve fikir
açacak hâdise.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
ikaz: uyar›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma, meydana ç›k-
ma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini isteme,
aç›klama isteme.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonradan
ilâve edilen, eklenen.
maruz: tesir alt›nda.
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meclis-i ilmî: ilim meclisi,
toplulu¤u.
medar: sebep, vesile.
melhuz: hat›ra gelen, düflü-
nülebilen, umulan, beklenen,
muhtemel olan.
mesail: meseleler.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
mübarek: çok sayg› de¤er,
hürmete lây›k, muhterem.
muhtevî: ihtiva eden, içine
alan, içinde bulunduran, kap-
sayan.

muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
müracaat: her hangi bir eser-
den yararlanma.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nev’ nev’, türlü türlü,
çeflitli, çeflit çeflit, cins cins,
muhtelif.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
peydâ: meydanda, aç›kta,
aç›k, aflikâr.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.

sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sühulet: kolayl›k.
takrir: iyi ifade etmek; yer-
lefltirme, sa¤lamlaflt›rma.
tekerrür: tekrarlanma.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
vak›a: olay.
zat: kifli, flah›s, fert.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.
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Bu lâhikalarda görülece¤i gibi, Nur Müellifi Aziz Üsta-
d›m›z, Risale-i Nur’un neflri, okunup yaz›lmas› gibi bizzat
Nurlarla ifltigale ehemmiyet vermekte, talebelerini daima
teflvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise, flüphesiz
izahtan varestedir. Zira, asr›m›zda kâinat fenleri ve mad-
dî ilimler revaçta olup, yeni yetiflen nesiller bu ilim ve
fenleri okuduklar›, hem tabiiyyun ve maddiyyunun din ve
maneviyat aleyhindeki neflriyat›, hem küfr-ü mutlak ce-
reyan› ki, hiçbir din ve maneviyat› tan›mayan ve Allah’a
iman hakikatine karfl› muaraza ederek dinsizli¤i neflreden,
‹slâmî fikri zedeleyen ve bütün befleriyeti tehdit eden, ye-
ni nesillere ve gençli¤e imans›zl›k fikr-i küfrîsini afl›lamak
isteyen kitap, broflür, gazete gibi neflir vas›talar›n›n ‹slâm
ve iman düflmanlar›nca ön plâna al›nd›¤› böyle acip ve
dehfletli bir zamanda, elbette Risale-i Nur’a, okunmas›-
na, neflredilmesine fliddetle ihtiyaç ve zaruret var.

Çünkü, Risale-i Nur Kur’ân-› Hakîm’in bir mu’cize-i
maneviyesi ve bu zaman›n dinsizli¤ine karfl› manevî atom
bombas› olarak solculuk cereyanlar›n›n maneviyat-› kal-
biyeyi tahribine mukabil, maneviyat-› kalbiyeyi tamir
edip ferden ferda iman-› tahkikîden gelen muazzam bir
kuvvet ve kudrete istinad› okuyucular›n kalplerine kazan-
d›r›yor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur’ân’›m›z›n il-
ham ve irflad›yla ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkür-i imanî
dersiyle, tabiiyyun ve maddiyyunun bo¤uldu¤u ayn› me-
selelerde tevhid nurunu gösteriyor, iman hakikatlerini
madde âleminden temsiller ve deliller göstererek izah edi-
yor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin
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‹slâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle u¤-
raflmak, bir ifl üzerinde çal›flma,
meflgul olma.
istinat: dayanma.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonradan
ilâve edilen, eklenen.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
maneviyat: maddî olmayanlar,
manevî olan hususlar, ruha, hisse,
inanca ait fleyler.
muaraza: birbirine karfl› gelme.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
müellif: eser telif eden, kitap ya-
zan.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
nesil: soy, zürriyet.
neflir: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
neflriyat: yay›n, yay›nlama ifli.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, Allah’›n varl›¤›n›, birli¤ini,
dengi ve orta¤› bulunmad›¤›n› ka-
bul etme.
vareste: kurtulmufl, beri, azade,
serbest.
vas›ta: alet, araç.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.
zat: kifli, flah›s, fert.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

aleyh: karfl›, karfl›t.
as›r: yüzy›l.
aziz: muhterem, sayg›n.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cereyan: akma, bir tarafa
do¤ru ak›fl.
delil: kan›t.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fikr-i küfrî: küfür ve inkâr fik-
ri.

hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hikmet: ibret dersi, göz ve fi-
kir açacak hâdise.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli ger-
çeklefltirme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ikaz: uyar›.
ilham: feyiz yoluyla kalbe ge-
len mana, kalpte meydana
gelen, delilsiz olarak anlafl›lan
ve insan› ibadet ve amel et-

meye götüren ilim.
ilim: kâinat içinde meydana
gelen olaylar›n sebep, olufl,
sonuç ve tesirleri konusunda,
akl›n ölçüleri çerçevesinde
tahsil ve tecrübe ile edinilen
do¤ru bilgi, bilim.
iman: hak dini kabul etme,
‹slâm dinini kabul etme, ‹slâ-
m›n gerekli olan esaslar›na
inanma, Allah’a inanma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup,
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ayn› meselelerinde iman hakikatlerinin ispat›n› günefl zu-
hurunda gösteriyor.

Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehl-i
iman ve ‹slâm için ön plânda ele al›nmas› icap eden ehl-i
iman elinde manevî elmas bir k›l›nçt›r. Asr›n idrakine,
zaman›n tefehhümüne, anlay›fl›na hitap eden, ihtiyaca
en muvaf›k tarz› gösteren, ders veren ve do¤rudan do¤-
ruya feyiz ve ilham tarik›yla ayetlerin y›ld›zlar›ndan gelen
ders-i Kur’ânîdir, küllî marifetullah bürhanlar›d›r.

Asr›m›z›n efkâr›n›n anlay›fl›na ve idrâkine hitap edici
mâhiyeti ve Kur’ân-› Hakîm’in bu zaman›n fehmine bir
dersi olmas› noktas›ndan Nur Risaleleri, bilhassa bu
memlekette büyük ehemmiyet kazanm›flt›r. As›rlarca
Kur’ân’a bayraktarl›k yapan ve dünyay› diyanetiyle ›fl›k-
land›ran bu necib millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve
fazilette üstad olarak insanl›¤›n geçirdi¤i müthifl buhran-
lardan halâs için çare-i necat› göstermektedir. Befleriyeti
dehfletli sadmelere u¤ratan, tehdit eden, anarflîli¤in, if-
sad ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak ‹lâhî, se-
mavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i ‹slâ-
miyettir. Risale-i Nur, hakikat-i ‹slâmiye ve Kur’âniyeyi
müsbet ve müdellel bir flekilde insanl›¤›n nazar-› tahkiki-
ne arz ve ifade etmektedir.

Hem, Nur Müellifi bir mektubunda “Dahilde tarafgirâ-
ne adavet ve münakaflalara vesile olan füruat› de¤il, bel-
ki bütün nev-i beflerin en ehemmiyetli meselesi olan
erkân-› imaniyeyi ve beflerin medar-› saadeti ve umum

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
bayraktar: bir kabile veya ce-
maatin bafl›, reisi.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›fl›k
bir hâl almas›, bunal›m, zor du-
rum, kriz.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
çare-i necat: kurtulufl çaresi.
cihet: yön.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
diyanet: dinî emirlere riayet, din-
darl›k.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
ezelî: ezele mensup, ezel ile ilgili,
öncesiz, bafllang›çs›z.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl,
idrak, zekâ, ak›l.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
hakikat: gerçek, esas.
halâs: kurtulma, kurtulufl, sela-
mete erme.
hitap: birine söz söyleme, sözü
biri üzerine çevirme.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getirme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilim: okuyarak ö¤renilen bilgi.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
küllî: çok, büyük, çok miktarda.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
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lama, bilme.
medar-› saadet: mutluluk
vesilesi, ferahl›k sebebi.
mesele: konu.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
necip: temiz, saf, ar›.
nev-i befler: insano¤lu, insan
soyu; insanlar.

sadme: ans›z›n bafla gelen ve
sarsan belâ, felâket.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
tabiiyyun: tabiatç›lar, mater-
yalistler, tabiata tapanlar.
tahrip: harap etme, y›kma,
k›r›p dökme, bozma.
tarik: yol, meslek, seçilen
tarz.
tefehhüm: fehmetme, fark›-
na varmak, idrâk eylemek.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

umum: bütün, herkes.

üstat: ö¤retici, ö¤retmen.

yegâne: biricik, tek, yaln›z.

zuhur: görünme, meydana

ç›kma.
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‹slâm›n esas ve rab›ta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’›n haka-
ik-› imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya haya-
t›m› vakfettim” demek suretiyle, hizmet-i ‹slâmiyenin ve
mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs’at ve
câmiiyeti haiz bulundu¤unu, dinî hizmetlerin her nev’ini
teyid ve teflvik etti¤ini ve bir cadde-i kübra-i Kur’âniye
olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve ‹slâma
flâmil bulundu¤unu ifade ediyor. Ve yine ayn› mektubun-
da, devamla, “Hatta, de¤il Müslümanlarla, belki dindar
H›ristiyanlarla dahi dost olup adaveti b›rakmaya çal›fl›-
yorum”; Harb-i Umumî ve komünizm alt›ndaki anar-
flistlik tehlike ve tahribatlar›n›n lisan-› hâliyle “Dünya fâ-
nîdir, firaklarla doludur. Ey insanlar, adaveti b›rak›n›z,
Kur’ân dersini dinleyip birlefliniz; yoksa sizi mahvedece-
¤iz” diye beyan›yla, bu zaman›n flartlar› ve icaplar› karfl›-
s›nda tarz-› hizmeti yine Kur’ân’›n nuruyla gösterecek
hakîmâne irflad›n ve tevfik-› ‹lâhiyeye muvaf›k hareketle
isabetli hizmetin ifas› gibi noktalardan Risale-i Nur’un lü-
zum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor.

‹flte, lâhika mektuplar› bu gibi hususlara da iflaret edi-
yor. De¤iflen dünya hâdiseleri, genifl ve küllî meseleler ve
flartlar alt›nda isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslar›n›
ders veriyor.

Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin hizmetkârlar›

Tahirî, Zübeyir, Hüsnü Bayram,
Mustafa Sungur, Bayram

* * *
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küllî: umumî, genel.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonradan
ilâve edilen, eklenen.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahv: yok, etme, ortadan kald›r-
ma, harap etme, periflan etme.
mesail-i diniye: dinî meseleler.
müdellel: kan›tlanm›fl, delillendi-
rilmifl.
münakafla: bir mesele üzerinde
farkl› fikirler söyleyerak yap›lan
tart›flma, at›flma, karfl›l›kl› sözle
çekiflme.
müspet: pozitif, do¤rulu¤u delille
ispatlanm›fl.
muvaf›k: uygun, münasip.
nevi: tür, çeflit.
rab›ta-i uhuvvet: kardefllik ba¤›.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
tarz-› hizmet: hizmet tarz›, hiz-
met metodu.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
vakf: ba¤›fllamak.
vesile: arac›, vas›ta, sebep.
vüs’at: genifllik, bolluk.

adavet: düflmanl›k, husumet.
anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
arz: sunma, bildirme.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

fânî: ölümlü, geçici.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakimane: hakîm, hikmetle
ifl yapana yak›flacak surette.
hizmet-i ‹slâmiye: ‹slâm hiz-
meti.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.

hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
do¤ru yola yöneltme, gaflet-
ten uyand›rma, uyarma.
isabet: tam yerinde.
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen.
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mesele: konu.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
s›rr-› inayet: çok cömert olan Al-
lah’›n ihsanlar›n›n, yard›m ve lut-
funun s›rr›.
sur: kale, hisar.
suret: flekil, biçim.
tahdîs-i nimet: ‹lâhî nimeti flük-
rederek anlatma, Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla nail oldu¤u
nimeti anma, onunla sevincini ve
flükrünü bildirme, verilen nimeti
izhar etme.
vak›a-i sad›ka: sad›k olay, do¤ru-
lu¤u flüphesiz hâdise, olay.
valide: ana, anne.
zat: kifli, flah›s, fert.

amirâne: emrederek, emre-
der gibi, emredercesine,
amirmifl gibi.

beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.

dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.

evail: ilk vakitler, evvel za-
manlar, eski, geçmifl zaman-
lar, iptidalar, önceler, bafllan-

g›çlar, [z›dd› “evahir”].
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk önce.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
ve ona uygun hikmetle yara-
tan, hikmet sahibi Allah.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
Harb-i Umumî: genel harp,

umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
icaz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’ci-
zeli¤i.
infilâk: patlama, fliddetli pat-
lama.
ink›lâp: devrim.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

1. Onlara söyle ki, ancak Allah'›n lütfuyla ve rahmetiyle ferahlans›nlar. Bu, onlar›n dünyada
toplay›p durduklar›ndan daha hay›rl›d›r. (Yunus Suresi: 58.)

(Yirmi Sekizinci Mektuptan)

Yedinci Risale Olan
Yedinci Mesele

W
lôr«nN nƒog GƒoMnôrØ ǹ«r∏na n∂pd'òpÑna /¬pànªrMnôpHnh $G pπ°r†nØpH rπob

1 n¿ƒo©nªrénj Ésªpe
fiu mesele “Yedi ‹flaret”tir.

Evvelâ, tahdis-i nimet suretinde birkaç s›rr-› inayeti iz-
har eden “Yedi Sebep”i beyan ederiz:

B‹R‹NC‹ SEBEP: Eski Harb-i Umumîden evvel ve evailin-
de, bir vak›a-i sad›kada görüyorum ki: Ararat Da¤› deni-
len meflhur A¤r› Da¤›n›n alt›nday›m. Birden o da¤ müt-
hifl infilâk etti. Da¤lar gibi parçalar› dünyan›n her taraf›-
na da¤›tt›. O dehflet içinde bakt›m ki, merhum validem
yan›mdad›r. Dedim: “Ana korkma! Cenab-› Hakk›n em-
ridir; O Rahîm’dir ve Hakîm’dir.” Birden o hâlette iken,
bakt›m ki mühim bir zat, bana amirâne diyor ki: “‹’caz-›
Kur’ân’› beyan et.” Uyand›m, anlad›m ki: Bir büyük in-
filâk olacak. O infilâk ve ink›lâptan sonra, Kur’ân etra-
f›ndaki surlar k›r›lacak. Do¤rudan do¤ruya Kur’ân kendi 
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kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek;
i’caz›, onun çelik bir z›rh› olacak. Ve flu i’caz›n bir nev’i-
ni flu zamanda izhar›na, haddimin fevkinde olarak, be-
nim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet oldu¤umu
anlad›m. Madem i’caz-› Kur’ân’› bir derece beyan, Söz-
lerle oldu; elbette o i’caz›n hesab›na geçen ve onun re-
flehat› ve berekât› nev’inden olan hizmetimizdeki inayat›
izhar etmek, i’caza yard›md›r ve izhar etmek gerektir.

‹K‹NC‹ SEBEP: Madem Kur’ân-› Hakîm mürflidimizdir,
üstad›m›zd›r, imam›m›zd›r, her bir adapta rehberimizdir;
o, kendi kendini methediyor. Biz de onun dersine ittiba-
en, onun tefsirini methedece¤iz.

Hem madem yaz›lan Sözler onun bir nevi tefsiridir ve
o risaleler ki, hakaik-i Kur’âniyenin mal›d›r ve hakikatle-
ridir. Ve madem Kur’ân-› Hakîm ekser surelerde, husu-

san 'ô=dG ’larda =º'M ’lerde kendi kendini kemal-i haflmetle

gösteriyor, kemalât›n› söylüyor, lây›k oldu¤u methi ken-
di kendine ediyor. Elbette Sözlerde in’ikâs etmifl Kur’ân-›
Hakîm’in lemaat-› i’caziyesinden ve o hizmetin makbuli-
yetine alâmet olan inayat-› Rabbaniyenin izhar›na mü-
kellefiz. Çünkü o üstad›m›z öyle eder ve öyle ders verir.

ÜÇÜNCÜ SEBEP: Sözler hakk›nda, tevazu suretinde de-
miyorum; belki bir hakikati beyan etmek için derim ki:
Sözler’deki hakaik ve kemalât, benim de¤il, Kur’ân’›nd›r 

adap: usul, yol, yordam, davran›fl
kaideleri, ahlâk ve terbiyenin ge-
rektirdi¤i konuflma ve hareket
tarz›, ahlâken uyulmas› gereken
hususlar.
alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
berekât: bolluklar, bereketler.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
derece: de¤er, miktar.
ekser: en çok, daha ziyade.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
Hakîm: her fleyi bir maksatla ve
ona uygun hikmetle yaratan, hik-
met sahibi Allah..
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
i’caz: mu’cize olufl.
imam: önde ve ileride olan, delil,
rehber.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ittiba: tâbi olma, uyma, arkas›n-
dan gitme, itaat etme.
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izhar: gösterme, belirtme.
kemal: olgunluk, yetkinlik,
taml›k; kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma; erginlik, mükem-
mellik.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-

le.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
medih: övme.
müdafaa: savunma.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
namzet: bir fleyi yapmaya
aday.
nev: cins.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: alçak gönüllülük.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.
tevazu: alçak gönüllülük, ki-
birsizlik, bir kimsenin baflka-
lar›n› kendinden küçük gör-
memesi, onlara sayg› ve sev-
gi göstermesi, mütevazilik.
z›rh: savafllarda ok, k›l›ç, sün-
gü gib silâhlardan korunmak
için giyilen, demir ve tel lev-
halardan yap›lm›fl giysi.
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masdar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, kay-
nak, temel.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
müflis: iflâs etmifl, her fleyini kay-
betmifl, mal›n›-mülkünü kaybet-
mifl, var›n›-yo¤unu elinden ç›kar-
m›fl.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
örf-i nâs: insanlar›n örfü; insanlar
aras›nda kabul görmüfl, al›flkanl›k
hâline gelmifl hâller, gelenekler,
an’aneler.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sema: gökyüzü, gök.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
flahsiyet: bir ferdin kendine has
görünüfl, duyufl, düflünüfl ve dav-
ran›fllar›n›n tamam›, kiflilik, kifli
özelli¤i.
tahdis: nimete karfl› flükretme.
tenkit: elefltiri.
tevazu: alçak gönüllülük, kibirsiz-
lik, bir kimsenin baflkalar›n› ken-
dinden küçük görmemesi, onlara
sayg› ve sevgi göstermesi, müte-
vazilik.
tu¤yan: zulüm, haks›zl›k ve kü-
fürde ileri gitme.
umumen: umumî olarak, bütün,
hep, herkese oldu¤u gibi.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.

ve Kur’ân’dan tereflfluh etmifltir. Hatta Onuncu Söz, 
yüzer âyât-› Kur’âniyeden süzülmüfl baz› kataratt›r. Sair
risaleler dahi umumen öyledir.

Madem ben öyle biliyorum ve madem ben fânîyim,
gidece¤im; elbette bâkî olacak bir fley ve bir eser, benim-
le ba¤lanmamak gerektir ve ba¤lanmamal›. Ve madem
ehl-i dalâlet ve tu¤yan, ifllerine gelmeyen bir eseri, eser
sahibini çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir; elbette
sema-i Kur’ân’›n y›ld›zlar›yla ba¤lanan risaleler, benim
gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut
edebilen çürük bir direk ile ba¤lanmamal›.

Hem madem örf-i nasta, bir eserdeki mezâyâ, o ese-
rin mastar› ve menba› zannettikleri müellifinin etvar›nda
aran›l›yor. Ve bu örfe göre, o hakaik-› âliyeyi ve o ceva-
hir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onlar›n binde bi-
rini kendinde gösteremeyen flahsiyetime mal etmek ha-
kikate karfl› büyük bir haks›zl›k oldu¤u için, risaleler ken-
di mal›m de¤il, Kur’ân’›n mal› olarak, Kur’ân’›n reflehat-›
meziyyat›na mazhar olduklar›n› izhar etmeye mecbu-
rum. Evet, lezzetli üzüm salk›mlar›n›n hasiyetleri kuru çu-
bu¤unda aran›lmaz. ‹flte, ben de öyle bir kuru çubuk hük-
mündeyim.

DÖRDÜNCÜ SEBEP: Bazen tevazu küfran-› nimeti istilzam
ediyor, belki küfran-› nimet olur. Bazen da tahdis-i nimet
iftihar olur. ‹kisi de zarard›r. Bunun çare-i yegânesi ki, ne
küfran-› nimet ç›ks›n, ne de iftihar olsun. Meziyet ve 

âdet: her vakit yap›lan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
bâkî: yok olmayan, sürekli ve
kal›c› olan.
bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.
belki: kat’iyetle.
cevahir-i galiye: çok de¤erli
cevherler, elmaslar, k›ymetli
tafllar.
çare: bir engel veya s›k›nt›-
dan kurtulabilmek için yap›l-

mas› gereken, ç›k›fl yolu.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
elbette: her hâlde.
eser: bas›lma kitap; bir kim-
senin meydana getirdi¤i, or-
taya koydu¤u mahsul.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
fânî: muvakkat, geçici.
hakaik-› âliye: yüce gerçek-
ler, ulu hakikatler.
hakikat: as›l, esas.

hasiyet: bir fleye has vas›f.
iftihar: hakl› olarak övünme.
istilzam: gerektirme.
itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-
rütmeye kalk›flma, karfl› ç›k-
ma, karfl› durma.
izhar: gösterme, belirtme.
katarat: katreler, damlalar.
küfran: iyilik bilmeme, görü-
len iyili¤i unutma, nankörlük.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.

BARLA 01.qxd  3/27/07  6:35 PM  Page 33



kemalâtlar› ikrar edip, fakat temellük etmeyerek,
Mün’im-i Hakikî’nin eser-i in’am› olarak göstermektir.

Meselâ: Nas›l ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fa-
hireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleflsen. Halk
sana dese: “Maflaallah çok güzelsin, çok güzellefltin.”

E¤er sen tevazukârâne desen: “Hafla! Ben neyim?
Hiç! Bu nedir; nerede güzellik?” O vakit küfran-› nimet
olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karfl› hür-
metsizlik olur.

E¤er müftehirâne desen: “Evet, ben çok güzelim. Be-
nim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz.”
O vakit, ma¤rurâne bir fahirdir.

‹flte, fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki:
“Evet, ben güzellefltim; fakat, güzellik libas›nd›r ve dola-
y›s›yla libas› bana giydirenindir, benim de¤ildir.”

‹flte bunun gibi, ben de sesim yetiflse, bütün küre-i ar-
za ba¤›rarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler; fa-
kat benim de¤ildirler, Kur’ân-› Kerîm’in hakaik›ndan te-
lemmu etmifl flualard›r.

1 mósªnëoªpH »/àn∏n≤ne oârMnóne røpµ`'dnh »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóneÉnenh

düsturuyla derim ki:
2 p¿'Grôo≤rdÉpH »/JÉnªp∏nc oârMnóne røpµ`'dnh »/JÉnªpp∏nµpH n¿'Grôo≤rdG oârMnóne Énenh

düstur: esasl› kaide.
eser: niflan, iz, alâmet.
fahire: parlak, güzel.
fahr: övünme, böbürlenme, bü-
yüklenme, fleref, onur, k›vanç.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, sahici.
halk: topluluk, insan toplulu¤u,
insanlar.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir vakit.
hulle: elbise.
hürmet: sayg›.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme, iyilik yapma.
kemal: fazilet, erdem, bilgi.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
libas: elbise, giyilecek fley, giysi.
ma¤rurâne: gururla, kibirle.
mahir: maharetli, hünerli, elinden
ifl gelir, becerikli.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-

lük vasf›, de¤erlilik, yüksek
karekter, fazilet.
müftehir: iftihar eden, övü-
nen.
mün’im: in’am eden , nimet
veren, ikram eden, yedirip içi-
ren, nimetlendiren.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl,

donanm›fl.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
sanatkâr: usta.
flua: ›fl›n, güneflten veya bafl-
ka bir ›fl›k kayna¤›ndan uza-
nan ›fl›k telleri.
telemmu: par›ldama, ›fl›lda-
ma.

temellük: sahiplenme, kendi-
ne mâl etme, mülk edinme,
sahip olma.
tevazu: alçak gönüllülük, ki-
birsizlik, bir kimsenin baflka-
lar›n› kendinden küçük gör-
memesi, onlara sayg› ve sev-
gi göstermesi, mütevazilik.
vakit: zaman, an.

1. Ben sözlerimle Muhammed'i (a.s.m.) övmüfl ve güzel göstermifl olmad›m; bilakis, Muham-
med’den (a.s.m.) bahsetmekle sözlerimi övmüfl ve güzellefltirmifl oldum. (‹mam-› Rabbanî,
Mektubat, 1:58.)

2. Aç›klamas› Üstad›m›z taraf›ndan alt›nda yap›lm›fl.
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keramat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ikramlar›.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
makbul: geçerli, muteber.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
muvaffak›yet: Allah’›n yard›m›y-
la baflar›l› olma, muvaffak olma,
baflarma.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
nam: yerine, vekillik.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
flark: do¤u yönünde yer alan yer-
ler, do¤u bölgeleri.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
tabirat: tabirler, ifadeler, terimler,
deyimler.
tahdis: nimete karfl› flükretme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
terettüp: ait olma, icabetme, ge-
rekme.
ulvî: yüksek, yüce.
vas›ta: sebep.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
zat: kifli, flah›s, fert.
zemin: yer.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.
zulümat: dinsizlik, zulüm ve kü-
für.

Yani, “Kur’ân’›n hakaik-› i’caz›n› ben güzellefltireme-
dim, güzel gösteremedim; belki Kur’ân’›n güzel hakikat-
leri benim tabiratlar›m› da güzellefltirdi, ulvîlefltirdi.”

Madem böyledir; hakaik-› Kur’ân’›n güzelli¤i nam›na,
Sözler nam›ndaki âyinelerinin güzelliklerini ve o âyine-
darl›¤a terettüp eden inayat-› ‹lâhiyeyi izhar etmek, mak-
bul bir tahdis-i nimettir.

BEfi‹NC‹ SEBEP: Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten
iflittim ki: O zat, eski velîlerin gaybî iflaretlerinden istih-
raç etmifl ve kanaati gelmifl ki, “fiark taraf›ndan bir nur
zuhur edecek, bid’alar zulümat›n› da¤›tacak.” Ben, böy-
le bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fa-
kat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin ha-
z›r etmek lâz›m gelir. Ve anlad›k ki, bu hizmetimizle o
nuranî zatlara zemin ihzar ediyoruz.

Madem kendimize ait de¤il; elbette, Sözler nam›ndaki
nurlara ait olan inayat-› ‹lâhiyeyi beyan etmekte medar-›
fahr ve gurur olamaz, belki medar-› hamd ve flükür ve
tahdis-i nimet olur.

ALTINCI SEBEP: Sözler’in telifi vas›tas›yla Kur’ân’a hiz-
metimize bir mükâfat-› acile ve bir vas›ta-i teflvik olan
inayat-› Rabbaniye, bir muvaffak›yettir. Muvaffak›yet ise
izhar edilir. Muvaffak›yetten geçse, olsa olsa bir ikram-›
‹lâhî olur. ‹kram-› ‹lâhî ise, izhar› bir flükr-i manevîdir.

Ondan dahi geçse, olsa olsa, hiç ihtiyar›m›z kar›flma-
dan bir keramat-› Kur’âniye olur. Biz, mazhar olmufluz. 

acil: acele, hemen, derhal.
ait: iliflkin, dolay›, üzerine.
âyine: ayna, mir’at.
âyinedar: ayna tutan.
belki: hatta, kat’iyetle.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
elbette: her hâlde.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

fahr: övünme, böbürlenme,
büyüklenme, fleref, onur, k›-
vanç.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili,
haz›rda olmayan.
gurur: kibir, kurum, kurulma.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hamd: Allah’a karfl› olan flük-
ran ve memnuniyetini onu

överek bildirme, Allah’›n yü-
celi¤ini övme.
i’caz: mu’cize.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizar: bekleme, gözleme.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›-
karma, sonuç ç›karma, mana
ç›karma.
izhar: aç›¤a vurma, meydana
ç›karma, aflikâr etme.
kanaat: görüfl, fikir.
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adî: âdet olan.
belki: hatta.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilmecburiye: mecburiyetle,
mecbur kalarak, mecburen, zo-
runlu olarak.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
ekser: en çok, daha ziyade.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
fahr: övünme, böbürlenme, bü-
yüklenme, fleref, onur, k›vanç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
gurur: kibir, kurum, kurulma.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah’›n yüceli¤ini övme.
hariç: d›fl›nda.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
i’caz: mu’cize.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
iflaret: niflan, alâmet, iz.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
k›s›m: bölük, parça, tak›m, çeflit,
nevi.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
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Bu nevi ihtiyars›z ve habersiz gelen bir kerametin izhar›
zarars›zd›r.

E¤er adî keramat›n fevkine ç›ksa, o vakit olsa olsa
Kur’ân’›n i’caz-› manevîsinin fluleleri olur. Madem i’caz
izhar edilir; elbette i’caza yard›m edenin dahi izhar› i’caz
hesab›na geçer. Hiç medar-› fahir ve gurur olamaz; bel-
ki medar-› hamd ve flükrand›r.

YED‹NC‹ SEBEP: Nev-i insan›n yüzde sekseni ehl-i tah-
kik de¤ildir ki, hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat
tan›y›p kabul etsin. Belki, surete, hüsnüzanna binaen,
makbul ve mutemet insanlardan iflittikleri mesaili takli-
den kabul ederler. Hatta, kuvvetli bir hakikati zay›f bir
adam›n elinde zay›f görür; ve k›ymetsiz bir meseleyi k›y-
mettar bir adam›n elinde görse, k›ymettar telâkki eder.

‹flte, ona binaen, benim gibi zay›f ve k›ymetsiz bir bî-
çarenin elindeki hakaik-› imaniye ve Kur’âniyenin k›y-
metini, ekser nâs›n nokta-i nazar›nda düflürmemek için,
bilmecburiye ilân ediyorum ki, ihtiyar›m›z ve haberimiz
olmadan, birisi bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek bizi
mühim ifllerde çal›flt›r›yor. Delilimiz de fludur ki: fiuuru-
muz ve ihtiyar›m›zdan hariç bir k›s›m inayata ve teshilâ-
ta mazhar oluyoruz. Öyle ise, o inayetleri ba¤›rarak ilân
etmeye mecburuz.

‹flte, geçmifl yedi esbaba binaen, küllî birkaç inayet-i
Rabbaniyeye iflaret edece¤iz.

küllî: külle ilgili, bütüne ait,
umumî, bütün, hepsi.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
makbul: itimat edilir.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl.
mecbur: zorunlu.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
mesail: meseleler.
mesele: konu.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nâs: insanlar, topluluk, halk,
herkes.
nev: cins, çeflit
nev-i insan: insan cinsi.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
flule: par›lt›, ›fl›k.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü; anlay›fl, id-

rak.

flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.

taklit: delilsiz olarak hareket
etme, fleriattaki delilini bil-
meksizin bir hükümle amel
etme.

telâkki: kabul etme, alma.

teshilât: kolaylaflt›rmalar.

vakit: vakit, zaman, an.

zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.

zan: düflünce.
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kemal: olgunluk, yetkinlik, tam-
l›k; kusursuz, tam ve eksiksiz ol-
ma; erginlik, mükemmellik.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
mesele: konu.
mizan: ak›l, idrak, muhakeme.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muvazenet: muvazene hâli,
denk gelme, dengelenme, denk-
leflme, denklik.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dâhilinde, kabil.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n suretini, kopyas›n› ç›karan,
yaz›l› bir metnin suretini ç›kara-
rak ço¤altan, kopya eden.
müstesna: ayr› tutularak, hariç,
ayr›k.
nevi: flekil, çeflit.
nükte: ince manal›, düflündürü-
cü, zarif ve flakal› söz.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
sahife: üzerine yaz› yaz›lan veya
bas›lan bir kâ¤›t yapra¤›n›n iki
yüzünden her biri, sayfa.
tamam: tam, eksiksiz, noksans›z,
kâmil.
tamamen: büsbütün.
tasdik: onaylama.
tercüman: tercüme eden, baflka
bir dilde yaz›lm›fl veya söylenmifl
bir fleyi yine baflka dile çeviren,
çevirici, dilmaç.
tesadüf: rastgelme, rastlant›; ön-
ceden bilinmeyeni, hesaplanma-
yan karfl›laflma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.

Birinci ‹flaret: Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci

Meselesinin Birinci Nüktesinde beyan edilmifltir ki, teva-
fukatt›r.

Ezcümle, Mu’cizat-› Ahmediye Mektubat›nda, Üçüncü
‹flaretinden tâ On Sekizinci ‹flaretine kadar altm›fl sahife,
habersiz, bilmeyerek, bir müstensihin nüshas›nda, iki sa-
hife müstesna olmak üzere mütebaki bütün sahifelerde,
kemal-i muvazenetle, iki yüzden ziyade Resul Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm kelimeleri birbirine bak›yorlar.
Kim insafla iki sahifeye dikkat etse, tesadüf olmad›¤›n›
tasdik edecek. Hâlbuki, tesadüf, olsa olsa bir sahifede
kesretli emsal kelimeleri bulunsa, yar› yar›ya tevafuk
olur, ancak bir-iki sahifede tamamen tevafuk edebilir. O
hâlde böyle umum sahifelerde Resul Ekrem Aleyhissalâ-
tü Vesselâm kelimesi, iki olsun, üç olsun, dört olsun ve-
ya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile birbirinin yüzü-
ne baksa, elbette tesadüf olmas› mümkün de¤ildir. Hem
sekiz ayr› ayr› müstensihin bozamad›¤› bir tevafukun,
kuvvetli bir iflaret-i gaybiye, içinde oldu¤unu gösterir.

Nas›l ki ehl-i belâgatin kitaplar›nda belâgatin derecat›
bulundu¤u hâlde, Kur’ân-› Hakîm’deki belâgat, derece-i
i’caza ç›km›fl; kimsenin haddi de¤il ki ona yetiflsin. Öyle
de, mu’cizat-› Ahmediyenin bir âyinesi olan On Doku-
zuncu Mektup ve mu’cizat-› Kur’âniyenin bir tercüman›
olan Yirmi Beflinci Söz ve Kur’ân’›n bir nevi tefsiri olan
Risale-i Nur eczalar›nda tevafukat, umum kitaplar›n
fevkinde bir derece-i garabet gösteriyor. Ve ondan 

âyine: ayna, mirat.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
derecat: dereceler, basamak-
lar, kademeler, yükseklikler,
mertebeler.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.

dikkat: incelik, ince eleme,
dakiklik, dakik olufl.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i belâgat: güzel, kusursuz
söz söyleyenler, edipler, ede-
biyatç›lar.
Ekrem: daha (en, pek) kerîm;
çok fleref sahibi, pek cömert,
eli aç›k.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
emsal: efl, benzer.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca,

özellikle, bu cümleden olarak,
bu da, bu babdan.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
garabet: baflkal›k, de¤ifliklik.
had: güç, ehliyet, yetki.
icaz: mu’cize.
insaf: Adaletli ve hakk› göze-
terek davranma.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
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anlafl›l›yor ki, mu’cizat-› Kur’âniye ve mu’cizat-› Ahmedi-
yenin bir nevi kerametidir ki, o âyinelerde tecelli ve te-
messül ediyor.

‹kinci iflaret: Hizmet-i Kur’âniyeye ait inayat-› Rab-

baniyenin ikincisi fludur ki: Cenab-› Hak, benim gibi ka-
lemsiz, yar›m ümmî, diyar-› gurbette kimsesiz, ihtilâttan
men edilmifl bir tarzda; kuvvetli, ciddî, samimî, gayyur,
fedakâr ve kalemleri birer elmas k›l›ç olan kardeflleri ba-
na muavin ihsan etti. Zay›f ve âciz omuzuma çok a¤›r ge-
len vazife-i Kur’âniyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, ke-
mal-i kereminden yükümü hafiflefltirdi.

O mübarek cemaat ise, Hulûsî’nin tabiriyle telsiz tel-
graf›n ahizeleri hükmünde ve Sabri’nin tabiriyle Nur fab-
rikas›n›n elektriklerini yetifltiren makineler hükmünde
ayr› ayr› meziyetleri ve k›ymettar muhtelif hasiyetleriyle
beraber, yine Sabri’nin tabiriyle bir tevafukat-› gaybiye
nev’inden olarak, flevk ve sa’yügayret ve ciddiyette birbi-
rine benzer bir surette esrar-› Kur’âniyeyi ve envar-› ima-
niyeyi etrafa neflretmeleri ve her yere erifltirmeleri ve flu
zamanda (yani hurufat de¤iflmifl, matbaa yok, herkes en-
var-› imaniyeye muhtaç oldu¤u bir zamanda) ve fütur ve-
recek ve flevki k›racak çok esbap varken, bunlar›n fütur-
suz, kemal-i flevk ve gayretle bu hizmetleri, do¤rudan
do¤ruya bir keramet-i Kur’âniye ve zahir bir inayet-i ‹lâ-
hiyedir.

Evet, velâyetin kerameti oldu¤u gibi, niyet-i halisan›n
dahi kerameti vard›r. Samimiyetin dahi kerameti vard›r. 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
âyine: ayna, mir’at.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
ciddî: mühim, önemli.
diyar-› gurbet: gurbet diyar›, ya-
banc› memleket, gurbet ili.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
envar: nurlar, ziyalar, ayd›nl›klar,
›fl›klar, parlakl›klar.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
gayret: büyük faaliyet, al›fl›lm›fl›n
üstünde çal›flma, u¤raflma.
gayyur: çok gayretli, çok çal›fl-
kan.
hasiyet: özellik.
Hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.
huruf: harfler, isim ve fiil olma-
yan kelimeler.
hükmünde: de¤erinde.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iflaret: niflan, alâmet, iz.
kemal: olgunluk, yetkinlik, tam-
l›k; kusursuz, tam ve eksiksiz ol-
ma; erginlik, mükemmellik.
keramet: ola¤anüstü hal.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl; bu vas›flara sahiplikten do-
¤an yard›m severlik, hay›r ve gü-
zel ifller.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
matbaa: bas›m evi; kitap, dergi,
gazete v.b. fleylerin bas›ld›¤› yer.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
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lerin gösterebilecekleri bü-
yük harika ifller.
muavin: muavenette bulu-
nan, yard›m eden, yard›mc›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, farkl›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
neflir: yay›m, yay›n.
nev: cins, türle ilgili.
niyet-i halise: halis olan ni-
yet, her türlü hileden, riya-
dan, kötülükten uzak olan ni-
yet, samimî olan gaye.

sa’y: çal›flma, çabalama, gay-
ret etme, ifl görme, emek sarf
etme.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
suret: flekil, biçim.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tabir: yorum, yorumlama.
tarz: durum.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine

uygun gelifller.

vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la
ilgili vazife, Kur’ân vazifesi.

velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.

yani: k›vama gelmifl, olmufl,
piflkin.

yar›m ümmî: okuma yazma-
s› oldu¤u hâlde, h›zl› yaz› ya-
zamayan..

zahir: aç›k, belli, meydanda.

zaif: sa¤lam olmayan, daya-
n›ks›z.
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hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kal’a: büyük hisar, kale.
kâmil: kemale ermifl, olgun, bilgi-
li, kültürlü.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mesail: meseleler.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam: ad, isim.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
flahs-› manevî: manevî flah›s;
belli bir flah›s olmay›p, kendisine
bir flah›s gibi muamele edilen flir-
ket, cemaat, cemiyet gibi ortak-
l›klar
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
telâkki: kabul etme, anlama.
telvih: aç›klama, belli etme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma.
uhuvvet: samimî dostluk, kar-
defllik, ba¤l›l›k, sadakat.
umum: herkes, bütün insanlar,
bütün halk.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulüm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›n›
vermeme, adalete ayk›r› davran-
ma, adaletsizlik.

Bahusus, lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardefl-
lerin içinde, ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri
olabilir. Hatta flöyle bir cemaatin flahs-› manevîsi bir ve-
lî-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur.

‹flte, ey kardefllerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadafl-
lar›m! Bir kal’ay› fetheden bir bölü¤ün çavufluna bütün
flerefi ve bütün ganimeti vermek nas›l zulümdür, bir ha-
tad›r; öyle de, flahs-› manevînizin kuvvetiyle ve kalemle-
rinizle hâs›l olan fütuhattaki inayat› benim gibi bir bîça-
reye veremezsiniz. Elbette, böyle mübarek bir cemaatte,
tevafukat-› gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir iflaret-i
gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma
gösteremiyorum.

Üçüncü iflaret: Risale-i Nur eczalar›, bütün mühim

hakaik-› imaniye ve Kur’âniyeyi, Hatta en muannide kar-
fl› dahi parlak bir surette ispat›, çok kuvvetli bir iflaret-i
gaybiye ve bir inayet-i ‹lâhiyedir. Çünkü, hakaik-i imani-
ye ve Kur’âniye içinde öyleleri var ki, en büyük bir dâhî
telâkki edilen ‹bni Sina, fehminde aczini itiraf etmifl,
“Ak›l buna yol bulamaz” demifl. Onuncu Söz risalesi, o
zat›n dehas›yla yetiflemedi¤i hakaik›; avamlara da, ço-
cuklara da bildiriyor.

Hem meselâ, s›rr-› kader ve cüz-i ihtiyarînin hâlli için,
koca Sa’d-› Taftazanî gibi bir allâme, k›rk-elli sahifede,
meflhur Mukaddemat-› ‹sna Afler nam›yla telvih nam ki-
tab›nda ancak halletti¤i ve ancak havassa bildirdi¤i ayn›
mesaili, kadere dair olan Yirmi Alt›nc› Sözde, ‹kinci 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ak›l: idrak, bilip anlama, fe-
him, kavray›fl, zekâ.
allâme: pek çok konuda ihti-
sas sahibi büyük bilgin, ilmî
seviyesi çok yüksek olan
âlim, üstad-› azam.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; kaba ve cahil
halk tabakas›, ayak tak›m›.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele, özellikle.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cemaat: topluluk, bir yere

toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.
ciddî: gerçek, hakikat.
çavufl: çavufl, onbafl›dan son-
ra gelen ve görevi manga ko-
mutanl›¤› olan erbafl rütbesi.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k, deha sahibi.
daire: kapsama alan›.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-

ray›fl, idrak, zekâ, ak›l.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
ganimet: savaflta düflman-
dan ele geçirilen mal, para
veya esir.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hâs›l: sonuç, netice.
hata: suç, günah, kabahat.
havas: okumufllar, bilginler,
âlimler.
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ahir: son, sonraki, en sonra.
ak›bet: sonuç, netice.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
azîm: büyük, yüce, ulu.
beflerî: insanla ilgili, insana ait.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bu’diyet: uzakl›k.
eser-i inayet: lütuf eseri; ihsan,
iyilik, yard›m alâmeti.
faaliyet-i hayretnüma: hayret
uyand›ran bir faaliyet, hayranl›k
veren faaliyet, hayret veren gay-
ret, çal›flma.
hâl: durum, vaziyet.
harekât: k›m›ldanmalar, depren-
meler, hareketler.
haflr-i azam: büyük haflir.
hayretengiz: hayret veren, hay-
ret verici, hayret içinde b›rak›c›,
flafl›rt›c›.
hayretnüma: hayret gösteren,
hayret veren.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hilkat-i kâinat: kâinat›n, evrenin
yarat›l›fl›.
i’caz: mu’cize.
ihata: tam kavray›fl, zihnen, ak-
len ve bilgiyle kavray›fl, mükem-
mel bir flekilde anlama.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
kurbiyet-i ‹lâhiye: Allah’a yak›n-
l›k.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›, k›-
s›m, bölüm.
muamma: kar›fl›k, manas› zor an-
lafl›l›r fley, anlafl›lmayan, anlam›
gizli ve güç anlafl›l›r söz.
müdahale: kar›flma, el atma, ara-
ya girme, sokulma.
müsavi: eflit.
müflkülküfla: müflkül halleden,
zorlu¤u gideren, s›k›nt›l› durum-
dan kurtaran.
nefis: hayat, ruh, can.
nihayet: son, uç, bitim, encam.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana, ancak dikkat edildi¤in-
de anlafl›lan ince söz ve mana.
remiz: bir manay› ifade eden ve-
ya bir manaya delâlet eden iflaret

ve flekil.
seyyarat: gezegenler.
s›rr-› ehadiyet: ehadiyet s›rr›;
Allah’›n her bir varl›kta görü-
len birlik tecellisinin s›rr›.
s›rr-› hikmet: kâinattaki ve
yarat›l›fltaki gayenin s›rr›.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl s›rr›, ya-
rat›l›fl›n maksad›, hikmeti.
s›rr-› vahdet: Cenab-› Allah’›n
umum eflyada birden tecelli
eden birli¤inin s›rr›.

flerik: ortak, hissedar.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tahavvülât-› zerrat: zerrele-
rin de¤iflmesi, atomlardaki bir
hâlden baflka bir hâle geçme,
de¤ifliklik.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r, bilmece.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-

m›, evrenin gizli s›rr›.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
vahdet-i rububiyet: Allah’›n
birli¤i, terbiye ve idare edici
olan Cenab-› Hakk›n birli¤i.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.
zeyil: ek, ilâve.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›.
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1. O her fleye hakk›yla kadirdir. (Rum Suresi: 50; Hadid Suresi: 2.)

Mebhas›n iki sahifesinde tamam›yla, hem herkese bildi-
recek bir tarzda beyan›, eser-i inayet olmazsa nedir?

Hem bütün ukulü hayrette b›rakan ve hiçbir felsefenin
eliyle keflfedilemeyen ve s›rr-› hilkat-i âlem ve t›ls›m-› kâi-
nat denilen ve Kur’ân-› Azîmüflflan’›n i’caz›yla keflfedilen
o t›ls›m-› müflkülküfla ve o muamma-i hayretnüma, Yir-
mi Dördüncü Mektup ve Yirmi Dokuzuncu Sözün ahirin-
deki remizli nüktede ve Otuzuncu Sözün, tahavvülât-›
zerrat›n alt› adet hikmetinde keflfedilmifltir. Kâinattaki fa-
aliyet-i hayretnüman›n t›ls›m›n› ve hilkat-i kâinat›n ve
ak›betinin muammas›n› ve tahavvülât-› zerrattaki harekâ-
t›n s›rr-› hikmetini keflif ve beyan etmifllerdir; meydanda-
d›r, bak›labilir.

Hem s›rr-› ehadiyet ile fleriksiz vahdet-i rububiyeti,
hem nihayetsiz kurbiyet-i ‹lâhiye ile nihayetsiz bu’di-
yetimiz olan hayretengiz hakikatleri kemal-i vuzuh ile On
Alt›nc› Söz ve Otuz ‹kinci Söz beyan ettikleri gibi, kud-
ret-i ‹lâhiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi oldu¤u-
nu ve haflr-i azamda umum zîruhun ihyas›, bir nefsin
ihyas› kadar o kudrete kolay oldu¤unu ve flirkin hilkat-i
kâinatta müdahalesi imtina derecesinde ak›ldan uzak ol-
du¤unu kemal-i vuzuh ile gösteren Yirminci Mektuptaki
1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh kelimesi beyan›nda ve üç temsili ha-

vi onun zeyli, flu azîm s›rr-› vahdeti keflfetmifltir.

Hem hakaik-› imaniye ve Kur’âniyede öyle bir genifl-
lik var ki, en büyük zekâ-i befleri ihata edemedi¤i hâlde; 
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iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, flöhret kazanma, tan›nma, ün
salma.
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
lütfu, ikram›.
k›smen: k›smî olarak, bütün de-
¤il, bir k›s›m, bir bölüm olarak ve-
ya baz› bak›mdan, baz› yönden.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
mürekkep: kar›fl›k.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
belirsiz, kar›fl›k, düzensiz, karma-
kar›fl›k.
müflkül: güç, zor, çetin.
periflan: kederli, hüzünlü, üzgün.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flah›s: kifli, kimse, fert.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tebaiyet: tâbîlik, tâbi olma, uy-
ma.
tefhim: anlatma, aç›klama.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
temsilât: temsiller, örnekler.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tetkikat: incelemeler, araflt›rma-
lar.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vakit: vakit, zaman, an.
vas›ta: sebep.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zekâ: insan›n düflünme, ak›l yü-
rütme, anlama, yarg›lama, çözme
ve sonuç ç›karma kabiliyetlerinin
tamam›.
zihin: bilinç, dima¤.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.
zuhurat: hesapta olmayan du-
rumlar, umulmad›k, beklenmedik
hâller.

benim gibi zihni müflevvefl, vaziyeti periflan, müracaat
edilecek kitap yokken, s›k›nt›l› ve sür’atle yazan bir
adamda, o hakaik›n ekseriyet-i mutlakas› dekaik›yla zu-
huru; do¤rudan do¤ruya Kur’ân-› Hakîm’in i’caz-› mane-
vîsinin eseri ve inayet-i Rabbaniyenin bir cilvesi ve kuv-
vetli bir iflaret-i gaybiyedir.

Dördüncü ‹flaret: Elli-atm›fl risaleler (HAfi‹YE) öyle bir

tarzda ihsan edilmifl ki; de¤il benim gibi az düflünen ve
zuhurata tebaiyet eden ve tetkike vakit bulamayan bir in-
san›n; belki büyük zekâlardan mürekkep bir ehl-i tetkikin
sa’y ve gayretiyle yap›lmayan bir tarzda telifleri, do¤ru-
dan do¤ruya bir eser-i inayet olduklar›n› gösteriyor. Çün-
kü, bütün bu risalelerde, bütün derin hakaik, temsilât va-
s›tas›yla, en âmî ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor.
Hâlbuki o hakaik›n ço¤unu, büyük âlimler “Tefhim edil-
mez” deyip, de¤il avama, belki havassa da bildiremiyor-
lar.

‹flte en uzak hakikatleri en yak›n bir tarzda, en âmî bir
adama ders verecek derecede; benim gibi Türkçesi az,
sözleri mu¤lak, ço¤u anlafl›lmaz ve zahir hakikatleri dahi
müflkillefltiriyor diye eskiden beri ifltihar bulmufl ve eski
eserleri —k›smen— o sû-i ifltihar› tasdik etmifl bir flahs›n
elinde bu harika teshilât ve sühulet-i beyan; elbette bilâ-
flüphe bir eser-i inayettir ve onun hüneri olamaz ve
Kur’ân-› Kerîm’in i’caz-› manevîsinin bir cilvesidir ve
temsilât-› Kur’âniyenin bir temessülüdür ve in’ikâs›d›r.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
âmî: âlim olmayan, s›radan
kimse.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; kaba ve cahil
halk tabakas›, ayak tak›m›.
belki: hatta.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilâflüphe: flüphesiz, tered-
dütsüz, kuflkusuz.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.

dekaik: çok ince derin haki-
kat.
derece: mertebe, kademe.
ehl-i tetkik: dikkatle araflt›-
ranlar, titizlikle inceleyenler.
ekseriyet-i mutlaka: ço¤un-
luk.
eser: bas›lma kitap.
eser-i inayet-i Rabbaniye:
Allah’›n yard›m›n›n eseri.
gayret: büyük faaliyet, al›fl›l-
m›fl›n üstünde çal›flma, u¤rafl-
ma.
hakaik: hakikatler, do¤rular,

gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
havas: okumufllar, bilginler,
âlimler.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k, maharet.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
‹krâm-› Rabbanî: yarat›p ter-
biye edici olan Rabbimizin ik-
ram›, ba¤›fl›.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.

HAfi‹YE: fiimdi yüz otuzdur.
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Beflinci ‹flaret: Risaleler umumiyetle pek çok inti-

flar etti¤i hâlde, en büyük âlimden tut, tâ en âmî adama
kadar ve ehl-i kalp büyük bir velîden tut, tâ en muannit
dinsiz bir feylesofa kadar olan tabakat-› nâs ve taifeler o
risaleleri gördükleri ve okuduklar› ve bir k›sm› tokatlar›n›
yedikleri hâlde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine
göre istifade etmesi, do¤rudan do¤ruya bir eser-i inayet-i
Rabbaniye ve bir keramat-i Kur’âniye oldu¤u gibi, çok
tetkikat ve taharriyat›n neticesiyle ancak husul bulan o
çeflit risaleler, fevkalâde bir sür’atle, hem idrakimi ve fik-
rimi müflevvefl eden s›k›nt›l› ink›baz vakitlerinde yaz›lma-
s› dahi, bir eser-i inayet ve bir ikram-› Rabbanîdir.

Evet, ekser kardefllerim ve yan›mdaki umum arkadafl-
lar›m ve müstensihler biliyorlar ki; On Dokuzuncu Mek-
tubun befl parças›, birkaç gün zarf›nda her gün iki-üç sa-
atte ve mecmuu on iki saatte hiçbir kitaba müracaat edil-
meden yaz›lmas›; hatta en mühim bir parça ve o parça-
da lâfz-› Resul Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelimesin-
de zahir bir hatem-i Nübüvveti gösteren Dördüncü Cüz,
üç-dört saatte, da¤da, ya¤mur alt›nda ezber yaz›lm›fl; ve
Otuzuncu Söz gibi mühim ve dakik bir risale, alt› saat
içinde bir ba¤da yaz›lm›fl; ve Yirmi Sekizinci Söz, Süley-
man’›n bahçesinde bir, nihayet iki saat içinde yaz›lmas›
gibi, ekser risaleler böyle olmas›; ve eskiden beri s›k›nt›-
l› ve munkab›z oldu¤um zaman, en zahir hakikatleri dahi
beyan edemedi¤imi, belki bilemedi¤imi yak›n dostlar›m
biliyorlar. Hususan o s›k›nt›ya hastal›k da ilâve edilse, da-
ha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber; 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
âmî: âlim olmayan, s›radan kim-
se.
ba¤: bahçe, her türlü a¤aç ve bit-
ki yetifltirilen yer, bostan.
belki: hatta.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cüz: bir kitab›n parçalar›ndan her
biri.
dakik: derin anlaml›.
Ekrem: daha (en, pek) kerîm; çok
fleref sahibi, pek cömert, eli aç›k.
ekser: en çok, daha ziyade.
eser-i inayet: lütuf eseri; ihsan,
iyilik, yard›m alâmeti.
eser-i inayet-i Rabbaniye: Rab
olan Allah’›n yard›m›n›n eserleri..
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hatem: mühür, damga.
husul: hâs›l olma, meydana gel-
me, peyda olma.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
‹krâm-› Rabbanî: yarat›p terbiye
edici olan Rabbimizin ikram›, ba-
¤›fl›.
ilâve: bir fleye eklenen, kat›lan
fley, ek.
ink›baz: kasvet, tutukluk, s›k›nt›,
s›k›lma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
Keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
lütfu ikram›.
k›s›m: bölüm, kol, dal.
lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
mecmu: bütün hepsi.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
muannit: inatç›, ayak direyen.
munkab›z: s›k›nt›l›, s›k›lm›fl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n suretini, kopyas›n› ç›karan,
yaz›l› bir metnin suretini ç›kara-
rak ço¤altan, kopya eden.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
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belirsiz, kar›fl›k, düzensiz, kar-
makar›fl›k.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.
Nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah’›n elçili¤i, pey-
gamberlik hâl ve flân›.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber. Hz.
Muhammed.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
saat: bir günlük sürenin yirmi
dörtte birine eflit zaman par-

ças›.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
tabakat-› nâs: insan s›n›flar›,
insan katmanlar›.
taharriyat: araflt›rmalar, ara-
malar, incelemeler, tahkik et-
meler.
taife: kavim, kabile.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
tenkit: elefltiri.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.

tetkikat: incelemeler, araflt›r-
malar.
tokat: ceza.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese
ait olmas›, genellik.
vakit: vakit, zaman, an.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zarf: iç.
zarf›nda: süresince belli bir
sürede.
ziyade: çok, fazla, art›k.
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imrar-› hayat: hayat geçirme.
inayet-i ilâhi: Allah’›n yard›m›.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kaide: usul, kural, erkân, nizam,
düzen, yol.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti.
k›s›m: bölük, parça, tak›m, çeflit,
nevi.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mesail: meseleler.
meflrep: âdet, meslek, tarz.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
mukaddemat-› ihzariye: bir fleyi
haz›rlamak için önceden yap›lan
ifller.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme; sür-
gün.
nefret: ürküp kaçma, bir fleyden
kaç›nma.
neflir: herkese duyurma, tamim.
netice: bir iflin, bir fiilin sonunda
elde edilen fley, semere.
nevi: flekil, çeflit.
peyda etmek: ortaya ç›karmak,
edinmek.
rab›ta: ba¤l›l›k.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
saf: temiz, halis, kat›ks›z, kar›fl›k
olmayan.
sene: y›l, on iki ayl›k zaman par-
ças›.
suret: flekil, biçim.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
üslûp.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
tahdifl-i ezhan: zihin kar›fl›kl›¤›.
tarz: biçim, flekil, suret.
tecerrüt: Her fleyden bofl olma,
her fleyden uzak olma.
tedbir: bir iflin yürütülmesi ile il-
gili zorluklar›n çaresini önceden
düflünüp ona göre haz›rl›k yap-
ma.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
tesir: etkileme.
ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
vaziyet: bir fleyin bulundu¤u yer-
deki duruflu, durum, durufl.

en mühim Sözler ve Risaleler, en s›k›nt›l› ve hastal›kl› za-
man›mda, en sür’atli bir tarzda yaz›lmas›; do¤rudan do¤-
ruya bir inayet-i ‹lâhiye ve bir ikram-› Rabbanî ve bir ke-
ramet-i Kur’âniye olmazsa nedir?

Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakaik-› ‹lâhiye-
den ve imaniyeden bahsetmifl ise, âlâ külli hâl bir k›s›m
mesaili, bir k›s›m insanlara zarar verir ve zarar verdikleri
için, her mesele herkese neflredilmemifl. Hâlbuki flu risa-
leler ise; flimdiye kadar hiç kimsede —çoklardan sordu-
¤um hâlde— sû-i tesir ve aksülamel ve tahdifl-i ezhan gi-
bi bir zarar vermedikleri, do¤rudan do¤ruya bir iflaret-i
gaybiye ve bir inayet-i Rabbaniye oldu¤u bizce muhak-
kakt›r.

Alt›nc› ‹flaret: fiimdi bence kat’iyet peyda etmifltir

ki; ekser hayat›m, ihtiyar ve iktidar›m›n fluur ve tedbiri-
min haricinde öyle bir tarzda geçmifl ve öyle garip bir su-
rette ona cereyan verilmifl; tâ Kur’ân-› Hakîm’e hizmet
edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Âdeta bütün
hayat-› ilmiyem, mukaddemat-› ihzariye hükmüne geç-
mifl. Ve Sözler ile i’caz-› Kur’ân’›n izhar›, onun neticesi
olacak bir surette olmufltur. Hatta flu yedi sene nefyimde
ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilâf›nda tecerrü-
düm ve meflrebime muhalif yaln›z bir köyde imrar-› hayat
etmekli¤im; ve eskiden beri ülfet etti¤im hayat-› içtima-
iyenin çok rab›talar›ndan ve kaidelerinden nefret edip
terk etmekli¤im; do¤rudan do¤ruya bu hizmet-i Kur’âni-
yeyi halis, safî bir surette yapt›rmak için bu vaziyet 

aksülamel: tepki, reaksiyon.
ala külli hâl: her hâlde, her
durumda, ister istemez.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bahis: bahseden, araflt›ran,
anlatan.
beraber: birlikte bulunan, bir
arada.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
ekser: en çok, daha ziyade.
ezhan: zihinler, insanda ak›l,
fikir, zekâ, haf›za, anlay›fl,

kavray›fl kudretleri.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up
büyünülen ülke, flehir, köy d›-
fl›nda kalan yerler, yâd el.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n
Kur’ân’da aç›klam›fl oldu¤u
hakikatler.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
hariç: d›fl›nda.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.

hayat-› ilmiye: ilmî hayat,
ilimle ilgili çal›flmalardan olu-
flan hayat.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cize oluflu.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek
için gereken kuvvet.
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âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bilâmübalâ¤a: abartmaks›z›n,
abart›s›z.
def: ani olarak, beklenmedik an-
da.
dert: hastal›k, illet, ac›, a¤r›, s›z›.
dest-i inayet: inayet eli, dikkat,
gayret, ihsan, iyilik eli.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ekser: çok.
ekseriyet-i mutlaka: genel ço-
¤unluk.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eser-i ikram-i ilâhi: Allah’›n ikra-
m›n›n eseri.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
hacet: ihtiyaç, lüzum, muhtaçl›k.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hariç: d›fl›nda.
hasr-› fikir: bir fleye bütün fikrini
verme, fikir hasretme, baflka fley-
le meflgul olmadan bütün fikrî ça-
l›flmay› bir fley üzerinde toplama.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hüküm: yerine.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ikram: iltifat için bir fleyler ver-
me.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
intiflar: yay›lma.
kanaat: inanç.
keramet: ola¤anüstü hâl.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
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mücanebet: bir fleyden çe-
kinme, sak›nma, uzak durma.
müncer: bir yöne do¤ru sü-
rüklenip götürülen.
müfltak: çok arzulu.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nazar: dikkat.
netice-i kudsiye: kutsal , mu-
kaddes netice, kutsal sonuç.
perde: gerçe¤i görmeyi en-
gelleyen fley.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-
biliyetinin kayna¤›, nefs.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sergüzeflt-i hayat: hayat ma-
ceras›, hayat hikâyesi.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü; anlay›fl, id-
rak.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar, s›k›flt›rmalar.
terk: bakmama, ihmal etme.
tetebbu: etrafl›ca araflt›rma,

iyice inceleme, bir fley hak-
k›nda genifl bilgi edinme.
tevellüt: ortaya ç›kan.
ulûm: ilimler.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk, ahbapl›k, arkadafll›k.
üstad-› mutlak: ilimde üs-
tünlü¤ü ve ö¤reticili¤i tart›fl-
mas›z olan üstat.
vakit: vakit, zaman, an.
zarf›nda: süresince, belli süre
içinde.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.

verildi¤ine flüphem kalmam›flt›r. Hatta çok defa bana ve-
rilen s›k›nt› ve zulmen bana karfl› olan tazyikat perdesi al-
t›nda, bir dest-i inayet taraf›ndan merhametkârâne,
Kur’ân’›n esrar›na hasr-› fikir ettirmek ve nazar› da¤›tma-
mak için yap›lm›flt›r kanaatindeyim. Hatta eskiden müta-
lâaya çok müfltak oldu¤um hâlde; bütün bütün sair kitap-
lar›n mütalâas›ndan bir men, bir mücanebet ruhuma ve-
rilmiflti. Böyle gurbette medar-› teselli ve ünsiyet olan
mütalâay› bana terk ettiren, anlad›m ki, do¤rudan do¤ru-
ya âyât-› Kur’âniyenin üstad-› mutlak olmalar› içindir.

Hem yaz›lan eserler, risaleler —ekseriyet-i mutlaka-
s›— hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevel-
lüt eden bir hacete binaen, anî ve def’î olarak ihsan edil-
mifl. Sonra baz› dostlar›ma gösterdi¤im vakit, demifller:
“fiu zaman›n yaralar›na devad›r.” ‹ntiflar ettikten sonra
ekser kardefllerimden anlad›m ki, tam flu zamandaki ih-
tiyaca muvaf›k ve derde lây›k bir ilâç hükmüne geçiyor.

‹flte ihtiyar ve fluurumun dairesi haricinde, mezkûr hâ-
letler ve sergüzeflt-i hayat›m ve ulûmlar›n envalar›ndaki
hilâf-› âdet ihtiyars›z tetebbuat›m; böyle bir netice-i kudsi-
yeye müncer olmak için; kuvvetli bir inayet-i ‹lâhiye ve bir
ikram-› Rabbanî oldu¤una bende flüphe b›rakmam›flt›r.

Yedinci ‹flaret: Bu hizmetimiz zaman›nda, befl-alt›

sene zarf›nda, bilâmübalâ¤a yüz eser-i ikram-› ‹lâhî ve
inayet-i Rabbaniye ve keramet-i Kur’âniyeyi gözümüzle
gördük. Bir k›sm›n›, On Alt›nc› Mektupta iflaret ettik; bir 
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k›sm›n›, Yirmi Alt›nc› Mektubun Dördüncü Mebhas›n›n
mesail-i müteferrikas›nda; bir k›sm›n›, Yirmi Sekizinci
Mektubun Üçüncü Meselesinde beyan ettik. Benim ya-
k›n arkadafllar›m bunu biliyorlar. Daimî arkadafl›m Süley-
man Efendi çoklar›n› biliyor. Hususan, Sözler’in ve risa-
lelerin neflrinde ve tashihat›nda ve yerlerine yerlefltir-
mekte ve tesvit ve tebyizinde, fevkalme’mul kerametkâ-
râne bir teshilâta mazhar oluyoruz. Keramet-i Kur’âniye
oldu¤una flüphemiz kalm›yor. Bunun misalleri yüzlerdir.

Hem maiflet hususunda o kadar flefkatle besleniyoruz
ki; en küçük bir arzu-i kalbimizi, bizi istihdam eden sa-
hib-i inayet tatmin etmek için, fevkalme’mul bir surette
ihsan ediyor. Ve hakeza... ‹flte bu hâl gayet kuvvetli bir
iflaret-i gaybiyedir ki, biz istihdam olunuyoruz. Hem r›za
dairesinde, hem inayet alt›nda bize hizmet-i Kur’âniye
yapt›r›l›yor.

1 »u`HnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG
2 oº«/µ`nërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏`nYÉnes’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑ°oS

/¬u≤nëpdnh kABÉ°nVpQ n∂nd o¿ƒoµ`nJ kIƒ'∏n°U mósªnëoe Énfpóu«n°S '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG
3 nÚ/e'G GkÒ/ã`nc Ékª«/∏°rùnJ rºu∏°nSnh /¬pÑrën°Unh /¬pd'G '=¤nYnh kABGnOnG
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ettirme, bir iflte çal›flt›rma.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
kerametkârâne: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
maiflet: geçinme için gerekli olan
fley.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›, k›-
s›m, bölüm.
mesail-i müteferrika: birbirinde
ayr›, farkl› meseleler.
mesele: konu.
misal: efl, benzer.
neflr: yay›m, yay›n.
r›za: Allah’›n takdirine boyun e¤-
me, Allah’›n emirlerinin d›fl›nda
hiç bir fleyin gerçekleflmeyece¤i-
ne inanma.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
suret: flekil, biçim.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
flüphe: kuflku.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
tatmin: kalbe emniyet verme ve-
ya verilme, flüpheleri giderme.
tebyiz: müsveddeyi temize çek-
me.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tesvit: ilk yaz›, müsvedde yapma.

arzu-yu kalp: kalbin arzusu,
kalbe özgü istek.
beyan: deliller göstererek is-
patlama.
daimî: sürekli, devaml›.
daire: kapsama alan›.
fevkalme’mul: umulan›n üs-

tünde, umulandan çok fazla.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakeza: böyle, böylece, bu-
nun gibi, yine öyle.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân
hizmeti.
husus: ifl, keyfiyet.

hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, hizmete alma, hizmet

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metnin "Elhamdülillâh" k›sm› birçok ayet-
te geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

2. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her
ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

3. Bir dua: "Allah’›m! Efendimiz Muhammed'e, Onun ÂI ve Ashab›na, Senin r›zan› kazanmaya
ve Onun da hakk›n› ödemeye vesile olacak flekilde bol bol salât ve selâm eyle.
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MAHREM B‹R SUALE CEVAPTIR

fiu s›rr-› inayet; eskiden mahremce yaz›lm›fl, On Dör-
düncü Sözün ahirine ilhak edilmiflti. Her nas›lsa ekser
müstensihler unutup yazmam›fllard›. Demek münasip ve
lây›k mevkii buras› imifl ki, gizli kalm›fl.

Benden sual ediyorsun: “Neden senin Kur’ân’dan
yazd›¤›n Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirle-
rin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir sa-
t›rda bir sahife kadar kuvvet var; bir sahifede bir kitap
kadar tesir bulunuyor.”

Elcevap: (HAfi‹YE) fieref i’caz-› Kur’ân’a ait oldu¤undan

ve bana ait olmad›¤›ndan, bilâperva derim:

Ekseriyet itibar›yla öyledir. Çünkü yaz›lan Sözler ta-
savvur de¤il tasdiktir; teslim de¤il, imand›r; marifet de¤il,
flahadettir, fluhuttur; taklit de¤il, tahkiktir; iltizam de¤il,
iz’and›r; tasavvuf de¤il, hakikattir; dava de¤il, dava için-
de bürhand›r. fiu s›rr›n hikmeti budur ki:

Eski zamanda, esasat-› imaniye mahfuzdu, teslim kavi
idi. Teferruatta, ariflerin marifetleri delilsiz de olsa, beya-
natlar› makbul idi, kâfi idi. Fakat flu zamanda, dalâlet-i
fenniye elini esasata ve erkâna uzatm›fl oldu¤undan, her
derde lây›k devay› ihsan eden Hakîm-i Rahîm olan Zat-›
Zülcelâl, Kur’ân-› Kerîm’in en parlak mazhar-› i’caz›ndan
olan temsilât›ndan bir flulesini, acz ve zaaf›ma, fakr ve 

HAfi‹YE: Güzel bir cevapt›r.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahir: son, sonraki, en sonra.
arif: bilen, bilgi sahibi, vâk›f, afli-
na.
beyanat: bir konuda yap›lan ge-
nel aç›klamalar, bildiriler.
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
dalâlet-i fenniye: fenden, ilim-
den gelen sapk›nl›k, ilmî dalâlet.
dava: iddia edilen fikir.
delil: flahit, belge, tan›k.
dert: tasa, keder, kayg›, gam, ka-
savet.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ekser: pek çok.
ekseriyet: en büyük k›s›m, çok-
luk, ço¤unluk.
erkân: rükünler, esaslar.
esasat: temeller, kökler.
esasat-› imaniye: iman›n esasla-
r›, iman›n alt› flart›.
fakr: yoksunluk, yoksulluk.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok çok
merhametli, Allah.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cize
oluflu.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
raftarl›k yapma, tarafgirlik.
iman: Bir konuda kuvvetli inanç.
iz’an: basiret, feraset, anlay›fl,
kavray›fl, ak›l, zakâ.
kavi: sa¤lam, inan›l›r.
kuvvet: tesir kudreti, etkileme
gücü.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahfuz: h›fz olunmufl saklanm›fl.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
mahremce: herkese duyurmaya-
rak.
makbul: geçerli, muteber.
marifet: tasavvufî bilgi, ilhama
dayanan vas›tas›z bilgi.
mazhar-› i’caz: mu’cizeli¤in gö-
ründü¤ü yer.
mevki: yer, mekân.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan,
k›sa bir fleyi geniflletip anlam›n›
ortaya koyan.
münasip: uygun, yerinde.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n suretini, kopyas›n› ç›karan,
yaz›l› bir metnin suretini ç›kara-
rak ço¤altan, kopya eden.
nadiren: ender olarak, az olarak,
pek az bulunarak.
sahife: üzerine yaz› yaz›lan veya
bas›lan bir kâ¤›t yapra¤›n›n iki
yüzünden her biri, sayfa.
sat›r: bir sayfa üzerinde yan yana
dizilmifl kelimeler; yaz› s›ras›.
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s›r: manevî hakikat ve mari-
fetler.
s›rr-› inayet: çok cömert olan
Allah’›n ihsanlar›n›n, yard›m
ve lutfunun s›rr›.
sual: soru.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
fleref: manevî büyüklük, yük-
seklik, yücelik, ululuk, seçkin-
lik.
fluhut: gözle görme.
flule: par›lt›, ›fl›k.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›

araflt›rma, hakikatini araflt›r-
ma, araflt›r›p soruflturma.

taklit: baflkas›n›n fikir ve gö-
rüfllerine körü körüne uyma,
onun gibi hareket etme.

tasavvuf: ‹slâmiyetin temel
prensiplerine dayanarak, nef-
si dünya alâkalar›ndan ve
sevgisinden kesip Allah’a
ulaflma yolundaki kalbe, ah-
lâka, nefse, ruha, marifete,
makama ve bât›na ait bilgiler,
mutasavv›flar›n ilmi, Allah’a
ulaflma bilgisi ve yaklafl›m›.

tasdik: onaylama.
teferruat: ayr›nt›lar, as›ldan
ayr›lan ikinci derecede bö-
lümler.
temsilât: temsiller, örnekler.
tesir: etkileme.
teslim: karfl›s›ndakinin hük-
mü alt›na girme, boyun e¤-
me, r›za gösterme.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik,
dermans›zl›k, ar›kl›k.
zat-› Zülcelâl: celâl sahibi,
büyüklük, izzet, heybet ve
azamet sahibi Allah.
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ihtiyac›ma merhameten, hizmet-i Kur’ân’a ait yaz›lar›ma
ihsan etti.

Felillâhilhamd, s›rr-› temsil dürbünüyle, en uzak haki-
katler gayet yak›n gösterildi. Hem s›rr-› temsil cihetül-
vahdetiyle, en da¤›n›k meseleler toplatt›r›ld›. Hem s›rr-›
temsil merdiveniyle, en yüksek hakaika kolayl›kla yetiflti-
rildi. Hem s›rr-› temsil penceresiyle, hakaik-› gaybiyeye,
esasat-› ‹slâmiyeye fluhuda yak›n bir yakin-i imaniye hâ-
s›l oldu. Ak›l ile beraber vehim ve hayal, Hatta nefis ve
heva teslime mecbur oldu¤u gibi, fleytan dahi teslim-i si-
lâha mecbur oldu.

Elhâs›l, yaz›lar›mda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa,
ancak temsilât-› Kur’âniyenin lemaat›ndand›r. Benim
hissem, yaln›z fliddet-i ihtiyac›mla taleptir ve gayet ac-
zimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur’ân’›nd›r.

Said Nursî

BARLA LÂH‹KASI | 47

parlay›fllar.
mecbur: zorunlu.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mesele: konu.
nefis: insandaki bedenî canl›l›k;
yeme, içme, flehvet gibi biyolojik
ihtiyaçlara duyulan tabi-
î istek.
s›rr-› temsil: temsil s›rr›, benzet-
menin, örnek vermenin ard›ndaki
gaye.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri Âdem o¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k, ib-
lis.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
fluhut: gözle görme, müflahede.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
temsil: misal getirme, özellikle
ö¤üt al›ns›n diye mesel anlatma.
temsilât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
verdi¤i temsiller, misaller.
tesir: etkileme.
teslim-i silâh: silâh b›rakma, silâ-
h›n› teslim etme.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vehim: zan, flüphe.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ait: iliflkin, dolay›, üzerine.
ak›l: idrak, bilip anlama, fe-
him, kavray›fl, zekâ.
beraber: birlikte bulunan, bir
arada.
dert: tasa, keder, kayg›, gam,
kasavet.
deva: ilâç, çare, tedbir.
dürbün: uza¤› yak›n gösteren
bir alet.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, sonuç olarak, özetle, sözün
k›sas›, uzatmayal›m, k›sacas›.

fakr: varl›ktan geçme, yaln›z
Allah’a muhtaç olma.
felillâhilhamd: Allah’ad›r
mad, flükür ve övgü ancak Al-
lah’a d›r.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› gaybiye: gizli olan
ve bilinmeyen gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâs›l: sonuç, netice.

hayal: asl› esas› olmadan zi-
hinde kurulan fley.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-
zular›.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk
hâli, muhtaç olufl.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar,
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Mukaddeme
Hulûsî Bey ve Sabri Efendinin mektuplar›nda Risale-i

Nur hakk›ndaki f›kralar›n›n, bir mektup suretinde Risa-
le-i Nur eczalar› içinde ithal edilmesinin befl sebebi var:

B‹R‹NC‹S‹: Hulûsî ise, ahirdeki Sözler’in ve ekser Mek-
tubat’›n yaz›lmas›na onun gayreti ve ciddiyeti en mühim
sebep olmas›. Ve Sabri’nin dahi On Dokuzuncu Mektup
gibi bir sülüs-i Mektubat’›n yaz›lmas›na sebep, onun sa-
mimî ve ciddî ifltiyak› olmas›d›r.

‹K‹NC‹ SEBEP: Bu iki zat bilmiyorlard› ki; bir vakit flu f›k-
ralar neflredilecek. Bilmedikleri için gayet samimî, tasan-
nusuz, halisâne ve derece-i zevklerini ve o hakaika karfl›
flevklerini ifade etmek için, hususî bir surette yazm›fllar.
Onun için o takdiratlar› takriz nev’inden de¤il, do¤rudan
do¤ruya mübalâ¤as›z bir surette, gördükleri ve zevk et-
tikleri hakikati ifade etmeleridir.

ÜÇÜNCÜ SEBEP: Bu iki zat hakikî talebelerimden ve cid-
dî arkadafllar›mdan... Ve hizmet-i Kur’ân’da arkadaflla-
r›m içinde talebelik ve kardefllik ve arkadafll›¤›n üç has-
sas› var ki, bu iki zat üçünde de birincili¤i kazanm›fllar.

ahir: en son, en sondaki.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
ciddiyet: ciddîlik.
derece-i zevk: zevk alma dere-
cesi.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ekser: en çok, daha ziyade.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: çok, fazla, son derece.
gayret: büyük faaliyet, al›fl›lm›fl›n
üstünde çal›flma, u¤raflma.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, sahici.
halis: hilesiz, kat›ks›z, kar›fl›ks›z,
saf, duru.
halisâne: içtenlikle, samimiyetle.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
hususî: özel.
idhal: dâhil etme, içine alma, sok-
ma.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
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zu etme.
mukaddeme: baflta ve as›l
maksada girmeden önce söy-
lenen veya yaz›lan fley, ilk
söz, önsöz, bafllang›ç, girifl, di-
bace, medhal.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, bir konu veya iflte
lüzumundan fazla ileriye git-
me, afl›r› büyütme, abartma,
abart›.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
neflir: yay›m, yay›n.
nev: flekil.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
suret: flekil, biçim.
sülüs-i Mektubat: Mektubat
kitab›n›n üçte biri.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

takdirat: Be¤endi¤ini belirt-
me.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tasannu: yapmac›k.
vakit: bofl zaman.
zat: kifli, flah›s, fert.
zevk: manevî haz.

1. Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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ile ilgili gayeler, yaflama yönelik
niyetler.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
mensup: bir fleye veya kimseye
nispeti olan, alâkas› bulunan, bir
fleyle ilgili olan.
merhem: ac›y› teskin eden fley.
merhum: kendine rahmet edil-
mifl.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
muhtemel: ihtimal dahilinde
olan, umulur, beklenir, olabilir, ol-
mas› mümkün, olmayacak fley
de¤il.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mütehass›s: hislenmek, duygu-
lanmak.
nefs: kendi, flah›s.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
ruh: his, duygu.
sahip: bir niteli¤i olan, bir vas›f
tafl›yan kimse.
suret: flekil, biçim.
flübehat: flüpheler.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
telâkki: anlama, anlay›fl, görüfl.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tesahub: sahip ç›kma, benimse-
me, koruma.
vâris: vekil.
vas›ta: sebep.
vazife: yap›lmas› bir kimseye ›s-
marlanan ifl.
vazife-i f›triye: f›trî vazife, yarat›-
l›fla ait vazife.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).
verese: vârisler, mirasç›lar, miras
alanlar.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zevk: manevî haz.

Birinci Hassa: Bana mensup her fleye mallar› gibi

tesahub ediyorlar. Bir Söz yaz›lsa, kendileri yazm›fl ve te-
lif etmifl gibi zevk al›yorlar, Allah’a flükrediyorlar. Âdeta
cesetleri muhtelif, ruhlar› bir hükmünde hakikî manevî
vereselerdir.

‹kinci Hassa: Bütün makas›d-› hayatiye içinde en

büyük, en mühim maksatlar›, o nurlu Sözler vas›tas›yla
Kur’ân’a hizmet biliyorlar. Dünya hayat›n›n netice-i ha-
kikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i f›triyelerinin
en mühimi, hakaik-› imaniyeye hizmet oldu¤unu telâkki-
leridir.

Üçüncü Hassa: Ben kendi nefsimde tecrübe etti-

¤im ve eczahane-i mukaddese-i Kur’âniyeden ald›¤›m
ilâçlar›, onlar da kendi yaralar›n› hissedip o ilâçlar› mer-
hem suretinde tecrübe ediyorlar. Ayn› hissiyat›mla müte-
hass›s oluyorlar. Ve ehl-i iman›n imanlar›n› muhafaza et-
mek gayreti, en yüksek derecede tafl›malar› ve ehl-i ima-
n›n kalbine gelen flübehat ve evhamdan hâs›l olan yara-
lar› tedavi etmek ifltiyak›, yüksek bir derece-i flefkatte his-
setmeleridir.

Dördüncü Sebep: Hulûsî Bey; benim yegâne mane-

vî evlâd›m ve medar-› tesellim ve hakikî vârisim ve bir de-
ha-i nuranî sahibi olaca¤› muhtemel olan biraderzadem
Abdurrahman’›n vefat›ndan sonra, Hulûsî aynen yerine
geçip o merhumdan bekledi¤im hizmeti onun gibi ifaya
bafllamas›yla ve ben onu görmeden epey zaman evvel
Sözler’i yazarken, onun ayn› vazifesiyle muvazzaf bir 

âdeta: sanki.
aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
ceset: ten, gövde, vücut, be-
den.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi
kimse.
derece: de¤er, miktar.
derece-i flefkat: sevgi ve flef-
kat mertebesi.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
evlât: çocukyar, nesil.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
gayret: mukaddes de¤erlere
sald›r›lma an›nda uyanan
duygu, mukaddes de¤erleri
koruma hissi.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

hakikî: gerçek, sahici.
hâs›l: peyda olan, ç›kan,
meydana gelen, ortaya ç›kan,
beliren.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl,
vazife, memuriyet.
hüküm: yerine.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli ger-
çeklefltirme.
ilâç: derde deva olan fley.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
makas›d-› hayatiye: hayat
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flahs-› manevî bana muhatap olmuflças›na, ekseriyet-i
mutlaka ile temsilât›m onun vazifesine ve mesle¤ine gö-
re olmufltur. Demek oluyor ki, bu flahs›, Cenab-› Hak ba-
na hizmet-i Kur’ân ve imanda bir talebe, bir muin tayin
etmifl. Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel
konufluyormuflum, ders veriyormuflum.

Sabri ise, f›traten bende mevcut has bir niflan var. Bü-
tün gezdi¤im yerde kimsede görmedim. Sabri’de ayn› ni-
flan-› f›trî var. Bütün talebelerim içinde, karabet-i nesliye-
den daha ziyade bir karabet kendinde hissetmifl. Ve flu
havalide en az ümit etti¤im ve o da geç uyand›¤› hâlde
en ileri gitti¤i bir iflarettir ki; o da bir Hulûsî-i sanidir,
müntehapt›r. Cenab-› Hak taraf›ndan bana talebe ve hiz-
met-i Kur’ân’da arkadafl tayin edilmifltir.

Beflinci Sebep: Ben kendi flahs›ma ait takdirat ve

methi kabul etmem. Çünkü, manen büyük zarar gör-
düm. Onun için flahs›ma karfl› takdirat, fahr ve gurura
medar oldu¤u için fliddetle nefret edip korkuyorum. Fa-
kat Kur’ân-› Hakîm’in dellâl› ve hizmetkâr› olmakl›¤›m
cihetinden ve o vazife-i kudsiye noktas›nda takdirat ve
medih bana ait olmay›p, nurlu Sözler’e ve belki do¤ru-
dan do¤ruya hakaik-› imaniyeye ve esrar-› Kur’âniyeye ait
oldu¤u için onu müftehirâne de¤il, Cenab-› Hakka karfl›
müteflekkirâne kabul ediyorum. ‹flte bu iki flah›s, bu haki-
kati herkesten ziyade anlad›klar› için, onlar bilmeyerek
vicdanlar›n›n sevkiyle yazd›klar› takdirat ve medihlerini,
Risale-i Nur eczalar› içinde derç edilmeye sebep olmufltur. 

ait: iliflkin, dolay›, üzerine.
belki: hatta.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön, taraf, istikamet.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
derç: toplama, biriktirme.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ekseriyet-i mutlaka: ço¤unluk.
evvel: eski, geçmifl, geçmifl za-
manda.
fahr: övünme, böbürlenme, bü-
yüklenme, fleref, onur, k›vanç.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
gurur: bofl fleylere güvenerek al-
danma, bofl fleylerle böbürlenme.
hakikat: as›l, esas.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
his: anlama, sezme, idrak.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
karabet: yak›nl›k, h›s›ml›k, akra-
bal›k.
karabet-i nesliye: soy yak›nl›¤›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
medih: övmeye ve methetmeye
sebep olan fley.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
muin: yard›mc›, muavin.
müftehir: iftihar eden, övünen.
müntehap: seçilmifl, seçkin, güzi-
de, mümtaz.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkürle, iyilik bilirlikle, iyi-
li¤e karfl› nazik davran›flla.
nefret: ürküp kaçma, bir fleyden
kaç›nma.
niflan: iz, eser, belirti, alâmet,
damga.
niflan-› f›trî: f›trî niflan, yarat›l›fl-
tan gelen, f›tratta olan iflaret.
sâni: ikinci.
sevk: yönlendirme.
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flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
flah›s: kifli, kimse, fert.
flahs-› manevî: manevî flah›s;
belli bir flah›s olmay›p, kendi-
sine bir flah›s gibi muamele
edilen flirket, cemaat, cemi-
yet gibi ortakl›klar; belli bir ki-
fli olmay›p bir cemaatten

meydana gelen manevî flah›s.
takdirat: be¤enme, övme.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
temsilât: temsiller, örnekler.
ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-

mas› konusunda beslenen
his.
vazife: ödev, bir kimsenin
yapmak zorunda bulundu¤u
ifl.
vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.
vicdan: his, duygu.
ziyade: çok, fazla, art›k.
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Cenab-› Hak bunlar›n emsalini ziyade etsin ve onlar› da
muvaffak etsin ve tarik-› haktan ay›rmas›n, âmin.

p¿'Grôo≤rdG pánerópîpd ÉnæpfGnƒrNpG røpe Énªo¡ndÉnã`renGnh ÉnªogÉsjpGnh Énæ`r≤uanh sºo¡s∏dnG
p¬r«n∏nY n¿'Grôo≤rdG p¬r«n∏nY nârdnõrfnG røne u≥nëpH À'VrônJnh tÖpëoJ Énªnc p¿ÉnÁ/’rGnh

p¿Gnƒn∏nªrdG n∞n∏nàrNGÉne päÉnª«/∏r°ùsàdG tºnJnGnh pInÓ°südG oπ°n†ranG
1 p¿Gnônªn≤rdG nQGnO Énenh

Said Nursî
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âmin: Allah kabul etsin.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
emsal: efller, benzerler.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.

tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Allah’›m! Sevdi¤in ve raz› oldu¤un flekilde kendisine Kur'ân'› indirdi¤in Zat (Gece ve gün-
düz de¤ifltikçe, ay ve günefl döndükçe ona en üstün salât ve selâm eyle!) hakk› için, bizi,
onlar› ve benzeri kardefllerimizi Kur'ân ve iman hizmetinde muvaffak k›l.
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Yirmi Yedinci Mektup ve Zeyilleri
Otuz Üçüncü Sözün Yirmi Yedinci Mektubudur ki: Mek-

tubatü’n-Nurun birinci muhatab› olan Hulûsî Beyin hususî
mektuplar›ndan Risaletü’n-Nur hakk›ndaki takdirat›n› gös-
teren f›kralard›r. Yirmi Yedinci Mektubun ‹kinci K›sm› olan
Zeyli dahi, elhak bir Hulûsî-i sani olan Sabri Efendinin Ri-
saletü’n-Nur hakk›ndaki takdirat›n› gösteren hususî mek-
tuplar›ndaki f›kralard›r. (HAfi‹YE 1)

fiu risale (HAfi‹YE 2) bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’›n flu
münevver, mübarek flakirtleri içinde birbiriyle manen
müzakere ve müdavele-i efkâr; ve yüksek bir medrese
salonudur ki, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n hazine-i kudsiye-
sinin sandukçalar› olan risalerin sat›c› ve dellâllar›na
muhteflem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Her
biri ald›¤› k›ymettar mücevherat› birbirine ve müflterileri-
ne orada gösteriyor.

Said Nursî

HAfi‹YE 1: Üstad›m›z Yirmi Yedinci Mektubu ilk defa bu flekilde tensip
buyurmufllar, sonradan ikinci, üçüncü, dördüncü zeyiller eklemek suretiy-
le geniflletilmifltir. En son flekilde ise, Kastamonu ve Emirda¤ lâhikalar› da
Üstad›m›z taraf›ndan Yirmi Yedinci Mektuba idhal edilerek, Yirmi Yedin-
ci Mektup ikmal edilmifltir. Bu itibarla, Hulûsî Bey ve Sabri Efendi’nin
mettuplar›, Yirmi Yedinci Mektubun bafllang›c›n› teflkil etmifltir.
HAfi‹YE 2: Yani: Yirmi Yedinci Mektubun umumu, hususan Barla Lâhi-
kası.

dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dükkân: küçük çapta imalât ya-
p›lan ifl yeri.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
hazine-i kudsiye: mukaddes ha-
zine, zengin ve de¤erli kaynak.
hususî: özel.
k›s›m: fas›l, bahis.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm; beyan› befler takatinin hari-
cinde olan Kur’ân-› Kerîm.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
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duyguca, gönülce, yürekçe,
ruhça, mana itibariyle, mana-
ca.
meclis-i nuranî: nurlu toplu-
luk, nuranî meclis.
medrese: fakülte.
mektubat-› nur: Risale-i Nur
Külliyat›ndan Mektubat kita-
b›..
menzil: yer, dünya, ev.
muhatap: konuyla ilgili say›-
lan kimse.
muhteflem: ihtiflaml›, hafl-
metli, görkemli, debdebeli,

flanl›, ulu, yüce, büyük.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mücevherat: mücevherler,
elmas, yakut, zümrüt v.b. süs
tafllar›yla süslenmifl ziynet
eflyalar›.
müdavele: fikir verme, ko-
nuflma.
münevver: nurlanm›fl, nur-
land›r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›n-
lat›lm›fl.
müflteri: bir fleyi sat›n alan
veya sat›n almaya talip olan

kimse, al›c›.
müzakere: bir ifl hakk›nda
konuflma, karfl›l›kl› fikir söyle-
me, dan›flma, görüflme.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl,
donanm›fl.
risale: mecmua, dergi.
sani: ikinci.
flakirt: mensup.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
takdirat: be¤enme, övme.
zeyil: ek, ilâve.
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hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah’›n yüceli¤ini övme.
hatiat: hatalar, yanl›fllar, yanl›fl-
l›klar.
hesabî: ad›, nam›.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
inayet-i ilâhi: Allah’›n yard›m›,
lütfu.
istirham: rica etme.
Kur’ân’› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
memuriyet: görev.
muhtemel: ihtimal dâhilinde
olan, umulur, beklenir, olabilir, ol-
mas› mümkün, olmayacak fley
de¤il.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mühimme: düflündüren, düflün-
dürücü.
mürasele: yaz›flma, mektuplafl-
ma.
niyaz: rica, dua.
serâpâ: bafltan aya¤a kadar, ta-
mam›yla, bütünüyle, bütün, hep.
flahsiyet: bir ferdin kendine has
görünüfl, duyufl, düflünüfl ve dav-
ran›fllar›n›n tamam›, kiflilik, kifli
özelli¤i.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillâh deme,
Allah’a dil ile hamd etme.
taallûk: münasebet, rab›ta.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
taltif: iltifat etme, gönül okflama,
iyilikle gönül alma.
tarif: bir kavram› kelimelerle ifa-
de etme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vas›ta: arac›.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zerre: en küçük parça, çok küçük
parça.
zevat-› âliye: yüce flah›slar, yüce
kifliler, yüksek meziyetli zatlar.
zevk: tatma, tat, lezzet, haz.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
berekât: bolluklar, faydalar.
beyan: belâgat ilminin; haki-
kat, mecaz, kinaye, teflbih ve
istiarelerini ö¤reten k›sm›.
bilhassa: özellikle.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cidden: flaka olmayarak, ger-

çekten, ciddî olarak.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, te-
ferruat.
derece: flekil.
ender: de, içinde, dâhilinde.
fahir: övünme, böbürlenme,
büyüklenme, fleref, onur, k›-
vanç.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cö-

mertlik.
fena: kötü, kusurlu.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
f›rak-› dâlle: dalâlet f›rkalar›,
sapk›n gruplar.
hademe: hizmetçiler, hizmet
görenler, hadimler.
hakikat: as›l, esas.
hakir: itibars›z, de¤ersiz.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› kâinat›n atomlar› say›s›nca ebediyen üzerinize olsun.

Œ 1 œ

1 W
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pªr°SÉpH

4 GkónHnG päÉnæppF=Énµ r̀dG päGsQnP pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµ r̀«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
(Hulûsî’nin birinci f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem!

Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-›
âliye gibi de¤il, belki oldu¤u gibi görünmek isteyen ve ta-
lebem, kardeflim, biraderzadem ünvanlar›yla taltif buyur-
du¤unuz bendeniz, hakikatte manen düflkün bir vaziyet-
te ve cidden duan›za muhtaç bir hâldeyim. Serâpâ Nur
olan Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n hak ve hakikatini bu as›r
insanlar›n›n bilhassa f›rak-› dâllenin gözlerine sokacak
derecede baz› Kur’ân lemaat›n›n zahir olmas›na murad-›
‹lâhî taallûk etmifl ve bu emr-i mühimme felillâhilhamd
Muhterem Üstad›m›z vas›ta olmufltur. ‹flte hiç ender hiç
olan bu talebenize de yine lütuf ve fazl ve inayet-i ‹lâhî
ile bu âlî memuriyetini ifa eden aziz ve muhterem hoca-
s›na ve Hazret-i Kur’ân hesab›na pek cüz’î bir hademelik
yapt›r›lm›flt›r. Bundan dolay› ne kadar flükretsem azd›r,
fahre zerre kadar hakk›m yoktur. Belki flu hademelikte
yapm›fl olmakl›¤›m muhtemel hatiat ve kusurattan dola-
y› aff›m› niyaz ve istirham ediyorum. Fena flahsiyetimi
tarif eylemekli¤im gerçi manas›zd›r. Fakat mürasele ve 
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mülâkatta bu bapta pek çok büyük iltifatlar›n›z› gördü-
¤ümden mütehass›l hicap sevkiyle ufak bir tasdi’de bu-
lundum. Son iki mektubunuzda sual buyurulan hususa ce-

vap vermekli¤im ›srar ile emir buyuruldu;
1 Énæ`r©nWnGnh Énæ`r©pªn°S

Fakat, bu a¤›r suale, acz ve fakr›n en müntehas›nda bu-
lunan bu kardefliniz hak ve hakikate muvaf›k ve mutab›k
bir cevap verebilmek için inayet ve kerem-i ‹lâhî ve me-
ded-i ruhaniyet-i Peygamberîye iltica eyledi. fiöyle ki:

Mübarek Sözler flüphesiz Kitab-› Mübin’in nurlu lema-
at›d›r. ‹çinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla bera-
ber küll hâlinde kusursuz ve noksans›zd›r. Beflerin her ta-
bakas› kendi f›trî anlay›fllar› nispetinde onlardan hisse-
mend ve faide-mend olurlar. fiimdiye kadar tenkit olun-
mamas›, her meslek ve meflrep ehline hofl gelmesi ve
mülhitlerin dil uzatamay›p ebkem kalmalar›, kanaatimi-
zin s›hhatine delâlet etmeye kâfidirler.

Vazifenizin bitmedi¤ine dair düflünebildi¤im bürhan-
lar:

Evvelâ: Bid’alar›n ço¤ald›¤› bir zamanda uleman›n

sükût etmemeleri lâz›m geldi¤ine dair beyan buyurulan
hadisteki emir ve zecr.

Saniyen: Peygamberimizin ittiba›na mükellef oldu¤u-

nuzdan onlar gibi müddet-i hayat›n›zca vazifeye devam
mecburiyeti oldu¤u.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bid’at: dinin asl›nda olmay›p son-
radan icat edilen fleyler, yeni
âdet.
bürhan: do¤ru ön hükümler ile
yap›lan k›yas.
delâlet: delil olma, gösterme.
ebkem: dilsiz, konuflamayan.
ehil: maharetli, usta, kabiliyetli,
becerikli.
fakr: varl›ktan geçme, yaln›z Al-
lah’a muhtaç olma.
fayda: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
husus: mevzu, konu.
›srar: direnme.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
iltifat: güler yüzle muamele, na-
zik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
ittiba: tâbi olma, uyma, arkas›n-
dan gitme, itaat etme.
kâfi: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kanaat: görüfl, fikir.
kerem-i ‹lâhî: ‹lâhî lütuf ve ik-
ramlar.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
küll: hep, bütün, çok, bir fleyin ta-
mam›.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
tulma, zorunluluk.
medet-i ruhaniyet-i Peygambe-
rî: Hz. Muhammed’in ruh kuvve-
tinden yard›m gelmesi..
mend: l›, li; kelimelerin sonuna
getirilerek sahip manas›n› veren
edatt›r.
meslek: gidifl, usul, tarz.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.

mutab›k: uygun.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
mübarek: feyizli, bereketli.
müddet-i hayat: ömür müd-
deti, yaflam süresi, bir kimse-
nin ömrü.
mükellef: bir fleyi yapmaya,
bir fleyi ödemeye mecbur
olan, vazifeli, muvazzaf.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’a ve dine inanma-

yan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.
münteha: bir fleyin ulaflabil-
di¤i son yer, nihayet, son, en
son, uç.
mütehass›l: hâs›l olan, vücut
bulan, meydana gelen, olu-
flan, üreyen.
saniyen: ikinci derecede,
ikinci olarak.
sevk: yönlendirme.
sükût: de¤erden düflme, de-

¤erini yitirme.
flüphe: kuflku.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tasdi: rahats›z etme, s›kma,
can s›kma, taciz etme.
tenkit: elefltiri.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
zecir: zorlama, icbar etme.

1. Dinledik ve itaat ettik. (Bakara Suresi: 286.)
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na kadar, nihayete kadar.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
istizah: izahat isteme.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kâfi: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kanaat: inanç.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
maruzat: arz olunanlar, arz edi-
lenler, takdim edilenler, makam,
mevki, yafl v.b. bak›mdan yüksek
birine sunulan fleyler.
meclis: topluluk, hey’et, cemiyet,
encümen.
mesail: meseleler.
muhtemel: ihtimal dahilinde
olan, umulur, beklenir, olabilir, ol-
mas› mümkün, olmayacak fley
de¤il.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mübelli¤-i Kur’ân: Kur’ân’›n teb-
li¤cisi, bildireni.
münhas›ran: özel olarak, sadece,
yaln›z olarak.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, türlü türlü, çeflitli, muhtelif.
nasip: Allah’›n k›smet etti¤i fley.
peyda: haz›r, mevcut.
rab›ta: yak›nl›k duyma, münase-
bet, ilgi, alâka, ba¤.
rabian: dördüncü olarak, dördün-
cü derecede.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
rey: düflünce, fikir, müflahede,
mütalâa, görüfl, oy.
rica: umma, ümit etme.
sadisen: alt›nc› olarak, alt›nc› ol-
mak üzere, alt›nc› derecede.
salisen: üçüncü olarak.
sükût: susma.
takrir: anlatma, anlat›fl; sözle ifa-
de.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›; peygamberlerin
Allah’›n emrini kullara bildirmele-
ri ve hakka davet etmeleri.
tenkit: elefltiri.
vazife-i Risalet: peygamberlik
vazifesi.
zat: kendi, nefis.
zat-› faz›lâne: üstün meziyetler,
nitelikler tafl›yan kimse.

arz: söyleme, ifade etme.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
cemaat: topluluk, bir yere
toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.
cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.
delil: iz, niflan, emare.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.
Fahr-i Cihan: cihan›n, dünya-

n›n iftihar sebebi; kâinat›n
övüncü, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
faz›l: faziletli, fazilet sahibi,
erdemli, faik, üstün.
ferman: emir, buyruk.
habibi Yezdan: Allah’›n sev-
di¤i kulu, peygamberi, Hz.
Muhammed.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
hâl-i hayat: hayat tarz›.
hamisen: beflinci olarak, be-

flincisi, beflinci derece.
hâs›l: peyda olan, ç›kan,
meydana gelen, ortaya ç›kan,
beliren.
hissiyat: hisler, duygular.
hitam: son, nihayet, sona er-
me, bitme.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl,
vazife, memuriyet.
hücum: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
ilâ nihâye: sona kadar, sonu-

1. Bugün sizin dininizi tamamlad›m. (Mâide Suresi: 3.)

Salisen: Madem bu hizmet münhas›ran reyiniz ile de-

¤il, istihdam olunuyorsunuz; nas›l Mübelli¤-i Kur’ân Fahr-i
Cihan Habib-i Yezdan Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Efendi-

miz Hazretleri bir gün ferman-›
1 rºoµ`næj/O rºoµ`nd oâr∏nªrcnG nΩrƒn«`rdnG

celîlini tebli¤ buyurmakla ayn› zamanda vazife-i Risaleti-
nin hitam›na remzen iflaret eylemiflti. Muhterem Üstad›n
da hizmeti kâfi görülürse, bildirilir kanaatindeyim.

Rabian: Sözler hakk›nda bugüne kadar sükût edil-

mesi ve tenkide cür’et edilmemesi, ilânihaye bu hâlin de-
vam edece¤ine delil olamaz. Hâl-i hayat›n›zda muhtemel
hücumlara evvelen ve bizzat zat-› faz›lâneleri cevap vere-
ceksiniz.

Hamisen: Dünyay› unutmak isteseniz, baflka hiçbir

sebep olmasa dahi yaln›z bu mübarek Sözler’e rab›ta
peyda eden insanlar›n rica edecekleri izahat› vermek is-
teyecek ve cevaps›z b›rakmayacaks›n›z.

Sadisen: Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta

bulunanlara yazd›¤›n›z pek k›ymetli yaz›larla meclis-i il-
minizde takrir buyurdu¤unuz mütenevvi ve Sözler’e bile
geçmeyen mesail kat’iyetle gösteriyorlar ki: ‹htiyaç da
hizmet de bitmemifltir.

B‹RKAÇ MARUZAT: Nurlu Sözler’i cemaate okumak na-
sip oldu¤u zamanlarda, bende baz› hissiyat hâs›l oluyor-
du; flurada arza müsaadenizi rica edece¤im.
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Evve lâ : Muhterem Üstad›ma maruzatta bulunmak
için kalemi elime ald›¤›m zaman, ruhumda büyük bir in-
kiflaf hissediyor ve ihtiyars›z kalemim o andaki muvakkat
duygular›ma tercüman oldu¤unu görüyorum.

San iyen: fiöyle düflünüyordum; e¤er yaln›z adüvv-i
ekber olan nefsin hilesinden ve cin ve ins ve fleytanlar›n
mekrinden emin olay›m diye herkes bafl›n› karanl›¤a
çekse ve kendisi köfle-i nisyana çekilse veya çekilmek is-
tese ve âlem-i insan ve âlem-i ‹slâm mühmel kalacak,
kimsenin kimseye faydas› olmayacak bir zaman olsa;
ben din kardefllerime bu nurlu hakikatleri iblâ¤ edeyim
de Allah-› Zülcelâl nas›l fle’n-i ulûhiyetine yarafl›rsa öyle
muamele eylesin. Nefsimi düflünmekten kat-› nazar et-
meyi yine o zamanlarda çok faydal› görüyordum. Bun-
daki hikmet nedir?

Sa l i sen : Esma-i Hüsna’dan Rahman ve Rahîm isim-
leri en azam mertebede olduklar›ndan m›, yoksa baflka

sebep ve hikmetle mi 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH kelimesi

içine dâhil olmufllard›r? Bu da mektubu yazarken kalbi-
me geldi, ben de soruyorum.

Aziz ve muhterem Üstad›m,

Sizin vücudunuza yaln›z bizler de¤il, bütün âlem-i ‹s-
lâm muhtaçt›r. Çünkü mü’minlerin iman›na kuvvet ve-
ren, gafilleri uyand›ran, dalâlete düflenlere rah-› hidayeti
gösteren, hükema-i felâsifeyi beht ve hayrette b›rakan
Kur’ân-› Mübin’den nebean ve lemaan eden o kudsî 

adüv: düflman, has›m.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azam: büyük.
beht: flaflk›nl›k, hayranl›k.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dâhil: kar›flma, girme.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
din: ‹slâm, Müslümanl›k.
ekber: daha (en, pek, çok) büyük.
emin: emniyet sahibi, korkusuz.
Esma: adlar, isimler.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
fayda: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
gafil: olan›n bitenin fark›nda ol-
mayan.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep; gizli, bilinmeyen nokta.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hile: aldatmaya, kand›rmaya yö-
nelik tertip, düzen, desise.
hükema-i felâsife: felsefe ile u¤-
raflan bilginler.
hüsün: güzel.
ibla¤: bildirme, haberdar etme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inkiflaf: geliflme.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
‹slâm: ‹slâm dini, peygamberlerin
sonuncusu olan Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) kendisine gelen
vahiy ile tebli¤ buyurdu¤u din,
Müslümanl›k.
kat-› nazar: bak›fl› kesme, bak-
mama, alâkay› kesme.
köfle-i nisyan: unutma ya da
unutulma köflesi.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
Kur’ân’›n Mübin: hayr› ve flerri,
iyiyi ve kötüyü ay›ran, do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran kitap Kur’ân.
kuvvet: direnç, mukavemet, da-
yan›kl›l›k.
lemeân: parlama, par›ldama.
maruzat: istek.
mekr: hile, düzen, aldatma.
mertebe: derece, basamak.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mü’min: iman eden, inanan.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl, bak›lmam›fl, terk edilmifl.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)
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nebean: yerden ç›kma, kay-
nama, f›flk›rma.
nefis: kulun kötü ve günah
olan hâl ve huylar›, süflî arzu-
lar›.
râh-› hidayet: hidayet yolu,
do¤ruluk yolu.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: ister mü’min, ister
kâfir; ister iyi isterse kötü ol-

sun; rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›flla-
r›n r›z›klar›n› ve geçim flekille-
rini içine alan rahmetin sahibi
Allah.
ruh: his, duygu.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci derecede,
ikinci olarak.
fle’n-i ulûhiyet: Cenab-› Hak-
ka ait ifl.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü-

¤ünün kabulü anlam›nda ona
secde edilmesi ile ilgili ‹lâhî
emre uymad›¤› için semadan
kovulan ve o zamandan beri
Âdem o¤ullar›n› do¤ru yoldan
ç›kartmaktan geri durmayan
lânetlenmifl varl›k, iblis.
tercüman: tercüme eden,
baflka bir dilde yaz›lm›fl veya
söylenmifl bir fleyi yine baflka
dile çeviren, çevirici, dilmaç.
vücut: var olma, varl›k.
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verme.
ilâç: derde deva olan fley.
intihap: seçme, seçilme.
itibarî: gerçek ve fiilî olmayan,
var say›lan, farazî olan, öyle say›-
lan.
kâfi: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kaim: bir iflte sebat eden.
keyfiyet: ifl, hâdise, özellik.
malûmat: bilgi.
matbaha-i Kur’ân: Kur’ân mutfa-
¤›; manevî g›dalar›n mutfa¤› olan
Kur’ân.
mektup: haberleflme maksad›yla
yaz›lan kâ¤›t, name, betik.
mesail: meseleler.
mevt: ölüm, vefat.
meyve: ürün, kâr, sonuç, netice,
bir faaliyet sonunda elde edilen
fley.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
mutasavver: akla gelebilir, im-
kân dahilinde, olabilir.
müddet-i hayat: ömür müddeti,
yaflam süresi, bir kimsenin ömrü.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nihayet: son, uç, bitim, encam.
saha: alan.
s›hhat: hasta olmama, vücutça
sa¤laml›k, sa¤l›k, esenlik.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
talim: bir ifli ö¤renmek veya al›fl-
t›rmak için yap›lan çal›flma, al›fl-
t›rma.
tefhim: anlatma, aç›klama.
tesir: etkileme.
ümit: umut, umma, ümit; baz›
fleylerin istedi¤i yönde olmas› ko-
nusunda beslenen his.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vas›ta: sebep.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.

Sözler’in vücuduna vas›ta oldunuz. Hemen Cenab-› Er-
hamürrâhimîn aziz Üstad›m›z› s›hhat ve afiyette daim ve
ümmet-i Muhammed üzere kaim buyursun, âmin, bihür-
meti Seyyidi’l-Mürselîn.

Hulûsî
ìÕ

Œ 2 œ

Risale-i Nur mektuplar›ndan bu mektubunuzun bende-
ki tesirlerini hülâsaten arz edeyim:

S›hhat ve afiyetinizin devam›, flükrümü; bu gibi mesai-
lin hallini isteyenlerin vücudu, ümidimi; nazar›mda ilim
say›lacak her fleyi sizden ö¤rendi¤im için, bu vesile ile
hakikat sahas›ndaki malûmat›m›; hasbe’l-befleriye fütur
hâs›l oluyorsa, flevkimi; hasta bir talebeniz oldu¤umdan,
Kur’ân’›n eczahanesinden verdi¤iniz bu ilâçlar›n›zla s›h-
hatimi, matbaha-i Kur’ân’dan intihap buyurdu¤unuz bu
g›dalarla bütün hasselerimin kuvvetini, hayat›n befl dere-
cesini de talim, mevtin itibarî bir keyfiyet oldu¤unu tef-
him, idam-› ebedînin mutasavver olamayaca¤›na kalbimi
takvim buyurduktan sonra Allah için muhabbetin herhâl-
de bu hayat derecelerinde de devam ederek hayat-› bâ-
kîyede bâkî meyvesini verece¤ini iflaret buyurmakla
müddet-i hayat›m› nihayetsiz art›rmaya sebep olmufltur.

Risale-i Nur ile ihda buyurdu¤unuz dualar zaten her
gün sevgili Üstad› düflünmeye kâfi gelmektedir. Kur'ân’›n
nihayetsiz füyuzat›ndan, tükenmez hazinesinden 

afiyet: sa¤l›k, esenlik.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
arz: söyleme, ifade etme.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
bi hürmeti Seyyidü’l-Mürse-
lîn: gönderilen bütün pey-
gamberlerin efendisi olan Hz.
Muhammed’in yüzü suyu
hürmetine.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:

merhametlilerin en merha-
metlisi olan yüce Allah.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
eczahane: eczac› dükkân›,
ilâç sat›lan, ilâç yap›lan yer.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
füyuzat: feyizler, manevî bol-
luk ve bereketler, inayetler.

g›da: zihni ve ahlâk› olgunlafl-
t›rmaya yard›m eden fley.
hakikat: as›l, esas.
hâl: çözüm.
hasbelbefleriye: insanl›k hâli
olarak, insanl›k gere¤ince.
hâs›l: peyda olan, ç›kan,
meydana gelen, ortaya ç›kan,
beliren.
hülâsaten: hülâsa olarak, k›-
saca, özet olarak muhtasaran.
idam-› ebedî: yok olufl, dö-
nüfl olmama.
ihda: hediye etme, hediye
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inayet-i Hak’la edindi¤iniz ve tebli¤e mezun oldu¤unuz
manalar›, cevherleri göstermekle, bildirmekle de bu bî-
çare ve müfltak talebe ve kardeflinize sonuna kadar ders
vermek istedi¤inizi izhar ediyorsunuz ki: Bu suretle de,
ebeden ve teflekkürle gözümün önünden, hayalimden
ayr›lmamakl›¤›n›z temin edilmifl oluyor.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
Hulûsî

ìÕ

Œ 3 œ

Muvasalat›m›n ilk gecesi pederimin misafirlerine tah-
sis eyledi¤i odaya devam eden zevata, mütevekkilen alel-
lah, akflam ile yats› aras›nda Risale-i Nur’u okumaya bafl-
lad›m. Sevgili Üstad›m! Evvelce arz etti¤im vecihle ben
art›k bir fley için yaflad›¤›m› zannediyorum. O da, Üsta-
d›m olan dellâl-› Kur’ân’›n vazife-i memure-i maneviyesi-
ni ifada kendilerine pek cüz’î bir yard›m ve Kur’ân hesa-
b›na cüz’î bir hizmetkârl›ktan ibarettir. Orada bulundu¤u-
nuz müddetçe Hz. Kur’ân’dan hakikat-i iman ve ‹slâm
hesab›na vaki olacak istihraç ve tecelliyattan mahrum b›-
rak›lmamakl›¤›m› hasseten istirham ediyorum. ‹nflaallah,
müstecap olan duan›zla Allah-› Zülcelâl, Risale-i Nur hiz-
metinde ümit ve arzu etti¤im neticeye vâs›l, merhum ve
ma¤fur Abdurrahman gibi ahir nefeste iman ve tevfik ve
saadet-i bâkiyede ‹ki Cihan Serveri Nebî-i Ekremimiz
Muhammedeni’l-Mustafa (a.s.m.) Efendimize ve siz 

Allah-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan Allah.
arz: bir büyü¤e sunma, göster-
me, bildirme, önüne koyma.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cevher: esas, maya, öz.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, tefer-
ruat.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
evvelce: daha evvel, daha önce.
hakikat-i iman: iman›n asl›, esa-
s›, temeli.
hassaten: hususî olarak, özellikle,
yaln›z, ayr›ca, bilhassa.
hazin: hüzünlü, ac›kl›.
hesap: sayma, say›larla yap›lan
ifllem.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
inayeti-i Hak: Allah’›n izni ve ya-
r›d›m›.
islâm: ‹slâm dini, peygamberlerin
sonuncusu olan Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) kendisine gelen
vahiy ile tebli¤ buyurdu¤u din,
Müslümanl›k.
istihraç: ç›karma, ç›kar›lma.
istirham: rica etme.
ma¤fur: Allah’›n ma¤firetine nail
olmufl, günah› affolunmufl.
mahrum: bahts›z, nasipsiz.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mezun: yetkili, salâhiyetli.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
müstecap: istedi¤i kabul edilen,
kabul edildi¤i cevab›n› alan.
müfltak: çok arzulu.
mütevekkilen: tevekkül ederek,

Allah’a dayanarak, kadere
boyun e¤mifl, ifli oluruna b›-
rakm›fl olarak.
Nebî-i Ekrem: daha (en, pek)
kerîm; çok fleref sahibi, pek
cömert, eli aç›k peygamber.
netice: sonuç.
peder: baba, ata.
saadet-i bâkiye: bâkî, sonsuz
bir saadet, sonsuz mutluluk.
serveri: bafll›k, baflkanl›k.

suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, üslûp.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
talebe: istekliler, talep eden-
ler.
tebli¤: bildiri, beyanname,
mesaj.
tecelliyat: bilinme, görünme,
ortaya ç›kma.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
ümit: umut, umma, ümit; ba-

z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
vaki: vuku bulan, olan.
vas›l: eriflen, ulaflan, kavuflan,
yetiflen.
vazife: ifl, memuriyet.
vecih: yön, flekil.
zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdü-
lillâh” k›sm› birçok ayette geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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meslek: ifl.
meflrep: âdet.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
nail: murad›na ermifl, emelini
gerçeklefltirmifl, amac›na ulaflm›fl.
nâs: insanlar, topluluk, halk, her-
kes.
naflir: da¤›tan, yayan, neflreden,
saçan, açan.
netice: sonuç.
nihayet: en sonunda.
rehber: fazilet ve marifet yolu
gösteren kimse, mürflit.
sahip: bir niteli¤i olan, bir vas›f
tafl›yan kimse.
Seyyid-i Kâinat: kâinat›n Efendi-
si; Hz. Muhammed (a.s.m.).
Seyyidü’l-Mürselîn: gönderilmifl
bütün peygamberlerin büyü¤ü,
peygamberlerin baflkan›; Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
suret: flekil, biçim.
sünnet: farz ibadetler d›fl›nda, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) yapmay›
âdet edindi¤i ibadetler.
tarik: seçilen tarz, usul, benimse-
nen fikir.
tebli¤: bildiri, beyanname, mesaj.
tesbih: Her namaz›n sonunda
otuz üçer defa Sübhanallah, el-
hamdülillâh, Allahü ekber deme.
ulvî: manevî, ruhanî.
ümit: umut, umma, ümit; baz›
fleylerin istedi¤i yönde olmas› ko-
nusunda beslenen his.
vakit: belirli zaman, belirli süre,
vade, ecel.
vas›ta: arac›.
velâyet: velî ve ermifl olan kim-
senin hâli ve s›fât›.
zahir: görünüfle göre, anlafl›lan,
me¤er.
zevi’l-ukul: akl› olanlar, ak›l sa-
hipleri.

muhterem Üstad›m›n arkas›nda ve yak›n›nda komfluluk
vermek suretiyle a’mal-i hakikiyeye nail buyurur. Risale-i
Nur gerçi zahiren sizin eserinizdir, fakat nas›l ki Kur’ân-›
Mübin Allah’›n kelâm› iken Seyyid-i Kâinat, Eflref-i Mah-
lûkat Efendimiz nâsa tebli¤e vas›ta olmufltur; siz de bu
as›rda yine o Furkan-› Azîm’in nurlar›ndan bu günün
karmakar›fl›k sarhofl insanlar›na, emr-i Hak’la hitap edi-
yorsunuz. Öyle ise, O Hakîm-i Rahîm, size bu eseri yap-
t›rtan o Nurlar› ayak alt›nda b›rakt›rmaz. Elbette ve el-
bette fânîlerden, belki de hiç ümit edilmediklerinden sa-
hipler, haf›zlar, ikinci, üçüncü, hatta onuncu derecede
mübelli¤ler, naflirler halk buyurur itikad›nday›m.

Hulûsî

ìÕ

Œ 4 œ

Evet, ‹slâmiyet gibi bir âlî tarikim, acz ve fakr› Allah’a
karfl› bilmek gibi bir meflrebim, Seyyidi’l-Mürselîn gibi bir
rehberim, Kur’ân-› Azîmüflflan gibi bir mürflidim, bir da-
kikada mertebe-i velâyete eriflmek gibi ulvî bir netice al-
mak mümkün olan askerlik gibi bir mesle¤im var.

Üstad›m bana ve dinleyen her zevi’l-ukule, “Tarikat
zaman› de¤il, iman› kurtarmak zaman›d›r. Befl vakit
namaz›n› hakk›yla eda et, namaz›n nihayetindeki tesbih-
leri yap, ittiba-› sünnet et, yedi kebairi iflleme” dersini
vermifltir. Ben gerek bu derse, gerek Risaletü’n-Nur ile 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
belki: hatta.
derece: mertebe, kademe.
eda: yerine getirme.
elbette: eninde sonunda.
emr-i Hak: Hakk›n emri, Al-
lah’›n emri.
eser: bir kimsenin meydana
getirdi¤i, ortaya koydu¤u
mahsul.
eflref-i mahlûkat: mahlûka-
t›n en eflrefi, yarat›lm›fllar›n
en flereflisi; insan.

fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük.
fânî: ölümlü.
Furkan-› azîm: pek çok etkili
hükümleriyle hakk› bat›ldan
ay›ran büyük Kur’ân.
haf›z: ezberleyen.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi ga-
ye ve hikmetlerle yaratan,
çok çok merhametli, Allah.
halk: yaratma, yarat›fl.
hitap: bir gruba veya bir top-
lulu¤a karfl› konuflma, nutuk.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, se-

mavî dinlerin sonuncusu.
itikat: bir inanca, bir fikre
ba¤lanma, inanma.
itt›ba-i sünnet: Hz. Peygam-
berimizin sünnetine uyma.
kebair: büyük günahlar, ce-
zas› büyük olan günahlar.
belli bafll›lar› flunlard›r:.
kelâm: ‹lâhî söz, ‹lâhî emir,
vahiy.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Mübin: hak ve haki-
kati aç›klayan Kur’ân.
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verilen derslere, Kur’ân’dan istinbat buyurarak gösterdi-
¤i hakikatlere karfl› Allah’›n tevfikiyle can ü dilden “Be-
li!” dedim, tasdik ettim ve bana böylece hakikat dersini
veren bu zata da ömrümde ilk defa olarak Üstad dedim.
Hata etmedim, isabet ettim.

Hulûsî
ìÕ

Œ 5 œ

Bu kere irsal buyurulan Mektubatü’n-Nur zeyilleri, em-
sali gibi hofl, güzel ve bedîdir. Eserlerin Nur ism-i azîmi-
nin tecellisi oldu¤una, ihtiyaca ve hâl-i âleme göre yazd›-
r›ld›¤›na bence asla flüphe kalmam›flt›r. Bunu küçük bir
misal ile teyit etmek isterim. Mülhitler çok ileri gidiyor-
lar. Meselâ: … ilâ ahir.

‹flte bu ahmaklar›n hezeyan›na ve her nevi i¤fallerine
ve zahiren süslü lâflar›na kanmayarak, iman ve itikatla-
r›nda sabit-kadem olmalar› için erbab-› imana kuvvet ve
zümre-i tu¤yana kahr ve fliddetle ders-i ibret verecek pek
münasebetli sözler, mevzuu bahis âsârda ayan-beyan gö-
rülmektedir. Hayfa ki, bu nurlar flimdilik (HAfi‹YE) lihikme-
tin pek mahdut sahada ve ancak mü’minler içinde nefl-
redilebilir.

2 nøj/ôpHÉ°südG n™ne %G s¿ pG @ 1 pênônØrdG oìÉnà`rØpe oôrÑ°südGnh
Hulûsî

ìÕ

HAfi‹YE: Bundan otuz befl sene evvel.

ahmak: pek ak›ls›z, sersem, bu-
dala, kal›n kafal›, flaflk›n, zekaca
geliflmemifl.
asar: eserler, izler, niflanlar.
asla: hiç bir vakit, olmas› imkân-
s›z.
ayan-beyan: aç›k, meydanda,
aç›kta, belli.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bahis: bahseden, araflt›ran, anla-
tan.
bedî: efli ve benzeri olmayan, efl-
siz güzel; yeni, garip, eflsiz.
belî: evet.
can: gönül, yürek.
can ü dilden: içtenlikle candan
ve gönülden.
defa: kere, kez, yol.
ders-i ibret: ibret dersi, fikri ol-
gunlaflt›ran, bak›fl aç›s›n› geliflti-
ren ders.
dil: gönül, kalp.
emsal: efller, benzerler.
erbab-i iman: iman sahipleri.
eser: telif, kitap.
hakikat: as›l, esas; gerçek, hayalî
olmayan, görülen, mevcut olan,
bir fleyin asl› ve esas›.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve yafla-
ma flekli.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihtiva: içerme, içine alma.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ilâ: son, nihayet, dek, de¤in, ... ye,
... ye kadar.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
isabet: do¤ru ve yerinde bir fikir
söyleme.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
kahir: üstün gelerek mahvetme,
üstün gelerek helâk etme, bat›r-
ma, ezme.
kuvvet: nüfuz, yapabilme, ikti-
dar.
lâf: konuflma.
lihikmetin: bir hikmetten dolay›,
bir hikmete dayanarak, hikmet
icab›.
mahdut: s›n›rlanm›fl, çevrilmifl,
hudutland›r›lm›fl.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,

1. Sab›r, kurtuluflun anahtar›d›r. (Keflfü’I-Hafa, 2:21, hadis no: 1590.)

2. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi: 153; Enfal Suresi: 46.)
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söz gelifli, faraza.
mevzu: ele al›nan, üzerinde
durulan husus, bahis, konu.
misal: ahlâk ve adapla ilgili
k›ssa, hikâye veya masal.
mü’min: iman eden, inanan.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’a ve dine inanma-
yan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.

münasebet: münasiplik, iki
fley aras›ndaki uygunluk.
neflir: herkese duyurma, ta-
mim.
nevi: flekil, çeflit.
sabit-i kadem: fikrinde dire-
nen, sözünde duran.
saha: alan.
flüphe: kuflku.
tasdik: onaylama.

tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
tu¤yan: zulüm, haks›zl›k ve
küfürde ileri gitme.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zat: kifli, flah›s, fert.
zeyl: ek, ilâve.
zümre-i tu¤yan: dinsiz, azg›n,
sapk›n topluluk.
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inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet-i Samedanî: Allah’a, Onun
ezelî kuvvet ve kudretine men-
sup, her fley kendisine muhtaç-
ken, O hiç bir fleye muhtaç olma-
yan Allah’›n yard›m›.
islâm: Müslüman.
kâfi: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
kifayet: bir iflte yetecek kadar
olup baflkas›na lüzum olmama.
kudret: ehil ve muktedir olma.
lillâhi: Allah için, Allah aflk›na.
liyakat: iktidar, hüner, fazilet.
lütuf: hoflluk, güzellik.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
mahza: halis, katk›s›z, tam.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana, sözden ç›kar›lan mana;
konsept, kavram.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
mevk›f: durma yeri, durak, istas-
yon.
miraç: gö¤e ç›kma, gö¤e yüksel-
me.
musâhip: sohbet eden, birbiriyle
sohbet eden, arkadafl.
necm-i nurefflan: nur saçan, ay-
d›nlatan y›ld›z.
nokta: konu, konu ile ilgili önem-
li bölüm.
saf: hilekâr olmayan, temiz kalp-
li.
s›frü’l-yed: mahrum, eli bofl.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillâh deme,
Allah’a dil ile hamd etme.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama.
talebe: istekliler, talep edenler.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ve s›fatlar›n› ortaya koyma, etraf-
l›ca tarif etme, niteleme.

Œ 6 œ

Otuz ‹kinci Sözün Üçüncü Mevk›f›n› da Hakk› Efendi
kardeflimizle merak ve dikkatle okuduk. Cidden çok âlî
mefhumu var. Tavsife bu âcizin kudreti olsa, belki bu
ikinci nokta için pek ziyade rahats›z etmeye cesaret
ederdim. Heyhat ki, di¤er hususatta oldu¤u gibi, bunda
da s›frü’l-yed bulunuyorum. Yaln›z hulûs ve safiyetle ve
k›saca derim: Belki di¤er bütün Sözler’in daha fevkinde
parlayan bir necm-i nureffland›r.

(Doktordan Mirac› nas›l buldu¤unu sordum. Doktor
Kemal der: “Eserin pek büyük k›ymetini takdir etmek
için, ‹slâm olmaya bile lüzum yok, insan olmak kâfi” ce-
vab›n› verdi.)

Hulûsî

ìÕ

Œ 7 œ

Bizler ki, elhamdülillâhi teâlâ, ahiret kardefliniz,
Kur’ân hizmetinde âciz hizmetkâr›n›z, esrar-› Kur’âniye-
nin beyan›nda, eflflükrü lillâhi teâlâ, “Ashab-› Kehf” gibi
musahibiniziz. Liyakat ve kifayetimizin çok fevkinde
mahza bir lütuf ve inayet-i Samedanî olarak talebeniz 

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.

âlî: yüce, yüksek, ulu.

Ashab-› Kehf: Kur’ân-› Ke-
rîm’de anlat›lan, devirlerinde-
ki zulümden kaç›p, bir ma¤a-
rada Allah’a s›¤›nan ve 300
küsur sene uyuduktan sonra
uyanarak bir müddet daha
yaflad›ktan sonra ölen yedi
kifli.

belki: umulur, ihtimal, olabi-
lir.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cesaret: at›lganl›k, gözü pek-
lik.
cidden: flaka olmayarak, ger-
çekten, ciddî olarak.
dikkat: incelik, ince eleme,
dakiklik, dakik olufl.
elhamdülillâhi teâlâ: her ne
kadar flükür ve varsa hepsi
flan› yüce Allah’a mahsustur.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bi-

linmeyen fleyler, akl›n ere-
meyece¤i fleyler.
eflflükrülillâh teâlâ: bütün
flükürler yüce Allah’a mah-
sustur.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hulûs: samimîyet, samimîlik,
halis dostluk, içten davranma.
husus: mevzu, konu.
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bulunuyoruz. Bundaki niam-› Sübhaniyeye hamd ve flü-
kürden âciz bulunuyoruz.

Hulûsî
ìÕ

Œ 8 œ
Otuz ‹kinci Sözün Birinci Mevk›f›n›, Ramazan hediye-

sini ikmale muvaffak oldum. Tevfik-› Hudâ yoldafl›m
olursa, di¤erlerini de inflaallah emir buyurdu¤unuz müd-
dette yazar›m. Bu kadar k›ymetli ve nurlu Sözler’in en
hüsünlü hat ile ve Hatta alt›n ile yaz›lmas› lây›k ve muk-
tazi iken, hasbelkader bu bîçare kardeflinizin periflan ve
belki ancak okunabilir, hatal› hatt› ile yaz›lmas› da hamd
ve flükrümü art›rmaya vesile oluyor ve her vas›ta ile ald›-
¤›m meserretbahfl selâm ve iltifatat-› fâz›lânelerinin ve
her biri Risale-i Nur’a bir zeyil ve tefsir ve hafliye maka-
m›ndaki cihande¤er emirname-i arifânelerinden madde-
ten dûr bulunaca¤›mdan dolay› çok müteessir olaca¤›m.
Fakat manevî ciheti böyle düflünmüyorum ve nerede bu-
lunursam bulunay›m, inayet-i Bâri ile ald›¤›m dersi dinle-
tecek bir muhatap bulmaya çal›flacak ve neflr-i hakikat
yolunda acz ve fakr›ma bakmayarak, duan›zla elimden
gelen her çareye baflvuraca¤›m için müteselli oluyorum.

Yaln›z, dünyevî vazifeler ile u¤raflmak ise, f›traten
hoflland›¤›m ve hakaik›na meclûp oldu¤um nurlu Söz-
ler’le ifltigalime k›smen mâni oluyor. ‹flte buna müteessi-
fim, fakat elimden bir fley gelmiyor. Her geçen gün
dünyan›n fena ve fânî yüzünü daha ziyade üryanli¤iyle 

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
belki: hatta.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
çare: vas›ta.
dûr: uzak, ›rak.
emir: ifl buyurma, buyruk, buy-
rultu (a¤›zdan veya yaz› ile).
emirname-i arifâne: bilene, arife
yak›fl›r emir yaz›s›.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
fânî: muvakkat, geçici.
faz›l: faziletli, fazilet sahibi, er-
demli, faik, üstün.
fena: kötü iyi olmayan, uygunsuz
olan.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hamd: teflekkür, flükran.
hasbe’l-kader: kaderden, kader
icab›.
hafliye: bir eserin metnini flerh ve
izah eden kitap.
hat: yaz›, el yaz›s›.
hata: noksan, kusur, eksik.
hüsün: güzel.
ikmal: tamamlama, bitirme, ek-
sik, ve noksan b›rakmama.
iltifat: güzel sözler söyleyerek bi-
rini samimî olarak okflama.
iltifatat-› faz›lâne: üstün, k›dem-
li kiflinin iltifat›.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet-i Bâri: Allah’›n yard›m› iyi-
li¤i.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle u¤-
raflmak, bir ifl üzerinde çal›flma,
meflgul olma.
k›smen: k›smî olarak, bütün de-
¤il, bir k›s›m, bir bölüm olarak ve-
ya baz› bak›mdan, baz› yönden.
k›ymet: bir kiflide bulunan üstün
vas›f; fleref, onur, itibar.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maddeten: sözde de¤il, fiilen.
makam: manevî mevki.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
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mâni: engel, özür.
meclûp: tutkun, afl›r› ba¤l›.
meserret bahfl: ba¤›fllayan,
affeden, sevinç veren.
muhatap: konuyla ilgili say›-
lan kimse.
muktazi: gerekçe.
muvaffak: beceren, neticeye
varan, sonuç alan.
müddet: vakit, zaman, süre,
bir fleyin devam etti¤i zaman
parças›.
müteessif: teessüf eden,
eseflenen, kederlenen, mah-

zun, kederli.
müteessir: duygulanm›fl, et-
kilenmifl.
neflr-i hakikat: din esaslar›-
n›n, yay›lmas›.
niam-› Sübhaniye: kusurdan
uzak ve yüce oyan Allah’›n
nimetleri, ba¤›fllar›.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k.
ramazan: Kamerî aylar›n do-
kuzuncusu ve üç aylar›n so-
nuncusu, oruç ay›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met, esenlik.

flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
teselli: avunma.
tevfik-i hüda: Allah’›n baflar›
vermesi.
üryan: ç›plak.
vas›ta: sebep.
vazife: ifl, memuriyet.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.
yoldafl: arkadafl, dost.
zeyil: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla, art›k.
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k›mdan yüksek birine sunulan
fleyler.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
merbutiyet-i halisâne: halis, hi-
lesiz ba¤l›l›k, saf ve temiz alâka.
meflbu: doymufl, tok.
meflgul: iflgal olunmufl, doldurul-
mufl, zapt edilmifl, tutulmufl.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muazzam: ulu, muhteflem.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muadil.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müjde: sevindirici haber, iyi ha-
ber, mufltu, beflaret.
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen, birleflmifl, birle-
flik.
müteessir: teessüre kap›lan, his-
leriyle oynanm›fl, üzülmüfl, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
niyet: maksat, meram.
sermedî: ebedî, sürekli, daimî,
ölümsüz.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla, flekilce, flekil olarak.
taht-› tesir: tesir alt›nda, etki al-
t›nda.
taklit: benzemeye veya benzet-
meye çal›flma.
teessür: kederlenme, üzülme, iç-
lenme, bir fleyin etkisini duyma.
uhde: sorumluluk.
vakit: vakit, zaman, an.
vazife: ödev, bir kimsenin yap-
mak zorunda bulundu¤u ifl.
zevk: hofla giden hâl.

göstermekte ve bu hayatta bâkî ve sermedî hayat için bir
fley kazan›lmadan geçen vakitlere teessür hâs›l ettirmek-
tedir. Sureten ayr›ld›¤›m›za o kadar müteessir de¤ilim.
Bilhassa sevgili Üstad›n son dersi, bu fânî dünyan›n en
zevkli hâlinden pek çok yukar› derecede bir bâkî hayat
oldu¤unu kat’iyetle müjde etmektedir.

Hulûsî
ìÕ

Œ 9 œ

Gönül isterdi ki, o muazzam Sözler’e sönük yaz›lar›m-
la biraz uzun cevap yazay›m. Fakat buna muvaffak ola-
m›yorum. Kabiliyetimin azl›¤›, istidad›m›n k›sal›¤›, iktida-
r›m›n noksanl›¤›yla beraber uhdeme verilmifl olan birkaç
maddî vazifelerin taht-› tesirinde dima¤›m meflgul ve
âdeta meflbu¤ oldu¤undan, o mübarek cevherlerinize
mukabil adî boncuk bile ibraz edemeyece¤im. Biliyorsu-
nuz ki, çok ifadelerimde sizi taklit etti¤im birinci sebebi,
merbutiyet-i halisânemin; ikinci sebebi, kudret-i kalemi-
yemin kifayetsizli¤idir. Fakat mübarek Yirmi Dördüncü
Sözde misali geçen fakir gibi, ben de derim: Ey sevgili
Üstad›m. Gücüm yetiflse, elimden gelse bütün o nurlu
Sözler ayar›nda kelimelerden mürekkep cümlelerle size
maruzatta bulunmak isterim. Fakat biliyorsunuz ki, yok.
Niyetime göre muamele buyurunuz.

Hulûsî
ìÕ

âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
ayar: seviye, denk.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususan,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
dima¤: ak›l, fluur.

fakir: zavall›, bîçare, âciz.
fânî: muvakkat, geçici.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve
flartlar›n bütünü.
halis: hilesiz, kat›ks›z, kar›fl›k-
s›z, saf, duru.
hâs›l: üreyen, türeyen, biten.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek

için gereken kuvvet.
istidat: ak›ll›l›k, anlay›fll›l›k.
kabiliyet: iktidar, liyakat.
kat’î: kesin.
kifayet: kâfi miktarda olma,
yeter, yetiflme, yetme, yeter-
lilik.
kudret-i kalemiye: kalem
kuvveti, yazma gücü.
maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
maruzat: arz olunanlar, arz
edilenler, takdim edilenler,
makam, mevki, yafl v.b. ba-
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Œ 1 0 œ

Eser, emsali gibi nurlu ve hikmetlidir. ‹nflaallah temen-
ni buyurdu¤unuz vecihle Ümmet-i Muhammed’in içtimaî
ve pek mühim bir yaras›na kat’î deva olur. Do¤rudan
do¤ruya nur-i Kur’ân olan mübarek Sözler’in kast ve ifla-
ret edilmek istenildi¤ini arz ettim ve makam-› tasdikte
flimdiye kadar kendisine birkaç Sözü de okudum ve im-
kân buldukça da okuyaca¤›m. Lâyüad ve lâyuhsa niam-›
Sübhaniyesine mazhar oldu¤um Allah’› Zülcelâl tebare-
ke ve teâlâ ve tekaddes hazretlerine hamd ve flükürden
âciz, isyan ile âlûde iken zat-› Üstadaneleri bizi izn-i Rab-
banî ile o mübarek münevver Sözler ile irflat edip zulmet-
ten nura ç›kard›n›z.

Taharri-i hakikat ile ömür geçirir iken mukadderat bu
asi bîçareyi de befl sene evvel flah-› Nakflibend Hazretle-
rinden “Muhammedü’l-Küfrevî” hazretlerine do¤ru aç›-
lan tarik-› Nakflibendîye ithal eylemiflti. Sonra muvakkat
bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmufl, zulmet ve diken-
ler içinde kal›nm›fl iken nurlu Sözler’inizle zulmetten nu-
ra, girdaptan selâmete, felâketten saadete ç›kt›m. 
1 »u`HnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG ferman buyuruyorsunuz ki,

iman› kurtarma zaman›d›r. 
2 pør«n©rdGnh p¢SrGsôdG n¤nY

Hulûsî

ìÕ

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
Allah-u Zülcelâl: celâl sahibi, bü-
yüklük, izzet, heybet ve azamet
sahibi Allah.
âlûde: bulaflm›fl, bulafl›k.
arz: söyleme, ifade etme.
asi: günah ifllemifl, günahkâr.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
deva: ilâç, çare, tedbir.
emsal: efl, benzer.
eser: kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
felâket: büyük dert, belâ.
ferman: emir, buyruk.
girdap: tehlikeli yer, tehlikeli fley
ve zaman.
hamd: teflekkür, flükran.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hikmet: ak›l, söz ve hareketteki
uygunluk.
içtimaî: toplumla alâkal›, cemiye-
te ait, sosyal.
idhal: dâhil etme, içine alma, sok-
ma.
imkân: iyi flart, elveriflli flart.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
serkefllik, emre karfl› gelip ayak-
lanma.
izn-i Rabbanî: yüce yarat›c› olan
Allah’›n izni.
kas›t: niyet, kurma.
kat’î: kesin.
küsuf: örtü, perde.
lâyüad ve lâyühsa: hesaps›z ve
say›s›z.
makam-› tasdik: tasdik makam›,
kabul etme makam›.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek haller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münevver: nurlanm›fl, nurland›-
r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›nlat›lm›fl.
netice: sonuç.
niam: nimetler, ihsanlar, iyilikler,
lütuflar, ba¤›fllar.
niam-› Sübhaniye: kusurdan
uzak ve yüce oyan Allah’›n ni-
metleri, ba¤›fllar›.

nur-u Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
ömür: ömür, yaflama, yafla-
y›fl, hayat.
Rabbanî: Allah’a ait.
saadet: Hayra, ebedî kurtulu-
fla ermek için Allah’›n insana
yard›m etmesi.
selâmet: kurtulufl, halâs.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-

net duyma.
taharri-i hakikat: hakikati
araflt›rma, do¤ruyu arama,
araflt›rma,.
teala: de¤erli, yüce.
tebareke: mübarek etsin, yü-
celsin, mukaddes ve münez-
zeh olsun manas›nda bir dua
sözü. (Allah lâfz› ile birlikte
kullan›l›r.
tekaddes: Allah noksan ve

ay›ptan beridir.
temenni: rica.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vecih: yön, flekil.
zat: kifli, flah›s, fert.
zat-› üstadâne: Üstad›n ken-
disi
zulmet: Allah’›n nurundan
mahrum olma hâli, karanl›k.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r.
2. Bafl, göz üstüne.
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isyan: Allah’›n emirlerini yerine
getirmeme ve yasaklar›ndan ka-
ç›nmama, dinin emirlerine karfl›
gelme ve günah iflleme.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lütf-i Hak: Hakk›n lütfu Allah’›n
ihsan›.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
mahz-› inayet: ihsan›n en güzeli,
iyili¤in en üstünü.
manzume-i hakikat: hakikat
manzumesi.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
memur: emrolunan, emirle yap-
t›r›lm›fl olan ifl, fley.
mu’cize-i kübra-i Ahmedî: Hz.
Muhammed’in en büyük mu’ci-
zesi.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
müessir: tesirli.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nak›s: kusuru olan, kusurlu.
rikkat: incelik, nezaket.
saniyen: ikinci derecede, ikinci
olarak.
sevk: yönlendirme.
seyahat: gezi.
seyr-i ser: h›zl› gezinti, sür’atli se-
yahat.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme, yola ç›kartma.
tahsisen: hele, bilhassa, en çok.
talebe: ö¤renci.
tarik-i acz: âcizlik yolu, insan›n
güçsüzlü¤ünü anlay›p sonsuz ila-
hi kuvvete dayanmas›.
tarik-i Nakflî: Hz. fiah-› Nakfliben-
dî’nin kurdu¤u tarikat ve bu tari-
kate mensup olan.
tarz: biçim, flekil, suret.
tefekkür: derin düflünme, mak-
sad› kavramak için zihnini eflya-
n›n manas›n› anlama haline yö-
neltme, eflyaya ait bilgileri kalbe
getirme.
tu¤yan: azma, azg›nl›k.
tulû: görünme, meydana ç›kma.
Ümmet-i ‹slâmiye: islâm toplu-
lu¤u.
vesile: bahane, sebep.
yadigâr: yak›n bir dosttan gelen
arma¤an.
zaman-› isyan: isyan ve baflkal-
d›rma zaman›.

Œ 1 1 œ
Bu defa bu bîçare talebesine ihsan etti¤i hediyeyi, g›-

yabî muhiplerinden Fethi Bey ismindeki komflumuzla
okuyorum. Bafltan bafla mu’cize-i kübra-i Ahmediyeyi
ilân eden On Dokuzuncu Mektubun tahsisen bendeleri-
ne irsali, yeniden hayata avdet etmifl kadar müessir ol-
mufl ve mütalâas› rikkat damarlar›m› tahrik ederek hayli
ciddî göz yafl› ak›tmaya vesile olmufltur.

Hulûsî
ìÕ

Œ 1 2 œ
Ruhu, feza-i kâinatta beyne’l-ecram seyr-i seri ile se-

yahat ettirecek tarzda tulû eden manzume-i hakikat, bil-
hassa bizler için büyük bir mazhariyettir. Tarik-› Nakflî
hakk›ndaki f›kraya mukabil “tarik-› acz ve fakr ve flefkat
ve tefekkür”ün hesab›na tulû eden f›kra da pek çok k›y-
metli bir cevherdir. Bu sözler alt›n ile yaz›lsa lây›k iken
nak›s hatt›mla istinsah ettim. O hâlde k›ymeti, âciz bir
talebenizin yadigâr› olmas›ndad›r.

Hulûsî
ìÕ

Œ 1 3 œ
San iyen: fiu zaman-› isyan ve tu¤yan ve küfranda

mahz-› inayet ve lütf-i Hak olan, Ümmet-i ‹slâmiyeyi
hakaik-› imaniyeye sevk ve irflada memur edilen 

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
avdet: geri gelme, dönme,
dönüfl, rücu.
beynel-ecram: cirimler, küt-
leler aras›nda.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususan,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
cevher: esas, maya, öz.
ciddî: mühim, önemli.
defa: kere, kez, yol.

fakr: varl›ktan geçme, yaln›z
Allah’a muhtaç olma.
feza-y› kâinat: kâinat fezas›,
uzay.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
g›yabî: bilinmeyen, görünme-
yen.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve
flartlar›n bütünü.
hat: yaz›, el yaz›s›.
hayli: oldukça.

ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
ilân: meydana ç›karma, belli
etme, yayma, duyurma, bil-
dirme.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
do¤ru yola yöneltme, gaflet-
ten uyand›rma, uyarma.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt
isteme. nüshas›n› yazma, ör-
ne¤ini ç›karma, kopya etme.
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zat-› hakîmânelerini bütün Ümmet-i Muhammediyeyi ol-
du¤u gibi bu âcizi de nurlu Sözler ile tarik-› Nura irflat
buyurdu¤unuzdan dolay› hürmet ve minnetle daim yâd
eder, dünyevî ve uhrevî muratlar›n›z› hâs›l eylemesini
Rahîm, Kerîm olan Allah-› Zülcelâl Hazretlerinden âbi-
dâne niyaz ve istirham eylerim.

Hulûsî
ìÕ

Œ 1 4 œ
(Kardeflimin bir f›kras›d›r.)

Ellerinizi öper, duan›z› isterim. Dünyadan darg›n, nef-
sinde âciz olan Abdülmecid’e güzel bir üstat, ulvî bir
mürflit olacak yeni eserleriniz geldi. Lâfzî bir üstad› kay-
bettimse de, manevî müteaddit mürflitleri buldum diye
kendimi tebflir ettim. Hakikaten irflat edecek nurlu eser-
lerdir. Allah çok raz› olsun...

Abdülmecid
ìÕ

Œ 1 5 œ
(Yine Hulûsî’nin)

Evet, müteselli oldu¤um iki cihet var: Biri, elimizdeki
mübarek Sözler vas›tas›yla daima sohbet-i manevîde bu-
lundu¤umuz, di¤eri muhabbetimizin inayet-i Bâri ile
“hubb-i fillâh” mertebesinde oldu¤una iman›m›zd›r. Bina-
enaleyh size benim bugün ve yar›n en büyük hediyem: 

âbidâne: kula özgü bir biçimde.
âciz: zavall›, ac›nacak.
Binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›, bu-
na binaen.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
di¤er: baflka, di¤er, öteki.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
Hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
mahsul, ürün.
hubb-i fillâh: Allah yolunda, Allah
r›zas›nda, Onun emir ve r›zas›na
uygun olarak sevme.
hürmet: riayet, ihtiram.
inayet-i Bâri: Allah’›n yard›m› iyi-
li¤i.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
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istirham: merhamet isteme,
merhamet dileme, yalvarma.
Kerîm: kerem sahibi, ihsan
edici, cömert, eli aç›k.
mertebe: derece, basamak.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
muhabbet: dostça konuflma,
sohbet, yarenlik.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müteaddit: ço¤alan, çok, bir-

çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
nefis: kendi, flah›s.
niyaz: rica, dua.
Rahîm: merhametli, ac›yan,
ac›y›p esirgeyen.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
sohbet-i manevî: manevî
sohbet, ruh ve kalp ile görüfl-
me, konuflma.
tarik-› Nur: nur yolu.
tebflir: müjde verme, müjde-

leme.
teselli: avunma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
ulvî: manevî, ruhanî.
vas›ta: sebep.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.
zat: kifli, flah›s, fert.
zat-› hakîmâne: hikmetle ifl
gören zat, flah›s.
Zülcelâl: celâl sahibi, büyük-
lük, izzet, heybet ve azamet
sahibi Allah.
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Verdi¤iniz dersi, nam›n›za olarak vekâleten, alâ-kadri’l-
imkân, mü’minlere tebli¤ eylemek ve Allah’›n verdi¤i ha-
kikî muhabbeti ebeden tafl›mak ve buna mukabil Erha-
mürrâhimîn ve Ekremü’l-Ekremîn, Ahsenü’l-Hâl›kîn,
Rabb-i Rahîm ve Kerîm Hazretlerinden hakikî muhabbe-
tin Otuz ‹kinci Sözün üçüncü Mevk›f›nda izah buyurulan
neticesine mazhar buyurulmakt›r. ‹man-› tahkiki yolunda
bulufltu¤umuz Hakk› Efendi ile niyetimiz hakka, s›dka,
ihlâsa ifltirakimiz muhakkakt›r.

Hulûsî

ìÕ
Œ 1 6 œ

Bu mektubunuzdaki sual ile en son yaz›lm›fl olan Otuz
‹kinci Söz ile münasebet ve müflabehet nev’inden bu de-
faki ariza-i cevabiyem üç vakfeli oldu.

Demek oluyor ki, Risale-i Nur manevî bir günefl, her
bir Söz muhtelif kadirlerden nuranî y›ld›zlar ve Otuz ‹kin-
ci Söz üç mevk›f› ile bu y›ld›zlar›n hepsinin üstünde par-
layan ve enzar-› dikkati hâhnâhâh üzerlerine celbeden
halis nurdan vücuda gelmifl birinci kadirden pek nurlu,
erbab-› imana gülümseyen, ahzab-› dalâlete haflmetle ba-
kan, gözlerini kör eden, erbab-› gafleti uyand›ran pek
haflmetli, çok nurlu birinci kadirden bir kevkeb-i nevvar-
d›r. Ne yapay›m talebenizin dili bu kadar dönüyor. Yok-
sa bu sönük ifade o mübarek Sözler için sarf edilmek lâ-
y›k olmad›¤›n› biliyorum.
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ayr›nt›lar›yla ortaya koyma, ek-
siksiz anlatma.
Kerîm: kerem sahibi, ihsan edici,
cömert, eli aç›k.
kevkeb-i nevvar: par›ldayan y›l-
d›z.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mevk›f: durma yeri, durak, istas-
yon.
muhabbet: sevgi.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: feyizli, bereketli.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
müflabehet: benzeme, benzeyifl,
and›rma.
nam: yerine, vekillik.
netice: öz, özet.
nev: cins.
niyet: maksat, meram.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
sarf: kullanma.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, hakikat.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma, gö-
türme, bitifltirme, erifltirme.
vakfe: durma, dikilme.
vekâleten: vekâlet yoluyla, birisi-
ne vekil olarak, baflkas› ad›na.
y›ld›z: gökyüzünde görülen ›fl›kl›
gök cisimlerinden her biri.

Ahsenü’l-Hâl›kîn: yarat›c›la-
r›n en güzeli; Allah.
ahzab-› dalâlet: iman ve ‹slâ-
miyetten ayr›lmak.
alâkadrilimkân: imkânlar el
verdi¤i kadar.
ar›za-i cevabiye: sunular arz
edilen cevap, alttan üste su-
nulan yaz›.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
defa: kere, kez, yol.
Ekremü’l-Ekremîn: cömert-
lerin en cömerdi, keremlerin

en keremlisi.
enzar-› dikkat: dikkatli bu-
lufllar.
erbab-› gaflet: gaflet ehli,
dikkatsiz, duyars›z kimseler.
erbab-› iman: ehl-i iman,
iman sahipleri.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edicilerin en merhametlisi.
hâhnâhâh: ister istemez.
hak: do¤ruluk.
hakikî: do¤ru, gerçekten.
halis: gerçek.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,

heybet, büyüklük.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
iman-› tahkiki: fluurlu ve
araflt›rmaya dayal› iman.
imkân: iyi flart, elveriflli flart.
ifltirak: kat›lma, benimseme.
izah: aç›kça ortaya koyma,
aç›klama yapma, bir konuyu
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Bizden Üçüncü Maksad›n tesirini sual buyuruyorsu-
nuz. Biz Hakk› Efendi ile ittifaken deriz ki: ‹çindeki haki-
katler cerh edilmez, içinde lüzumsuz bir fley yok, zararl›
bir kay›t mutasavver de¤il. Dikkatle dinleyenler, Allah
tevfik verirse, iman›n› kurtarabilirler. Bu hakaikle Avrupa
ehl-i dalâletine de meydan okunur, fikrindeyiz. Bu kabîl
dalâlet ve gaflette olanlar, ya mübarezeden ma¤lûp olur-
lar, ya ulviyeti hissedip tegayyüp ederler, yahut Ebu Ce-
hil gibi hakikati kabul etmemekte inat ederler veya deh-
fletlerinden kulaklar›n› kapay›p kaçarlar fikir ve kanaat
ve iman›nday›z. Sözler’i dinleyenlerin bir sükût-i mestî
göstermeleri, izhar-› hayret eylemeleri, kudretleri dere-
cesinde takdiratta bulunmalar› her hâlde düflündü¤ümü-
ze kuvvet verir bir keyfiyettir. Ümit ve tahminimizi tasdik
ediyor.

Hulûsî
ìÕ

Œ 1 7 œ
Niyetim büyük, tevfik Hudâ’dan. Yaln›z oda cemaati-

mize Yimi Beflinci Söze kadar okudum. Ve inflaallah de-
vam edece¤im. Emrinize tebean ve duan›za binaen fütur
getirmiyorum. Maddî vazifem oradakinden daha a¤›rd›r.
Fakat her umurumda Allah’a istinat etti¤im için ümitsiz-
li¤e düflmüyorum. Oradan ayr›ld›ktan sonraki füyuzattan
istifade etmeyi can ü yürekten arzu ediyorum. Natamam
kalan Otuz ‹ki ve Otuz Üçüncü Sözlerin de itmam›na
muvaffak olman›z› eltaf-› ‹lâhiyeden niyaz eylerim.

Hulûsî

arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çürütme.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
dikkat: ehemmiyet ve k›ymet
verme.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
eltaf-› ‹lâhiye: ilâhi lütuflar, Al-
lah’tan gelen iyilikler.
fikir: rey, görüfl, mülâhaza, kana-
at.
fütur: keder, ümitsizlik.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: as›l, esas.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
Hudâ: Allah, Rab, Cenab-› Hak.
inat: bir konuda, bir hususta ›s-
rarl› olma, sözünde ayak direme,
dikine gitme, vazgeçmeme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istinat: güvenme, itimat etme.
itmam: tamamlama, bitirme.
ittifaken: ittifakla, anlaflarak, uz-
laflarak.
izhar-› hayret: hayret belirtme.
kabil: türlü, gibi.
kanaat: inanç.
keyfiyet: ifl, hâdise.
kudret: güç, kuvvet.
kuvvet: tesir kudreti, etkileme
gücü.
lüzum: lâz›m olma hâli, ifle yara-
ma, gerekme.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
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ma¤lup: yenilmifl, kendisine
galip gelinmifl, yenilen kimse.
maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
meydan: bir hâdisenin cere-
yan etti¤i yer, yar›flma veya
karfl›laflma yeri.
mutasavver: tasavvur edil-
mifl, tasarlanm›fl, düflünül-
müfl, zihinde canland›r›lm›fl.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
mübareze: düello.

natamam: bitmemifl, ta-
mamlanmam›fl, tamam de¤il.
niyaz: rica, dua.
niyet: maksat, meram.
sual: sorulan fley.
sukut-u mest: mest olup
durmak, kendinden geçmek.
tahmin: önceden kestirilen,
düflünülen fley.
takdirat: be¤enme, övme.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
tebean: tâbi olarak, uyarak,

uymak suretiyle.
tegayyüp: kaybolma, görül-
mez duruma gelme.
tevfik: baflar›, muvaffak›yet.
ulvî: yüksek, yüce.
umur: mühim ifller.
ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
vazife: ödev, bir kimsenin
yapmak zorunda bulundu¤u
ifl.
yahut: isterseniz, veya.

BARLA 01.qxd  3/27/07  6:36 PM  Page 68



Œ 1 8 œ
Ben burada inflaallah emanetçi oldu¤um Sözler’i ina-

yet-i Hakla ve duan›z berekât›yla lây›kl› kulaklara duyu-
rabilece¤imi ümit ediyorum. Üstad›m müsterih olunuz,
bu Nurlar ayak alt›nda kalamazlar. Onlar› dellâl-›
Kur’ân’dan enzar-› cihana vaz eden Hâl›k (Celle Celâlü-
hü) bizim gibi, kimsenin ümit ve tahayyül etmeyece¤i
âciz insanlarla bile neflr ve muhafaza ettirir. Bu ifli ben
sa’yim ile, kudretim ile kazand›m diyen huddam o gün
görecekler ki, o mukaddes hizmet, zahiren ehliyetsiz gö-
rünen, hakikaten çok de¤erli di¤erlerine devredilmifl olur
kanaatindeyim. Bu sebeple oradaki kardefllerimizden Ri-
sale-i Nur ile çok alâkadar olmalar›n› rica etmekteyim.

Hulûsî
ìÕ

Œ 1 9 œ

Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur’un mütalâas›, tahrir
edilmesi, baflkalara neflir ve tebli¤e alâ-kadri’l-istitaa çal›-
fl›lmas› gibi emr-i hayr-› azîme havl ve kuvvet-i Sameda-
nî ve inayet ve lütf-i Rabbanî ile muvaffak oldu¤um za-
manlar ki: Bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifade,
istifaza, istiane etmifl oluyor. Bu itibarla mezkûr saatleri
çok mübarek tan›yor, firak›na ac›yor, o yaflay›fl›n deva-
m›n›, tekrar›n›, kesilmemesini ez-can ü dil arzu ediyo-
rum. Fakat ne çare ki: ‹¤tinam edebildi¤im k›sac›k vakit-
lerde zihnimi safîlefltirip Nurlar›n karfl›s›na, dolay›s›yla 
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c›; Allah.
havl: güç, kuvvet.
hay›r: fayda.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
huddam: hizmetçiler, hademeler.
i¤tinam: f›rsat, ganimet bilmek,
ya¤malama.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istiane: yard›m isteme, yard›m
dileme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istifaza: feyiz alma.
itibar: dolay›.
kanaat: görüfl, fikir.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
kuvvet: tesir kudreti, etkileme
gücü.
kuvvet-i Samedanî: Allah’a,
Onun ezelî kuvvet ve kudretine
mensup, her fley kendisine muh-
taçken, O hiç bir fleye muhtaç ol-
mayan Allah’›n kuvveti.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lütf-i Rabbanî: bütün âlemleri
tedbir ve terbiye eden Allah’›n
lütfu, ihsan›.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli.
müsterih: bütün kayg›lardan
kurtulup gönlü rahata kavuflan,
içi rahat, kayg›s›z.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
neflir: herkese duyurma, tamim.
rica: dileme, isteme.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
safî: saf olan, duru, kat›ks›z, kat›-
fl›ks›z.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma, zihinde can-
land›rma, tasavvur etme.
tahrir: eser meydana getirme, ki-
tap yazma.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma, gö-
türme, bitifltirme, erifltirme.
ümit: umut, umma, ümit; baz›
fleylerin istedi¤i yönde olmas› ko-
nusunda beslenen his.
vaaz: bildirme, gösterme.
vakit: vakit, zaman, an.
zahir: görünüfle göre, anlafl›lan,
me¤er.
zihin: bilinç, dima¤.

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
alâkadrilistita: güç, takat,
kudret yetti¤i kadar.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
azîme: büyük ifl, büyük gü-
nah, belâ.
berekât: saadetler, mutluluk-
lar, hay›rlar, meymenetler.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
can: sevimli, samimî, flirin.
Celle Celâlühü: “Onun celâli

yüce ve aziz oldu.” manas›n-
da Allah’›n ad› an›l›nca söyle-
nen bir sayg› sözü.
çare: yaz›k.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.
dil: gönül, kalp.
ehliyet: yeterlilik, bir ifle ehil
olma, her hangi bir konuda
yapabilme gücü, göreve lây›k
olma.
emanet: emniyet edilen kim-
seye b›rak›lan fley, eflya veya
kimse.

emir: ifl buyurma, buyruk,
buyrultu (a¤›zdan veya yaz›
ile.
enzar-› Cihan: dünyan›n gö-
zü, dikkati.
evkat: vakitler, zamanlar.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.
ez-can ü dil: ruh ve canla.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
hakikaten: hakikat olarak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
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Kur’ân’›n mu’cizeleri mecmuas›na ve aziz, muhterem
Üstad›m›n medresesine ve ol Seyyidü’l-Kevneyn Pey-
gamberimiz Efendimiz (a.s.m.) Hazretlerinin Ravza-i saa-
detlerine ve nihayet Rabbülâlemîn Teâlâ ve Tekaddes
Hazretlerinin huzur-i lâmekânîsine ç›k›yorum. Bu sebep-
le cidden o Nurlarla ifltigal etmedi¤im zamanlar, keflke
enfas-› ma’dude-i hayattan olmaya idiler diyorum.

Hulûsî
ìÕ

Œ 2 0 œ
Geçen hafta muhtelif iki cemaate Yirmi Dördüncü

Mektubun Birinci ve ‹kinci Zeyillerini okudum. Dinleyen-
ler hayran ve bu fakir de o parlak i’caz-› Kur’ân’dan âde-
ta gaflyoldum. Bu eserinizi Risale-i Nur ve Mektubatü’n-
Nur’un en münevverleri saf›nda mütalâa ediyorum. Bu
gün Cuma idi. Komflumuz Fethi Beye on bir ve on üç
numaral› sözleri okudum. Dünyevî ifllerden tahlis-› nefis
ile i¤tinam edebildi¤im vakitlerde o mübarek nurlu pen-
cerelere kofluyorum. Ruhî ve manevî g›dam› almaya ve
bulabildi¤im böyle bir muhatab› da hissedar etmeye çal›-
fl›yorum.

Hulûsî
ìÕ

Œ 2 1 œ
Yirmi Alt›nc› Mektubu büyük sevinçle ald›m. Defaatle,

dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum ve 

âdeta: sanki, düpedüz, baya¤›,
bas baya¤›.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
cidden: flaka olmayarak, gerçek-
ten, ciddî olarak.
defaat: kereler, defalar, kezler,
yollar.
enfas: nebî ve velî gibi ulu kiflile-
rin irflat edici dualar›.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
g›da: zihni ve ahlâk› olgunlaflt›r-
maya yard›m eden fley.
hayran: çok takdir eden, çok be-
¤enen, hayranl›k hisseden.
huzur-u lâ mekânî: mekândan
münezzeh olan.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cize
oluflu.
i¤tinam: zahmetsiz bir kazanç
gözüyle bakma, f›rsat› ganimet
bilme.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle u¤-
raflmak, bir ifl üzerinde çal›flma,
meflgul olma.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
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da duyulan zevk, haz, keyf.
manevî: fikrî, hissî.
mecmua: dergi.
medrese: ders okutulan yer.
merak: bir fleyi ö¤renmek is-
temek, çok fliddetli arzu, he-
ves, düflkünlük.
muhabbet: sevgi.
muhatap: konuyla ilgili say›-
lan kimse.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, farkl›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.

mübarek: feyizli, bereketli.
münevver: bilgili, kültürlü
kimse, ayd›n.
mütalâa: düflünce, rey, mülâ-
haza.
nihayet: en sonunda.
Rabbülâlemîn: âlemlerin
Rabbi, yarat›c›s›.
Ravza-i saadet: Hz. Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) kabr-i
flerifleri.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
saf: dizi, s›ra.
Seyyidü’l-Kevneyn: iki ciha-

n›n seyyidi, iki âlemin efendi-
si, üstad›; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
tahlis-i nefis: nefsi kurtar-
mak.
teâlâ: Âlî olsun, yüce olsun,
ulu olsun” mealinde Cenab-›
Hakk›n (c.c.) kudsiyet ve bü-
yüklü¤ü için hürmeten söyle-
nir.
tekaddes: Allah kusur ve
noksandan beridir.
vakit: vakit, zaman, an.
zeyil: ek, ilâve.
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taml›k; kusursuz, tam ve eksiksiz
olma; erginlik, mükemmellik.
kemal-i acz: tam bir zay›fl›k, güç-
süzlük.
kerem-i bînihaye: nihayetsiz cö-
mertlik, sonsuz ihsan, cömertlik,
hay›r ve güzellik.
Kerîm: kerem sahibi, ihsan edici,
cömert, eli aç›k.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
muhtemel: ihtimal dâhilinde
olan, umulur, beklenir, olabilir, ol-
mas› mümkün, olmayacak fley
de¤il.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
Mübarek: feyizli, bereketli.
müderris: medresede ders veren,
medrese hocas›.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
müstemi: dinleyen, dinleyici, ifli-
ten.
nat›k: bildiren, beyan eden, bildi-
rici.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›kar.
nisbî: nispetle olan, k›yaslama ile
olan, göreli, izafî.
niyaz: rica, dua.
niyet: maksat, meram.
niyet-i Üstadâne: Üstad›n niyeti
arzusu.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Sultan: padiflah, hükümdar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
takriz: eserin bafl›na konulan öv-
gü yaz›s›.
tarz: biçim, flekil, suret.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
ubudiyet: kulluk, kölelik, itaat,
ba¤l›l›k, samimiyet.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
Zat-› Üstadâne: ö¤retici, bilgilen-
dirici olan üstad›n kendisi.
zat-› Zülcelâl: celâl sahibi, büyük-
lük, izzet, heybet ve azamet sahi-
bi Allah.

abdiyet: kulluk.
âbidâne: ibadet edene yak›-
fl›r surette, kullu¤a yarafl›r bir
flekilde.
arz: söyleme, ifade etme.
âyinedar: ayna tutan.
bât›nî: aç›kça belli olmayan
fleylerle, s›r ile ilgili.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
ehl-i iman: imanl› kimseler,
mü’minler.

fakr: varl›ktan geçme, yaln›z
Allah’a muhtaç olma.
ferman: emir, buyruk.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yok-
tan yaratan Allah.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas›
için, gönülden, isteyerek.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
hidemat: hizmetler.
hissemend: hisseli olan, pay

alan, nasipli, behremend.
husus: ifl, keyfiyet.
ifade: deyifl, söyleyifl, söyle-
yifl tarz›. 
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtisasat: duygulanmalar.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma, bir kimseye mensup-
luk.
kabîl: cins.
kemal: olgunluk, yetkinlik,

1. Bana dua edin. Size cevap vereyim. (Mü’min Suresi: 60.)

neticede, “Duan›z olmazsa ne de¤eriniz var?” ferman
buyuran Zat-› Zülcelâl’e ubudiyetle intisab›m hasebiyle ve
abdiyetin tazammun etti¤i lisanla, kemal-i acz ve fakr ve
flevkle, tamamen hasbî, bütün manas›yla Allah nam›na,
bütün vuzuhuyla ehl-i iman ve Kur’ân nef’ ve hesab›na
olan maddî, manevî, zahirî, bât›nî, dünyevî, uhrevî hide-
mat›n›z›n mükâfat›n› lütuf ve kerem-i bînihayesine mü-
nasip bir tarzda ihsan ve ikram buyurmas›n› ve zat-› Üs-
tadanelerini her iki cihanda aziz etmesini ol Hâl›k-› Ra-
hîm ve Kerîm Hazretlerinden âbidâne tazarru ve niyaz

eyledim. Ümidim 
1 rºoµ`nd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoG ferman›n›n te-

celli edece¤indedir.

Muhterem Üstad,

Zaten sizin, biz bîçarelerden bekledi¤iniz yaln›z dua de-
¤il mi? Mübarek Sözler hakk›nda flimdiye kadar mektup-
lar›mda mevcut olan ihtisasat›m› nat›k, sönük ifadat›m›
Risaletü’n-Nur’a takriz yapmak hususundaki niyet-i Üsta-
danelerine bir fley demeye hakk›m yok. Fakat benim o
periflan ifadelerim, güneflin yan›na mum yakmak kabilin-
den olacak ve muhtemelen hakikatteki sönüklü¤üne ra¤-
men o Nurlar›n komflulu¤undan, âyinedarl›¤›ndan hisse-
mend olarak nisbî bir parlakl›k arz edebilecektir.

Risaletü’n-Nur’un müstemileri aras›nda, Sultan Abdül-
hamid’in devrinde Kerbelâ’da senelerce müderrislik
hizmetinde bulunmufl olan Hac› Abdurrahman Efendi
nam›nda 88 yafl›nda bir hoca vard›r. Her defaki 
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mütalâadan büyük memnuniyet göstermekte, “Çok isti-
fade ettim, Allah raz› olsun” demekte ve çok dua etmek-
tedir. Yirmi Alt›nc› Mektubun Üçüncü Mebhas›n› gayr-i
ihtiyarî muhtelif rütbede mühim zatlara okudum. Hepsi
“çok do¤ru, çok güzel” dediler.

Evet, bu fakir çok tecrübe ettim ve yakin hâs›l ettim ki,
1 oπpWÉnÑrdG n≥ngnRnh t≥nërdG nABÉnL rπobnh (ilâahiri’l-ayet) ayetinin lâye-

mut mu’cizesi vard›r. Bu defaki mektuplar› birkaç defa
muhtelif küçük cemaatlere okumak nasip oldu. Bunlar›n
birinde mühim bir âlim de vard›. Cümlesi hayret ve tak-
dirlerini izhar ettiler. Benim fikrime gelince:

Bütün Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, ihtiyac-›
zamana göre her s›n›f erbab-› din ve Hatta, müfrit mu-
annit olmamak flart›yla, dinsizleri bile ilzam ve ikna ede-
cek derecededirler. Fakat, dünya bu; sevk-i menfaat,
h›rs-› câh, küfür ve inat, gaflet ve kesel, flirk ve dalâl gi-
bi ilâçs›z hastal›klara tutulanlar için, bu Nurlara karfl› göz
yummak, görse bile kabul etmemek, gördü¤ünü inkâr
etmek, hak ve hakikati reddetmek gibi divanelikler is-
tib’at edilemez. Malûm-i faz›lâneleri, Allah’›n flu muvak-
kat misafirhanesinde insan suretinde hayvanlar› eksik
de¤ildir. Bu Nurlar intiflar etse idi, elbette böylelerinin
bugün istidlâlen dermeyan edilen divanelik hezeyanlar›
da aç›k olarak görülürdü.

Hulûsî
ìÕ

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
dalâl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma, az›p e¤ri yola sapma.
defa: kere, kez, yol.
dermeyan: ortada olan fley, ara-
da, ortada bulunan, ortaya kon-
mufl.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
elbette: eninde sonunda.
erbab-› din: din, iman sahipleri.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
gaflet: ihmal, endiflesizlik.
gayr-i ihtiyarî: elde olmaks›z›n,
istemeden.
hane: ev, mesken, beyit, ikamet
edilen yer.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
h›rs-› câh: makam, mevki’ ve rüt-
be h›rs›.
ikna: kanaat verme.
ilâ-ahiri’l-ayet: ayetin sonuna
kadar.
ilâç: tedbir, çare, tavsiye, derman.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
inat: bir konuda, bir hususta ›s-
rarl› olma, sözünde ayak direme.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istidlâlen: istidlâl suretiyle, delil
ile.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
kesel: gevfleklik, tembellik, reha-
vet, kesalet, uyuflukluk.
küfür: nimeti inkâr etme.
lâyemut: ölmez, mahvolmaz, ha-
yat› sona ermez, sonu olmayan,
ölümsüz.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
malûm-u faz›lâne: yüksek malû-
munuz, erdemli kifliye sayg› ifa-
desi.
mebhas: bab, fas›l.
memnuniyet: memnunluk, raz›-
l›k, sevinçli olufl, mesruriyet.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.

müfrit: ifrat eden, afl›r›ya ka-
çan, bir konuda, bir iflte çok
ileri giden, afl›r›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütalâa: okuma inceleme.
nasip: ulafl›lan fley, behre.
raz›: kabul.
rütbe: s›ra, derece, mertebe.
sevk-i menfaat: menfaatin
yönlendirilmesi.

suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.

flart: bir ifl için mutlaka ge-
rekli olan fley, yerine getiril-
mesi icap eden fley, elveriflli
veya elveriflsiz durum.

flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma, birden
çok tanr› bulundu¤unu kabul
etme, Allah’tan baflka fleylere

tapma, müflriklik, küfür.

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.

tecrübe: yaflayarak elde edi-
len iyi veya kötü kazan›mlar.

yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak bilme, son derece
emin olarak bilme, do¤ru ve
kuvvetle bilme.

zat: kifli, flah›s, fert.

1. De ki: Hak geldi, bat›l zail oldu. (‹sra Suresi: 81.)
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Œ 2 2 œ
(fiu f›kra kardeflim Abdülmecid’indir.)

Bu eserler bütün s›n›flara ve cemaatlere daima maz-
har-› takdir oluyor. Kim görse istihsan eder. Tenkide ma-
ruz olacak eserler de¤il. Fakat derecat-› takdir, derecat-›
fehim gibi mütefavit ve müteaddittir. Herkes derece-i
fehmine göre takdir edebilir.

Abdülmecid
ìÕ

Œ 2 3 œ
Hulûsî Beyin selefi, yirmi alt› yafl›nda vefat
eden biraderzadem merhum Abdurrahman’›n,
vefat›ndan iki ay evvel yazd›¤› mektuptur.

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH
3

rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Ellerinizden öperim, duan›z› dilemekteyim. S›hhat ha-

berinizi, irflat edici olan Onuncu Söz risalenizle beraber
Tahsin Efendi vas›tas›yla ald›m; çok teflekkür ederim. Ev-
velce gerçi emrinize muhalefet ederek muhterem ve de-
¤erli amcamdan ayr›ld›¤›ma piflman olmufl isem de ve
itab›n›za müstahak olmufl isem de, bu da mukadder imifl.
Ve Cenab-› Hakk›n emir ve iradesiyle ve belki de bizim
için hay›rl› oldu¤u için oldu. Binaenaleyh, ben cehalet
saikas›yla bir kusur yapt›m ve belâs›n› da çektim. Bun-
dan sonra çekmemek için aff›n›z› rica ve duan›z› dilerim.
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bafllang›ç.
evvelce: daha evvel, daha önce.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›, kavra-
y›fll›.
f›kra: bent, madde, paragraf.
haber: her hangi bir konuda al›-
nan bilgi.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
itap: azarlama, tersleme, payla-
ma, rencide etme.
kusur: ihmal, tedbirsizlik.
maruz: arz olunmufl, arz olunan,
büyük bir makama veya kifliye
sunulan.
mazhar-› takdir: takdire mazhar
olma, be¤enilme.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muhalefet: uygun olmama, ayk›-
r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muhaliflik.
mukadder: takdir olunmufl, k›y-
meti biçilmifl.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müteaddit: ço¤alan, çok, birçok,
türlü türlü, çeflitli, birden fazla.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan, aralar›nda fark bulunan,
farkl›.
rica: dileme, isteme.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
saika: sevk eden, götüren, sürük-
leyen, sebep olan, sebep.
selef: daha önce yaflam›fl olan
kimse, ced, ata.
s›hhat: hasta olmama, vücutça
sa¤laml›k, sa¤l›k, esenlik.
tenkit: elefltiri.
vas›ta: arac›.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).

belâ: ceza, hak edilmifl ceza.
belki: umulur, ihtimal, olabi-
lir.
beraber: birlikte bulunan, bir
arada.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›,
buna binaen.
biraderzade: kardefl çocu¤u,

ye¤en.
cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
cemaat: topluluk, bir yere
toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
derecat-› takdir: takdir dere-

celeri, be¤eni ile ilgili notlar.
derece-i fehim: anlama dere-
cesi, bilgi kapasitesine göre
kavrama.
emir: ifl buyurma, buyruk,
buyrultu (a¤›zdan veya yaz›
ile.
eser: kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

3. Allah’›n selâm› üzerinize olsun.
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Aziz mamo! (HAfi‹YE) fiunu da flurada arz edeyim ki: Hi-
maye ve himmetiniz sayesinde din ve ahiretime dokuna-
cak ef’al ve harekâttan kendimi muhafaza ettim ve et-
mekte berdevam›m. Gerçi dünyan›n de¤ersiz çok musi-
betlerini gördüm ve çektim ve birçok da lezaiz ve safas›-
n› gördüm, geçirdim. Hiçbir vakit ve hiçbir zaman unut-
mad›m ki, bunlar›n hepsi heba oldu¤u ve dünyan›n Allah
için olmayan lezaiz ve safas› neticesi zillet ve fledit azap
oldu¤u ve dünyada Allah için ve Allah’›n emir buyurdu-
¤u yollarda çekilen ve çekilmekte olan mezahim netice-
si, sonu lezzet ve mükâfat verildi¤ini bildi¤im ve iman et-
ti¤imden, fena fleylerin irtikâb›ndan kendimi muhafaza
edebildim. Bu his ve bu fikir ise, terbiye ve himmetinizle
zihnimde ve hayalimde yer yapm›flt›r. Hakikat böyle ol-
du¤unu bildi¤im için, bütün meflakkatlere flükür ile bera-
ber sabretmekteyim.

fiimdi amcac›¤›m ve büyük üstad›m,

Habis olan nefsimle mücadele edebilmek ve onun
havaî ve bilahare elem verici olan arzular›n› yapmamak
ve dinlememek için teehhül etmek mecburiyetinde kal-
d›m ve flimdi art›k her cihetle Cenab-› Hakk›n lütuf ve
keremiyle rahat›m. Kimsenin dedi¤ini, fler ise duyma-
mazl›¤a gelir ve kimse ile, fena hasletleri kapmamak için
ihtilât etmemekteyim. Dairede müddet-i mesaiden hariç
zamanlar›m› kendi evimde Cenab-› Hakk›n flükrü ile ge-
çiriyorum. Bundan baflka, ey amca, sizden sonra flimdi-
ye kadar en çok beni ikaz ve fena fleylerden men eden,

HAfi‹YE: Kürtçe “amcac›¤›m” demektir.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
arz: söyleme, ifade etme.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
beraber: birlikte bulunan, bir ara-
da.
berdevam: devam üzere, daim,
devaml›.
cihet: yan, yön, taraf.
daire: devlet ifllerini gören kuru-
lufllardan her biri.
din: inan›fl yolu.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
emir: ifl buyurma, buyruk, buy-
rultu (a¤›zdan veya yaz› ile.
fikir: düflünme, düflünce.
habis: fesatç›, hilekâr, alçak, kötü,
pis, soysuz.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hariç: d›fl›nda.
haslet: insan›n yarat›l›fl›ndan ge-
len huy ve karakter, do¤ufltan
gelen özellik, mizaç, tabiat, mezi-
yet.
heba: bofl, beyhude, nafile, fay-
das›z, israf, ziyan.
hevaî: heva ve hevese ait.
himaye: kay›rma, elinden tutma.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
his: duygu.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
irtikâp: kötülük etme.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl; bu vas›flara sahiplikten do-
¤an yard›m severlik, hay›r ve gü-
zel ifller.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
da duyulan zevk, haz, keyif.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
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tulma, zorunluluk.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir
fleyi diri¤ etme, bir fleyin ya-
p›lmas›n› engelleme, esirge-
me, vermeme, önleme.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
mezahim: eziyetler, s›k›nt›lar,
zahmetler, zorluklar, belâlar.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mücadele: bir gayeye var-
mak için gösterilen ferdî veya

toplu çaba; bir gaye u¤runda,
bir fley için veya bir fleye kar-
fl› u¤raflma.
müddet-i mesai: ifl zaman›.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet ve-
ya baflar›dan ötürü verilen
fley, ödül.
nefis: flehvet, gazap, fazilet
gibi fleylerin kayna¤›.
netice: son, ak›bet, nihayet.
sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
safa: nefle, zevk, e¤lence.

fledit: fliddetli, sert, kat›.
fler: Allah’›n emri, ‹lâhî emir
ve yasaklar.
flükür: Allah’a karfl› kulluk gö-
revlerini yerine getirme.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
teehhül: evlenme.
terbiye: e¤itim.
vakit: vakit, zaman, an.
zihin: bilinç, dima¤.
zillet: hor ve hakir görülme.
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üstad-› azam: büyük üstat.
zikretme: anma.

ahir: son.
ayet-i Kerîme: k›ymetli ve
flerefi yüce ayet.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.

cay-› dikkat: dikkat sebebi,
dikkat edilecek fley.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
itikat: Allah’a inanma, Allah’a

olan ba¤l›l›k, kesin inan›fl;
iman.
kelimat-› imaniye: iman›n
esaslar›ndan olan sözler.
mürflit: gafletten uyand›ran.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
O gün onlar›n a¤›zlar›n› mühürleriz; elleri bize yapt›klar›n› anlat›r, ayaklar› kazand›klar› gü-
nahlara flahadet eder. (Yâsin Suresi: 65.)

2. Allah’›m! Bizi ancak dünyadan iman ve flahadetle ç›kar.
3. Allah’a, meleklerine, kitaplar›na, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hay›r ve flerrin

Allah’tan geldi¤ine, ölümden sonraki diriliflin hak oldu¤una iman ettim. Ben flahadet ede-
rim ki, Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. Ve yine ben flahadet ederim ki, Muhammed
(a.s.m.) Allah’›n kulu ve resulüdür.

üstad-› azam ve mürflidim olan bu ayet-i kerîmeden duy-
du¤um ve hissetti¤imdir:

ƒ
rºo¡o∏oLrQnG oón¡r°ûnJnh rºp¡j/órjnG BÉnæoªu∏nµ òJnh rºp¡pgGnƒranG ='¤nY oºpàrînf nΩrƒn«rdnG

1 n¿ƒoÑ°pùrµnj ƒofÉnc ÉnªpH
Ve öyle biliyorum ki, o gün de pek yak›nd›r. (HAfi‹YE 1)

2 p¿ÉnÁ/’rGnh pInOÉnës°ûdG n™ne s’pG Én«`rftódG nøpe Énæ`rLpôrîoJ n’ sºo¡s∏dnG
Duam bu ve itikad›m böyledir ve böyle de iman ederim.
(HAfi‹YE 2)

/√pôr«nN pQnónbÉpHnh pôpN n’rG pΩrƒn«rdGnh /¬p∏°oSoQnh /¬pÑoà`ocnh /¬nà`nµpÄ'``=∏nenh $ÉpH oâræne'G
r¿nG oón¡r°TnG l≥nM pärƒnªrdG nór©nH oår©nÑrdGnh '‹Én©nJ $G nøpe /√uôn°Tnh

(HAfi‹YE 3) 3 o¬odƒo°SnQnh o√oórÑnY kósªnëoe s¿nG oón¡r°TnGnh *Gs’pG n¬'dpG nB’
Biraderzadeniz

Abdurrahman

ì@Õ
HAfi‹YE 1: Cay-i dikkattir, vefat›n› haber veriyor.
HAfi‹YE 2: Hem iman ile gidece¤ini ilân ediyor.
HAfi‹YE 3: Ahir nefesteki kelimat-› imaniyeyi ahir mektubunda zikret-
mesi dünyadan kahramancas›na iman›n› kurtar›p öyle gidece¤ine iflaret
eder.
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Œ 2 4 œ
Demek Onuncu Söz onun hakk›nda bir mürflid-i haki-

kî hükmüne geçmifltir ki, birden onu derece-i velâyete ç›-
kararak flu üç kerameti söyletmifltir. Benden sekiz sene
evvel ayr›lm›fl. Onuncu Söz eline geçmifl, mektubunun
bafl›nda söyledi¤i gibi çok azîm istifade edip sekiz sene
zarf›nda ald›¤› kirleri onunla silmifltir. Hatta tayyedilmifl
mektubunun di¤er bir parças›nda Onuncu Sözün flevkin-
den demifl: “Yazd›¤›n Sözler’in hepsini bana gönder,
kendi hatt›mla her birisinden otuzar nüsha yazar ve yaz-
d›r›rm. Tâ intiflar edip kaybolmas›n.” ‹flte böyle bir kah-
raman vârisi kaybettim. Ruhuna el fatiha.

Said Nursî

®
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azîm: çok fazla.
derece-i velâyet: velîlik de-
recesi, Allah dostlu¤unu ka-
zanma.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
hat: yaz›, el yaz›s›.
hükmüne geçmek: yerine
geçmek, de¤erinde olmak.
hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-

len karar.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
istifade: anlay›p ö¤renme,
bilgisini geniflletme.
keramet: ola¤anüstü hal.
mektup: haberleflme maksa-
d›yla yaz›lan kâ¤›t, name, be-
tik.
mürflid-i hakikî: gerçek mür-
flit, do¤ru yolu gösteren reh-

ber.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
flevk: keyif, nefle, sevinç ›fl›k,
ziya.
tayy: atlama, aflma.
vâris: vekil.
zarf: iç.
zarf›nda: süresince, belli bir
zaman içinde.
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Yirmi Yedinci Mektubun Zeyli 
ve ‹kinci K›sm›

Œ 2 5 œ

(Hulûsî-i sâni ve büyük bir âlim olan Sabri
Efendinin f›kralar›d›r.)

Meb’us-i âlem Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz Haz-
retlerinin insanlar› hayrette b›rakan ve cüz’î fluuru olana
iman-› kâmil bahfleden fevkalhad ve harikulâde manen
bin enva-› mu’cizat-› Ahmediyeyi ihtiva eden ve pek âlî
ve azîm k›ymeti müspet ve müsellem bulunan On Doku-
zuncu Mektubun dördüncü cüz’ünü; nazar ve teveccüh-i
faz›lânelerinde min-gayr-i haddin vekilleri bulundu¤um
mumaileyh Hulûsî Beyefendiye irsal k›l›nmak üzere istin-
saha bafllam›flt›m. Bin mu’cize-i Muhammediye münde-
riç olan On Dokuzuncu Mektup, mukaddemen dahi arz
edildi¤i vecihle arzumun fevkinde pek ziyade ulvî ve nu-
ranî mebahis ve vekayi-i risalet meabiyeyi beyan ve müj-
de ile ruh ve kalb-i âciziyi bahar-› âlem gibi gül ve gülis-
tanl›¤a çevirmifltir. Bu hususta kalben hisseyledi¤im duy-
gulardan mütevellit ve lâz›mü’l-arz methüsenay› gayet
parlak bir tarzda arz etmek ehass-› emelim ise de maale-
sef söylemekten âciz bulundu¤umu beyan ile iktifa 
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lundurma.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme,
var olanla yetinme.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt iste-
me. nüshas›n› yazma, örne¤ini ç›-
karma, kopya etme.
kalben: kalp ile, kalpten, samimî,
içten, gönülden, yürekten, kendi
kendine, can ü gönülden.
kalb-i âcizi: zay›f›n kalbi.
kâmil: tam, olgun, eksiksiz, nok-
sans›z, mükemmel.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
lâz›mü’l-arz: arz etme gere¤i
olan, bildirme ihtiyac› olan.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
meâbiye: s›¤›n›lacak yer, geri dö-
nülecek yer.
mebahis: mebhaslar, bahisler.
mebus-u âlem: Allah taraf›ndan
peygamber olarak gönderilen.
medih: övme.
min gayr-i haddin: haddim ol-
mayarak.
mu’ciz: insan› âciz b›rakan ifl, ay-
n›s›n› yapmakta baflkalar›n› acze
düflüren, kimsenin yapamayaca¤›
yolda olan.
mu’cize-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in mu’cizesi.
mukaddem: önde bulunan.
mumaileyh: sözü edilen, ad› ge-
çen.
münderiç: içine bulunan, içinde
yer alm›fl, içindeki.
müsellem: herkes taraf›ndan ka-
bul edilen, do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkesçe kabul edilmifl olan, bel-
li, aflikâr, söz götürmez, su götür-
mez.
mütevellit: do¤an, do¤mufl.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
risalet: elçilik, nebîlik, resullük,
peygamber olarak gönderilme,
peygamberlik.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
sâni: ikinci.
sena: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih.
fluur: kendi varl›¤›ndan haberi ol-
ma hissi, bilinç.
tarz: biçim, flekil, suret.
teveccüh-i faz›lâne: âlim kiflinin
teveccühü.
ulvî: yüksek, yüce.
vecih: uygun, lây›k, münasip.
vekayi-i risalet: peygamberlik
olaylar›.
zeyil: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âciz: zavall›, ac›nacak.
Aleyhissalâtü Vesselâm: sa-
lât ve selâm üzerine olsun.
âlî: yüce.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
azîm: büyük.
bahar-› âlem: âlemin bahar›.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba-

¤›fllayan, veren, affeden.
beyan: deliller göstererek is-
patlama.
cüz’î: az, parçaya ait olan,
pek az.
ehass-› emel: özel arzu, bafl-
l›ca istek.
enva-i Mu’cizat-› Ahmediye:
Hz. Muhammed’in mu’cizele-
rinin türleri.
faz›l: faziletli, fazilet sâhibi,

erdemli, faik, üstün.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
fevkalhad: haddinden fazla,
pek çok, haddin ötesinde, üs-
tünde.
f›kra: bent, madde, paragraf.
gayet: çok, fazla, son derece.
his: anlama, sezme, idrak.
husus: mevzu, konu.
ihtiva: içine alma, içinde bu-
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ediyorum. Yaln›z flu noktay› hissettim ki: O vekayide siz
cismen de¤ilse de fakat ruhen, Server-i Kâinat Efendimiz
Hazretleriyle beraber idiniz tasavvur ediyorum. Zira ve-
kayi-i mezkûrenin künyesiyle, mevkiiyle, an’anesiyle
kat’iyen müflahede ve ol vecihle nakl ve tahrir buyurdu-
¤unuza kani ve kâilim.

On Alt›nc› Mektubu Atabey’e giderken götürdüm. Ek-
seri noktalar bir k›s›m ihvan› a¤latt› ve amcazadem Züh-
dü Efendi, On alt›y› okuyunca, “fiimdiye kadar bilmedi-
¤im ve görmedi¤im nuranî ve pek kesretli sürur-i mane-
vîyi ihtiva eden bir pencere bugün kalbimde aç›ld›. fiu
pencereden hâs›l olan netaici yazmak iktidar›m›n fevkin-
de ise de, avn-i ‹lâhiye dayanarak bir ariza ile arz etmek
ehass-› emelimdir. Nihayetsiz selâm ve hürmetlerimi teb-
li¤e tevessülünüzü rica ederim” dediler.

Sabri

ìÕ

Œ 2 6 œ

Gönül ister ki, hemen Risaletü’n-Nur’un umumunu
yaz›versem de mamelekimde bulunan dürr-i yektalar› is-
tidad›m nispetinde mütalâaya bafllasam.

Otuz Birinci elmas külliyat›n› avn-i Hak ve inayet-i ek-
remileriyle iki gün evvel ikmale muvaffak oldum. Ahmed
kardeflime ait derkenare tefhim ettim. Biraz okur ve
Onuncu Söz’ü istiyor, fakat k›ymet-i manevîye itibar›yla

ait: bir kimse veya bir fleyle ilgili
olan.
amcazade: amca o¤lu.
an’ane: hadis naklinin rivayet
zincirlemesi.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
arz: söyleme, ifade etme.
avn-i Hak: Hakk›n, Allah’›n yard›-
m›.
avn-i ‹lâhî: Allah’›n yard›m›.
beraber: birlikte bulunan, bir ara-
da.
cismen: cisim itibar›yla, cisim ola-
rak, vücutça, bedence.
derkenar: hafliye, bir sayfan›n
kenar›na ç›kar›lan yaz›.
dürr-i yekta: benzeri olmayan,
tek inci, eflsiz inci.
ehass: bafll›ca.
ehass-› emel: özel arzu, bafll›ca
istek.
ekrem: daha (en, pek) kerîm; çok
fleref sahibi, pek cömert, eli aç›k.
ekser: çok.
elmas: çok de¤erli.
emel: fliddetli arzu, h›rs.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hürmet: sayg›.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
ihvan: kardefller.
ikmal: tamamlama, bitirme, ek-
sik, ve noksan b›rakmama.
iktidar: kabiliyet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itibar›yla: dolay›s›yla.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, kabul
etmifl.
kani: kanm›fl, inanm›fl, tatmin ol-
mufl.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›s›m: bölüm, kol, dal.
k›ymet-i maneviye: manevî k›y-
met, mana ve öze verilen de¤er.
külliyat: bir ilim dal›nda veya bir
konuda yaz›lm›fl bütün eserler.
künye: genel bilgi.
mâmelek: ne varsa, var› yo¤u,
olan› biteni; olanca fley.
mevki: yer, mekân.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
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müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyrederek anlama, sey-
retme.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nakil: anlatma, söyleme, hi-
kâye etme.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.
nuranî: mübarek ve sayg›
uyand›ran yüz ve görünüfle
sahip olan.
rica: dileme, isteme.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh

yönünden, ruh olarak.
selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmün aleyküm fleklindeki
dua.
Server-i Kâinat: kâinat›n en
büyü¤ü, reisi; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
sürur: sevinç.
tahrir: yazma, yaz›; kitabet,
kompozisyon.
tasavvur: düflünce, tasar›.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma,

götürme, bitifltirme, erifltir-
me.
tefhim: anlatma, aç›klama.
tevessül: sebep tutma, vesile
sayma.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
vakayi: hadise, olay, haber.
vakayi-i mezkûre: ad› geçen
hâdise, zikredilen olay.
vecih: yön, flekil.
zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.
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ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt iste-
me. nüshas›n› yazma, örne¤ini ç›-
karma, kopya etme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kablelvuku: olmadan önce, ol-
madan evvel, vukuundan evvel.
kat’î: kesin.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
lütuf: müsaade izin.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
makam-› istima: dinleyip kabul
etme makam›.
maksad-› aksa: maksat, gaye.
manevî: fikrî, hissî.
maneviyat: moral kuvveti, yürek
gücü.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
matlâb-› âlâ: pek yüksek gaye,
en yüksek maksat.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mektum: gizli, sakl›, ketmedilmifl.
melâike: melekler, ferifltehler;
nurdan yarat›lm›fl, f›tratlar› safi,
makamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûklar.
memnuniyet: memnunluk, raz›-
l›k, sevinçli olufl, mesruriyet.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
muvaffak: beceren, neticeye va-
ran, sonuç alan.
müsta¤rak: gark olmufl, dalm›fl,
batm›fl, içine girmifl.
müfltak: çok arzulu.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›kar.
sefâin-i Kibriya: Allah’›n gemileri,
Allah’›n birer gemiyi and›ran ge-
zegenleri.
seyran: gezinme, gezintiye ç›k›p
ferahlama.
suud: mübarek say›lan y›ld›zlar.
yukar› ç›kma, yükselme.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
vecih: uygun, lây›k, münasip.

mevcudattan a¤›rd›r. ‹’caz-› Kur’ân’›n ikinci cüz’ünü he-
men hitam buldurmak üzereyim. Fakat müfltak bulundu-
¤um Otuz ‹kinci Sözü dahi lütuf buyuracak olursan›z hâ-
s›l olacak memnuniyetimi bir vecihle arz etmekten âciz
kalaca¤›m. Çünkü bu gibi k›ymettar ve manidar eserleri
iflittikten sonra görmek ifltiyak› gittikçe art›yor ve bu ta-
biattan bir türlü kendimi men edemiyorum.

Sabri
ìÕ

Œ 2 7 œ

Bu defa istinsah›na muvaffak oldu¤um nurlu Yirmi
Dokuzuncu Sözde, melâike denizlerinde sefain-i Kibriya-
ya yap›flarak seyran ederken ve beflerin hata-sevap iflle-
di¤i ef’ali kat’î olarak umumî yoklama defter-i kebirinde
okunaca¤›n›, nef ve zarar hiçbir fleyin mektum b›rak›l-
mayaca¤›n› fliddetle ihtar eden beka-i ruh âlemini tema-
fla ederken; matlâb-› âlâ ve maksad-› aksâ olan ba’s ve
mahkeme-i kübran›n ahkâm›n› kablelvuku makam-› isti-
mâda dinlerken ve bilhassa “Medarlar” merdivenlerin-
den âlî makamlara manevî suud ederken, hele Onuncu
Medar ve Üçüncü, Dördüncü Meselelerde deniz dalg›çla-
r› gibi derya-i maneviyatta dal›p yüzerken o kadar envar-
› hakaik-› kibriyaya ve ezvak-› letaif-i ulyaya müsta¤rak
oldum ki, arz ve ifadeden âcizim.

Sabri

ìÕ

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahkâm: emirler, hükümler,
buyruklar.
aksa: en uzak, en son, uç.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arz: bir büyü¤e sunma, gös-
terme, bildirme, önüne koy-
ma.
ba’s: dirilifl.
beka-i ruh: ruhun ölümsüzlü-
¤ü.

befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
defter-i kebir: büyük defter,
kütük defteri, bir tüccar veya
müessesenin ayl›k ve bilânço
hesaplar›n› veren ana defteri.
derya: deniz, bâhir.
ef’al: fiiller, ifller.
envar-› hakaik: gerçeklere
ait nurlar, hakikatlerin par›lt›-
lar›.
envar-› hakaik-i kibriya:

yüksek hakikatlar›n nurlar›.
eser: kitap.
ezvak-› letaif-i ulya: yüksek
duygular›n zevkleri.
hâs›l: peyda olan, ç›kan,
meydana gelen, ortaya ç›kan,
beliren.
hitam: son, nihayet, sona er-
me, bitme, neticelenme, ta-
mamlanma.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤i.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
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Œ 2 8 œ
Müflrik ve münkirleri ma¤lûp ve ilzam eden ve son sis-

tem malzeme-i cihadiye-i vahdaniyeyi havi ve cami, kuv-
vet ve resaneti çelik, k›ymet ve ehemmiyeti elmas ve ce-
vahir ve akik bir kal’a-misal olan Otuzuncu Sözü istinsa-
ha muvaffak oldum.

Sabri
ìÕ

Œ 2 9 œ
Sözler sayesinde flu bir seneyi mütecaviz bir müddet-

ten beri flevk ile taallüm, inayetle tefeyyüz, tergip ile te-
nevvür, hahiflle telezzüz, iflaretle tahallûk, tedriçle tekem-
mül tarik›nda ilerlemeye saî bulundu¤um bu muayyen
müddetin bir gününe sab›kan geçirmifl oldu¤um umum
hayat›m›n bile mukabil olamayaca¤› kanaatindeyim.

Sabri
ìÕ

Œ 3 0 œ
(‹kinci bir Sabri olan Ali Efendinin bir f›kras›d›r)
Sözler öyle haz›k bir doktordur ki, gözsüzlere hidayet-i

Hak ile göz, ve kalpsizlere inhidam-› kat’iyeye u¤rama-
m›fl ise kalp, ve fluurunda çatlakl›k yoksa tenvir ile düflün-
ceye sevk, ve “Nereden, nereye, necisin?” sual-i müflkü-
lün hâlli ile insanl›¤›n iktiza etti¤i insaniyeti bahflediyor.

Ali
ìÕ

akik: k›ymetli bir yüzük tafl›.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba¤›fl-
layan, veren, affeden.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâhifl: istek, arzu, isteyifl.
hâl: çözüm.
havi: ait.
haz›k: iflinin ehli, usta.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
iktiza: ihtiyaç, gereklilik.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inhidam: çökme, y›k›lma, harap
olma, viran olma.
insaniyet: insanl›k mahiyeti, in-
san olma hâli, insana yak›fl›r dav-
ran›fl.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt iste-
me. nüshas›n› yazma, örne¤ini ç›-
karma, kopya etme.
kal’a-misal: kale gibi, büyük hi-
sar.
kalp: iyilik, insaniyet.
kanaat: inanç.
kat’î: kesin.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
kuvvet: s›hhat, sa¤laml›k.
ma¤lup: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
malzeme-i cihadiye-i vahdani-
ye: Allah’›n varl›¤› ve birli¤i yolun-
da hizmete faydal› bilgiler.
misal: efl, benzer.
muayyen: s›n›rlanan, s›n›rlanm›fl.
mukabil: denk.
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muvaffak: beceren, neticeye
varan, sonuç alan.
müddet: vakit, zaman, süre,
bir fleyin devam etti¤i zaman
parças›.
münkir: inkâr eden, kabul et-
meyen.
müflrik: Allah’a flirk koflan, or-
tak tutan.
mütecaviz: fazla, çok, art›k.
resanet: sa¤laml›k, metanet.
sab›k: eski, bir evvelki.
sâî: çal›flan, didinen, u¤raflan,
sa’y eden.

sevk: yönlendirme.
sistem: yol, yöntem, usul,
metot.
sual-i müflkül: zor, çetin soru.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü; anlay›fl, id-
rak.
taallüm: ö¤renme, belleme.
tarik: meslek.
tefeyyüz: ilerleme, geliflme,
yükselme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-

male do¤ru gitme, kemale er-
me, mükemmelleflme.
telezzüz: lezzet, tad alma,
hofllanma, hofla gitme.
tenevvür: nurlanma, parla-
ma, par›ldama, ›fl›ldama, ay-
d›nl›k.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme, istetme, istek ver-
me.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
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rat›c› olan Allah’›n yard›m›.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
malzeme: lüzumlu olan nesneler,
gerekli fleyler, gereç.
meclis: toplant›.
menabir-i ilmiye: ilim menba›,
kayna¤›.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muavenet: yard›m, yard›m etme,
yard›mc›l›k, teavün.
müessese: manevî olarak yerlefl-
mifl, topluma tesir eden fikir, dü-
flünce v.b.
müsait: elveriflli, uygun, muvaf›k.
mütecaviz: fazla, çok, art›k.
mütehayyir: hayrette kalan, flafl-
m›fl, flafl›rm›fl, flaflk›n.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rar veremeyen, karars›z.
nam: ad, isim.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
netice: sonuç.
nevi: flekil, çeflit.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
riya: iki yüzlülük, yalandan gös-
terifl, samimiyetsizlik.
sahib-i azam: büyük sahip.
sahip: bir fley üzerinde tasarruf
veya mülkiyet hakk› olan, malik,
sahip.
semere: meyve, yemifl.
sena: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih.
sermaye-i ilmiye-i emeliye-i
bendegâne: hizmetçinizin evvel-
ki ilim sermayesi.
sermaye-i ticaret: ticaret serma-
yesi.
seyr ü seyahat: hareket etme,
gezme.
seza: lây›k.
sitayifl: övme, övüfl, methetme,
sena.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
flehr-i rahmet: rahmet ay›, Ra-
mazan ay›.
flükran: teflekkür etme, iyilik bil-
me.
temsilat-› hakikîye: gerçek tem-
siller, örnekler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ticaret: kâr.
vazife-i zimmet: bir kimsenin
yüklendi¤i görev.
zemin: yer.
ziyade: ço¤unlukla.

Œ 3 1 œ

(Yine Sabri’nin)

Sözler nam›nda olan bahr-i muhit-i Nurda iki seneyi
mütecaviz bir zamandan beri, seyr ü seyahatimin seme-
re ve neticesini görüp bilmek hususunda flimdiye kadar
zemin ve zaman müsait olmad›¤›ndan, sermaye-i ticare-
timin ne derecelere ç›kt›¤›nda; daha do¤rusu bir ticaret
edinebildim mi, yoksa edinemedim mi, mütereddit ve
mütehayyir idim. Hamden lillâh, bu flehr-i rahmet ve
ma¤firette, inayet-i Rabbaniye ve muavenet-i Peygam-
beriye ve himemat ve daavat-› Üstadâneleri berekât›yla
sermaye-i ilmiye-i evveliye-i bendegânemin yüzde dok-
san dokuz derece yükseldi¤ini fehmettim. O menabi-i il-
miye ve temsilât-› hakikîye, meclislerimi o kadar tezyin
ve tenvir etmektedir ki, arz etmekten âcizim. Beflerin
pek ziyade aya¤›n› kayd›ran flu as›rda, gayetle harika ve
fevkalhad cihazat ve malzemeyi neflreden Nur Fabrika-
s›ndan her nevi teçhizat› almak farz oldu¤unu bilip her
türlü sena ve sitayifle bihakk›n seza ve lây›k bulunan ve
hiçbir suretle riyaya hamli imkâns›z olan müessese sa-
hib-i azam›na, ne derecelerde ifa-i flükran ve arz-› min-
nettarî eylesem yine hakk›yla vazife-i zimmetimi eda et-
mifl olamayaca¤›m, efendim.

Sabri

ìÕ

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
arz-› minnettarî: minnettarl›-
¤›n› bildirme.
azam: büyük.
bahr-i muhit: okyanus.
bahr-i muhit-i nur: genifl nur
deryas›, nur denizi.
berekât: saadetler, mutluluk-
lar, hay›rlar, meymenetler.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
cihazat: cihazlar, kendilerine
ihtiyaç duyulan maddî mane-
vî aletler, lüzumlu aletler,

azalar, organlar.
daavat-› Üstadâne: üstad›n
davas›.
derece: mertebe, kademe.
eda: yerine getirme.
fabrika: ifllenmemifl veya ya-
r› ifllenmifl maddelerin maki-
ne, araç ve benzeri ile ifllene-
rek tüketime haz›r duruma
getirildi¤i sanayi kuruluflu,
üretim evi.
farz: zarurî.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl, idrak, zekâ, ak›l.

fevkalhad: haddinden fazla,
pek çok, haddin ötesinde, üs-
tünde.
gayet: çok, fazla, son derece.
hamden-lillâh: Allah’a hamd
olsun.
haml: isnat, at›f, yak›flt›rma,
yorma.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
husus: ifl, keyfiyet.
ifa-y› flükran: teflekkür etme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
imkân: olanak.
inayet-i Rabbaniye: yüce ya-
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Œ 3 2 œ

Çoktan beri ruh-i kemteranemin son derece müfltak
bulundu¤u ve her bir kelimesi birer elmas mahzeni olan
flu Yirmi Sekizinci Risale-i pürnurlar›n› lehülhamd k›raat
ve istinsaha muvaffak oldum. fiu alt›n-misal hurufattan
mürekkep elmas menba›n›n derece-i k›ymet ve ra¤bet ve
ehemmiyetini arz ve ifade hususunda (mübalâ¤a olma-
s›n) mümkün olsa idi, flu risale-i k›ymettarînin hakaik-›
namütenahisini muvazz›h ve cami birçok kelimat›n vaz
ettirilmesine çal›flacakt›m ki, hakikat lây›k›yla ifade edil-
sin. Zira Hâl›k-› Âlem Hazretleri, flu mükevvenat› halk ve
icat ve her birini birer vazife ile tavzif ve ecel-i âlemin hu-
lûlünde mes’uliyet noktas›nda bu dünyada acz ve fakr ve
zaaf ve ihtiyac›n› fehm ve idrak ederek, kavanin-i ezeli-
ye ve desatir-i Rabbaniyeye imtisal ve ittiba edenlere flu
mevzuubahis Cennet gibi bir nimet ile izaz edecek ve
alelhusus Cennette en büyük nimet, Cemal-i bâkemal-i
Rabbaniyeyi müflahede ve müflerrefiyet-i uzma oldu¤un-
dan, flu fânî âlemdeki her fley binnetice Cennete naz›r ve
hayran oldu¤u ve flu hakaik›n menba› olan Furkan-› Mü-
bin ve Kur’ân-› Azîm’in ebvab-› müteaddidesini feth ve
esrar-› gûnagûnuna ›tt›lâ ile derya-i hakaika dalmak her-
kese müyesser olmad›¤›ndan, befl sual ve befl cevap mif-
tah-› hakikisiyle o künuz-i mütenevvia kap›lar›n› aç›p pek
yak›ndan ve kemal-i sarahatle gösterilmesi ciheti, de¤il
bu abd-i âcizin kas›r akl›, belki oldukça yüksek zekâlara 

abd: kul, köle.
âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
arz: söyleme, ifade etme.
binnetice: neticede, netice ola-
rak.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
Cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
cemal-i ba-kemal-i Rabbaniye:
Rabbimizin o mükemmel güzelli-
¤i.
derece-i k›ymet: k›ymet derece-
si.
desatir-i Rabbaniye: yarat›c›ya
ait düsturlar.
ecel-i âlem: dünyan›n ölümü.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
esrar-› gûnagûn: çeflitli gizli haki-
katler.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k, zü¤ürtlük.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl,
idrak, zekâ, ak›l.
Furkan-› Mübin: hak ile bat›l›
tam olarak ay›ran; Kur’ân-› Kerîm.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-i namütenahi: sonsuz
hakikatler.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›,
bütün âlemi yaratan, Allah.
halk: yaratma, yarat›fl.
hamd: teflekkür, flükran.
hulûl: gelip çatma, eriflme.
hurufat: harfler.
husus: mevzu, konu.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt iste-
me. nüshas›n› yazma, örne¤ini ç›-
karma, kopya etme.
ittiba: tâbi olma, uyma, arkas›n-
dan gitme, itaat etme.
izaz: a¤›rlama, ikram etme.
kas›r: eksik, kusurlu.
kavanin-i ezeliye: Allah’›n ezelî
kanunlar›.
kelimat: kelimeler, sözler, lâk›rd›-
lar.
kemal: en yüksek de¤er, de¤er,
k›ymet, paha.
kemal-i sarahat: izahtaki mü-
kemmellik, aç›kl›k.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
künuz-u mütenevvia: çeflitli ha-
zineler.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mes’uliyet: sorumluluk, yapt›¤› ifl
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ve hareketten hesap verme-
ye mecbur olufl.
miftah-› hakikî: gerçek anah-
tar.
muvaffak: beceren, neticeye
varan, sonuç alan.
muvazz›h: aç›klayan, izah
eden, ayr›nt›lar›yla anlatan.
mükevvenat: yarat›lm›fllar›n
tamam›, bütün mahlûkat,
kâinat, mevcudat.
mürekkep: terkip edilmifl, iki
veya daha çok fleyin kar›flma-
s›ndan meydana gelen, bir-

leflmifl, birleflik.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyrederek anlama, sey-
retme.
müflerrefiyet-i uzma: büyük
fleref.
müfltak: çok arzulu.
müyesser: nasip olan.
namütenahi: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.
naz›r: bir yüzü bir tarafa ba-
kan, yönelik.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-

¤›fl.
pür: bütün.
risale-i k›ymettar: de¤erli ki-
tap, risale.
ruh-i kemterane: âcizâne, fa-
kirâne olan kimsenin ruhu.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme, ifle alma, ifl verme.
vaz: bildirme, gösterme.
za’f: zay›fl›k, kuvvetsizlik,
dermans›zl›k, ar›kl›k.
zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.
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malik olanlar›n bile takdirine hakk›yla flayan oldu¤unu
kail ve kaniim.

Sabri
ìÕ

Œ 3 3 œ
Kemal-i ulviyet ve k›ymet-i bînihayesini arz ve ifade-

den âciz bulundu¤um flu Sözler’deki âlî ve azîm üslûp ve
gayeler, bu abd-i pürkusuru ihya ve âdeta “ba’sü ba’del-
mevt” hâline getirdi ve “Siyah Dutun Bir Meyvesi” na-
m›yla müsemma, Avrupa meftunlar›na endaht edilen al-
t›n topun elmas güllelerini gördüm, hayran oldum.

Sabri
ìÕ

Œ 3 4 œ
Yirminci Mektubu yazarken vaktimin adem-i müsa-

adesi cihetiyle çabuk yazmaya fazlaca sa’y etti¤imden
sathî bir nazar ve k›raat edildi. Derince düflünüp zihnim-
de takarrür ettiremedim ise de, müsaade-i faz›lâneleri ile
flu hakikati arza ictisar ediyorum ki, bu mektub-i azîmü’l-
mefhum, flimdiye kadar tesyar buyurulan umum Nur Ri-
salelerinin hülâsatü’l-hülâsa zübdesi ve menba-› amîki ol-
du¤una müflahedemle beraber tafsilât ve teflrihat husu-
sunda dahi zevi’l-ak›l olanlar için ibare-i Arabî ile tahrir
buyurulan ve yedi f›kra-i manidar ve Türkçe meallerinde
münderiç oldu¤una kanaat-› kâmilem mevcut bulundu-
¤unu arz ile baflkaca bir arzu daha uyand›rd› ve dedim:
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döndürme.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, kabul
etmifl.
kanaat-› kâmile: tam ve mü-
kemmel kanaat, fikir.
kani: kanm›fl, inanm›fl, tatmin ol-
mufl.
kemal-i ulviyet: en yüksek de-
¤er.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
k›ymet-i bînihaye: bitmez tü-
kenmez k›ymet.
malik: sahip.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
meftun: Gönül vermifl, vurgun,
müptelâ, düflkün, tutkun.
mektub-u azimü’l-mefhum:
mektubun ifade etti¤i büyük ma-
nalar.
menba-i amik: ince ince akan
kaynak.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
münderiç: içine bulunan, içinde
yer alm›fl, içindeki.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsade-i faz›lâne: âlim ve üstün
kimsenin izni.
müsemma: tesmiye edilmifl, ad
verilmifl, isimlendirilmifl, adl›, ad-
lanm›fl.
müflahede: gözlem.
nam: ad, isim.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
Risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
sathî: yüzeysel.
flayan: yak›fl›r, yarafl›r, de¤er, lâ-
y›k, münasip.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildirmeler.
tahrir: yazma, yaz›; kitabet, kom-
pozisyon.
takarrür: karar bulma, karar k›l-
ma, yerleflme.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama.
tesyar: gönderme, gönderilme.
teflrihat: teflrih etmeler, açmalar.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vakit: vakit, zaman, an.
zekâ: iliflkileri kavrama ve yeni
flartlara uyabilme kabiliyeti.
zihin: bilinç, dima¤.
zübde: bir fleyin en mühim k›sm›,
bir fleyin özü, seçkin k›sm›.

abd-› pürkusur: çok kusurlu
kul, köle.
âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
adem-i müsaade: izinsizlik,
müsaadesizlik.
âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
arz: söyleme, ifade etme.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
ba sü ba’delmevt: ölümden

sonraki dirilifl.
ba’delmevt: ölümden sonra.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
endaht: atma, at›fl; at›lma.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cö-
mertlik.
fazla: art›k, ziyade, çok artan.
f›kra-i manidar: yüksek ma-
na tafl›yan f›kra, bölüm.
gaye: maksat, meram, hedef.
gülle: top mermisi.

hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve
flartlar›n bütünü.
hayran: çok takdir eden, çok
be¤enen, hayranl›k hisseden.
husus: mevzu, konu.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
temel k›sm›.
ibare: cümle.
ictisar: cesaret.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme, yeniden hayata
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“Ah, Hudâ-i Müteal ve Vahibü’l-A’mal ve’l-amal Hazret-
leri tevfikat-› Samedânîsini ihsan buyursa da, Üstad-› Âlî-
kadrimden ‘fenn-i ilm-i Kelâm’› taallüm ile tefeyyüz ede-
bilsem,” dedim ve bu arzu kalb-i bendelerîde ilelebed
merkûz kalacakt›r ki, bu da k›ymet-i bîpayan›n› hissedip
ulviyet ve kudsiyetini hakk›yla ifadeden âciz bulundu¤um
Yirminci Mektub-i merguptan mütevellittir.

Sabri
ìÕ

Œ 3 5 œ

Hele Birinci Sözde Besmelenin derece-i ehemmiyeti
ve suret-i temsiliyesi flayan-› takdir ve hayrettir. Öteden
beri her kitab›n iptidas›nda Besmele, hamdele, salve-
lenin zikrinin vücubu, hoca efendilerimiz taraf›ndan be-
yan edilmifl ise de, bu gibi nefsi iskat edecek bir temsil
iflitilmedi¤inden bu derece zihinde takarrür ve temerküz
etmemiflti. fiu temsil, Besmele Sözü olan Birinci Sözde
ne kadar musîb ve manidar oldu¤unu insan olan takdir
eder.

Sabri
ìÕ

Œ 3 6 œ
Üç kitaptan Yirminci Sözü ilk defa okudum. Habl-i

Metin-i ‹lâhî ve Kanun-i Mübin-i Rabbanî olan Kur’ân-›
Azîmüflflan’da, flu son as›rda vücuda gelen ve Frenklerin

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bîpayan: sonsuz, tükenmez.
defa: kere, kez, yol.
derece: mertebe, kademe.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
fenn-i ilm-i Kelâm: kelâm ilmi,
Cenab-› Hakk›n zat ve s›fatlar›n-
dan, nübüvvet, haflir, kader gibi
imana ait meselelerden ‹slâmî
esaslar dairesinde delil ve bürha-
na dayal› olarak bahseden ilim.
firenk: Avrupal›, Frans›z.
habl-i metin-i ilâhi: sa¤lam ilâhi
ba¤.
Hamdele: Elhamdülillâh” sözcü-
¤ünün k›salt›lm›fl flekli.
hüda-y› müteal: yüce Allah
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ile’l-ebed: ebede kadar, sonsuza
de¤in.
insan: adam.
iptida: bafl taraf, evvel, bafllang›ç.
iskât: sukut ettirme, susturma.
kalb-i bendeleri: ba¤l›n›z olan bu
insan›n kalbi.
kanun-u Mübin-i Rabbanî: Rab-
bimizin ap aç›k kanunu.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
kudsiyet: 1 kutsall›k, mukaddes-
lik, azizlik.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
mergup: ra¤bet edilmifl, be¤enil-
mifl, çok k›ymet verilen, çoklar›
taraf›ndan istenen, talep edilen,
istenilen, be¤enen.
merkûz: dikilmifl, saplanm›fl, ba-
t›r›lm›fl, sabit k›l›nm›fl.
musîb: isabet eden, yan›lmayan,
yan›lg›ya düflmeyen.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
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ri gelmifl, has›l olmufl.
nefis: kulun kötü ve günah
olan hâl ve huylar›, süflî arzu-
lar›.
Rabbanî: Allah’a ait.
Salvele: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) okunan salât ve se-
lam duas›, Hz. Peygambere
besmele, hamdele ile birlikte
okunan “Esselât ü vesselâm ü
ala seyyidinâ Muhammed’in
ve alâ âlihi ve sahbihi ecma-
în” fleklindeki dua.
suret-i temsiliye: 

flayan-› takdir: takdire de¤er.
taallüm: ö¤renme, belleme.
takarrür: karar alt›na al›nma,
kararlaflma.
tefeyyüz: feyizlenme.
temerküz: birikme, y›¤›lma.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
tevfikat-› Samedanî: her fley
kendisine muhtaç iken O hiç
bir fleye muhtaç olmayan Al-
lah’›n baflar› vermesi.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-

seklik, ululuk.
Üstad-› Âlikadr: kadir ve k›y-
meti büyük yüce üstat.
Vahibü’l-A’mal ve’l-a’mal:
emelleri ve amelleri ba¤›flla-
y›c› olan Allah.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, varl›¤› gerekli olma, ge-
rekme.
zihin: anlama, bilme, kavra-
ma gücü, anlay›fl, kavray›fl.
zikir: anma, an›lma, ad›n› an-
ma, hat›ra getirme, iyilikle an-
ma.
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rin tamam›, bütün âlemler, varl›k-
lar.
kat: misli.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm.
küsur: üzeri.
mahzen: içinde eflya saklanacak
yer; yer alt›, bodrum.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›lan-
dan önceki zaman.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
medfen-i mücevherat: mücev-
herat definesi, mücevherler hazi-
nesi.
meftun: Gönül vermifl, vurgun,
müptelâ, düflkün, tutkun.
mukaddem: önde olan, önden
giden, zaman bak›m›ndan önde
olan, önceki.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
müstakbel: gelecek, gelecekte
olacak olan.
rast: karfl›laflma.
ruh: his, duygu.
sad›ka: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
sahife: üzerine yaz› yaz›lan veya
bas›lan bir kâ¤›t yapra¤›n›n iki
yüzünden her biri, sayfa.
tahte’l-bahir: denizalt› gemisi.
tayyare: uçak, uçucu alet.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
tefekkür: mant›k kaidelerine uy-
gun bir flekilde düflünme, fikir ge-
lifltirme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
vazife: ifl, memuriyet.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri ve benzerleri, di¤erleri.

medar-› iftiharlar› bulunan tahtelbahir, tayyare, vesaire
gibi eflyaya, bin üç yüz küsur sene mukaddem iflaretle
ifade edildi¤ini ö¤renerek Kitab-› Mübin’in mazi ve müs-
takbelden vermekte oldu¤u ihbarat-› gaybiye ve sad›ka
ve beyanat-› harika, dost ve düflman› meftun ve hayret-
lerde b›rakt›¤› cihetle bir kat daha i’caz-› Kur’ân-› ispat
ve te’yid etmifltir. Yirmi Üçüncü ve Otuzuncu Sözlerin
bafl taraflar›ndan üçer, befler sahife okuyabildim. Mah-
zen ve medfen-i mücevherata rast gelmifl bir fakir gibi
hangi cevheri alaca¤›m› harisâne düflünüyorum.

Sabri
ìÕ

Œ 3 7 œ
Bahr-i mu’cizat, Fahr-i Kâinat Efendimiz Hazretlerinin

“flu sisli as›rda pasl› ruhlar›m›z› tenvir ve tesrir eden” ve
“saik-› hayat-› ebediyeleri bulunan” On Dokuzuncu Mek-
tubun beflinci cüz’ünü alarak, üçüncüsünü iade ettim.
Fahr-i Kâinat Efendimizin mu’cizat›ndan olan, parmak-
lar›ndan su ak›tarak orduya içirmesine dikkat ederek de-
rin bir tefekküre dald›m. O s›rada kalemim boya fliflesin-
de idi. Yazmak vazifeme muvakkat bir fas›la verecektim.
Kalemimi tuttum, mürekkebiyle yerinde koymamak için
kalemdeki mürekkep bitinceye kadar bir iki kelâm daha
yazay›m da öyle b›rakay›m dedim. Bafllad›m, yar›m sahi-
fe yazd›m; kalemden boya kesilmedi. Bundaki hikmeti
düflündüm. Kalem kurudu. Sonra birçok defalar kalemi
dikkatle boyaya bat›rarak yazd›m, tecrübe ettim. Yar›m

as›r: yüzy›l, as›r.
bahr-i mu’cizat: mu’cizeler
denizi.
beyanat-› harika: harika
izah, aç›klama.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz: bir kitab›n parçalar›ndan
her biri.
defa: kere, kez, yol.
dikkat: ehemmiyet ve k›y-
met verme.
eflya: fleyler, birçok amaçla
kullan›lan, insan yap›s›, tafl›-

nabilir, cans›z varl›klar›n hep-
si.
fahr-i kâinat: kâinat›n övünç
meselesi.
fakir: zengin olmayan, para-
s›z, zü¤ürt.
fas›la: aral›k, ara.
harisâne: h›rs göstererek.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep; gizli, bilinmeyen
nokta.
i’caz Kur’ân: Kur’ân’›n mu’ci-
zeli¤i.
iade: geri gönderme, gönde-

rilme, geri çevirme, geri ver-
me, geri döndürme.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
iftihar: hakl› olarak övünme.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler,
haber vermeler.
ihbarat-› gaybiye: göze gö-
rünmeyen âlimlerle ilgili ha-
berler.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
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âlem: dünya, cihan.
alettadat: sayarak, s›rayla.
âliye: yüksek, yüce.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
berk-i hatif: göz kamaflt›ran flim-
flek.
cihad-› manevî: manevî cihat,
ilim, fikir, dua gibi manevî unsur-
larla din düflmanlar›na karfl› koy-
mak.
Ehemmiyet-i namütenahi: Son-
suz derecede ehemmiyetli.
elfaz-› tazimiye: övgü, sayg› içe-
ren sözler.
eflhas-› muz›rra: zararl› flah›slar.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
güruh-u hazele: afla¤›l›k, afla¤›l›k
kimseler.
haz: nasip, hisse, pay.
i’lâm: bildirme, bildirilme, anlat-
ma, haberdar etme.
icaz: mu’cize.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
iskât: sukut ettirme, susturma.
iz’an: ak›l, zekâ, anlay›fl, kavray›fl.
kâfi: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kelimat: kelimeler, sözler, lâk›rd›-
lar.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
mergup: ra¤bet edilmifl, be¤enil-
mifl, çok k›ymet verilen, çoklar›
taraf›ndan istenen, talep edilen,
istenilen, be¤enen.
muhtelif: ihtilâf eden, ayn› çeflit-
ten olmayan, birbirine uymayan,
z›t, karfl›t.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
muz›rra: zararl›, zarar veren, za-
rara sebep olan, zarar› dokunan.
Müntesibîn-i ilmiye: ilme ba¤l›
âlimler s›n›f›.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
mütalâa: bir ifli etrafl›ca düflün-
mek, okumak, tetkik etmek.
mütehass›l: hâs›l olan, vücut bu-
lan, meydana gelen, oluflan, üre-
yen.
Nebevî: Peygamberle ilgili, Pey-
gambere ait.
nihayet: en sonunda.

nukat-› mühimme: ehemmi-
yetli, önemli noktalar, önemli
hususlar.
rezil: alçak, baya¤›, soysuz,
hayas›z, utanmaz, ahlâks›z,
adî, afla¤›l›k.
Satvet-i manevî: manevî,
güç, moral gücü.
tabirat: tabirler, ifadeler, te-
rimler, deyimler.
tadil: de¤ifliklik yapma, de¤ifl-

tirme.
takdim: arz etme, sunma.
tashih: düzeltme, daha iyi ve
daha do¤ru hale getirme,
yanl›fl›n› giderme.
Te’kid-i i’caz-› nebevî: Hz.
Peygamberin mu’cizelerini
pekifltiren.
tefekkür: bir mesele hakk›n-
da zihni faaliyet gösterme,
düflünme, fikir üretme, zihni

yorma.
vak›a: vuku bulan, olan, ge-
çen fley; olmufl bir ifl.
vareste-i rayb: flüpheden
uzak.
vecibe: boyun borcu.
zait: lüzumsuz, gereksiz, faz-
la.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.
zunun: zanlar, san›lar.

1. Elli bin sene uzunlu¤unda bir gün olan k›yamet gününde... (Mearic Suresi: 4.)
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sat›r, nihayet bir sat›ra kâfi gelebildi. Bu da Hatib-i Ba¤-

dadî’nin 
1 mánæ°nS n∞rdnG nÚ°/ùrªnN o√oQGnór≤pe mΩrƒnj ≈/a s›rr›ndaki (HAfi‹YE)

tefekküründen mütehass›l vak›ay› and›r›r bir te’kid-i
i’caz-› Nebevîdir, dedim.

Sabri
ìÕ

Œ 3 8 œ
Evvelce takdim k›l›nan arizalar›mdaki tabirat ve elfaz-›

tazîmiyem niçin hak olmas›n? Zira flu k›ymettar ve
ehemmiyet-i namütenahiyeyi ihtiva ve âleme berk-i hat›f
gibi satvet-i maneviye ve hakikîyesini emsali gibi ilâm ve
ilân eden Yirmi Alt›nc› Mektub-i mergubu yirmi günden
beri muhtelif derecatta müntesibîn-i ilmiye mütalâa ettik-
leri hâlde, bugün tashihine lüzum görülen ve alettadat
yirmi sekiz noktada tadil ve ilâve buyurulan nukat-› mü-
himme, kelimat ve tabirat-› aliyeyi zaid veya noksan di-
yebilecek bir kimse ç›kmas›n ve ç›km›yor.

Evet, flu asr›n eflhas-› muz›rras›na karfl› ilân etmifl ol-
du¤u cihad-› maneviyede müflahede edilen muvaffakiyet-
i fevkalâdenin o güruh-i hazele ve rezeleyi iskât ve ilzam
etti¤ini zerre kadar insaf› ve iz’an› ve insaniyette hazz›
olan›n ikrar ve itiraf ve tasdik etmesi vecibeden oldu¤u
vareste-i rayb ve zünûndur.

Sabri
ìÕ

HAfi‹YE: O tefekkürde bir günlük ifli bir dakikada yapm›fl.
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irae: gösterme, göstererek ö¤ret-
me.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt iste-
me. nüshas›n› yazma, örne¤ini ç›-
karma, kopya etme.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
lem’a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
Mennan: ihsan› bol, çok çok ih-
san eden, en çok nimet veren.
miftah: açan alet, anahtar.
mir’at: ayine, ayna.
mirkat: merdiven, basamak, de-
rece, yükselip ç›k›lacak derece.
Muhammedî: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait, onunla ilgili.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
nail: murad›na ermifl, emelini
gerçeklefltirmifl, amac›na ulaflm›fl.
naklî: nakille ilgili, nakle ait.
nezd-i peygamberi: Peygamberi-
mizin yan›, manevî huzuru.
Peygamberî: peygamberle ilgili,
risalet.
rah: yol, s›rat.
Rah-› uruç: yücelere götüren yol.
Resul-i müçteba: seçilmifl pey-
gamber.
Ruhaniyet-I peygamberi: Hz.
Muhammed’in ruhu, manevî gü-
cü.
sancak: tu¤.
sancak-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in sanca¤›, bayra¤›.
saray: büyük konak, kas›r.
Saray-i dâr-i beka: bâkî ve sü-
rekli olan âlemdeki saray.
semavat: insan›n olgunlafl›p yük-
seldi¤i büyük aflamalar, derece-
ler.
flefaat-i nebeviye: peygamber
efendimizin flefaati, kurtarmak
dile¤i.
fleriat: ‹slâmiyet.
taht: afla¤›, alt.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tasnif: s›n›fland›rma, s›n›flara
ay›rma, s›n›flama.
tefhim: bildirmek, bildirilme, teb-
li¤.
uruç: yukar› ç›kma, yükselme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
flart olan, yoklu¤u düflünüleme-
yen.
yald›z: eflyaya alt›n veya gümüfl
görüntüsü vermek için kullan›lan
s›v› veya yaprak durumundaki al-
t›n, gümüfl ve bunlar›n taklidi
olan madde.

Œ 3 9 œ
(fiu f›kra fiaml› Haf›z Tevfik’indir.)

Alt›n yald›zla yaz›lmas› lâz›m gelen eser-i âlînizde Re-
sul-i Mücteba Aleyhi Ekmelü’t-Tehaya Efendimiz Hazret-
lerine dil uzatan, hain-i bîdin olan mülhit hainlerin kuru-
yas› dillerini, inayet-i ‹lâhî ve ruhaniyet-i Peygamberî ve
fleriat k›l›nc› ile kesmeye muvaffak oldu¤unuz flu eser-i
bergüzidenizi Cenab-› Hak ind-i ‹lâhîsinde ve nezd-i Pey-
gamberîde kabul eylesin. fiefaat-i Nebeviyeye efendimi
ve fakiri de nail eyleyip, sancak-› Muhammedî (a.s.m.)
taht›nda cümlemizi ihvanlar›m›zla beraber haflreylesin.
Âmin.

Tevfik
ìÕ

Œ 40 œ
(Yine Sabri’nin)

Burak-› tevfikle hakaik-› semavata rah-› urucu irae ve
tefhim için tanzim ve tasnif buyurulan ve her bir lem’a-i
ulviyesi aklî ve naklî binler âyât ve alâim-i iman› fevkal-
had izah ve ispat eden ve bir mirkat-› iman ve bir mir’at-›
Vacibü’l-Vücud ve’l-Mennan olan ve saray-› dâr-› beka-
n›n elmas bir miftah› bulunan Yirmi ‹kinci bahr-i hakaik›
inayet-i ‹lâhiye ile istinsaha muvaffak oldum.

Sabri
ìÕ

aklî: tutarl›, mant›kl› düflünce,
fikir.
alâim: niflanlar, belgeler, alâ-
metler, izler, iflaretler, sem-
boller.
Aleyhi ekmelüt tehaya: ma-
nevî hediyeler, selâm ve dua-
lar onun üzerine olsun.
bahr-i hakaik: apaç›k haki-
katler denizi, gerçekler, deni-
zi.
beraber: birlikte bulunan, bir
arada.
bîdin: dinsiz.

burak-i tevfik: ›fl›k h›z›yla gi-
den bir Cennet bine¤i olan
burak gibi, maksada hemen
ulaflt›ran Allah’›n yard›m›.
cümle: bütün, hep, mecmu.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz
dünya; ahiret.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
eser-i âlî: yüksek, de¤erli
eser.
Eser-i bergüzide: seçme, seç-
kin eser. 
fakir: zavall›, bîçare, âciz.

fevkalhad: haddinden fazla,
pek çok, haddin ötesinde, üs-
tünde.
f›kra: bent, madde, paragraf.
haflr: toplanma, cem etme,
bir araya gelme.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
inayet-I ilâhi: Allah’›n yard›-
m›.
ind-i ‹lâhî: Allah’›n kat›, Al-
lah’›n indi.
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Œ 4 1 œ

(fiu f›kra, hakikî ve birinci bir kardeflimiz olan
Hakk› Efendinindir.)

Mükerreren mütalâa ve k›raat ederek, arfl kadar yük-
sek eserleriniz hakk›nda mütalâa serdine bir kelime, Hat-
ta bir nokta ilâvesine kendimde cür’et ve kudret bulama-
d›¤›mdan dolay›, bu babda bir mütalâa dermeyan›na im-
kân göremiyorum. Yaln›z, çok yüksek, cihan kadar k›y-
mettar mübarek eserleri okuyup cehaletimiz hasebiyle id-
rak edebildi¤imiz kadar istifade ve istifazaya çal›flarak
müstefit olabilmek bizim için pek büyük bir nimettir.

Hakk›

ìÕ

Œ 4 2 œ

(Yine Hakk› Efendinindir.)

‹fl bu cihank›ymet eserin mütalâas›nda nas›l buldu¤u-
muz istifsar buyuruluyor. Dekaik-› hikmet ve hakaik-› il-
miye ile tezyin ve tarsin edilmifl olan yüksek eser hakk›n-
da bir mütalâa serd etmek, bidaam›n fevkindedir.

Hakk›

ìÕarfl: dokuzuncu ve en sonuncu
gök tabakas›, gö¤ün en yüksek
kat›.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
bidaa: tahsil olunmufl ilim, bilgi.
cehalet: bilmezlik, cahillik, ilim-
den yoksun olma.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
cihank›ymet: dünya de¤erinde.
cür’et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
dekaik-› hikmet: hikmet incelik-
leri.
dermeyan: ortada olan fley, ara-
da, ortada bulunan, ortaya kon-
mufl.
eser: kitap.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
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f›kra: bent, madde, paragraf.
Hakik-î ilmiye: ilmin hakika-
ti, asl›.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme,
anlama, kavrama kabiliyeti.
ilâve: ekleme, katma.
imkân: iyi flart, elveriflli flart.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
istifaza: feyz alma, feyz bul-
ma, feyizlenme.
istifsar: ifade isteme, aç›kla-

ma istiyerek sorma, sorup
anlama.
kelime: lâf›z, söz, kelâm, lü-
gat.
k›raat: okuma, devaml› ve
düzgün okuma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
kudret: ehil ve muktedir ol-
ma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be

tekrar.

müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.

mütalâa: bir ifli etrafl›ca dü-
flünmek, okumak, tetkik et-
mek.

nimet: saadet, mutluluk.

serd: sözü düzgün ve güzel
söyleme, birbiri ard›nca düz-
gün ve iyi konuflma.

tarsin: sa¤lamlaflt›rma.

tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
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ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ism-i celîl: Celîl ismi, Cenab-› Hak-
k›n büyüklü¤ü ve kudretiyle her
fleyi hükmüne boyun e¤dirdi¤ini
ifade eden ismi.
k›fl›r: kabuk, d›fl taraf.
lütf-ü dest-i manevî: manevî
elin yard›m›, ikram›.
Menba-i hakikî: gerçek kaynak.
mevce: bir) dalga.
mu’ciz: insan› âciz b›rakan ifl, ay-
n›s›n› yapmakta baflkalar›n› acze
düflüren, kimsenin yapamayaca¤›
yolda olan.
muarrif-i hakikî: Hakikî tarif edi-
ci, ö¤retici.
muciz: ola¤anüstü.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
müberhen: belli, aflikâr, aç›k.
mübin: aç›k, meydanda olan,
besbelli, ap aç›k.
mücellâ: cilâlanm›fl, cilâl›, parlat›l-
m›fl, parlak.
mühlike: helâk eden, öldüren, öl-
dürücü.
müstahkem: tahkim edilmifl,
kuvvetlendirilmifl, sa¤lamlaflt›r›l-
m›fl; sa¤lam, metin.
müteakip: teakup eden, birbiri-
nin ard›ndan gelen, takip eden,
arkas› s›ra beliren.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nakîsa: eksiklik, noksanl›k, kusur.
Nur-il iman: iman nuru, ›fl›¤›.
resanet: sa¤laml›k, metanet.
sefine-i semaviye: gökyüzüne
ait gemi.
seyr-ü seyahat: gezip gelme,
yolculu¤a gidip gelme.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
vecih: yön, flekil.
Vehhâb: çok fazla ba¤›fllayan, ih-
sanda bulunan, herkese hakk›
olan her fleyi veren, haketmedi¤i
halde ba¤›fllarla ihsan eden, ni-
metlendiren Allah (c.c.).
virt: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
Vuzuh-u etem: tam bir izah,
aç›klama.
yekdi¤er: birbirini, bir taraf, öbür
taraf›, birbirine.
zat-› üstadâne: ö¤retici, bilgilen-
dirici kifli.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.
ziynet: süs, bezek.

Œ 4 3 œ
(fiu f›kra ikinci bir Sabri olan Haf›z Ali’nindir.)

Efendim,

Yirmi Beflinci Söz, Cenab-› Hakk›n ferman-› mübini
olan Kur’ân-› Mu’cizülbeyan için öyle bir vuzuh-i etemmi
havi bir muarrif-i hakikîdir ki, bahr-i hakaikte seyr ü se-
yahat eden ve haricen çelikle mücellâ ve müstahkem ve
dâhilen elmas ve akikle müzeyyen ve müberhen ve men-
ba-› hakikîsi olan Furkan-› Hakîm gibi daima gençli¤ini
ve resanetini, ziynet ve hüsnünü tezyit ve muhafaza
eden ve hiçbir vecihle ahkâm-› memduhas›na nakisa ge-
tirmeyen bir sefine-i semaviyenin mahsulü olup, kalpleri
k›fl›rlanarak felsefenin ç›kmaz ç›¤›rlar›na sapan gafil ve
asilere fliddetle darbe-i müthifle ve mühlikesini çarpan o
Söz, mutîlere lütf-i dest-i manevîsiyle dünyevî ve uhrevî
nihayetsiz mükâfat›n› ihsan eden Cenab-› Hakk›n, zat-›
Üstadânelerine lütuf buyurdu¤u ve Vehhâb ism-i celîlin-
den tulû eden nurun lem’as›yla ziyaland›r›p hakaik-› ‹lâ-
hiyenin zerrelerini bile p›rlantalar gibi görüp ve gösteren
Üstad›m›n hakaik denizinde seyr ü seyahatleri esnas›nda
isabet eden mevceler ki, yekdi¤erini müteakip her birisi
bafll› bafl›na bir mu’cize hatta, bir katresi bile i’caz›yla
i’caz›n› gösterdi¤ini gördü¤ümde, maflaallah, elhamdülil-
lâhi âlâ nuri’l-iman ve hidayeti’r-Rahman cümle-i celîle-
sini lisan›mda vird ediyorum.

Ali
ìÕ

ahkâm-i memduha: övül-
müfl emirler, hükümler.
akik: ço¤u kez k›rm›z› renkte
olan de¤erli bir tafl.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
Bahr-i hakaik: ilim denizi.
cümle-i celîle: yüce manal›
cümle.
dâhilen: içten, içeriden, dahil-
den.
darbe-i müthifle: dehfletli,
müthifl darbe.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.

esna: ara, aral›k, s›ra, vakit,
zaman, hengâm.
Ferman-› mübin: ilâhi fer-
man, Kur’ân.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran hikmetli
Kur’ân.
gafil: olan›n bitenin fark›nda
olmayan.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n
Kur’ân’da aç›klam›fl oldu¤u
hakikatler.
haricen: hariçten, d›flardan,

d›fltan.
havi: ait.
Hidayet-i Rahman: ister
mü’min, ister kâfir; ister iyi is-
terse kötü olsun; rahmeti bü-
tün herkese yay›lan ve bütün
yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan
rahmetin sahibi Allah’›n do¤-
ru yolu göstermesi.
hüsün: ilahî güzellik.
‹’caz: mu’cizelik.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
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Œ 4 4 œ
(Yine flu f›kra Sabri’nindir.)

Nurlar› âlemi tenvir eden, k›t’as› küçük ve k›ymeti pek
büyük ve ulvî ve azîmü’l-meal ve bizzat hatt-› ekremile-
riyle muharrer elmas risalelerini istinsah ve Yirmi ‹kinci
Nur deryas›na dal›yorum.

Sabri
ìÕ

Œ 4 5 œ
(fiu f›kra, mühim bir talebe olan 

Seyyid fiefik’indir.)
fiifahane-i kalbinizden tulû eden Otuz Üçüncü Sözü-

nüzle otuz üç cihetten mariz olan kalb-i mecruhumuzu
tedavi buyurman›z› bilhassa istirham eylerim.

Seyyid fiefik
ìÕ

Œ 4 6 œ
(‹nflaallah Kur’ân’a büyük hizmet edecek olan

Küçük Haf›z Zühdü’nündür.)

Bugün istinsah›na muvaffak oldu¤um i’caz-› Kur’ân’›n
bu bîçare talebenize bahfletmiflbulundu¤u nihayetsiz fü-
yuzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i haz›k
ameliyat› yapm›fl ki, müptelâ oldu¤um emraz-› kalbiyeyi

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
ameliyat: hastaya yap›lan cerrahî
müdahale, operasyon.
âzim’ül-meal: büyük anlam,
yüksek kavram.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba¤›fl-
layan, veren, affeden.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
cihet: yan, yön, taraf.
derya: deniz, bahr.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emraz-› kalbiye: kalp hastal›kla-
r›, kalp ile ilgili hastal›klar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
hatt-› ekrem: çok de¤erli hat, ya-
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z›.
i’caz-› Kur’ân: kur’an’›n muci-
zeleri.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt
isteme. nüshas›n› yazma, ör-
ne¤ini ç›karma, kopya etme.
istirham: rica etme.
kalb-i mecruh: yaral›, yara-
lanm›fl kalp.
k›t’a: boy, ölçek.
k›ymet: de¤er, bir fley için
tespit edilen karfl›l›k, paha,
bedel, tutar.
mahkûm: mecbur.

mariz: marazl›, hasta, hasta-
l›kl›.
mevt: benli¤i öldürme.
muharrir: tahrir olunmufl, ya-
z›lm›fl, yaz›l›.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müptelâ: tutulmufl, tutkun,
ba¤›ml›.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.
risale: belli bir konuda yaz›l-

m›fl küçük kitap, broflür.
flifahane-i kalp: manevi flifa
veren kalp.
tabib-i haz›k: iflinin uzman›
olan, maharetli doktor.
talebe: ö¤renci, istekliler, ta-
lep edenler.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tulû: zihne gelme, kalbe do¤-
ma.
ulvî: yüksek, yüce.
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f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gül-âb: gül suyu.
hisseyab: hisselenen, faydalanan,
hisse alan, hissesi olan.
husus: birinin özel bir fleyi olma.
i’lâm: bildirme, bildirilme, anlat-
ma, haberdar etme.
icra: yürütme, bir karar›, bir dü-
flünceyi gerçeklefltirme, bir ifli ye-
rine getirme, kuvveden fiile geçir-
me, yapma.
idhal: dahil etme, içine alma, sok-
ma.
ifade: deyifl, söyleyifl, söyleyifl
tarz›.
in’ikâs: aksetme, aksetme.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
intaç: netice verme, sonuç do-
¤urma, sonuçlanma, sebep olma.
istirham: rica etme.
kalb-i âcizâne: âciz olan kalp,
âciz olana yak›fl›r flekildeki kalp.
kerîm: kerem sahibi, ihsan edici,
cömert, eli aç›k.
lemaan: parlama, par›ldama.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
mahiyet: durum.
mahza: halis, katk›s›z, tam.
maruzat: istek.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
matla-i flems-i füyuzat: feyizler,
bereketler, ilim irfan bollu¤u sa-
çan güneflin do¤ma yeri.
mevki: makam, memuriyet.
mücevherat: mücevherler, el-
mas, yakut, zümrüt v.b. süs taflla-
r›yla süslenmifl ziynet eflyalar›.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
pürkusur: çok kusurlu.
ruh-i âcize: zay›f ruh, can.
sermaye-i kemterâne: eksik ser-
maye.
s›rf: ancak, yaln›z.
tabir: bir mana tafl›yan söz.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ve s›fatlar›n› ortaya koyma, etraf-
l›ca tarif etme, niteleme.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
tazim: hürmet, ululama, büyük
sayma.
tebligat-› Ahmedî: Hz. Muham-
med’in getirdi¤i ilâhi emirleri.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme için
yap›lan bak›m.
Zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

tedavi ve yeniden hayat bahfletmifl oldu¤undan, arz-›
minnettarî eyler ve bu bînazir mücevherat mahzeninin
di¤er renkli kap›lar›n›n da aç›lmas›n› âcizâne istirham ey-
lerim.

Otuz Üçüncü Mektubun Otuz üç penceresinden ayr›
ayr› lemaan eden nuranî ziyalar kalb-i âcizâneme feyyaz
nurlar›yla gül-âblar serpti. Daha birçok Nur Risalelerinin
füyuzat›ndan hisseyab olmas›n› bârigâh-› ehadiyetten ta-
zarru ederim efendim.

Haf›z Zühtü
ìÕ

Œ 4 7 œ
(Yine flu f›kra Sabri’nindir.)

Maruzat-› hususiye: fiu on dördüncü asr-› Muhamme-
dîde (a.s.m.) marziyat-› Rabbaniye ve tebligat-› Ahmedi-
yeyi bihakk›n ifa ve icra ve ilâm ve infaz eden elhak
“matla-i flems-i füyuzat” tabiriyle tavsif ve tazime mâsa-
dak bulunan Nur risale-i feridelerinden ruh-i âciziye
in’ikâs eden ve sermaye-i kemterânemden olmay›p s›rf
Risaletü’n-Nur’un füyuzat ve lemaat›ndan derip çat›p
yazd›¤›m arîzalar›m, mahza bir eser-i hüsn-i teveccüh-i
kerîmâneleri olarak Risaletü’n-Nur s›ras›na idhal edilme-
si hicab›m› intaç etmifltir. Zira bahr-i muhita nispeten bir
cetvel hükmünde bile olamayan, bu abd-i âcizin pürku-
sur ifadeleri, öyle bâlâ bir mevkide yer tutacak bir mahi-
yette olmad›¤› aflikârd›r. Umar›m Cenab-› Kibriyadan ki,

abd: kul, köle.
âciz: güçsüz.
âcizâne: âciz ve güçsüz bir
flekilde.
ariza: isteklerini arz etme, di-
le getirme, alttan üste takdim
edilen yaz› veya mektup.
Arz-› minnettarî: iyiliklere
karfl› teflekkür bildirme, min-
net duyma.
Asr-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in devri, zaman›.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
bahr-i muhit: okyanus.

bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba-
¤›fllayan, veren, affeden.
bâlâ: yüksek, yukar›, yüce,
üst.
bârigâh-› Ehadiyet: tek s›¤›-
n›lacak yer olan ‹lâhî dergâh.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
bînazir: benzeri olmayan, efl-
siz, benzersiz, nazirsiz.
Cenab-› Kibriya: Yüce Rab,
azamet ve kudreti sonsuz, fle-
ref ve azamet sahibi olan Ce-
nab-› Allah.

cetvel: su kanal›, kanal.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
eser-i hüsn-i teveccüh-i ke-
rîmâne: kerem sahibi kimse-
nin karfl›s›ndaki kifliye önem-
le yönelmesi eseri.
feride: kendi ihtiyariyle hare-
ket eden, gururlu, kibirli kim-
se.
ferit: tek, eflsiz, efli olmayan;
k›yas kabul etmez, üstün.
feyyaz: feyiz, bereket, bolluk
veren; Allah.
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karin bulundu¤u nevvar ve ziyadar Sözler’in nur ve ziya-
lar›ndan müstefit ve ziyadar ola.

Sabri
ìÕ

Œ 4 8 œ
(fiu f›kra Hulûsî’nindir.)

Esasen siyaset anlamad›¤›m bir ifl, flunun bunun ama-
line hizmet, menfurum. Zilletle yaflamak, tahammül ede-
medi¤im hâllerdir. Felillâhilhamd, Allah’›m›z bir, Pey-
gamberimiz bir, Kitab›m›z bir, Dinimiz bir... ilâ ahir. Bu
bir birler, bize yekdi¤erimizi Allah için sevmek kayd›n›
sa¤lamlaflt›rmakla beraber, ruhî, kalbî, ebedî, lâyemut bir
birlik temin etmektedir. Hamd ve flükürler olsun mü’mi-
niz. Hayatta tesadüf edece¤imiz binlerle musibet ve ac›-

lara 
1 pQnónµ`rdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne gibi çok müessir deva-

m›z var. Yine idrak ediyoruz ki, burada vazifeleri nihayet
bulanlar için, ebedî mev’ud bir hayat bafll›yor. Biz de bu
yolun yolcusu, bu han›n misafiri, bu fabrikan›n muvakkat
bir amelesi oldu¤umuz için, er geç o kafileye iltihak ede-
ce¤iz.

K›sa, müz’iç, da¤da¤al›, elemli, hüzünlü, firakl› ve an-
cak o sermedî hayat›n mezraas› olan bu fânî ve karars›z
âlemde bafllayan garazs›z, ivazs›z, pürüzsüz ve kimsenin
arzusuna tâbi olmadan, s›rf hasbî ve ciddî, halis ve muh-
lis arkadafll›¤›m›z›n meyvesini ve her türlü saadeti cami
hayatta idrak edece¤iz.

âlem: dünya, cihan.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
amele: iflçi, ›rgat.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
beraber: birlikte bulunan, bir ara-
da.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
ciddî: gerçek, hakikat.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›, beyhu-
de telâfl ve ›zd›rap.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
esasen: do¤rusu, gerçe¤i.
fânî: muvakkat, geçici.
Felillâhilhamd: Allah’ad›r, hamd,
flükür ve övgü ancak onad›r.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
halis: gerçek.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na, kervansaray, eski tarz otel.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas› için,
gönülden, isteyerek.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl, va-
zife, memuriyet.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
idrak: eriflme, yetiflme, ulaflma,
varma.
ilâahir: sonuna kadar.
iltihak: kar›flma, kat›lma, eklen-
me, sonradan girme.
ivaz: bir fleye bedel olarak veri-
len veya al›nan fley, karfl›l›k, be-
del.
kafile: ayn› yöne giden tafl›t veya
yolcu toplulu¤u.
kalbî: kalbe mensup, kalple ilgili,
kalbe ait.
karar: de¤iflmeyen düzenli du-
rum, istikrar.
karin: yak›n.
lâyemut: ölmez, mahvolmaz, ha-
yat› sona ermez, sonu olmayan,
ölümsüz.
menfur: kendisinden nefret edi-
len, sevilmeyen, i¤renç.
mev’ûd: vaad edilmifl, söz veril-
mifl.
mezraa: ziraat yap›lacak yer, tar-
la, ekilecek yer.
muhlis: ihlâsl›, samimî, dostlu¤u
halis, her hâli içten ve gönülden
olan.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.

mü’min: iman eden, inanan.
müessir: tesirli.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.
müz’iç: usanç veren, bunal-
tan, tedirgin eden, s›kan, ra-
hats›z eden.
nevvar: çok nurlu, çok par-
lak; nurlu, ayd›n, parlak.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.

saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
sermedî: ebedî, sürekli, dai-
mî, ölümsüz.
s›rf: sade, kat›ks›z.
siyaset: politika.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
tahammül: kötü, güç durum-
lara karfl› koyabilme gücü,
kald›rma.

tesadüf: rastgelme, rastlant›;
önceden bilinmeyeni, hesap-
lanmayan karfl›laflma.

yekdi¤er: birbirini, bir taraf,
öbür taraf›, birbirine.

Zillet: alçalma, küçülme, düfl-
me.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.

ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.

1. Kadere iman eden, kederden (üzüntü) kurtulur. (Ramûzü'l-Ehadis, 1:193.)
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belli bafll›lar› flunlard›r:.
k›lavuz: her hangi bir iflte veya
konuda yol gösteren, rehber.
medet: inayet, yard›m, imdat,
nusret.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muhlis: ihlâsl›, samimî, dostlu¤u
halis, her hâli içten ve gönülden
olan.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley, ilk söz, önsöz,
bafllang›ç, girifl.
murasele: mektuplaflmak, yaz›fl-
ma.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
muvasala: kavuflma.
müteessir: teessüre kap›lan, his-
leriyle oynanm›fl, üzülmüfl, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nihayet: son, uç, bitim, encam.
saf: hilekâr olmayan, temiz kalp-
li.
sermaye: varl›k, servet.
flifabahfl: flifa verici, flifa veren,
iyilefltiren, iyilik veren.
tadil-i erkân: düzgün yapma; na-
maz›, bütün rükünlerini, esaslar›-
n› yerine getirerek düzenine uy-
gun flekilde k›lma.
taklit: birinin davran›fl ve ifllerinin
flekil ve biçim olarak ayn›n› yap-
ma.
tavsiye: ö¤ütleme.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
temin etme: sa¤lama, edinme,
kazanma.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
tesbih: Her namaz›n sonunda
otuz üçer defa Sübhanallah, el-
hamdülillah, Allahüekber deme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
ümit: umut, umma, ümit; baz›
fleylerin istedi¤i yönde olmas› ko-
nusunda beslenen his.
vakit: vakit, zaman, an.
vecize: özdeyifl, icazl› söz, öz, k›-
sa fakat ifadece kuvvetli söz.
veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
zikir: Tesbih ile çeflitli flekillerde
Esma-i Hüsnay› söyleme, belli za-
manlarda belli dualar› belli mik-
tarda ve belli flekilde okuma.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
asgarî: en az, en küçük, mini-
mum.
belki: umulur, ihtimal, olabi-
lir.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-

sa.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
fânî: muvakkat, geçici.
fark: ay›rma, ayr›lma, seçil-
me.
hâdî: birinci, s›rada ilk.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
harekât: davran›fllar, tutum-

lar.
ibadet: kulluk.
ind: yan, kat, nezd.
itikat: bir inanca, bir fikre
ba¤lanma, inanma.
ittiba-i sünnet: Hz. Muham-
med’in sünnetine uyup yo-
lundan gitmek.
kebair: büyük günahlar, ce-
zas› büyük olan günahlar.

1. Kadere iman eden, gamlardan (üzüntü) kurtulur. (Hadis-i flerif: Ramûzü'l-Ehadis, 1:193.)
2. E¤er insanlar senden yüz çevirirse de ki "Allah bana yeter. ondan baflka ibadete lây›k hiç-

bir ilâh yoktur. ben ona tevekkül ettim. yüce arfl›n sahibi de Odur." (Tevbe Suresi: 129.)

Ümit ve iman gibi pek âlî sermayemiz var. Hoca efen-
di hazretlerinin âlî tavsiyeleri: Befl vakit namaz›n› tadil-i
erkân ile k›l. Yani baflka ibadete gücün yetmez. Namaz›n
nihayetindeki tesbihleri yap, yani baflka zikri yapamad›m
diye teessüf etme. Yedi kebairi terk et, çünkü asgarî ara-
yacak zamanda de¤iliz. ‹ttiba-› sünnet et, zira bu zaman-
da arkas›nda gidilecek ve harekât› taklide de¤er, saf, ha-
lis ve muhlis bir hâdî ki, (o da seni yine bu yola götüre-
cektir) Maalesef bulamayacaks›n, belki bu yola ç›kara-
caklar vard›r. Fakat kömür ile elmas› kim fark edecek?
Öyle ise sen çal›fl ondan daha iyi k›lavuz bulamazs›n.
Derslerinden birinde ki, her vakit zikir etti¤im 
1 pQnónµ`rdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne flifabahfl vecizesi hat›r›m›z-

da varken, flüphesiz her musibet ve her elem hofl karfl›-
lanacakt›r.

Aziz kardefl! Zaman olur ki her fley, herkes, her mu-
amele, kalbi incitiyer. Fakat iflte tiryak›:

oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬'dpG n’ *G n»pÑ°rùnM rπo≤na rƒsdnƒnJ r¿pÉna
2 pº«/¶n©rdG p¢Trôn©rdG tÜnQ nƒognh

Her zaman söylüyorum: Biz bu fânî hayat için dostluk
yapm›yoruz. Bu k›sa hayata veda etmek, indimizde ve
itikad›m›zda ebedî bir hayat›n mukaddemesidir, öyle ise
müteessir olmayal›m. Nice ki, o hayata bafllamad›k. ‹flte
mürasele ile müvasalay› temin edelim. Allah’a güvene-
lim. Ondan medet dileyelim.
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Hulûsi

ìÕ

Œ 4 9 œ

(Sabri’nin Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci Söz-
leri yazd›¤› vakit yazd›¤› mektubun bir f›kras›d›r.)

Bilumum Risalâtü’l-Envar her biri ayr› ayr› mevzular-
da, hadd ü hesaba gelmeyen müflkülleri hâlletmeleriyle
beraber bendeniz flöyle tasavvur ediyorum ki:

Nur deryas›ndan nûfl etmek isteyen bir kimse, Birinci
ve Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci Sözleri alsa, di¤erlerine
eli yetiflmezse dahi maraz-› kalbîyi def ve ref’e, ruhu ten-
vir ve tesrire kâfi bulundu¤u meflhut ve müsellemdir. Zi-
ra Birinci Söz tevhid miftah›d›r. Yirmi Birin birinci fl›kk›
da mirkat-› Cennettir. ‹kinci fl›kk› da emraz-› kalbiyenin
tedavisi için nazirsiz bir flifahane-i eczad›r. ‹ksir ilâçla-
r›yla, bilâistisna herkeste bulunan vesvese maraz›n›
tedavi ve kal’ eder. Kalp ve ruhta Kur’ân-› Hakîm’in ebe-
dî ve namütenahi füyuzat ve envar›ndan gelen revzat-›
inflirahiyeyi küflad ile saadet-i ebediyeye isal edecek bir 

bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
def: mâni olma, savmak, uzaklafl-
t›rma.
derya: deniz, bahr.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
emraz-› kalbiye: kalp hastal›kla-
r›, kalp ile ilgili hastal›klar.
envar: nurlar, ziyalar, ayd›nl›klar,
›fl›klar, parlakl›klar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
hâl: çözüm.
hat: padiflah yaz›s›, padiflah buy-
ru¤u.
hesap: sayma, say›larla yap›lan
ifllem.
inflirah: sevinme, gö¤sün aç›l›p
sevinç ve huzura kavuflturulmas›,
ferahlama, rahatlama, iç aç›lmas›.
isal: ulafl›lma, eriflilme.
kâfi: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kàl etme: temelinden y›k›p atma.
Kur’ân-› Hakîm: hikmetli Kur’ân,
faydalarla dolu olan ve muhatap-
lar›n›n ihtiyaçlar›na göre faydal›
sözler söyleyen Kur’ân.
küflat: açma.
maraz: hastal›k.
maraz-› kalbî: kalbe ait hastal›k,
kalpteki hastal›k, kalbin hastal›¤›.
meflhut: gözle görülmüfl, gözle
görülen, müflahede olunan.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
miftah: açan alet, anahtar.
mirkat-i Cennet: Cennet merdi-
veni.
müsellem: herkes taraf›ndan ka-
bul edilen, do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkesçe kabul edilmifl olan, bel-
li, aflikâr, söz götürmez, su götür-
mez.
müflkül: güçlük, zorluk, engel.
namütenahi: uçsuz bucaks›z, so-
nu olmayan, sonsuz, bitmez tü-
kenmez.
nazir: benzer, efl.
nûfl: içme.
ref: kald›rma, giderme, feshetme,
la¤vetme, hükümsüz b›rakma.
revzat-› inflirahiye: ferahl›k ve-
ren, iç aç›ç› olan ba¤, bahçe, yeflil-
lik.
Risâlâtü’l-Envâr: nurlu risaleler,
nur saçan kitaplar.

saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.

flifahane-i ecza: ecza, flifa ve-
rici ilâçlar.

tasavvur: düflünce, tasar›.

tedavi: hastal›¤› iyilefltirme

için yap›lan bak›m.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, Allah’›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.

vakit: vakit, zaman, an.

vesvese: flüphe, iflkil, kurun-
tu, tereddüt; kalbe gelen as›l-
s›z kötü ve sinsi düflünce.

zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.

1. Bizi bu saadete erifltiren Allah'a hamd olsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendili¤i-
mizden buna eriflemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakk› getirdiler.
(A'raf Suresi: 43.)

2. Allah’›n, efendimiz Muhammed’e (a.s.m.), onun Âl ve Ashab›na ezelden ebede kadar ilm-i
‹lâhîde bulunan varl›klar adedince salât ve selâm eyle.
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delil.
Risale: mektup, kitap.
selâmet: esenlik.
Serd etme: ortaya koyma.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
tahlil: bir kelime veya cümleyi
çeflitli yönleriyle inceleme.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tarsin: sa¤lamlaflt›rma.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
tevbe: günah ifllemekten ve kö-
tülük yapmaktan vaz geçme.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
zevk: manevî haz.

râh-› necat ve selâmettir. Yirmi ‹ki ise, Bürhanlar›yla,
Lem’alar›yla insan olan›n akaid-i diniyesini tahkim ve
tarsîne emsalsiz bir rehber bulundu¤unu arz ederim
efendim.

Sabri
ìÕ

Œ 5 0 œ
(fiu f›kra Hüsrev’in mektubundand›r.)

Sevgili ve Muhterem Üstad›m

Sözlerinizin (yani Risalelerinizin) her biri birer derya-i
azîmdir. Sözlerinizden pek çok feyz al›yorum. O kadar
ki, okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrar›nda duy-
du¤um ‹lâhî bir zevki tarif edemeyece¤im. Bugün sözle-
rinizden de¤il hepsini, bir tanesini alan insaf ile okursa,
hakk› teslime ve münkir ise gitti¤i yolu terke, fas›k ise
tevbeye mecbur olaca¤›na kat’iyen ümitvar›m.

Hüsrev
ìÕ

Œ 5 1 œ
(fiu f›kra Re’fet Beyin mektubundand›r.)

Sözleriniz mürflidâne ve çok yüksek oldu¤undan, ga-
yet dikkatli ve tahlil ederek okumak icap ediyor. Serd ey-
ledi¤iniz delâil-i akliye ve mant›k›ye o kadar tatl› ve hay-
retbahflt›r ki, insan okudukça okuyor ve namütenahi bir

akaid-i diniye: ‹slâm›n iman-
la ilgili esaslar› ve hükümleri.
akait: ‹slâm›n imanla ilgili
esaslar› ve hükümleri.
arz: söyleme, ifade etme.
bürhan: delil, ispat, tan›k,
hüccet.
delâil-i akliye: ak›l ile bulu-
nan deliller, akla ait deliller,
ak›lla anlafl›labilen deliller.
derya-y› azîm: büyük derya,
büyük deniz.
dikkat: ehemmiyet ve k›y-
met verme.

emsal: efl, benzer.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket eden, günahkâr.
feyiz: ilim, irfan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: çok, fazla, son derece.
hayretbahfl: hayret veren,
flafl›rtan.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
insaf: Adaletli ve hakk› göze-
terek davranma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.

lem’a: par›ldama, parlama,
par›lt›.
mant›k: do¤ru ve düzenli dü-
flünme kabiliyeti.
mecbur: zorunlu.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
münkir: inkâr eden, kabul et-
meyen.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
namütenahi: sonsuz, s›n›rs›z.
rah-› necat: kurtulufl yolu.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
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zevk-i manevî hissederek hiç elinden b›rakmak istemi-
yor. Bu sebeple bir defa okumak kâfi de¤il. Hepsi yan›n-
da bulunup daima okumal›d›r.

Re’fet
Œ 5 2 œ

fiu f›kra dahi Sabri Efendinin mektubundand›r.
Üstad›m Efendim,

fiu k›ymetli elmaslar Cenab-› Haktan Habib-i Zîflan›na
gönderilen fiecere-i Tuba’n›n namütenahi semereleri ol-
du¤unu ve bunlar›n emsali gibi bînazir mücevherat›n ih-
raç ve teflhiri zaman›n› bulup sergi-i Rabbaniye ve Mu-
hammediyeye vaz’ eden zat-› Üstadânelerine flu dakikada
kas›r akl›m ve istidats›z lisan›mla flöyle dualar ediyorum:

pQƒtædG pándÉn°SpôpH lΩƒo°Srƒne nƒog …/òsdG Énà`rµn«rdG uQtódG Gnò'g p∞udnDƒoe rßnØrMG sºo¡ s∏dnG
p≥pFÉn≤nërdÉpH oAƒo∏rªne nƒog …/òsdnG @ (1…/ôrÑ°nU nÖr∏nbnh) o¬nÑr∏nb p§rYnGnh

2 nÚ/e'G pQhoô°tùdGnh pêÉn¡pàrHp’rGnh
Sabri

Œ 5 3 œ
Hulûsî Beyin f›kras›d›r.

Maddeten uzak düflen bu bîçare talebinizi yak›ndan
temsil eden Haf›z Sabri Efendiyle di¤er zevat›n Nurlar
hakk›ndaki ihtisaslar› çok k›ymetli ve yüksek ve lây›kl› bir
surette ifade edilmifltir. Bir mektubunuzda Muallim

ak›l: idrak, bilip anlama, fehim,
kavray›fl, zekâ.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bînazir: benzersiz.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
defa: kere, kez, yol.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emsal: efl, benzer.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
Habib-i Zîflan: flanl› habip, Al-
lah’›n sevdi¤i kulu, Hz. Muham-
med.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ihtisas: bilgi, hüner, marifet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâfÎ: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kas›r: eksik, kusurlu.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lisan: konuflma dili.
maddeten: maddî olarak.

muallim: ders veren, ö¤reten,
talim eden, hoca, ö¤retici, ö¤-
retmen.
mücevherat: mücevherler,
elmas, yakut, zümrüt v.b. süs
tafllar›yla süslenmifl ziynet
eflyalar›.
namütenahi: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.

semere: meyve, yemifl.
sergi-i Rabbanî: Allah’›n ya-
ratt›¤› güzel eserlerini göste-
ren, tan›tan, sergi.
suret: flekil, biçim.
flecere-i tuba: Cennetteki Tu-
ba a¤ac›.
talebe: ö¤renci.
temsil: benzetme.
teflhir: ilân etme, herkese du-

yurma.
vaz: bildirme, gösterme.
zat: say›lan, muteber kifli.
zat-› üstadâne: üstün özellik
sahibi olan, de¤erli ö¤retici,
üstat.
zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.
zevk-i manevî: manevî zevk
içe ait lezzet.

1. Müellif-i muhteremin duaya ilâvesidir. (Naflir)
2. Allah’›m! Risaletü’n-Nur denilen flu emsalsiz incinin müellifini muhafaza eyle. Onun (ve

Sabri’nin) kalbini sevinç, nefle ve hakikatlerle doldur.
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anlama, kavrama kabiliyeti.
insaf: Adaletli ve hakk› gözeterek
davranma.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir, k›-
yaslanabilen, düflünülebilen, öl-
çülebilen.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
da duyulan zevk, haz, keyf.
mes’ut: saadetli, bahtl›, bahtiyar,
kutlu.
mezun: yetkili, salâhiyetli.
miktar: kadir, k›ymet, ölçü, de-
¤er, derece.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
müsait: elveriflli, uygun, muvaf›k.
müflrik: Allah’a flirk koflan, ortak
tutan.
mütehayyir: hayrette kalan, flafl-
m›fl, flafl›rm›fl, flaflk›n.
müteflekkir: teflekkür eden, iyilik
bilen, iyili¤e karfl› teflekkür eden.
necim: y›ld›z, sitare, ahter, kev-
kep.
niyaz: rica, dua.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
saray-› Kur’ân: Kur’ân saray›.
sarhofl: fluuru yerinde olmayan.
s›r: manevî hakikat ve marifetler.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
tabir-i âlî: de¤erli yüksek söz.
tarif: bir nesneyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde sözlü veya
yaz›l› olarak anlatma, tan›m.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
tefekkür: mant›k kaidelerine uy-
gun bir flekilde düflünme, fikir ge-
lifltirme.
tezkere: resmî izin kâ¤›d›,bilet,
belge.
ulvî: manevî, ruhanî.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik, ululuk.
vecize: özdeyifl, icazl› söz, öz, k›-
sa fakat ifadece kuvvetli söz.
zevk: hofla giden hâl.
Zülcelâl: celâl sahibi, büyüklük,
izzet, heybet ve azamet sahibi Al-
lah.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ait: iliflkin, dolay›, üzerine.
âlem: dünya, cihan.
asl: gerçek, hakikat.
belki: kat’iyetle.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
daire-i ak›l: ak›l dairesi, akl›n
ikna oldu¤u alan.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.

derece-i fehim: anlama, an-
lay›fl derecesi, idrak, zekâ
mertebeleri.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
eltaf-› ilâhiye: Allah’›n lütfu,
ikram›.
eyyühe’l-insan: ey insan!
fakr: varl›ktan geçme, yaln›z
Allah’a muhtaç olma.

ferd-i mü’min: iman eden,
inanan kifli.
hakikaten: hakikat olarak.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve ya-
flama flekli.
hazine-i hassa-i Kur’ân:
Kur’ân’›n has ve özel hazinesi.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cize oluflu.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme,

1. Ben sözlerimle Muhammed'i (a.s.m.) övmüfl ve güzel göstermifl olmad›m; bilâkis, Muham-
med’den (a.s.m.) bahsetmekle sözlerimi övmüfl ve güzellefltirmifl oldum. (‹mam-› Rabbanî,
Mektubat, 1:58.)

Cûdî’nin kasidesi münasebetiyle buyurdu¤unuz vecizeyi
burada tekrara münasebet geldi.

»/àn∏n≤ne oârMnóne røpµ ndnh »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóne Énenh
1 (.Ω.¢U.´) mósªnëoªpH

s›rr›nca, güzellik yaz›lar›m›zda de¤il, belki i’caz-› Kur’ân’-
dan olan nurlu Sözler’e ve Mektubat’a aittir. Her ferd-i
mü’min derece-i fehim ve zevkine göre, asl›nda güzel
olan bir fleyi tarif eder. Acz ve fakrdaki lezzet, flefkat ve
tefekkürdeki ulviyet, hakikaten hiçbir fleyle kabil-i k›yas
de¤ilmifl.

Hâl-i âlem müsait olsa da, hazine-i hassa-i Kur’ân’dan
ç›kararak, tabir-i âlînizce, dellâll›¤›n› yapt›¤›n›z elmaslar›
çok gözler görse! Görse de, sarhofllar ay›lsa, mütehay-
yirler kurtulsa, mü’minler sevinse, mülhitler, kâfirler,
müflrikler imana, insafa, daire-i akla gelseler! Ve bu
mes’ut ve ulvî neticeyi bizlere idrak ettirmesini, eltaf-› ‹lâ-
hiyeden tazarru ve niyaz ediyorum. Âmin.

Muhterem Üstad,

Allahü Zülcelâl Hazretlerine ne kadar müteflekkir bu-
lunsan›z yeridir. Acz ve fakr tezkeresiyle girmeye muvaf-
fak oldu¤unuz saray-› Kur’ân’›n has hazinesinden, gözler
görmemifl, kulaklar iflitmemifl cevherleri görüyor ve me-
zun oldu¤unuz miktar›n› necim necim ç›kartarak evvelâ
kendiniz bak›yor, sonra “Eyyühe’l-insan! ‹flte bak›n›z, bu
misafirhaneyi açan, âlemleri rahmetiyle yaratan, sizi
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hikmetiyle halk buyurup bu âleme gönderen Sultan-› Kâi-
nat, bin üç yüz küsur sene evvel, büyük bir elçisi Habib-
i Ekremi (a.s.m.) vas›tas›yla, size hilkatteki hikmeti, bura-
ya gelmekteki maksad›, ubudiyetin iktiza etti¤i hizmeti,
ilh., bildirmiflti. Bu âlî tebligat›, o kudsî ahkâm› sizin an-
layaca¤›n›z lisanla anlat›yorum, dinleyiniz. E¤er akl›n›z
varsa, gözünüz görüyorsa, insanl›¤›n›z varsa, hakikati
anlar ve imana gelirsiniz” diye beyanatta bulunuyorsu-
nuz. Bizler, hasbe’l-kader, felillâhilhamd, bu kudsî beya-
nat› yak›ndan dinlemek, görmek ve göstermek ifltiyak›n›
gösterdik. Siz de o elmaslar› gösterip bizi uyand›rd›n›z.
Hakikati anlat›p, yolumuzu do¤rultmaya vesile oldunuz.
Allah sizden ebeden raz› olsun. Nefs-i emmarenin zebu-
nu, cin ve ins fleytanlar›n›n hedefi olmaktan kurtulama-
d›k ise de, bu hasbî ve Kur’anî hizmetten zevk al›yoruz,
lây›k›yla yapam›yorsak da yolunda bulunuyoruz.

1 päÉs«`uædÉpH o∫ÉnªrYn’rG ÉnªsfpG
Hulûsî

ì@Õ

ahkâm: emirler, hükümler, buy-
ruklar.
âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
ebeden: devaml›, daima.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
Felillâhilhamd: hamd ve övgü Al-
lah’a mahsustur.
Habib-i Ekrem: Allah’›n sevdi¤i
de¤erli ve cömert kulu olan Pey-
gamberimiz.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
halk: yaratma, yarat›fl.
hasbe’l-kader: kaderden, kader
icab›.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas› için,
gönülden, isteyerek.
hedef: maksat, niyet, amaç.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hilkat: yaratma, yarat›fl; yarat›l-
ma, yarat›l›fl.
iktiza: ihtiyaç, gereklilik.
ilh: ilâahir sözünün k›salt›lm›fl›.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
ifltiyak: afl›¤›n sevgiliye kavufl-
mak için duydu¤u afl›r› arzu.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
küsur: üzeri.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.

lisan: konuflma dili.
maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis, insana
kötü ve günah olan ifllerin ya-
p›lmas›n› emreden nefis.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-

kat eden, hoflnut olan.
Sultan-› Kâinat: kâinat›n sul-
tan› ve sahibi olan Allah.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü-
¤ünün kabulü anlam›nda ona
secde edilmesi ile ilgili ‹lâhî
emre uymad›¤› için semadan
kovulan ve o zamandan beri
Âdem o¤ullar›n› do¤ru yoldan
ç›kartmaktan geri durmayan

lânetlenmifl varl›k, iblis.
tebligat: tebli¤ler, bildiriler,
bildirmeler.
ubudiyet: kulluk, kölelik, ita-
at, ba¤l›l›k, samimiyet.
vas›ta: arac›.
vesile: bahane, sebep.
zebun: bîçare, zavall›.
zevk: manevî haz.

1. Ameller niyetlere göredir. (Buharî, Bed'ü'I-Vahy: 1; ‹man: 41; Nikâh: 5; Müslim, ‹mâra: 155;
Ebu Davud, Talâk: 11; Tirmizi, Fezailü’I-Cihad:16; Neseî, Taharet: 59; Talâk: 24; ‹bni Mâce,
Züht: 26; Müsned, 1:25, 43.)
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‹kinci Zeyil
Ümmî, fakat allâmelerin iflini gören ve esrar-› Kur’âniye-

ye karfl› Isparta’n›n intibah›na sebep olan, ahiret kardeflim
Adilcevazl› Bekir A¤an›n Sözler hakk›ndaki ihtisasat›d›r.

Œ 5 4 œ

Faziletmeap Üstad›m Hazretleri,

Efendim, evvelâ arz-› tazim ve hürmetle mübarek elle-
rinizi öperek, her an ve zaman lisan›ma yak›flt›¤› kadar
dua eder ve duan›z› rica ediyorum.

Efendim, malûmunuz fakir talebeniz ve kardefliniz ca-
hil oldu¤um hâlde, günefl misali olan risale-i bergüzîdele-
rinizden umum Nur Risalelerinizi okutup dinledim. Gü-
neflin nuruna sed çekilemedi¤i gibi ve set çekilmek ihti-
mali olmad›¤› gibi risalelerinize de set çekilemez. Onlar›
istimada ruh ve kalbimi tetkik ettim; tetkikat›mda ne gi-
bi hissetmifl ve anlam›fl oldu¤umu arad›m. Bakt›m ki, ruh
ve kalbimde bir feyezan ve coflkunluk var ki, beni bilâih-
tiyar bir vazifeye sevk etmek için hemen “Haydi, haydi”
diye tazyikata bafllad›. Ben de ruhumda olan bu vak›ay›
takip ederken, o Nurlar›n irae etti¤i miftahlar› gördüm
ve gösterildi. Anlad›m ki, bu anahtarlar ile icap eden ka-
p›lar› aç›p, o Nurlar› ehil olan kardefllerimi —min gayr-i
haddin— aray›p bulmak vaziyeti âdeta bana emrolunup, 
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uyanma.
irae: gösterme, göstererek ö¤ret-
me.
istima: dinleme, kulak verme,
iflitme.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
miftah: açan alet, anahtar.
min gayri haddin: haddimin üs-
tünde, haddim olmayarak.
min: den, den beri, den dolay›.
misal: efl, benzer.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
rica: dileme, isteme.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
risale-i bergüzide: seçkin risale,
eflsiz kitap.
ruh: his, duygu.
set: mâni, perde, engel, hail.
sevk: yönlendirme.
takip: peflinden yürüme, arkas›n-
dan gitme.
talebe: ö¤renci.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar, s›k›flt›rmalar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vazife: ödev, bir kimsenin yap-
mak zorunda bulundu¤u ifl.
vaziyet: bir fleyin bulundu¤u yer-
deki duruflu, durum, durufl.
zeyl: ek, ilâve.

âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
allâme: pek çok konuda ihti-
sas sahibi büyük bilgin, ilmî
seviyesi çok yüksek olan
âlim, üstad-› azam.
arz-› tazim: büyü¤e karfl› bir
hürmet gösterme, sayg› bil-
dirme.
bergüzide: seçme, seçkin.
cahil: okur yazar olmayan,

okumam›fl, ö¤renmemifl.
ehil: maharetli, usta, kabili-
yetli, becerikli.
Esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
s›r tarz›ndaki s›rlar› her zama-
na hitap eden manalar›.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk önce.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
feyz: ilerleme, olgunlaflma.
gayr: ayr›, baflka, özge, art›k,
di¤er.
had: güc, ehliyet, yetki.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;

içinde bulunulan durum ve
flartlar›n bütünü.
his: anlama, sezme, idrak.
hürmet: sayg›.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
ihtisasat: duymalar, hisset-
meler.
Ihtisasat: özel araflt›rma ve
bilgi.
intibah: uyan›fl, gafletten
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ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
buse: öpme, öpüfl, öpücük. öpen.
Cenab-› Mevlâ: yüce Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
emanet: emniyet edilen kimseye
b›rak›lan fley, eflya veya kimse.
emanet-i peygamberi: peygam-
berin emaneti, dikkatle korun-
mas› gereken sünneti.
emanetullah: Allah’›n emaneti.
emir: ifl buyurma, buyruk, buy-
rultu (a¤›zdan veya yaz› ile.
eser: kitap.
eflhas: flah›slar, adamlar, kifliler,
kimseler.
faik: üstün, seçkin, ileri, yüksek.
fâtih: fetheden, açan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: çok, fazla, son derece.
Hain-i din: ‹slâm, Müslümanl›k
düflman›, dinsiz.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
hamd: teflekkür, flükran.
hazine: para, alt›n gibi k›ymetli
fleylerin sakland›¤› sa¤lam yer.
insaniyet: insanl›k mahiyeti, in-
san olma hâli, insana yak›fl›r dav-
ran›fl.
istifa: ayr›lma, vazgeçme.
istirham: rica etme.
iflbu: iflte bu, bu.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
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o Nurlardan günefl gibi nur saç›lmas› hususunda ben de
bu hâli kendime vazife addettim.

O Nurlardan alm›fl oldu¤um anahtarlar› teslim ile, ha-
in-i din olan mülhitlerin elleri k›m›ldanmayacak derece-
de k›r›lmas› için, hamden lillâh, bu kardefllerimi aray›p
buldum. Emanetullah ve emanat-› Peygamberînin
(a.s.m.) gayet parlak yakut ve zümrütten k›ymettar olan
hazinelerini o zatlar›n ellerine teslim ettim. Elhamdülil-
lâh, Cenab-› Hak muvaffak etti. O mübarek eserlerinizi
mütalâa eden eflhas, insan iseler ve insaniyetle alâkalar›
varsa iman eder. ‹nanmad›klar› takdirde, yâ insaniyetten
istifa etmeli veyahut “‹nsan de¤iliz” demeli. Bu eserler
bafll› bafl›na ayr› ayr› birer fatihtir. ‹nflaallah, her cihetle
feth ederek fatih olacakt›r. Cenab-› Mevlâ ahirette cüm-
lemizi sevab›na nail eyleyip flefaatine mazhar buyursun.
Âmin.

Tekrar mübarek ellerinizi bus ile, duan›z› istirham ey-
lerim, efendim hazretleri.

Abdülcelil o¤ullar›ndan
Adilcevazl›

Emrullah O¤lu Bekir

ìÕ

Œ 5 5 œ
(Bu f›kra Hulûsî-i sâni Sabri’nindir.)

Bekledim tâ ki: Onuncu Söz neflredilmifl, iflbu k›ymeti
mükevvenata faik olan mübarek nurlu eserden bir 

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mükevvenat: yarat›lm›fllar›n
tamam›, bütün mahlûkat,
kâinat, mevcudat.
mülhit: do¤ru yoldan, ‹slâm-
dan ç›kanlar; ‹slâm d›fl› olan

Bat›niyye’nin Horasan yöre-
sindeki ad›.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nail: murad›na ermifl, emelini
gerçeklefltirmifl, amac›na
ulaflm›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
sâni: ikinci.
sevap: Allah’›n r›zas›na sebep
olan hay›rl› hareket, güzel ifl
ve davran›fl.
flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-

nahkâr mü’minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah’tan dilemeleri.
takdir: vakit.
teslim: bir emaneti yerine
verme veya bir fleyi baflka bi-
rine verme.
vazife: yap›lmas› bir kimseye
›smarlanan ifl.
yakut: parlak k›rm›z›, fleffaf
k›ymetli tafl.
zat: kifli, flah›s, fert.
zümrüt: cam parlakl›¤›nda,
güzel, yeflil renkte fleffaf bir
süs tafl›.
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nüshac›k ihsan buyuruldu. Hemen ald›¤›m dakikada, zî-
ruhtan hâlî ve zümrüt misal yeflillenmifl nebatat aras›nda
bir a¤ac›n alt›na gittim. Lâkin mevsim itibar›yla haliçe-i
zemin gayet revnektar ve enva türlü çiçeklerle müzeyyen
ve muhteflem ise de anifü’l-beyan eser, âlem-i bekan›n
sened-i hakikî ve kat’îsi ve en kavi ve gayet rasîn ve son
derece güzel naklî ve aklî ve mant›kî ve tarifi imkâns›z bir
delâil ve berahin-i kat’iye ile müspet ve hatta haflir hak-
k›nda aya¤› kayarak mühlik uçurumlara giden ve en fe-
na batakl›klara düflen, hüsran ve dalâlette bo¤ulan pek
çok kimseleri dakik ve amik iflarat ve hakaika ile ihya et-
ti¤ini ve edece¤ini alâ-kadri’l-istitaa ö¤rendim. Her ne
kadar o k›ymettar eserin derecat-› refîa ve mühimmesi-
ni, hatta en k›sa bir cümlesini bile hakk›yla anlayabilmek
ve o hususta söz sarf edebilmek bidaam›n fersah fersah
fevkinde ise de, menba-› hakikîsi bulunan Furkan-› Mü-
bin’den tam bir feyz alan ve emsali görülmemifl bir flahe-
ser oldu¤unu anlad›m. Bu fakir, fliddetli acz ve zaaf›mla
bîhad bahr-i hakaika dald›m ve bahr-i muhit-i Nura gire-
bilmeye flu mübarek eser, elmas bir miftah›m oldu. Bi-
naenaleyh havas ve havassü’l-havas dikkatle onu müta-
lâa ederlerse daha ne derecelerde hakaik-› ‹lâhiye ve
maarif-i Rabbaniye müflahede ederek iktisab-› füyuzat
edeceklerini tahmin edemem. Bundan baflka flu nuranî
ve ulvî ve kudsî eser, numaras› itibar›yla dokuz eserin da-
ha mukaddemen sebkat etti¤ini ima ve iflaretle beraber ve
on numaradan sonra daha bir çok eserlerin vücudunu
mutazamm›n bulunmas›na dair bir hassasiyet-i kalbiye 
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gerçekler.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n Kur’ân’-
da aç›klam›fl oldu¤u hakikatler.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
haliçe: küçük hal›, kilim, seccade.
hassasiyet-i kalbiye: kalp inceli-
¤i, kalbe ait hisler.
hatt: s›n›r çizgisi, s›n›r.
havassu’lhavas: en üstün ma-
kamdaki önemli flah›slar.
husus: mevzu, konu.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ihya: uyand›rma, canland›rma.
ikt›sab-› füyuzat etmek: ilim ve
feyiz elde etmek bolluk bereket
kazanmak.
itibar: dolay›.
kadr: k›ymet, de¤er.
kavi: sa¤lam, inan›l›r.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
lâkin: ama, fakat, ancak, flu kadar
var ki.
maarif-i Rabbaniye: ‹lâhî bilgiler,
‹lâhî terbiye rabbin hikmetlerini
tarif eden.
mant›kî: akla uygun, mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
miftah: açan alet, anahtar.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
mukaddemen: öne geçerek.
mutazamm›n: tazammun eden,
içine alan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, u¤urlu.
mühlik: helâk eden, öldüren.
müflahede: gözlem.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, bezenmifl.
naklî: nakil ve rivayete dayanan,
anlat›ma dayanan, nakil ile ö¤re-
nilen.
nebatat: bitkiler.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
rasîn: sa¤lam, dayan›kl›.
sarf: kullanma.
sebkat: geçme, ilerleme.
sened-i hakikî: gerçek belge.
flaheser: de¤eri üstün olan, üstün
vas›fl›.
ulvî: manevî, ruhanî.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zaaf: irade zay›fl›¤›.
zemin: yer.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›, ha-
yattar.
zümrüt: cam parlakl›¤›nda, güzel,
yeflil renkte fleffaf bir süs tafl›.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aklî: tutarl›, mant›kl› düflünce,
fikir.
alâ-kadri'l-istita: güç, takat
kuvvet gitti¤i kadar.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
amik: inceden ince, tafsilâtl›,
ayr›nt›l›.
anifü’l-beyan: ad› geçen eser
kitap.
bahr-i muhit: okyanus.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.

berahin-i kat’iye: kesin delil-
ler, flahitler.
Binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›,
buna binaen.
dakik: derin anlaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
derecat-› refia: yüceltme de-
receleri.

emsal: efl, benzer.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
fersah: üç mil, befl kilometre
veya dört saatlik mesafe.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
feyiz: ilim, irfan.
Furkan-› Mübin: hak ile bat›l›
tam olarak ay›ran; Kur’ân-›
Kerîm.
füyuzat: feyizler, manevî bol-
luk ve bereketler, inayetler.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
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uyand›rd›. Sonra anlad›m ki, Kur’ân-› Hakîmin nur ve zi-
yadar menba› cûfl u hurufla gelmifl. Furkan-› Hakîmin el-
mas maadininden dehfletli bir infilâk husul bulmufl. Söz-
ler nam›nda hadsiz tiryaklar ve mücevherat zahir oldu.
Pek çok kalp def-i maraz ve kesb-i afiyet etti. Furkan-›
Mübin’in feyziyle Sözlerinin her birini herkese görmek
müyesser olmayan gayet dakik ve amik beyanat-› harika-
lar›n› röntgen makinesi ile temsil ediyorum. Nas›l o rönt-
gen flua› flu uzuvlar›n içindeki en hafî ve ince hâli görü-
yor, gösteriyor. Öyle de, nurlar›n hazinedarlar› olan Söz-
ler dahi, hakaik-› eflyada en ufac›k zerreleri bile görmek
ve göstermek hassas›n› haizdir.

Sabri
ì@Õ

Œ 5 6 œ
(fiu iki f›kra Hüsrev’indir.)

fiimdiye kadar emsaline tesadüf etmedi¤im bu güzel
ve yüksek Sözler’i birdenbire kavramak herkese müyes-
ser olamayaca¤› için aff›m› rica ediyorum. Duan›z bere-
kât›yla bir gün gelip ona da Cenab-› Hakk›n muvaffak
buyuraca¤› ümidini tafl›yorum. Ve beni zat-› âlînize tevdi
eden ve Sözler’i yazmakl›¤›ma ruhsat veren Cenab-›
Hakka milyarlarca hamd ediyor ve flükrediyorum.

Hüsrev

ì@Õ

afiyet: sa¤l›k, esenlik.
amik: inceden ince, tafsilâtl›, ay-
r›nt›l›.
bereket: mübareklik, u¤urluluk.
beyanat-› harika: harika aç›kla-
ma ve izah.
cûfl-u hurufl: çoflkuyla dolup tafl-
ma.
dakik: derin anlaml›.
def-i maraz: hastal›¤› savma, mâ-
ni olma, hastal›¤› ortadan kald›r-
ma.
dehflet: ola¤anüstü heyecan veri-
ci.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emsal: efl, benzer.
feyz: Allah’›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
Furkan: Kur’ân-› Kerîm’in bir ismi.
Furkan-› Mübin: hak ile bat›l›
tam olarak ay›ran; Kur’ân-› Kerîm.
gayet: çok, fazla, son derece.
hafî: gizli.
haiz: tafl›yan.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-i eflya: eflyan›n asl› esas›,
iç yüzü.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
hamd: teflekkür, flükran.
hazine: para, alt›n gibi k›ymetli
fleylerin sakland›¤› sa¤lam yer.
infilâk: patlama, fliddetli patlama.
kalp: ruh, Allah’›n tecelli etti¤i
yer.
kesb-i afiyet: sa¤l›¤a kavuflma,
iyileflme.
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maadin: madenler.
menba: kaynak, her hangi bir
fleyin ç›kt›¤› yer.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
mücevherat: mücevherler,
elmas, yakut, zümrüt v.b. süs
tafllar›yla süslenmifl ziynet
eflyalar›.
müyesser: nasip olan.
nam: ad, isim.
rica: dileme, isteme.
röntgen: gözle görülmeyen
fakat vücudun et k›sm›ndan

geçerek filme tesir eden, has-
tal›klar›n teflhisinde kullan›lan
›fl›n, x ve gama ›fl›nlar›.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
flua: ›fl›n, güneflten veya bafl-
ka bir ›fl›k kayna¤›ndan uza-
nan ›fl›k telleri.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
temsil: benzetme.
tesadüf: rastgelme, rastlant›.
tevdi: emanet olarak b›rak-
ma, emanet etme.

tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
uzuv: bir canl›y› meydana ge-
tiren parçac›klardan her biri,
organ.
ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zat-› âlî: üstün, de¤erli kimse.
zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
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Œ 5 7 œ
(Keza Hüsrev’in)

Risalelerin yüksekli¤ine ve güzelli¤ine ve lâtifli¤ine
âciz lisan›mla, k›sa akl›m ile ve zay›f idrakimle hayrette
kald›¤›m flöyle dursun, bilâkayd her okuyan› bizzarure
tahsine sevk ediyor. Cenab-› Hakka ne kadar hamd ey-
lesem, flükreylesem bu lütuflar›n hakk›n› ödeyemem.

Hüsrev
ìÕ

Œ 5 8 œ
(fiu f›kra Haf›z Zühtü’nündür.)

Nur bahçesinin nurlu meyvelerinden iki tanesini daha
koparmaya muvaffak oldum. Bu meyvelerin muhtevi bu-
lundu¤u lezzeti, kas›r lisan›mla flimdi ifade edebilmekten
çok âciz bulunuyorum. Nebiyy-i Ahirüzzaman Aleyhi Ek-
melüssalâtü Vesselâm›n huzur-i saadetine ve pak, lâtif
sohbet-i Nebeviyeleriyle müflerref olmak zevkini idrak et-
tiren bu k›ymettar On Dokuzuncu Mektubu mütalâa et-
mekten bir türlü doyam›yorum. Bilcümle Risaletü’n-Nu-
run takdir ve tevkîri hususunda söz söyleyebilmekten ka-
lemim âciz ve nak›st›r. Cenab-› Vahibü’l-Atâyâ’dan dile-
rim ki, Nur bahçelerinin meyvelerinin hepsinden tatma-
ya arkadafllar›m gibi âcizlerini de muvaffak k›ls›n.

Haf›z Zühtü
ìÕ
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muhtevî: ihtiva eden, içine alan,
içinde bulunduran, kapsayan.
muvaffak: beceren, neticeye va-
ran, sonuç alan.
müflerref: flereflendirilmifl, kendi-
sine fleref verilmifl, yüceltilmifl;
flerefli, yüce.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nak›s: noksan, eksik, tam olma-
yan.
Nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul.
Nebiyy-i ahirüzzaman: en son
zaman peygamberi.
pak: temiz, ar›k, tahir.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sevk: yönlendirme.
sohbet-i Nebeviye: Peygamberi-
mizin (a.s.m.) sohbeti.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah’a dil ile hamd etme.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tevkir: hürmetle anma.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
zevk: manevî haz.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahir: en son, en sondaki.
Aleyhi ekmelüssalâtü ves-
selâm: salât ve selâmlar›n en
mükemmeli onun üzerine ol-
sun anlam›nda hz. Peygam-
berimize rahmet duas›.
bilâkayd: kay›ts›z, flarts›z.
bilcümle: bütün, hepsi, hep,
toptan.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
Cenab-› vahibü’l-Ataya: ba-

¤›fl ve ikramlarda bulunan Al-
lah.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hamd: Allah’a karfl› olan flük-
ran ve memnuniyetini onu
överek bildirme, Allah’›n yü-
celi¤ini övme.
husus: mevzu, konu.
huzur-u saadet: en hay›rl›
huzur, peygamberin (a.s.m)
yan›.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme,
anlama, kavrama kabiliyeti.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-

t›fl.
kas›r: eksik, kusurlu.
keza: tekrarlamalardan sa-
k›nmak amac›yla ayn›, ayn›
biçimde anlam›nda kullan›l›r.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
lâtif: tatl›, flirin.
lezzet: her hangi bir fley kar-
fl›s›nda duyulan zevk, haz,
keyf.
lisan: konuflma dili.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
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Œ 5 9 œ

(Bir Nur talebesinin f›kras›d›r.)

Bugün o yüksek kitab›n ikmaline muvaffak oldum. Mi-
rac›n› ikmal ve mütalâas›ndan mütevellit sürur ve saade-
timi tariften kalemim duçar-› acz oluyor. Mütalâadan do-
¤an duygular›m› hülâsaten ve bir cümle ile arz edece¤im:

Mirac›n mütalâas›nda hayat›n felâket girdaplar›n› ve
saadet-i ebediyeye giden manevî deryan›n selâmet yolla-
r›n› gösteren kalp dolusu bir nur ve ziya buldum. Evet,
her temsilâtta ispat edilen pek çok hakikatler ve bugün
tahatturu ve tahayyülü bile ruhumuzu doldurup tafl›rma-
ya kâfi gelen Asr-› Saadet ve harikalar devri gözümün
önünde hayatland›, fikirden fikre, hayretten hayrete düfl-
tüm. Miraç kitab›, felsefe düflkünü muterizlerin felsefesi-
ni her zaman için iflâs ve sukut ettirmek kuvvetine malik
bir eserdir. Miraç kitab› bafll› bafl›na as›llardaki hakikatle-
ri i’zam edilmeden ve bîtarafâne bir tefekkürün bile gö-
rece¤i ve kabul edece¤i bir nazarla ispat eden ve kapal›
kalm›fl noktalar› ehl-i imana makul ve mant›kî fikirlerle
izhar eden bir kitab-› tarihtir. Gaflete dalm›fl ve dalâletin
ma¤lûbu ve bir tutam akl›yla kendisine bir mümtaz mev-
ki vermek isteyen feylesof, Miraç gibi bir flaheser karfl›-
s›nda apoletleri sökülmüfl, bütün flöhret ve nam› sukuta
mahkûm bir kral vaziyetine düfler. O kral ise daimî bir
ye’se mahkûmdur. Hâlbuki bunca hakikatler karfl›s›nda
felsefe zincirleri ve muteriz efkâr› birer birer k›r›lan, 

apolet: askerî üniformalar›n
omuz k›sm›na tak›lan ve rütbeyi
belirten yün, ipek veya s›rma
parça.
arz: söyleme, ifade etme.
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad.
bîtarafâne: tarafs›zca, herhangi
bir taraf›, kimseyi ve yan› tut-
maks›z›n.
cümle: duygu, düflünce veya fiil
ifade eden söz veya söz toplulu-
¤u.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
derya: deniz, bahr.
duçar-› acz: acze düflme, acze
düflmüfl.
ebediye: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
felâket: musibet, çok zarar, s›k›n-
t› do¤uran durum.
felsefe: hikmet bilgisi.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fikir: rey, görüfl, mülâhaza, kana-
at.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
girdap: tehlikeli yer, tehlikeli fley
ve zaman.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’zam: büyütme, büyültme, bü-
yük görme, afl›r› büyütme, müba-
la¤a.
iflâs: bir iflte kesin baflar›s›zl›k.
ikmal: tamamlama, bitirme, ek-
sik, ve noksan b›rakmama.
izhar: gösterme, belirtme.
kitab-› tarih: tarih kitab›.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
mahkûm: mecbur.
makul: akla yak›n, akla uygun,
akl›n kabul edece¤i.
malik: sahip.
manevî: fikrî, hissî.
mant›kî: akla uygun, mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
mevki: makam, memuriyet.
miraç: Risale-i Nurda bir konu.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc›.
muvaffak: beceren, neticeye va-
ran, sonuç alan.
mümtaz: ayr›cal›kl›, üstün tutul-
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mufl, imtiyazl›.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
mütevellit: meydana gelmifl,
ileri gelmifl, has›l olmufl.
nam: ün, flöhret, flan.
nazar: göz atma, bakma, ba-
k›fl.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
selâmet: kurtulma, selâmete

ç›kma.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤›
inme.
sürur: sevinç.
flaheser: üstün eser, çok üs-
tün de¤erde ve güzellikteki
eser.
flöhret: ad, san.
tahattur: hat›rlama, hat›ra
getirme.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma, zihin-
de canland›rma, tasavvur et-
me.

tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-
rilme.

tefekkür: mant›k kaidelerine
uygun bir flekilde düflünme,
fikir gelifltirme.

temsilât: temsiller, örnekler.

vaziyet: bir fleyin bulundu¤u
yerdeki duruflu, durum, du-
rufl.

ye’s: ümitsizlik.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
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davas›n› ve iddias›n›n haks›z oldu¤unu anlayan feylesof
ise Hâl›k-› Azam’›n kudret ve azameti huzurunda secde
eder ve af diler.

Zekâi
ìÕ

Œ 60 œ
Zekâi’nin f›kras›d›r.

Namaza dair fazilet ve mükâfat menba› olan Dördün-
cü ve Dokuzuncu ve Yirmi Birinci Sözler ruhumun
karanl›k köflelerini nakabil-i tarif bir surette tenvir etmifl-
tir. Kemal-i aflk ve flevkle tetebbu etti¤im bu flaheser,
flüphe bulutlar› içinde vakitlerini bir hiç için zayi edip gi-
den ehl-i gaflete ve gençlik hevesat›na esir olup mürur-i
zamanla nadim olarak tarik-› hakikati arayanlara bir re-
fik-i hayat olsun.

Zekâi
ìÕ

Œ 6 1 œ
(fiu f›kra Doktorundur.)

Hocam, emaneten bendenizde bulunan iki kitab› em-
rediyorsunuz. Bendenizde yalvar›yorum ki, gelecek haf-
ta takdim edece¤im. Çünkü küçü¤ünü iki defa, büyü¤ü-
nü bir defa okuyabildim. ‹hatam›n darl›¤› veya aczim do-
lay›s›yla idrakim de k›tt›r. Binaenaleyh sizin o muhteflem
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menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
mükâfat: de¤erlendirici, sevindi-
rici davran›fl.
mürur-u zaman: zaman›n›n geç-
mesiyle.
nadim: piflman olan, nedamet
duyan; piflman.
nakabil-i tarif: tarifi mümkün ol-
mayan.
refik: arkadafl, yoldafl, yol arka-
dafl›.
refik-i hayat: hayat arkadafl›.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma.
suret: flekil, biçim.
flaheser: üstün eser, çok üstün
de¤erde ve güzellikteki eser.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flüphe: kuflku.
takdim: arz etme, sunma.
tarik: meslek.
tarik-i hakikat: hakikate ulaflt›-
ran meslek, hak yolu.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tetebbu: etrafl›ca araflt›rma, iyice
inceleme, bir fley hakk›nda genifl
bilgi edinme.
vakit: vakit, zaman, an.
zayi: yitik, zarar, ziyan.

acz: beceriksizlik.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bendeniz: ba¤l›n›z.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›,
buna binaen.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
defa: kere, kez, yol.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.

emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
emir: ifl buyurma, buyruk,
buyrultu (a¤›zdan veya yaz›
ile.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

hâl›k-› Azam: her fleyi yok-
tan yaratan, yüce yarat›c›, Al-
lah.
hevesat: hevesler.
huzûr: makam.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme,
anlama, kavrama kabiliyeti.
Kemal-i aflk: aflk›n son dere-
cesi; tam bir aflk, büyük bir
aflk.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
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temsillerinizi defalarca daha okumak istiyorum ki, cüz’î-
külli bir alâka hâs›l olabilsin. Yâ Rab! O ne büyük man-
t›k, o ne büyük müskit beyan ve tarz› telâkki! Ah Üsta-
d›m, bu mübarek dinin mübecceliyeti idrak ve ihata ve
takdirde size ve ancak size medyun-i flükran›m ve min-

nettar›m. 
1 pÜÉnÑ°rSn’rG nøpe mÖnÑ°nùpd Dinî akidelerimin azîm bir

ink›lâb› var. Nur Risalelerinden ald›¤›m dini ve insanî ve
vicdanî ve iktisadî ve ilmi dersler bana hayatta muvaffa-
k›yet verecektir.

Dr. Yusuf Kemal

ìÕ

Œ 6 2 œ

(Doktorundur.)

Tam manalar›yla mefhumlar›n› kavramak iktidar›nda
o yüksek eserlerinizi f›rsat buldukça okuyorum. ‹rflad-›
âliyeleri unutulmaz ve flaheser hat›rad›r. Mezar›ma kadar
dini akidelerinizin esiri ve kurban›y›m. Üstad›m, sizin
sözleriniz benim dini muhayyilemi cidden de¤ifltirdi. Ve
daha sevimli bir mecraya sevk etti. fiimdi bendeniz, dok-
torlar›n düflündü¤ü gibi düflünmüyorum.

Dr. Yusuf Kemal

ìÕ

akide: iman esaslar›n›, iman›n
kuvvetle ba¤l› bulundu¤u temel-
leri anlatan bir terim.
azîm: büyük.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cidden: flaka olmayarak, gerçek-
ten, ciddî olarak.
Cüz’î-küllî: azdan-ço¤a, parça-
dan-bütüne.
defa: kat, misli.
Esir: köle.
f›rsat: bir ifl için en uygun zaman
ve hâl.
hâs›l: üreyen, türeyen, biten.
hat›ra: an›.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
ihata: genifl bilgi, tam bilgi.
iktidar: kabiliyet.
iktisâdî: daha elveriflli, daha kârl›,
daha ucuz, ekonomik.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
insanî: insanca.
Irflad-› âlî: yüksek irflat do¤ru yo-
lu de¤erli yüksek sözlerle göster-
mek.
kurban: bir gaye u¤runda feda
olma.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
mant›k: do¤ru düflünme, akla
uygun söz söyleme, hüküm ver-
me usul, esas ve kurallar›ndan
bahseden ilim.

mecra: yön.
medyun-› flükran: flükran,
teflekkür borçlu.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana, sözden ç›kar›lan ma-
na; konsept, kavram.
mezar: kabir, ölünün gömül-
dü¤ü yer, sin, makber.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
muhayyile: hayal etme gücü.
muvaffak›yet: Allah’›n yard›-

m›yla baflar›l› olma, muvaffak
olma, baflarma.
mübarek: feyizli, bereketli.
mübecceliyet: yücelik, ulu-
luk, azizlik.
müskit: susturan, susturucu,
karfl›l›¤a meydan vermeyen,
konuflamayacak hâle getiren.
Rab: yaratan, büyüten, terbi-
ye eden.
Risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

sevk: yönlendirme.
flaheser: fevkalâde, müthifl.
takdir: k›ymet verme, ölçme,
ölçüye vurma, de¤er biçme.
tarz: usul, yol.
telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
temsil: benzetme.
vicdanî: vicdanla ilgili, vicda-
na ait, iç duygu ile ilgili, kalbî
his ile ilgili.

1. Sebeplerden bir sebep oldu¤u için.
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Œ 6 3 œ

(Bu uzun f›kra Hulûsî Beyindir.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH

p∂n∏nªrdG pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
3 u¿BÉnérdGnh ¢pùrfp’rGnh

Eyyühe’l-Üstadü’l-Aziz!

Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Meselesini dört
gün evvel, ‹kinci ve Üçüncü Meselesini ve melfuflar›n›
dün almakla bahtiyar oldum.

EVVELÂ: Muhterem Sabri Efendinin, hakk-› âcizide ib-
raz buyurdu¤u azîm teveccüh ve takdir-i üstadaneleriyle
ve müspet tevazular› münasebetiyle bir kaç söz söyleme-
ye müsaadenizi rica ediyorum. fiöyle ki: Bu fakir-i pür-
taksir kardeflinizde, çok mükerrem ve muazzez tan›d›¤›
Üstad›n›n baz› hasletlerinden denizden katre nispetinde
vard›r. Bu cümleden olmak üzere üç hâlimi arz edece-
¤im:

Birisi: Tâ küçük yafltan beri lütf-i Hakla Kur’ân’›n

hakikatine merak etmifl ve taharri-i hakikat yolunda bu-
lunmufl. Nihayet arad›¤›m› E¤irdir’de Üstad-› Muhtere-
mimin neflre vas›ta oldu¤u Sözler ünvanl› nurlarda bul-
muflumdur. Bu bulufl, beni evvel emirde çirkâptan selâ-
mete, felâketten saadete, zulmetten nura ç›kard›¤› için

BARLA LÂH‹KASI | 107

içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
katre: damla.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
melfuf: sar›lm›fl, dürülmüfl, bir
zarf veya mektup içine konul-
mufl.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
muazzez: çok aziz, izzet sahibi,
sayg› uyand›ran.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
neflr: herkese duyurma, tamim.
nihayet: en sonunda.
rica: dileme, isteme.
saadet: Hayra, ebedî kurtulufla
ermek için Allah’›n insana yard›m
etmesi.
selâmet: kurtulufl, halâs.
taharri-i hakikat: hakikati arafl-
t›rma, do¤ruyu arama, araflt›rma,.
takdir-i üstadâne: büyük âlim ve
üstad›n takdiri be¤enmesi.
tevazu: alçak gönüllülük, kibirsiz-
lik, bir kimsenin baflkalar›n› ken-
dinden küçük görmemesi, onlara
sayg› ve sevgi göstermesi, müte-
vazilik.
teveccüh: yüzünü bir yöne çevir-
me, yönelme, yönelifl.
Üstad-› Muhterem: sayg› de¤er
üstat.
ünvan: ad.
vas›ta: sebep.
zulmet: karanl›k.
zülf-i hak: Hakk›n lütfu, Allah’›n
ba¤›fl›.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
arz: söyleme, ifade etme.
azîm: büyük.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
cümleden: bütün, hep, kâffe-
ten, cemian, hep birden.
çirkâp: çirkef, terbiyesiz,

edepsiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk önce.
evvelemirde: iflin bafllang›-
c›nda, her fleyden önce.
Eyyühe’l-Üstadü’l-aziz: ey
aziz üstat.

fakir-i pürtaksir: bu çok ku-
surlu fakir tevazu sözü.
felâket: musibet, çok zarar,
s›k›nt› do¤uran durum.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: as›l, esas.
hakk-› âcizi: bu âcizin hakk›,
zay›f›n hakk›.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;

1. Allah'›n ad›yla...
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› melek, insan ve cinler say›s›nca üzerinize olsun.
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Nurlara, Hazret-i Kur’ân’a ve bu nurlar›n izn-i Hakla na-
fliri, mübelli¤i, vaizi, dellâl› olan Üstad›ma o andan itiba-
ren ruhumda lâyetezelzel bir muhabbet ve bir alâka ve
bir merbutiyet hâs›l olmufltur. Yüz bin kere hamd ve flü-
kürler olsun. Nurlarla alâkadar oldu¤um zamanlarda
dünyevî bütün lezzetlerin fevkinde büyük bir zevk ve ha-
vass›mda azîm bir flevk hissediyorum.

‹kincisi: Ubudiyetin iktiza etti¤i ve bu Nurlardan al-

d›¤›m derslerin delâlet etti¤i vecihle bütün kusurlar›, tek-
mil fenal›klar› nefsimden ve iyilikleri, iyi fleyleri Allah’tan
biliyorum. Nurlara ve Kur’ân’a hizmeti hasbî olarak arzu
ediyorum ve neflrine muvaffak olamad›¤›m için mü’min-
ler hesab›na çok müteessir oluyorum. Bu hâlime de flü-
kürler olsun.

Üçüncü hal ve hakikî flahsiyetim: Bunu tarif etme-

ye cidden hicap duyar›m. Hemen Cenab-› Allah’tan di-
lerim; beni ve bütün kardefllerimizi nefis ve cin ve ins ve
fleytanlar›n mekrlerinden muhafaza eylesin ve dalâlete
sapanlardan eylemesin, âmin.

Benim kardefllerim, (HAfi‹YE) Üstad›m›n kardefl ve tale-
beleri olan zatlar, flüphesiz birinci ve ikinci hâli ruhlar›n-
da hissederler. Öyle ise, beflerde, bilhassa mü’minlerde-
ki hasselerin inkiflaf› tahdit edilemeyece¤i için tevfik-›
Hudâ ile bir kere bu yola girenler, nefis ve fleytanlar›na
bu âciz, fakir ve bîçare kadar ma¤lûp olmayacaklar› 

HAfi‹YE: Sabri gibi talebelere hitap ediyor.

âciz: zavall›, ac›nacak.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âmin: Allah kabul etsin.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
azîm: büyük.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
cidden: flaka olmayarak, gerçek-
ten, ciddî olarak.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
fenâ: kötü iyi olmayan, uygunsuz
(olan.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
hakikî: gerçek, sahici.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
hâli: durumu, vaziyeti.
hamd: teflekkür, flükran.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas› için,
gönülden, isteyerek.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hasse: duygu.
havas: hasseler, duyular, duygu-
lar.
hesab›na: ad›na.
hicap: utanma, utanma duygusu,
mahcubiyet.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
inkiflaf: geliflme.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
itibaren: den beri, ...den bafllaya-
rak, itibar ederek.
izn-i hak: hakk›n izni, Allah›n izni.
kusur: eksiklik, noksan.
lâyetezelzel: sars›lmaz.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
da duyulan zevk, haz, keyf.
ma¤lup: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
mekr: hile, düzen, aldatma.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mü’min: iman eden, inanan.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.
müteessir: teessüre kap›lan, his-
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leriyle oynanm›fl, üzülmüfl,
hüzünlü, kederli, mahzun.
naflir: eser neflreden, yay›nla-
yan.
nefis: flehvet, gazap, fazilet
gibi fleylerin kayna¤›.
neflir: yay›m, yay›n.
flahsiyet: kifli, kimse.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü-
¤ünün kabulü anlam›nda ona
secde edilmesi ile ilgili ‹lâhî
emre uymad›¤› için semadan

kovulan ve o zamandan beri
Âdem o¤ullar›n› do¤ru yoldan
ç›kartmaktan geri durmayan
lânetlenmifl varl›k, iblis.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
flüphe: kuflku.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
talebe: ö¤renci.
tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-

rilme.
tekmil: tam, eksiksiz, bütün.
tevfik-› Hudâ: Allah’›n yard›-
m› ve baflar›ya ulaflt›rmas›.
ubudiyet: kulluk, kölelik, ita-
at, ba¤l›l›k, samimiyet.
vaiz: vaaz eden, nasihat
eden, dinî meseleler üzerinde
ö¤üt vererek irflat eden, iba-
det yerlerinde dinin emir ve
yasaklar›n› anlatarak nasihat
eden.
vecih: yön, flekil.
zevk: tatma, tat, lezzet, haz.
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cihetle, terakki ve istifadeleri de o nispette ziyade olur.
Muhterem Üstad›m bu kusurlu talebesine teveccühü, in-
sanlara, mü’minlere, mü’minlerin bilhassa benim gibi
muhtaçlar›na derece-i flefkatine ve benim ihtiyac›m›n en
çok oldu¤una delil ve misaldir.

Hülâsa: Bana liyakatimin çok fevkinde hüsn-i zan

eden ve teveccüh gösteren aziz ve muhterem ve müte-
vazi Sabri kardefl, bil ki çok günahkâr, çok âciz, fakir,
müflis, ümmet-i Muhammed’den (a.s.m.) bir abdim. Du-
alar›n›za çok muhtac›m. Acz ve fakr arzuhâlini kabul et-
tirerek hazine-i hassa-i Kur’ân’dan âleme muhtelif nam
ve tarz ve flekillerde cevherler teflhirine muvaffak olan
delâil-i Kur’ân’›n kudsî hizmetinde kendisine yard›m en
büyük emelim ve en ciddî temennim, en mukaddes niye-
timdir. Bu niyetim sebebiyle Nurlarla meflgul olmak sa-
adetine mazhar oldu¤um dakikalar›nda hilâf-› me’mul
baz› sözler kendili¤inden kalbime ve kalemime gelmek-
tedir ki, bu marifet benim de¤il, elbet, muhakkak ve
mutlak Hazret-i Kur’ân’dan lemaan eden Nurlara aittir.
Öyle ise, as›l üstat Kur’ân’d›r; Üstad-› muhteremimiz, el-
yak ve elhak muarrifi, mübelli¤i ve müderrisidir. Biz
muhtaçlar, f›rsat› ganimet bilmeli, cevherleri almal›, kal-
bimize, dima¤›m›za nakfletmek, dareynde medar-› sa-
adetimiz olacak olan bu Nurlar› alâ-kadri’t-taka neflre ça-

l›flarak muhafazas›n› kuvvetlefltirmeliyiz. 
1 o≥«/arƒsàdG $G nøpenh

SAN‹YEN: Mektubat’›n küçüklerinden on üçünü havi
hususî mektuplar mecmuas›n› ald›m. Bu vesileyle de
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hulâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsn: güzel.
hüsn-i zan: iyi niyet, güzel san-
ma, iyi düflünce sahibi olma.
ihtiyaç: yokluk, yoksulluk.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
lemeân: parlama, par›ldama.
liyakat: iktidar, hüner, fazilet.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mecmua: dergi, kitapç›k.
medar-› saadet: mutluluk vesile-
si, ferahl›k sebebi.
muarrif: tarif eden, etraf›yla anla-
tan, bildiren.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhtelif: türlü türlü, çeflit çeflit.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
muvaffak›yet: baflar›, baflarma.
mü’min: iman eden, inanan.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.
müderris: ders veren, ders oku-
tan.
müflis: iflâs etmifl, her fleyini kay-
betmifl, mal›n›-mülkünü kaybet-
mifl, var›n›-yo¤unu elinden ç›kar-
m›fl.
mütevazi: alçak gönüllü.
nakfl: ipek, s›rma ile iflleme.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
niyet: maksat, meram.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
saniyen: ikinci derecede, ikinci
olarak.
tarz: üslûp, eda.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
terakki: ilerleme, geliflme.
teflhir: sergileme.
teveccüh: hofllanma, güler yüz
gösterme, iltifat etme.
teveccüh: yüzünü bir yöne çevir-
me, yönelme, yönelifl.
Ümmet-i Muhammed: Müslü-
manlar.
vesile: bahane, sebep.
zan: düflünce.
ziyade: çok, fazla, art›k.

abd: kul, köle.
âciz: zavall›, ac›nacak.
ait: iliflkin, dolay›, üzerine.
Âlâ kadri-t taka: güç yetti¤i
kadar.
âlem: dünya, cihan.
arzuhâl: hâlin bildirilmesi, ne
hâlde bulundu¤unu bildirme;
dilekçe.
bilhassa: her fleyden önce,
özellikle.
cevher: elmas, de¤erli tafl.

ciddî: mühim, önemli.
dâreyn: her iki dünya, dünya
ve ahiret.
delil: flahit, belge, tan›k.
derece-i flefkat: sevgi ve flef-
kat mertebesi.
dima¤: ak›l, fluur.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
elyak: daha lây›k, en, pek lâ-
y›k, en liyakatli, çok yak›fl›r.
emel: fliddetli arzu, h›rs.

fakir: zavall›, bîçare, âciz.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
f›rsat: bir ifl için en uygun za-
man ve hâl.
ganimet: beklenmeyen ka-
zanç.
havi: ait.
hilâf-› me’mul: Umulan›n ter-
sine, beklenenin aksine.

1. Muvaffak›yet Allah’tand›r.
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maziyi hâl yerine koyarak, derin manal›, flirin sohbetini-
zi bir kere daha flevkle dinlemifl oldum. Zaten ben o va-
kitlerin mazide kalmas›na raz› de¤ilim. Her vakit hâl gibi
mütalâa ediyorum. Mazi, hâl, müstakbel—bunlar da iti-
barî birer taksim de¤il mi? Ehl-i zevk için bu taksime ih-
tiyaç kalm›yor.

SAL‹SEN: Yirmi Sekizinci Mektubun Sekiz Meselesin-
den Birincisi, bana ait rüya hakk›nda k›ymetli bir ders

vermifl. 
1 ÉkJÉnÑo°S rºoµ`nerƒnf Énæ r̀∏n©nLnh ayetine güzel bir tefsir, ni-

hayet manas› zahir olmufl rüyaya hofl bir tabir olmufltur.
Nevme ait ayeti pek âlî ve münasip bir surette tefsiriniz-
le, baflta herkesten ziyade muhtaç Hulûsî’niz oldu¤u hâl-
de, bütün Risale-i Nur ve Mektubatü’n-Nur müstemîleri-
ne ve karilerine faydal›, zevkli, esasl›, ciddî, veciz ve be-
li¤ bir ders daha vermifl oldunuz.

fiuraya bir iflaret etmek isterim: Kur’ân’›n kerametine
bir nokta, bir zerre daha ilâve ediyorum. Gerek E¤ri-
dir’de, gerek burada bazen zihnime bir fley gelir ve ken-
disiyle hayli meflgul ettirir. Hemen ilk mektubunuzda be-
nim zihnimi iflgal eden bu fleyin cevab›n› bulurum. (HAfi‹-

YE) Bu birde, beflte kalmad›, çok taaddüt etti. Onun için
diyorum ki; keramet-i Kur’âniyedendir.

‹kinci  mesele : Güzel ve ilmî bir ders olmakla be-

raber bir cihet daha hat›ra geliyor. Hizbü’fl-fleytan›n 

HAfi‹YE: Bu keramet-i Nuriye, Hulûsî’de oldu¤u gibi çoklarda tezahür
etmifl ve ediyor.

ait: bir kimse veya bir fleyle ilgili
olan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
beli¤: belâgatla, düzgün olarak
meram›n› anlatan.
beraber: birlikte bulunan, bir ara-
da.
ciddî: mühim, önemli.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
ehil: ihtisas sahibi.
esas: as›l, öz.
hâl: flimdi, flimdiki zaman.
hafliye: dipnot.
hat›ra: ak›l.
hayli: oldukça.
hizbü’fl-fleytan: fleytan›n tak›m›,
bölü¤ü.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ilâve: ekleme, katma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iflgal: meflgul etme, iflten al›koy-
ma, u¤raflt›rma.
itibarî: gerçek ve fiilî olmayan,
var say›lan, farazî olan, öyle say›-
lan.
kari: okuyucu, okuyan.
Keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti ola¤an üstü hâli.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›lan-
dan önceki zaman.
mesele: konu.
meflgul: u¤rafl, ifl.
münasip: uygun, yerinde.
müstakbel: gelecek zaman, istik-
bal.
müstemi: dinleyen, dinleyici, ifli-
ten.

mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nevm: uyku, hâb.
nihayet: son derece.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
rüya: uyku s›ras›nda görülen
fley, uyku s›ras›nda zihinde
geçen hayaller, misalî âlem,
düfl.

salisen: üçüncü olarak.
sohbet: görüflüp konuflma,
karfl›l›kl› hoflça konuflma.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.
flevk: keyif, nefle, sevinç ›fl›k,
ziya.
taaddüt: birden çok olma,
ço¤alma, say›s› artma.
tabir: yorum, yorumlama.
taksim: bölme, parçalara

ay›rma.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.
vakit: vakit, zaman, an.
veciz: k›sa ve özlü söz.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.
zevk: manevî haz.
zihin: ak›l.
zihin: bilinç, dima¤.

1. Uykunuzu bir dinlenme vas›tas› k›ld›k. (Nebe Suresi: 9.)
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ten, kendi kendine, can ü gönül-
den.
me’cûr: sevab› verilmifl olan, se-
vap kazanan, mükâfat elde eden.
merhem: melhem, deriye, yara-
ya sürülen ilâç.
mevk›f: durma yeri, durak, istas-
yon.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mü’min: iman eden, inanan.
mübareze: kavga, dövüflme, vu-
ruflma, çat›flma.
mülhit: do¤ru yoldan, ‹slâmdan
ç›kanlar; ‹slâm d›fl› olan Bat›niy-
ye’nin Horasan yöresindeki ad›.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müfltak: çok arzulu.
mütehayyir: hayrette kalan, flafl-
m›fl, flafl›rm›fl, flaflk›n.
nasip: hisse, pay, k›smet.
nev: türlü, çeflit.
niyet: maksat, meram.
raz›: memnun, hoflnut.
rükn: esas, kaide, prensip.
sahte: bir fleyin asl›na benzetile-
rek yap›lan düzmece, düzme,
yapmac›k, taklit.
sâil: sual eden, soran.
sarhoflluk: kendinden geçmifllik.
selâmet: salimlik, eminlik; dert,
s›k›nt›, kusur, noksanl›k ile korku
ve endifleden uzak olma.
s›r: bilinmeyen hikmet.
Silahane-i Kur’an: Kur’ân’›n sa-
vunma alan›.
sual-i mukaddes: gelecek, gel-
mesi beklenen soru.
flayan-› mem-i flükran: minnet
ve teflekküre flayan, lây›k.
fleytan: kötülü¤e yönlendiren gö-
rünmeyen yarat›k.
fiifahane-i Kur’ân: Kur’ân’›n flifa
dairesi.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
flükran: teflekkür etme, iyilik bil-
me.
temsilât: temsiller, örnekler.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vaz›h: aç›k, ayan, aflikâr, besbelli,
kapal› olmayan.
zahr: arka, s›rt.
zan: düflünce.
zehir: organizmaya girince kim-
yasal etkisiyle fizyolojik görevleri
bozan ve miktar›na göre canl›y›
öldürebilen madde, a¤›, sem.

avanesi tâ buralardan dolaflarak sahte ve flafl›rt›c› hare-
ketlerle arkadan çevirmek istemeleridir. Bu sebeple flifa-
hane-i Kur’ân’›n anahtar›, inayet-i ‹lâhî ile elinde bulu-
nan sevgili Üstad›m›z›n bu zehirlere de ilâç yetifltirmesi
ve silâhhane-i Kur’ân’dan ald›¤› acip silâhlarla mübareze
etmesi nev’inden güzel ve bedî üslûpla ve harika temsi-
lâtla bulunuflu hakikaten flayan-› menn ü flükrand›r. Allah
sizden çok raz› olsun.

Üçüncü mesele : Hakikaten çok güzel, çok hofl,

çok vaz›ht›r. Bu meseleyi befl noktaya ay›rmakla sanki ‹s-
lâm›n befl rüknünü hat›rlatm›fl, selâmet için befl esas›
göstermiflsiniz. Hem bunu dostlar›n›za ve kalben sizden
bir fley bekleyenlere, sual-i mukaddere cevap nev’inden
kaleme alm›fls›n›z. Fakat hüsn-i zanna mesa¤ veriyorsu-
nuz. Niyetle me’cur ve faidemend olaca¤›n› ihtar ediyor-
sunuz. Sail buna da raz›. Otuz ‹kinci Sözün Üçüncü Mev-
k›f› zaten bu derde ilâç vermekte, bu yaraya merhem
vurmakta ve bu arzuya çare bulmaktad›r.

Sözler’le kuvvetü’z-zahr oldu¤unuz mü’minler, batak-
l›ktan ç›kard›¤›n›z mütehayyirler, ay›ltt›¤›n›z sarhofllar, ia-
de-i fluur etti¤iniz divaneler, flu zamanda Kur’ân’dan iyi
mürflit olamayaca¤›na inand›rd›¤›n›z hakikaten müfltak
insanlar, ilzam etti¤iniz münaf›klar, mülhitler, Hatta ka-
ç›rd›¤›n›z fleytanlar› her gözü olan ve bakan gördü, ak›l-
dan nasibi olan anlad›, kalbi bozulmayan inand›. Bu
azîm muvaffak›yat›n s›rr›, acz yolunun rehberi olan
Kur’ân’›n ve Nurlar›n dellâl›n›n gösterdi¤i hakikî acze
karfl› Hâl›k’›n ihsan›ndad›r.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ak›l: idrak, bilip anlama, fe-
him, kavray›fl, zekâ.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
avene: yard›mc›lar, arkadafl-
lar, kafadarlar.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bedî: efli ve benzeri olmayan,
eflsiz güzel; yeni, garip, eflsiz.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.

çare: ilâç, derman.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dert: hastal›k, illet, ac›, a¤r›,
s›z›.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
esas: as›l, öz.
faidemend: menfaat elde
eden, kârl›, faydalanan.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakikî: gerçek, sahici.
Hâl›k: yoktan yaratan, her

fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hüsn: güzel.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda
hat›rlatma yapma.
ilâc: derde devâ olan fley.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
inayet-i ilâhi: Allah’›n yard›-
m›.
kalben: kalp ile, kalpten, sa-
mimî, içten, gönülden, yürek-
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1 mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc≈/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh ayet-i celîlesine istina-

den, her ne matlubunuz varsa Kur’ân’dad›r. Buna mu-
vaffak olmak için, Nurlarla alâkadar olmak, Kur’ân’a ha-
dim olmak, Allah’a karfl› haddini ve acz-i tam içinde bu-
lundu¤unu anlamak ve bütün mevcudiyetiyle kabul et-
mekle olur diye mütemadiyen mü’minleri bu kestirme,
selâmetli ve saadetli yola ça¤›ran Üstad›m›zdan Allahü
Zülcelâl Hazretleri ebeden raz› olsun. Dünyevî, uhrevî
bütün muratlar›n› hâs›l etsin. Ümmet-i Muhammed’e ba-
¤›fllas›n. Âmin, bihürmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

Duan›z›n cümlemiz muhtac› ve duan›zda bulunmak
hepimizin borcudur. Sabri Efendi kardeflimiz ne güzel
takdir etmifl; maflaallah, maflaallah! Kimin haddidir ki,
bu Nurlarda yanl›fll›k bulsun. Evet, baz› ibareler belki
edebiyat denilen fleye tam muvaf›k düflmüyormufl. Bun-
da da isabet var. Çünkü edebiyat sat›lm›yor, Kur’ân’dan
nurlar gösteriliyor. Bu fakir kardefliniz bu Sözler’i okudu-
¤um zaman Üstad›m› temsil eder bir hâl al›yorum. Tabi-
rat›n›zla, flivenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli
geliyor ki, tarif edemem. Onun için bir harfe dokunma-
y› azîm bir günah iflliyorum telâkki ediyorum. Bazen ver-
di¤iniz salâhiyetin manevî kuvvetiyle nam›n›za olarak bir
harfin yerini de¤ifltiriyor veya kald›rabiliyorum. ‹flte ben-
deki telâkki ve tesir bu mahiyettedir.

Bu mektubu müsvedde etti¤im vakit tam bu anda mü-
ezzin minarede “Allahü Ekber” demiflti. Ben de “Allahü
Ekber (Celle Celâlühü)” ile mukabele etmifl idim. Bu hâl
iflteki kudsiyete aç›k bir iflaret de¤il mi?

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
acz-i tam: tam bir zay›fl›k, güç-
süzlük.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
Allahü Ekber: Allah en büyüktür.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ayet-i celîle: büyük ve yüce ma-
nalar› ihtiva eden ayet.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
belki: umulur, ihtimal, olabilir.
bî hürmet-i Seyyidü’l-Mürselîn:
gönderilen bütün peygamberle-
rin efendisi, reisi.
Celle Celâlühü: “Onun celâli yüce
ve aziz oldu” anlam›nda Allah ad›
an›l›nca söylenen bir sayg› sözü.
cümle: herkes.
ebeden: devaml›, daima.
edebiyat: duygu, düflünce, hayal
ve olaylar› en güzel flekilde, sözlü
veya yaz›l› olarak ifade etme sa-
nat›, literatür.
ekber: daha (en, pek, çok) büyük.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, uygunsuz fiil, dinî suç.
had: güc, ehliyet, yetki.
hadim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
harf: bir alfabeyi meydana geti-
ren, dildeki sesleri ifade eden ve
okuma yazmay› mümkün k›lan
iflaretlerden her biri.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
ibare: cümle.
isabet: rast gelme, rastlama.
istinat: dayanma.
kudsiyet: 1 kutsall›k, mukaddes-
lik, azizlik.
kuvvet: fizikî güç, kudret, takat.
mahiyet: durum.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
matlup: talep edilen, istenilen,
aran›lan fley.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan.
mukabele: karfl›l›kl› okuma.
murâd: istek, arzu dilek.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
mü’min: iman eden, inanan.
müezzin: ezan okuyan kimse.
müsvedde: karalama, yaz› tasla-

¤›, sonradan temize çekilmek
üzere yaz›lan ilk yaz›.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml› olarak, aral›ks›z
flekilde, muttas›l, devaml›.
nam: yerine, vekillik.
raz›: memnun, hoflnut.
saadet: Hayra, ebedî kurtulu-
fla ermek için Allah’›n insana
yard›m etmesi.
selâhiyet: yetki, izin.
selâmet: kurtulma, selâmete

ç›kma.
flive: söyleyifl, telâffuz.
tabir: ifade, söz.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
telâkki: kabul.
tesir: etkileme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete

ait, ahiret âlemiyle ilgili.

Ümmet-i Muhammediye:
Hz. Muhammed’in ümmeti;
Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ba¤l› olan ve yolundan giden-
ler.

vakit: vakit, zaman, an.

zevk: hofla giden hâl.

Zülcelâl: celâl sahibi, büyük-
lük, izzet, heybet ve azamet
sahibi Allah.

1. Yafl ve kuru hiçbir fley yoktur ki, apaç›k bir kitapta yaz›l› olmas›n. (En'am Suresi, 59.)
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Dördüncü hususî mesele: Eski Said lisan›yla da olsa ne
kadar muvaf›k istimal-i silâh ediyorsunuz, bârekâllah!

Manevî tafllar›n›z 
1»'enQ %G søpµ '̀dnh nâr«nenQ rPpG nâr«nenQ Énenh ayet-i

kerîmesinde iflaret buyuruldu¤u üzere hedeflerini buldu-
¤una kaniim. Allah böylelerinin flerlerini kudret k›l›c› ile
kessin. Böylesi hain ve zalimleri Kahhar ismine tevdi
ederiz. Hizmette füturum yok, fakat mânilerin hadd ü
payan› yok. Fakat dünyay› s›rt›ma yükleseler, her taraf›-
m› ateflle sarsalar, bu ulvî düflünceme mâni olmuyor.
Amma buna gönül raz› de¤il, çok fleyler arzu ediyor. Ne
çare, nefis ve cin ve ins fleytanlar› müthifl topuzlarla kar-
fl›ma dikildiklerinden, ister istemez mücadeleye mecbu-
rum, hakikî hizmetten geri kal›yorum. Buna ne kadar
müteessif olsam azd›r.

2 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpNnGnh
Hulûsi

ìÕ

Œ 6 4 œ
Alt› sene bana kemal-i sadâkatle hasbî olarak hizmet
eden ve harika olarak benim gibi bir asabî adam› hiç
bir vakit gücendirmeyen ve müsvedde kâtipli¤ini
daima yapan Süleyman Efendinin f›kras›d›r.

Efendim Hazretleri,

Evvelâ mübarek ellerinizi öper, mukaddes dualar›n›z›
beklerim. Fakir hademeniz ve talebeniz ve kardefliniz
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yen.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kemal-i sadakat: sadakat›n son
derecesi, tam ba¤l›l›k, kusursuz
sadakat.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lisan: konuflma dili.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel, özür.
mâni: engel.
mesele: konu.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücadele: çal›flma.
müsvedde: temize çekilecek ya-
z›.
müteessif: teessüf eden, esefle-
nen, kederlenen, mahzun, keder-
li.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
fler: kötülük.
talebe: ö¤renci.
tevdi: havale, baflkas›na b›rakma.
topuz: bafl taraf› top fleklinde,
sapl› eski bir savafl aleti.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

amma: ama, lâkin, ancak.
asabî: sinirli, öfkeli.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
bârekâllah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
evvelâ: öncelikle.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
hadd-i pâyan: s›n›r ve ölçü.
hademe: hizmetçi.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
hârika: ola¤anüstü.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas›
için, gönülden, isteyerek.

husus: hasl›k, has olma hâli,
hususîyet; bak›m.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
istimal-i silâh: silâh kullan-
ma.
Kahhar: kahreden, kudret ve
kuvvet sahibi, Allah.
kani: kanaat eden, kendinde
olan helâla raz› olup, baflkas›-
n›n hiç bir fleyine göz dikme-

1. Att›¤›n zaman sen atmad›n, ancak Allah att›. (Enfal Suresi: 17.)

2. Onlar›n dualar› flöyle son bulur: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet,
âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Yunus Suresi: 10.)
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olan Süleyman, flimdiye kadar telif olunan mübarek Nur-
lar› birer birer mütalâa ederek her birisinden ayr› ayr› ve
büyük nurlu günefl gibi ›fl›klar gördüm ve çok büyük isti-
fade ettim. O nurlar uhrevî yolumu irae ettiler. Allah siz-
den raz› olsun. Ahiret yolunda bulunan çok noksanlar›-
m› gösterdiler, teflekküründen âcizim. O Nurlar› temsil
ve tasvir edecek kudreti kendimde görmedi¤imden, ru-
humu yoklayarak hissiyat-i kalbiyemi flöyle tasvir etmeye
—min gayr-i haddin— cür’et eyleyece¤im. Hata vaki
olursa da aff›m› istirham ediyorum.

Efendim, görmüfl oldu¤um Risale-i Nur deryas›ndaki
lezzet ve saadetin dünyada hiç emsalini göremedi¤im gi-
bi, kendi vicdanî muhakemem neticesinde kat’iyen anla-
d›m ki; o Risaleler her biri bafll› bafl›na ve ayr› ayr› birer
tefsir-i Kur’ân’d›r. Mahlûkat içerisinde hilkaten insan
fleklinde ve hakikat noktas›nda insaniyetten sükût eden
ve serâpâ manevî yaralar içinde bulunan insanlara bu
Nurlar›n mütalâas› seri flifal› bir ilâç ve yaralar›na gayet
nafi bir tiryak ve merhem oldu¤unu ufac›k karihamla an-
layabildim. Bu nurlar›n k›ymetini zaman gösterecek ve
dillerde destan olarak flark ve garb› gezecek itikad›nda-
y›m. Ve inflaallah Avrupa’ya karfl› dahi Kur’ân’›n ne ka-
dar parlak bir günefl oldu¤unu gösterecektir.

Tekrar ellerinizi öperek, duan›z› isterim Efendim Haz-
retleri.

Talebeniz
Süleyman

ìÕ

âciz: zay›f, güçsüz.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
cür’et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
derya: deniz.
destan: kahramanl›k olaylar›n›
anlatan edebî tür.
emsal: örnekler, benzerler.
garp: bat›da bulunan yerler.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hilkaten: yarat›l›fltan, do¤ufltan,
f›traten.
hissiyat-› kalbiye: kalbe ait his-
ler, duygular.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
irae: gösterme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istirham: rica etme.
itikat: inanç, iman.
kariha: fikir kuvveti, düflünce ka-
biliyeti, zekâ.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.

114 | BARLA LÂH‹KASI

min gayr-› haddin: haddim
olmayarak.
min: den, den beri, den dola-
y›.
muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru netice elde edebilme,
tartma, de¤erlendirme, yarg›-
lama.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nâfî: gideren, giderici, yok
eden, yok edici.

nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
Risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
ruh: his, duygu.
saadet: mutluluk.
serapa: tamamen, bütünüy-
le.
seri: çabuk, h›zl›, sür’atli.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.
flark: Do¤uda kalan ülkeler.
Talebe: talep eden, ö¤renci.

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
telif: eser yazma.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vâki: vuku bulan, olan.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.
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Œ 6 5 œ
(fiu f›kra aklen Hulûsî, kalben Sabri, vicdanen Hüs-
rev hükmünde olan Re’fet Beyin mektubudur.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH
3 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Bu defa Süleyman Efendi vas›tas›yla Yirmi Beflinci Sö-
zü, tashih olunmak üzere huzur-i âlînize takdim ediyo-
rum. ‹’caz-› Kur’ân elhak bir flaheserdir. ‹htiva etti¤i hay-
ret-bahfl hakaik itibar›yla âsâr-› âlîyenizin en mühimidir.
Mu’cizat-› Ahmediye’yi okudum. Çok mükemmel ve ru-
ha ulviyet ve inkiflaf bahfleden çok k›ymettar bir eserdir.
fiu kadar ki, mu’cizat-› Ahmediyenin en büyü¤ü Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan oldu¤una göre, i’caz-› Kur’ân’›n ruhumda
husule getirdi¤i tebeddülât ve münderecat›ndan etti¤im

istifade çok azîmdir. Bu 
4 mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc≈/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh

eserinizle ayet-i celîlesinin muhtevi oldu¤u flümullü ve
pek azametli olan maani-i ulviye ispat edilmifl oluyor. Bu-
günkü terakkiyat-› fenniye ve ihtiraat-› befleriyeyi kendi
mahsulât-› fikriyeleri addeden ve bir hazine-i hakaik olan
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan› mühmel b›rakarak Avrupa’dan
ilim ve irfan dilencili¤i yapan ve ak›ll› geçinen gafiller,
beflerin dünyevî ve uhrevî saadetini temin edecek maâli-
yat ve desatir-i muazzama ile memlû bulunan bu âsâr-›
muhteflemeyi bir nazar-› insaf ve bir teyakkuz-i arifâne ile
mütalâa etselerdi, dalm›fl olduklar› hâb-› gafletten pek
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du¤u hazine.
husûl: olma, meydana gelme.
huzur-u âlî: yüksek huzur, sayg›-
de¤er kimsenin huzuru, yan›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
ihtiraat-› befleriye: insanlar›n
keflfettikleri, bulufllar›.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilim: bilgi, marifet.
inkiflaf: geliflme.
irfan: kültür.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kalben: kalp ile, kalpten.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maaliyat: yüksek ve derin fikir-
ler, insan akl›n›n zor yetiflti¤i fikir-
ler.
maani-i ulviye: yüce manalar,
izahlar.
mahsulât-› fikriye: fikrin meyve-
leri, fikir ve düflüncelerle ortaya
konulanlar.
memlû: doldurulmufl, dolu.
mu’cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler.
Mu’cizü’l-Beyan: aç›klamalar› ile
ak›llar› benzerini yapmaktan âciz
b›rakan (Kur’ân-› Kerim).
muhtevî: ihtiva eden, içine alan,
içinde bulunduran, kapsayan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl; önemsiz.
münderecat: içerisinde olanlar.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
nazar-› insaf: insafl› bak›fl, ada-
letle bakabilen.
ruh: his, duygu.
saadet: mutluluk.
flaheser: fevkalâde, müthifl.
takdim: arz etme, sunma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebeddülât: tebeddüller, de¤iflik-
likler, baflkalaflmalar.
terakkiyat-› fenniye: fennî ilerle-
meler, fenle ilgili yükselmeler.
teyakkuz-u arifâne: bilerek ve
dikkat ederek.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yüksek-
lik.
vas›ta: arac›l›k.
vicdanen: vicdanca, vicdan bak›-
m›ndan, içten, yürekten.

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
âsâr-› âliye: yüksek eserler,
de¤erli kitaplar.
âsâr-› muhtefleme: ihtiflaml›
eserler.
ayet-i celîle: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
azamet: büyüklük, ululuk,

yücelik.
azim: çok, fazla.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
befler: insan, insanl›k.
desatir-i muazzama: muaz-
zam düsturlar, prensipler.
dünyevî: dünyaya ait.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.

eser: kitap.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gafil: gaflette bulunan, ihmal
eden.
hâb-› gaflet: gaflet uykusu.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hazine-i hakaik: hakikatler
hazinesi, gerçeklerin gizli ol-

1. Onun ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah'›n selâm›, rahmet ve bereketleri ebediyen, devaml› olarak üzerinize olsun.
4. Yafl ve kuru hiçbir fley yoktur ki apaç›k bir kitapta yaz›l› olmas›n. (En'am Suresi: 59.)
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çabuk uyanacaklard›. Fakat heyhat, bizler arpa ambar›
içinde açl›ktan ölen tavuklara benzeriz. Elimizde bir mec-
mua-i hakaik dururken ona karfl› göz yumar ve baflkala-
r›ndan istiane ederiz. ‹’caz-› Kur’ân’›n yüksekli¤i hakk›n-
da ne yazsam azd›r. Kalemim onu tavsiften âcizdir. Kud-
ret-i kalemiyem olsayd› hakk›n› vermeye çal›fl›rd›m; ol-
mad›¤› için âcizâne olarak sözümü kesiyorum. Kemal-i
hürmetle mübarek ellerinizden öper ve hizmet-i Kur’ân’-
da sabit olmam hakk›ndaki duan›z› talep ve istirham ede-
rim, efendim.

Re’fet

ìÕ

Œ 6 6 œ

Binbafl› merhum As›m Beyin f›kras›d›r.)

Envar-› Kur’âniye mizan ve bürhanlar›ndan ve k›yme-
ti takdir edilemeyen Sözler nam›ndaki risale-i flerifeler fa-

kiri ihya ediyor, kalbimi nurland›r›yor. 
1»uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g

Çoktan beri aramakta iken, lehülhamd, Cenab-› Hak.
Sözler’i bu fakire ihsan buyurdu. Kalp ve gönlüme âciz
kalemim ve kalim tercüman olam›yor.

Âs›m

ìÕâciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âcizâne: âciz ve güçsüz bir flekil-
de.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân nurlar›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne ya-
z›k.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cize
oluflu.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
istiane: yard›m isteme, yard›m

dileme.
istirham: rica etme.
kàl: söz, konuflma.
kemal-i hürmet: sayg›yla.
k›ymet: de¤er.
kudret-i kalemiye: kalem
gücü.
lehülhamd: hamd ve flükür
onun için bütün övgüler Al-
lah’ad›r.

mecmua-i hakaik: içinde
gerçeklerin bir araya getirildi-
¤i kitap.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mizan: ölçü.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nam: ad.
risale-i flerife: flerefli risale,

çok de¤erli kitaplar.

sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.

takdir: k›ymet verme, ölçme,
ölçüye vurma, de¤er biçme.

talep: istek, dilek.

tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me.

tercüman: ifade eden.

1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
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Œ 6 7 œ
Bahtiyar kardeflim Hüsrev,

Tekrard›r Sözlerde Üç yerde geçiyor.

fiu Risale (HAfi‹YE) bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’›n flu
münevver, mübarek flakirtleri içinde birbirleriyle manen
müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir
medrese salonudur ki, Kur’ân’›n flakirtleri onda her biri
ald›¤› dersi arkadafllar›na söylüyor. Ve Kur’ân-› Mucizül-
beyan’›n hazine-i kudsiyesinin sandukçalar› olan Risale-
lerin sat›c› ve dellâllar›na muhteflem ve müzeyyen bir
dükkân ve bir menzildir. Her biri ald›¤› k›ymettar mücev-
herat› birbirine ve müflterilerine orada gösteriyor. Bâre-
kâllah, sen de o menzili çok güzel süslendirmiflsin.

Said Nursi

ì@Õ
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HAfi‹YE: Yani Yirmi Yedinci Mektubun tamam›n›.

bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bârekâllah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
hususan: özellikle, bilhassa.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla benzerini
yapmaktan ak›llar› acze dü-
flüren Kur’ân.
manen: mana bak›m›ndan,

manaca.
meclis-i nuranî: nurlu toplu-
luk, nuranî meclis.
medrese: yüksek mektep,
üniversite.
menzil: oda, yer, mekân.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücevherat: mücevherler.
müdavele-i efkâr: fikir al›p
verme.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-

lak.

müzakere: bir ifl hakk›nda
konuflma, karfl›l›kl› fikir söyle-
me, dan›flma, görüflme.

müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.

Risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

sandukça: küçük sand›k.

flakirt: talebe, ö¤renci.

umum: bütün hepsi.
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Yirmi Yedinci Mektubun
Üçüncü Zeyli

Œ 6 8 œ

(Said’in bir f›kras›d›r.)

1 W
(Nur Risalelerine çok müfltak ve onlar›n mütalâas›ndan

intibaha düflen bir doktora yaz›lan mektuptur. Bu üçüncü
zeyle, çendan münasebeti azd›r, fakat kardafllar›m›n f›kra-
lar› içinde bu da benim bir f›kram olsun.)

Merhaba ey kendi hastal›¤›n› teflhis edebilen bahtiyar
doktor, samimî ve aziz dostum!

Senin hararetli mektubunun gösterdi¤i intibah-› ruhî
flayan-› tebriktir. Biliniz ki, mevcudat içinde en k›ymettar,
hayatt›r. Ve vazifeler içinde en k›ymettar, hayata hizmet-
tir. Ve hidemat-› hayatiye içinde en k›ymettar›, hayat-› fâ-
niyenin hayat-› bâkiyeye ink›lâp etmesi için sa’y etmek-
tir. fiu hayat›n bütün k›ymeti ve ehemmiyeti, bir hayat-›
bâkiyeye çekirdek ve mebde ve menfle olmas› cihetinde-
dir. Yoksa hayat-› ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir 

aziz: de¤erli.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
cihet: yön, sebep, vesile.
çendan: gerçi, her ne kadar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
hayat-› bâkiye: bâkî olan hayat,

sonsuz hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat.
hidemat-› hayatiye: hayata
ait vazifeler.
intibah: duygular›n harekete
geçmesi, uyan›fl.
intibah-› ruhî: ruhî uyan›fl,
gafletten s›yr›l›fl.
k›ymet: de¤er.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mebde: bafllang›ç.
menfle: esas, kaynak.
merhaba: “Rahat olunuz.”an-
lam›nda bir hitap flekli.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.

mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
vazife: görev.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla.
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la ilgili.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intibah: duygular›n harekete
geçmesi.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
katar: ekler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maarif: kültür, bilgi.
maarif-i fenniye: fen ilimlerinin
e¤itim ve ö¤retimi.
maarif-i ‹lâhî: ‹lâhî bilgiler; dinî
tahsil ve kültür.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
maraz: hastal›k.
mariz: marazl›, hasta, hastal›kl›.
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
merhem: kederi, derdi gideren.
nafi: faydal›.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nurlu: ayd›nlanm›fl.
ruh: tesir.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
tabiat: maddî âlem.
tabip: hasta tedavi eden kimse,
hekim, doktor.
tabip: hekim, doktor.
tarz: usul, yol.
tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme için
yap›lan bak›m.
teftifl: kontrol etme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tiryak-misal: ilâç gibi.
ye’s: ümitsizlik.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulmet: karanl›k.

tarzda flu hayat-› fâniyeye hasr-› nazar etmek; anî bir
flimfle¤i, sermedî bir günefle tercih etmek gibi bir divane-
liktir. Hakikat nazar›nda herkesten ziyade hasta olan,
maddî ve gafil doktorlar e¤er eczahane-i kudsiye-i Kur’â-
niyeden tiryak-misal imanî ilâçlar› alabilseler, hem kendi
hastal›klar›n›, hem befleriyetin yaralar›n› tedavi ederler,
inflaallah. Senin flu intibah›n senin yarana bir merhem
oldu¤u gibi, seni dahi doktorlar›n maraz›na bir ilâç ya-
par. Hem bilirsin, me’yus ve ümitsiz bir hastaya manevî
bir teselli, bazen bin ilâçtan daha ziyade nafidir. Hâlbuki,
tabiat batakl›¤›nda bo¤ulmufl bir tabip, o bîçare marîzin
elîm ye’sine bir zulmet daha katar. ‹nflaallah, bu intibah›n
seni öyle bîçarelere medar-› teselli eder, nurlu bir tabip
yapar. Bilirsin ki; ömür k›sad›r, lüzumlu ifller pek çoktur.
Acaba benim gibi sen dahi kafan› teftifl etsen, malûma-
t›n içinde ne kadar lüzumsuz, faydas›z, ehemmiyetsiz,
odun y›¤›nlar› gibi camit fleyleri bulursun. Çünkü ben tef-
tifl ettim, çok lüzumsuz fleyleri buldum. ‹flte o fennî ma-
lûmat›, o felsefî maarifi; faydal›, nurlu, ruhlu yapmak ça-
resini aramak lâz›md›r. Sen dahi Cenab-› Hak’tan bir in-
tibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâl’in hesab›na
çevirsin, tâ o odunlara bir atefl verip nurland›rs›n. Lü-
zumsuz maarif-i fenniyen, k›ymettar maarif-i ‹lâhiye hük-
müne geçsin.

Zeki dostum! Kalp çok arzu ederdi, ehl-i fenden en-
var-› imaniye ve esrar-› Kur’âniyeye ifltiyak derecesinde
ihtiyac›n› hissetmek cihetinde Hulûsî Beye benzeyecek
adamlar ileri at›ls›n. Hem madem Sözler senin vicdan›nla

befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
camit: ruhsuz, cans›z.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
eczahane-i kudsiye: mukad-
des ve yüce olan eczahane.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤ra-

flanlar.
envar-› imaniye: iman nurla-
r›.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’a ait
s›rlar gizli ilimler, hakikatler.
faide: fayda, menfaat, kâr,
kazanç.
felsefî: felsefeye mensup, fel-
sefe ile ilgili.
fennî: fenne mensup, fenle il-
gili olan.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n

emirlerini unutan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi hikmetle yaratan, Allah.
hasr-› nazar: sadece bir fleye
bak›p ona dikkat etme.
hayat-› fânîye: fânî geçici ha-
yat.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilâç: hastal›¤› tedavide kulla-
n›lan madde.
imanî: imana dair olan, iman-
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konuflabilirler. Her bir Sözü, flahs›mdan de¤il, belki
Kur’ân’›n bir dellâl›ndan sana bir mektuptur ve eczaha-
ne-i kudsiye-i Kur’âniyeden birer reçetedir farz et. Gay-
bubet içinde haz›râne bir musahabe dairesini onlar ile
aç. Hem arzu etti¤in vakit bana mektup yaz. Ben cevap
yazmasam da gücenme. Çünkü, eskiden beri mektupla-
r› pek az yazar›m. Hatta üç senedir kardeflimin, çok
mektuplar›na karfl› bir tek yazd›m.

Said Nursi
ìÕ

Œ 6 9 œ
(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstadü’l-A’zam!

Bilhassa dest ve dâmen-i mübareklerinizi bus edip, her
an ve zaman muhtaç bulundu¤um daavat-› üstadaneleri-
ni niyaz eylerim. Bir hafta evvel Süleyman Efendi Karde-
flim vas›tas›yla irsal buyurulan enva-› iltifat› flamil lütufna-
me-i ekremilerini, kemal-i hasretle alarak müftehiretle
okudum. Bir f›kras›nda tevafukat-› gaybiye hakk›ndaki
kanaat-› âcizânem sual buyuruluyor. (Neam sadakte, Ey-
yühe’l-Üstadü’l-Muhterem) kelimeleriyle icabet ediyo-
rum. Zira, flu tevavukat-› gaybiye-i acibe, bilumum bahr-i
muhit-i nurun talebelerini ve Hatta talebelerin cemaat-i
müstemialar›n› mest ve hayran ve medyun-i secde-i
flükran b›rakm›flt›r. Nurlar›n flu mu’ciznüma kerametleri-
ni, ancak ve ancak Mir’at-› Muhammediye (a.s.m.) ile
müflahede edebiliriz. Bu hakikatin di¤er bir marifeti olan:

bahr-i muhit-i nur: genifl nur ok-
yanusu.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
bûs: öpme, öpüfl, öpücük. öpen.
dâmen-i mübarek: u¤urlu ayak.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dest: el.
eczahane-i kudsiye: mukaddes
ve yüce olan eczahane.
enva-› iltifat: çeflitli iltifatlar.
evvel: önce.
eyyühe’l üstadü’l-azam: en bü-
yük üstat.
eyyühe’l üstadü’l-muhterem:
ey sayg›de¤er üstat.
farz: kabul.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gaybubet: kaybolma, yokluk, göz
önünde olmay›fl, haz›rda olmay›p,
baflka yerde olma.
haz›râne: haz›rcas›na, haz›r bir
flekilde.
icabet: kabul etme, kabul edilme.
irsal: göndermek gönderilmek,
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yollamak.
kanaat-i âcizâne: bu âcizin
fikri, kanaati.
kemal-i hasret: tam bir has-
ret, özlem.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
lütufname-i ekrem: kerem
sahibinin lütuflar›, ba¤›fllar›.
medyun-u secde-i flükran:
flükür secdesi, flükretmek
maksad›yla yap›lan secdeyi
borç bilmek.

mest: keyifle kendinden geç-
mifl, sarhofl, esrik.
mir’at-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’in aynas›.
mu’ciznüma: mu’cizeli,
mu’cize gösteren.
musâhabe: sohbet etme,
söyleflme, görüflme.
müftehir: iftihar eden, övü-
nen.
neam: Pek güzel, hay hay,
evet, öyledir.
niyaz: rica, dua.
reçete: bir ilâc›n tarifesi veya

formülü.
sadakte: do¤ru söyledin, sa-
d›ks›n. manas›nda karfl›daki
kifliye söylenen söz.
sual: soru.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
talebe: ö¤renci.
tevafukat-› gaybiye-i acibe:
gaybî ve manevî bir inayetle
yap›lan, hizmetlere akseden
yard›mlar, görülen kolayl›k-
larla ilgili acayip haller.
vas›ta: arac›.
vicdan: his, duygu.
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lâtif: tatl›, flirin.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
fluyla bir anlam ifade etmesi.
marifet: bilme, derin bilgi.
maruzat: arz edilenler, sunulan-
lar.
meram: maksat, niyet, arzu, is-
tek, içten tasarlanan.
m›sra-› manidar: anlaml› m›sra-
lar.
mir’at-› Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in aynas›.
muhkem: sa¤lam, sa¤lamlaflt›r›l-
m›fl, kuvvetli.
müstakim: do¤ru.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
müflteri: istekli.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nida: ba¤›rma, ça¤›rma, seslen-
me.
ref: kald›rma, giderme.
saadet: mutluluk.
selâmet: kurtulufl, halâs.
selb: red ve inkâr etme.
semli: zehirli.
sevk: yöneltme.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
talebe: ö¤renci.
tarik-i selâmet: selâmet yolu,
sa¤l›kl› yol.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
tevafuk-u fevkalâde: ola¤anüs-
tü uygunluk ve denk gelmeler.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.

Âyinedir bu âlem, her fley Hak ile kaim

Mir’at-› Muhammed’den Allah görünür daim. (HAfi‹YE 1)

fiu iki m›sra-i manidar›, periflan ariz›ma flereflendir-
mek niyetiyle derç ediyorum. Bu fakir ve âciz talebeniz,
flu hayretfeza Keramet-i Kur’âniyeyi ve ‹’caz-› Nebeviye-
yi müflahede etti¤im günden beri, bu babda çok derin
düflüncelere dal›yorum. Ve flu tevafukat-› acibeye müfla-
bih tevafukat, baflka kitaplarda bulunur mu? maksad›yla
çok temafla ediyorum, göremiyorum. Görülse de pek
nadir bir hâldedir. fiu hâlde tevafukat-› gaybiye, bir kera-
met-i alenîye olarak endam›n› nurlarda izhar ediyor. Ve
lisan-› hâl ile beflere hitaben diyor ki: “Ey benîâdem, flu
sisli as›rda dalâlet ref’ ve selbedip necat ve saadet bahfle-
decek ve dima¤›n›zdaki semli kokular›, verd-i (HAfi‹YE 2)

Muhammediye tebdil edecek ve en kestirme ve son de-
rece muhkem ve müstakim bir tarik-i selâmet ve necata
sevk edecek, pek çok keramat ve i’caz›n› gösteren, bizim
bulundu¤umuz derya-i nuranîdir. Ve atiyen daha nice
âsâr-› hafiye tezahür edecektir, diye nida ediyor.

Müsaade-i faz›lâneleriyle bir maruzat›m daha var.
Fakat bu cihette, flahs›m› istisna ederek meram›m› arz
edece¤im. Bendeniz Nurlar›n müfltak müflterilerinde da-
ha do¤rusu yan›k talebelerinde, bir tevafuk-i fevkalâde 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adem: insan-› kâmil.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
aleniye: alenî, aç›k, göz önün-
de.
ariz: mütevazi. ard›ç a¤ac›.
arz: söyleme, ifade etme.
âsâr-› hafiye: s›rl› eserler.
ati: gelecek zaman, istikbal.
ayine: ayna.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
benî: o¤ullar, evlâtlar, çocuk-
lar.

befler: insan, insanl›k.
beyt: iki m›sradan oluflan fliir.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
derc: sokma, içine alma.
derya-› nuranî: nurlu deniz.
dima¤: ak›l, fluur.
endam: flekil, biçim.
hafiye: gizli.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.

hayret-feza: hayret artt›ran.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
i’caz: mu’cize gösterme, kim-
senin yapamayaca¤› fleyleri
yapma.
i’caz-› nebevî: Hz. Muham-
med’in mu’cizesi.
istisna: kaide d›fl› b›rakma.
izhar: gösterme, belirtme.
kâim: ayakta duran, ayakta
bulunan, aya¤a kalkan.
keramat: kerem ve ba¤›fllar,
ikramlar, lütuflar.

HAfi‹YE 1: Lâtif bir tevafuktur ki: Hulûsî-i sâni Sabri Efendi bu beyti ba-
na yazd›.
HAfi‹YE 2: Gül demektir.
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görüyorum. Çünkü enaniyet ve nefsaniyetin fliddetle hü-
kümferma oldu¤u flu as›rda, hepsinin derece-i ihtiyaç ve
ifltiyak› bir, kâffesinin ahlâk ve etvar› bir, umumunun
tarz-› telâkkisi bir ve yekdi¤erine karfl› ah-i lieb ve üm’-
den (kardefl, baba ve anadan) daha kavi bir rab›ta-i haki-
kîye ile merbut, samimiyet ve hakikatperverlikte, âdeta
yekdi¤erine müsabaka eder derecede ciddî ve halis, kar-
defllikte takip ettikleri hat ve hareket bir, ve daha pek zi-
yade birbirine benzeyen tullâb-› nuraniyenin bu harika
hâllerini de ayr›ca bir tevafukat-› gaybiye s›ras›nda görü-
yorum. Zira, ‹stanbul’dan ‹zmir’den, Ayd›n’dan, Kütah-
ya’dan, Isparta’dan, E¤irdir’den ilh. muhtelif beldelerden
seçilip, her s›n›fta mukayyet bulunan talebelerin ayn›
hassalar› haiz olmalar›, calib-i nazar-› dikkat olsa gerek-
tir, zannederim Efendim Hazretleri.

Sabri
ìÕ

Œ 7 0 œ
(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Lütufkâr ve ineyatkâr Üstad›m Efendim Hazretleri!

Ramazan-› flerifin onuncu cumartesi günü, saat on bir
buçukta, her bir nüktesi namütenahi hikmet ve hakikat
müjdelerini havi ve mübeflflir, dokuz nükteli Ramazaniye
ald›m. Ruhumun fevkalâde muhtaç ve müfltak bulundu-
¤u ve nazirsiz eser-i pürnuru, o gece kemal-i fahr ve sü-
rurla yazd›m. Ve asl›n› yine Nisli Haf›z Mahmut Efendi-
ye teslim ettim. Hakk› Efendiye götürdü. Ertesi sabah 

âdeta: sanki.
ah-i liebveüm: ana-baba, bir kar-
defl, annesi de babas› da bir olan
iki kardefl.
asr: yüzy›l, as›r.
belde: flehir, kasaba, memleket,
kent.
calib-i nazar-› dikkat: dikkatli
bakma nedeni.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
derece-i ihtiyaç: ihtiyaç nispeti,
ihtiyaç derecesi.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
eser-i pürnur: çok nurlu eser
parlak kitap.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
mâlik.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikatperver: hakikati sever,
gerçek afl›¤›.
halis: saf, samimî.
harika: ola¤anüstü.
hâssa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
hatt: yol.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hikmet: gizli sebep, gaye.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
ifltiyak: flevklenme, görece¤i gel-
me, özleme, tahassür.
kâffe: hep, bütün, cümle, tama-
m›.
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kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal-i fahr: tam bir iftihar,
övünme.
lieb: baba bir.
lütufkâr: lütuf edici.
merbut: ba¤l›, rabtedilmifl.
muhtelif: ihtilâf eden, ayn›
çeflitten olmayan, birbirine
uymayan, z›t, karfl›t.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
mübeflflir: müjdeleyen, müj-
deci, iyi haber vererek sevin-
diren.

müsabaka: yar›flma.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
namütenahî: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nazir: benzer, efl.
nefsaniyet: kendini, nefsini
çok be¤enme hâli.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
rab›ta-i hakikiye: gerçek

ba¤.

sürur: nefle.

talebe: ö¤renci.

tarz-› telâkki: anlay›fl tarz›,
yolu.

tevafukat-› gaybiye: gaybî
ve manevî bir inayetle yap›-
lan, hizmetlere akseden yar-
d›mlar, görülen kolayl›klar.

tullâb-› nûr: nur talebeleri.

tullab-› nuraniye: nurun ta-
lebeleri.

ziyade: çok, fazla.
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istinsah etti¤im Risaleyi bir daha dikkatli okuyarak, hat-
t›m›n tevafukunu tashih ve Ali Efendiye ait bir mektup
yazd›m. Tam imza edece¤im esnada, ‹slâm köyünden bu
vazifeye manen memur bir adam geldi. Ali Efendiye
gönderdim. Ve flu ümidin fevkinde anî olarak gelen vas›-
ta-i irsal, eserin kudsiyetine sarih ve bariz bir delil oldu-
¤una flüphe kalmad›.

Üstad-› Azizim! Bazen Nurlar› düflünüp, hakikaten
pek çok hakaik ve hikmetleri ihtiva ettiklerini görüyor-
dum. Yaln›z flu flehr-i rahmet ve ma¤firetin ibadat›ndan
olan s›yama ait bir mevzu aç›lmad›¤›n› görerek, üstad›-
ma bir ariza takdim etsem ve otuz günden ibaret olan
Ramazan-› fierife ait Otuzuncu Mektup olmak üzere, bir
niyazda bulunmak emelinde iken, bir sebebe binaen flu
arzumdan feragat ettim.

‹flte bu defa külliyat-› Nur’dan mebhus-i anha risale, bu
abd-i âcize hitaben, “Senin kalbindeki hafî bir arzu ve
hissin, bizim levha-i manevîmizde gayet büyük harflerle
yaz›l›d›r ki, iflte is’af edildi” tarz›nda bana ihsan buyurul-
du. Fakir de, ruhumun mühim bir ihtiyac›n› temin eden,
binler hikmet ve müjdeli Ramazaniyeyi alarak, Kur’ân-›
Azîmüflflan’› inzal edene secdeler ve Nurlar dellâl-i âlîfla-
n›na hadsiz teflekkürler ile, borçlu oldu¤um dua-i faz›lâ-
nelerine müdavim bulundu¤umu arz eylerim Efendim
Hazretleri.

Sabri

ìÕ
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örne¤ini ç›karma, kopya etme.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan› büyük
Kur’ân.
ma¤firet: Allah’›n (cc) affetmesi.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mebhusü’n-anh: sözü geçmifl
fley, kendisinden bahsolunmufl
fley, nesne.
mevzu: konu.
müdavim: bir yere sürekli olarak
giden kimse, gedikli.
mühim: lüzumlu, gerekli.
Ramazaniye: Ramazan Risalesi.
Risale: mecmua, dergi.
risale: mecmua, dergi.
sarih: aç›k, âflikar.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma.
s›yam: oruç.
flehr-i rahmet: rahmet ay›, Ra-
mazan ay›.
takdim: arz etme, sunma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vas›ta-i irsal: gönderilen, vas›tay-
la yollanan.
vazife: görev.

abd-i âciz: âciz, zavall› kul.
âcize: güçsüz, kabiliyetsiz,
beceriksiz.
ariza: isteklerini arz etme, di-
le getirme, alttan üste takdim
edilen yaz› veya mektup.
arz: söyleme, ifade etme.
bariz: aç›k, besbelli.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
delil: iz, niflan, emare.
dellâl-› âliflan: flanl› dellâl, ta-
n›t›c›.
dua-i faz›lâne: faziletli, âlim

kimsenin duas›.
emel: fliddet arzu, ümit.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit,
zaman, hengâm.
feragat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
fevk: üst.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâfî: gizli.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.

hatt: yaz›, el yaz›s›.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
ibadat: ibadetler.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiva: içine alma, kapsama.
inzal: indirme, indirilme.
is’af etme: yard›m etme.
istinsah: nüshas›n› yazma,
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Œ 7 1 œ

Ey Üstad!

Yirmi Yedinci Söz, Müslümanlar› sa’y ü gayretin ve bu
ulvî dinin hizmetine teflvik ediyor. Bu risale sanki ufukta
bir hedef, ehl-i iman için de bir rehber.

Evet bu söz, kalpler içinde bir ifltiyak, ifltiyak içinde bir
nur olmufl. Otuz Üçüncü Mektup ise Otuz Üç pencere-
siyle beraber, hakikat mayesiyle yo¤rulmufl bir varl›k. Bu
k›ymetli eser, ulviyet ve kudsiyet içinde, kuvve-i idrakiye-
siyle hissiz beflere hassasiyet; ve gaflet perdelerinden ha-
kikat› görmeyen nazarlara kuvvet; hakperest ehl-i imana
ise, ulviyet bahfl ediyor.

Hadsiz ihtiyaçlara düflen, zahire aldanarak maddiyata
saplanan ve kendini lâkaytl›k içinde ye’se düflüren zaval-
l›lar, bu mukaddes eserin karii olsunlar, anlas›nlar ki, ne-
reye giderlerse, nereye bakarlarsa bir Hâl›k-› Azam’›n,
bir Rahîm-i Rahman’›n dairesinden, hududundan, kanu-
nundan ve idaresinden harice ç›kamazlar. Her mevcudi-
yet, her vak›a, her tahavvülât, her inayet, her iltifat bir
Kadîr-i Zülcelâl’in yed-i zapt›ndad›r.

Demek oluyor ki, en ufak bir zerrede, Sânii ilân etti¤i
cihetle, koca bir kâinat›n saltanat›n›n küçük numunesi
mevcuttur, denilebilir.

Zekâi

ìÕ

bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
befler: insan, insanl›k.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
eser: bas›lma kitap.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hakperest: do¤ruluk ve haktan
taviz vermeyen ve ayr›lmayan.
Hâl›k-› Âzam: yüce, çok azamet-
li yarat›c›, Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hassasiyet: ihtimaml›l›k, dikkatli-
lik.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltifat: hat›r sorma, gönül alma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kadîr-i Zülcelâl: sonsuz güç, kuv-
vet ve büyüklük sahibi olan Al-
lah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
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kari: okuyucu, okuyan.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
kuvve-i idraki: anlama, kav-
rama gücü, feraset.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
maddiyat: para, mal, zevk vb.
ile ilgili fleyler.
mâye: maya, as›l ve gerekli
madde; temel, esas, as›l, öz.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.

nazar: bak›fl, fikir.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nümune: örnek.
Rahîm-i Rahman: sonsuz
flefkat ve merhamet sahibi
olan, rahmeti bütün herkese
yay›lan bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini
içine alan rahmetin sahibi.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.

sâni: sanatkar.

tahavvülât: tahavvüller, de-
¤iflmeler.

ulvî: yüksek, yüce.

ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik.

üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.

vak›a: vuku bulan, olan fley.

ye’s: ümitsizlik.

yed-i zapt: güç ve kuvvet eli.

zahir: görünen, görünücü.
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ruh: can.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
saadet: mutluluk.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
tahassür: hasret çekme, özlem.
takdim: arz etme, sunma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teselliyetkâr: teselli verici.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne ol-
du¤unu anlama.
tuhfe: hediye, arma¤an.

Œ 7 2 œ
Aziz ve Büyük Üstad›m,

‹ki üç günlük sa’yimin mahsulünden do¤an ve inayet-i
hakla istinsaha muvaffak oldu¤um On Yedince Sözü tas-
hih için takdim ediyorum.

Ey yüce üstad›m, On Yedinci Söz ki: Mefhumu, namü-
tenahi yükselen hakikatlerdir. Yüzlerce teflekkür... Her
söz befleriyetin müptelâ oldu¤u mahfî emraz› gösteriyor.
Ve nurlar›yla teflhis ederek tedavi ediyor. Pekâlâ, pek râ-
nâ anl›yorum ki, benim gibi yaral›, manen zarardide ol-
mufl bir genç için, muhtaç bulundu¤um teselliyetkâr fley-
ler, hep Risale-i Nur’dand›r. Kalbime teselli nurlar›n› ser-
pen Hâlik-› Azam’a binlerce flükür...

Zekâi
ìÕ

Œ 7 3 œ
Sözler, yani Risale-I Ahmediye berahinini yazarken,

çok defalar kalemimi elimden b›rak›p, o asr-› saadetin
anlar›n›n tahassürüyle, hicran›yla yand›m. Bu hicrandan
kalbim a¤lam›fl, gönlüm coflmufl, ruhum vücudumdan
ayr›larak uzaklara gitmifl. Bana teselli tuhfeleri getirmifl.

Öyle yâ, aziz Üstad! Asr-› saadette de¤ilsek, müfltay›-
k›z. Bu bize kâfi. Hazret-i Muhammed (a.s.m.)›n bize b›-
rakt›¤› muazzam bir mu’cizesi bugün elimizde de¤il mi?
O kitap, bize muhtaç ve müfltak bulundu¤umuz saadeti

asr-› saadet: saadet, mutlu-
luk asr›; Peygamberimiz
(a.s.m) ve Dört Halifenin yafla-
d›¤› devire verilen ad.
aziz: muhterem, sayg›n.
berahin: deliller, hüccetler,
bürhanlar.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
emraz: hastal›klar, marazlar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k-› Azam: yüce, çok aza-
metli yarat›c›, Allah.
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,
ayr›l›k ac›s›.

inayet-i hak: her fleyin en
do¤rusunu yapan Cenab-›
Hakk›n korumas›, yard›m›.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
kâfi: yeter, yetecek; elveren,
yetiflen.
mahsul: husul bulan, has›l
olan, meydana gelen fley.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.

mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muazzam: ehemmiyetli,
önemli.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müptelâ: tutulmufl, tutkun,
ba¤›ml›.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
namütenahî: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.
Risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
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vaat etmiyor mu? Ona halisâne sar›ld›¤›m›z zaman muh-
taç bulundu¤umuz zevk-i manevîyi bize vermiyor mu?

Evet aziz Üstad›m, bugün elimizde tuttu¤umuz, gözü-
müzle gördü¤ümüz hakikî insanlara rehber olan o muaz-
zam kitap, o büyük mu’cize ki, ben maddiyat içinde dün-
ya cereyan›nda bo¤ulmak üzere iken, beni onun ulvî ses-
leri ne güzel teselli etmifl ve bana sars›lmaz bir istinatgâh
olmufltur. Hakka namütenahi flükürler olsun.

Muhterem Üstad, bana öyle geliyor ki, manevî saade-
te küflade bulunan ruhum, k›ymettar Risaleleri okuduk-
ça, yazd›kça gitgide bir zevk-i manevî, bir saadet-i ebedî
haz›rl›klar›yla coflacak. Coflkunluklar›m›n hayli devam et-
ti¤i oluyor.

Üstad›m! ‹flte o zaman dünya, nazar›mda bir hiçten
ibaret kal›yor, ebediyete, sonsuza, saadet âlemlerine at›l-
mak istiyorum. ‹flte o dakikalar bu dünyaya bana verse-
ler, bu tatl› hülyalar›m›n bir nebzesini bile vermek iste-
mem. Def olsun gençlik rüyalar›n›n kâbuslu f›rt›nalar›.

Üstad›m, duan›za muhtac›m.

Zekâi
ìÕ

Œ 7 4 œ
Faziletmeap Üstad›m,

Nur sabah› olan Risale-i Nur’dan Birinci, ‹kinci, Üçün-
cü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci, Sekizinci Sözleri istinsah
ederek bera-i tashih, taraf-› âlîlerine takdim ediyorum.
Mezkûr Sözler ki; k›sa olduklar› hâlde mefhumlar› büyük. 

âlem: dünya, cihan.
aziz: muhterem, sayg›n.
beray-i tashih: tashih ederek,
düzelterek, tashih için, tashih
maksad›yla.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
def: mâni olma, savmak, uzaklafl-
t›rma.
ebediyet: sonsuzluk.
faziletmeap: fazilet sahibi, çok
faziletli.
Hak: Cenab-› Hak.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten ve
gönülden olan.
halis: saf, samimî.
hülya: hayal.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
istinatgâh: dayanak noktas›, gü-
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venilecek yer.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
kâbus: s›k›nt›, rahats›zl›k, kor-
ku veren.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
küflade: ferah, nefleli.
maddiyat: para, mal, zevk vb.
ile ilgili fleyler.
manevî: fikrî, hissî.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-

çen, an›lan.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muazzam: ehemmiyetli,
önemli.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
namütenahi: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nebze: bir parça, az miktar.
Nur: ilim.
Risale: belli bir konuda yaz›l-

m›fl küçük kitap, broflür.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
saadet-i ebedî: sonsuz mut-
luluk, sonsuz saadet.
takdim: arz etme, sunma.
taraf-› âlî: büyük, sayg›de¤er
taraf, yüce taraf.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
ulvî: yüksek, yüce.
va’d: söz verme, aht.
zevk-i manevî: manevî zevk,
manevî lezzet, tat.
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Büyük hisler ve ulvî fikir bahflediyor. O Sözler ki; her bi-
ri ayr› ayr› mecralardan cereyan ederek büyük bir derya-
ya dökülen berrak ve saf ›rmaklar gibi ça¤l›yorlar. ‹flte
bendeniz, bu ça¤layan ›rmaklar›n lâtif ve ulvî seslerinden
hayli derece istifade ediyor ve sonlar›nda befleriyetin
baflta âcizlerinin iptilâ oldu¤u emraza flifa verici eczalar
istihsal ediyorum. Kendisini ac›, yoksulluk içerisinde bu-
nal›yor zanneden ve muhayyilesi inkiflaf edememifl kim-
seleri ikaz etmek emelini tafl›d›¤›ma emin olunuz.

Aziz Üstad›m! Anl›yorum ki, kaybolmufl ümitlerimin,
hayat›m›n semas›nda sönen y›ld›zlar›m›n ufulüne teessüf
edip bir fecr-i sabah ararken, bir nur sîma bir nur sabah
karfl›mda parlad›lar. Allah sizden raz› olsun ki, k›ymetli
eserleriniz sayesinde hayat›n k›ymet ve ehemmiyetini
anlad›m. Bu suretle kalbime bir istinadgâh-› manevî bul-
dum diye müsta¤rak-› sürur oluyorum. Hemen; Rabbim,
Üstad›m›z› iki cihanda aziz ve gayelerine vâs›l eylesin,
âmin.

Zekâi
ìÕ

Œ 7 5 œ
Ey Aziz Üstad,

Vak›a, emr-i âlîleri Sözlerin yaz›lmas› hususunda acele
edilmemesi idi; fakat hiç mümkün mü ki, karfl›mda billû-
rî sular ak›tan ulu p›nar›n suyundan kana kana içmek
için acele etmeyeyim. Malûm âlîleri, bendeniz bu husus-
ta vazifelerde çok geç kald›m. Bu cihetleri vuzuh ile
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bo¤ulmufl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
p›nar: çeflme, kaynak.
Rab: yaratan, besleyen, terbiye
eden, Allah.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
saf: temiz, halis, kat›ks›z, kar›fl›k
olmayan.
sema: gökyüzü, gök.
sima: yüz, çehre.
suret: biçim, flekil, tarz.
flifa: deva, ilaç.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
uful: gurup, bat›fl, gözden kaybo-
lufl, görünmez olma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
Vak›a: gerçi, her ne kadar.
vâs›l: hakka ulaflan, hakka eren.
vazife: yap›lmas› bir kimseye ›s-
marlanan ifl.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: sevgili.
aziz: yüksek dereceli, çok de-
¤erli.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
berrak: nurlu, pek parlak, du-
ru, aç›k.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
billûrî: kristal gibi.
cereyan: akma, bir tarafa

do¤ru ak›fl.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
derya: deniz.
ecza: eczac›l›kta, ilâç yapma-
da kullan›lan çeflitli maddeler.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emel: fliddet arzu, ümit.
emraz: hastal›klar, marazlar.
fecr-i sabah: sabah›n ilk ay-
d›nl›¤›.
inkiflaf: geliflme.
iptilâ: iyi veya kötü bir fleye
olan afl›r› düflkünlük, tiryaki-

lik.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istihsal: has›l etme, meydana
getirme, elde etme, üretme.
istinatgâh-› manevî: manevî
deliller, güven veren daya-
nak.
k›ymet: de¤er.
lâtif: tatl›, flirin.
malûm: flüphesiz, belli, evet.
mecra: kanal.
muhayyile: hayal etme gücü.
müsta¤rak-› sürur: sevince
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görüp idrak ederken mümkün mü ki, o ulu p›nar›n billû-
rî sular›yla elimi yüzümü y›kamayay›m, kalbimi parlat-
mak için isti’cal göstermeyeyim. Cenab-› Hakk›n azîm
bir lütfu ki, temin-i maifletim için çal›flt›¤›m zamanlar ara-
s›nda k›ymettar risaleleri yazmak için vakit bulabiliyo-
rum. Bu f›rsatlar› kaç›rmak istemedi¤im içindir ki, acele
ediyorum. ‹sti’calimin en büyük sebebi muhtaç bulundu-
¤um teselliyetkâr nurlar› o Risalelerde buluyorum. Nas›l
ki, içerisinde tevakkuf imkân› olmayan tünellerden haris
kumpanyalar fazla seyr ü sefer etmekle iftihar ederler.
Talebeniz de, keza, o cihan k›ymet risaleleri ne kadar
fazla okur yazarsam, o kadar istifade-bahfl ve müftehir
olaca¤›m.

On Alt›nc› Mektubu serâpâ okudum. Her türlü meza-
him ve meflakkate karfl› gösterdi¤iniz sab›r ve tevekküle
meftun oldum. O Sözler’i okudukça, bütün mevcudiye-
tim bir ›ss›zl›k içinde parlayacak zannettim. Tehacüm-i
›zt›rap için hep güler yüzlü, güzel yüzlü sab›rlar temenni
ettim.

Yirmi Üçüncü Söz, derinden gelen bir sayha gibi insa-
niyete ba¤›ran ve insanlara insanl›klar›n› ihtar eden ve
en âlî makamlara sahip olmak yollar›n› gösteren ve kari-
lerini tekâmüle sevk eden ve meflru aflklar do¤uran öl-
mez bir teselli hat›ras›d›r. Sözü uzatmaya bafllad›m. Yir-
mi Üçüncü Sözü lây›k›yla takdirden âcizim. Çünkü o, bir
teselli ve saadet mayesidir.

Ahmed Zekâi
ìÕ

âciz: gücü yetmez, zavall›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
azîm: büyük.
billûrî: kristal gibi.
cihan k›ymet: dünyaya de¤er.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
iftihar: gurur, övünme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
isti’cal: sab›rs›zlanma.
isti’cal: sonraya b›rak›lmas›n› is-
teme, tehirini isteme.
istifade-bahfl: fayda veren.
kàri: okuyucu, okuyan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kumpanya: cemaat, zümre; ta-
k›m.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
makam: manevî mevki.
mâye: maya, temel, esas, öz.
meftun: tutkun, müptela, afl›r›
ba¤lanm›fl.
meflakkat: zahmet verici ifl.
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meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
mezahim: eziyetler, s›k›nt›lar,
zahmetler, zorluklar, belâlar.
müftehir: iftihar eden, övü-
nen.
p›nar: çeflme, kaynak.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sayha: ça¤r›, ç›¤l›k, feryat.
sefer: yolculuk, seyahat.

serapa: tamamen, bütünüy-
le.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
seyr: bir yerden baflka bir ye-
re gitmek için yola ç›kma,
yolculuk, sefer.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tehacüm-ü ›zt›rap: üzücü
fleylerin insan›n bafl›na üflüfl-
mesi, hücum etmesi.
tekâmül: kemal bulma, ke-
male erme, olgunlaflma.

temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.
temin-i maiflet: geçim temini
sa¤lamak.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teselliyetkâr: teselli verici.
tevakkuf: duraklama, durma.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme, gücünün yet-
medi¤i yerde Allah’tan bekle-
me.
tünel: çevresi kapal› yol.
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Œ 7 6 œ

(Hüsrev’in bir f›kras›d›r.)

Sevgili ve Muhterem Üstad›m Efendim,

Bizi maddî ve manevî tenvir eden, yükselten ve eriflil-
mez feyizlere müsta¤rak k›lan risalelerinize malikiyetim-
den ve lây›k olmad›¤›m hâlde bu flerefe nailiyetimden
dolay›, Cenab-› Hakka bînihaye teflekkür etmekte, gerek
bu flerefe nail olmakl›¤›ma vesile oldu¤unuzdan ve ge-
rekse atiyen bu hususta üzerimize terettüp eden vazife-i
Kur’âniyede muvaffakiyet kazanaca¤›m›z› tebflir etmekte
oldu¤unuzdan dolay›, duydu¤um pek büyük bir sürurla
müftehirim. Üstad›m, hakk›n›zda, hat›r›n›za gelmeyen
nimetlerin en güzeliyle dünyevî ve uhrevî mes’ut olman›-
z› her vakit için dua etmekteyim.

Muhterem Üstad›m, sizi özlemifltim. Aradaki hainlerin
her hususta engel olmalar›, flüphesiz çok müteessir edi-
yor. Bugünkü hâl yüreklerimizi s›zlat›yor, fakat elimizden
bir fley gelmiyor. Nur deryas›n›n feyizli risaleleri kimin
eline geçerse, o zat› kendine ciddî olarak raptetti¤i gibi,
müfltaklar ve ehil olanlar aras›nda dolafl›yor.

1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG
Hüsrev

ìÕ
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müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nailiyet: nail olma hâli; murada
erme, maksada ulaflma, ele geçir-
me.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Nur: ilim.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sürur: sevinç, mutluluk.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
flerefe: itibara, de¤erlilik.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
terettüp: bir iflin birinin üzerine
düflmesi.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la ilgili
vazife, Kur’ân vazifesi.
vesile: bahane, sebep.
zat: kifli, flah›s, fert.

bînihaye: sonsuz, nihayetsiz,
ebedî, tükenmez.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
derya: deniz, bahr.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.

ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
feyiz: ilim, irfan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
malikiyet: maliklik, malik ve
sahip olma.
manevî: ruha ve içe ait olan,

ruhî.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
müftehir: iftihar eden, övü-
nen.
müsta¤rak: gark olmufl, dal-
m›fl, batm›fl, içine girmifl.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metnin "Elhamdülillâh" k›sm› birçok ayet-
te geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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Œ 7 7 œ

(Hüsrev’in Sözler’i yazmaya bafllad›¤› zaman 
yazd›¤› mektubun f›kras›d›r.)

Muhterem Efendim Hazretleri,

Bu sefer okumakl›¤›m›z için irsal buyurdu¤unuz iki ki-
taptan birisini Bekir A¤adan ald›m. Kitab›n birkaç sahi-
fesini okudum. Ve kitab›n bir nüshas› kendimde kalmak
üzere istinsah etmeye bafllad›m. Kitap münderecat›nda
arada s›rada dima¤›m› alâkadar eden mesailden bahset-
ti¤ini ve küçük mektuplar›n pek büyük hakikatleri kucak-
lad›¤›n› gördüm ve çok müstefit oldum.

Alt›nc› Mektuba kadar yaz›lan Sözler’i bir taraftan ya-
z›yor, di¤er taraftan da yaz›n›n geçce yaz›l›fl›ndan s›k›la-
rak okumaya bafll›yordum. Pek çok sürur beni kapl›yor-
du. Alt›nc› Mektuba gelince, flu gurbetteki firkatinizin en
hazin k›sm›n› tayyetti¤inizi ve bir k›sm›n›n da hikâye edil-
di¤ini okudum. Okudukça sizinle beraber kalbim hazin
hazin a¤lamaktan kendimi alamamakta idim. Hatta ya-
n›mda bulunan valideme dahi okudum. Okurken validem
a¤l›yor, gözlerinden yafllar dökülüyordu. Ben de a¤lama-
mak için nefsime cebrediyordum. Di¤er taraftan da, aca-
ba tayyedilen k›sm›ndan biraz yaz›lsa idi…

Hüsrev

ìÕ

130 | BARLA LÂH‹KASI

alâkadar: ilgili, iliflki.
cebir: zor, zorlama, bask›
yapma.
dima¤: ak›l, fluur.
firkat: ayr›l›k.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hakikat: as›l, esas.
hâzin: üzüntü verici.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.

istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
mesail: meseleler.
münderecat: içerisinde olan-
lar.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.
nefs: kendi, flah›s.
nüsha: birbirinin ayn› olan

suretlerin her biri.

sahife: sayfa.

sefer: defa, kere.

sürur: sevinç, mutluluk.

tayy: ç›karma, atma.

terem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.

valide: ana, anne.
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Œ 7 8 œ

Ey Üstad-› Muazzam,

Atabey’e gelen Ramazan meyvesi olan ve Ramazan-›
flerifin hikmetlerini bildiren Söz, bizi ikaz ve bilmedi¤imiz
hikmetleri tasrih ediyor. Okudu¤um her söz, neflr etti¤i-
niz o ulvî hakikatler için âciz lisan›m tavsif ve takdirden
âciz kal›yor. Ve görüyor ve anl›yorum ve öyle iman edi-
yorum ki, bir zaman gelecek, bu risalâtülenvar ve mek-
tubatünnur, için için atefllenen, feveran eden bir da¤ gi-
bi hararetle nurfeflan bir menba kuvvetine tesahub ede-
cek. Ve belki de etmifltir. Bir dü¤mesine basmakla her ta-
raf› ziyaya müsta¤rak eden bir elektrik dinamosu gibi
kendinden çok uzak mesafeleri ikaz ve irflat nuruyla iha-
ta edecektir.

Nurun Eski Talebesi Merhumu
Lütfü’nün Arkadafl› Zeki

ìÕ

Œ 7 9 œ
(Hüsrev’in bir f›kras›d›r.)

Muhterem Efendim, sevgili Üstad›m,

Yirmi Dokuzuncu Mektubun bir k›sm›n› nas›l bul-
du¤um ferman buyuruluyor. Bu hususta ne yazabilirim,
ne gibi bir fikir dermeyan edebilirim? Risalelerin her
birisinin nurlar› bir, fakat mevzular› ayr›, güzellikleri ayr›, 
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mim.
nurfeflan: nur saçan, ayd›nlatan.
risaletü’l-envar: nurlu, ›fl›k saçan
risaleler.
takdir: k›ymet verme, de¤er biç-
me.
talebe: ö¤renci.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tesahub: sahip ç›kma, benimse-
me, koruma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

âciz: gücü yetmez, zavall›.
dermeyan: ortada olan fley,
arada, ortada bulunan, ortaya
konmufl.
dinamo: hareketi elektrik
ak›m›na çevirmeye yarayan
alet.
ferman: emir, buyruk.
feveran: kaynama, f›flk›rma.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

hakikat: as›l, esas.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
ihata: kuflatma, içine alma.
iman: inanma, itikat.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
lisan: konuflma dili.
menba: kaynak.
merhum: rahmete kavufl-

mufl, ölmüfl, ölü.
mesafe: uzakl›k, ara.
mevzu: konu.
muazzam: sayg›de¤er, mü-
beccel.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
müsta¤rak: gark olmufl, dal-
m›fl, batm›fl, içine girmifl.
neflr: herkese duyurma, ta-
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lâtiflikleri ayr›, zevkleri ayr›d›r. Bu risalenin nuru di¤er ri-
saleler gibi her taraf› parlak, her köflesi güzeldir. Bilhas-
sa ruhlar›m›z› s›zlatan, kalplerimizi a¤latan bu hâl-i mü-
essife dolay›s›yla, sevgili Üstad›mdan bir flifa-i acil bekli-
yordum. Bu flifay›, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu Nükte-
ler bekledi¤im devay› vermifl ise de, binler maslahat ve
faydalar› içinde yaln›z bir maslahat için bile olmad›¤› hâl-
de tebdil edilen fleair-i ‹slâmiyeden baz›lar›, bizi çok
me’yus ve müteessir ediyor.

Fakat, sevgili Üstad›m, zaman takarrüp etmifl olmal›
ki, bir taraftan mülhitlerin tecavüzleri ziyadelefltikçe, di-
¤er taraftan muhterem Üstad›m›z›n, Kur’ân’›n feyzi ile
nail oldu¤u hakikat deryas›ndan kükreyip gelen gizli ha-
kaik› izhar etmesi bizim sevincimizi art›rmaktad›r. Ma-
dem çiçekleri görmek için bahar› beklemek zarureti var-
d›r; biz de onu fliddetle ve sab›rs›zl›kla intizar etmekteyiz.

Hüsrev

ìÕ

Œ 8 0 œ
(Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili muhterem Üstad›m, k›ymettar Üstad›m,

Bekir A¤a ile gönderdi¤iniz mektuptan duydu¤um sü-
ruru tarif etmek, benim gibi âciz bir talebenin ne lisan› ve
ne de kaleminin haddi de¤ildir. Sevincimden mektubu-
nuzu takbil ediyor, ruhum sizinle yaflad›¤› hâlde, cismen

âciz: gücü yetmez, zavall›.
bilhassa: özellikle.
cismen: cisim itibar›yla, cisim ola-
rak, vücutça, bedence.
derya: deniz.
deva: ilâç, çare.
fayda: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
feyzi: bolluk ve berekete ait.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâl-i müessife: üzücü durum.
intizar: bekleme, gözleme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâtif: güzel, hofl.
lisan: konuflma dili.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
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maslahat: uygun ifl, yerine
göre icap eden davran›fl.
me’yus: yeise düflmüfl, ümit-
siz, kederli.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.

nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
flifa-i acil: acil flifa, iyileflme
sebebi.
sürur: mutluluk.
takarrüp: yak›nlaflma, yak-
laflma, yanaflma.

takbîl: öpme.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
namusa sald›rma, sark›nt›l›k.
zaruret: mecburiyet, zorunda
olmak, zorunluluk.
ziyade: Artma, ço¤alma.
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uzak bulundu¤umuzdan a¤l›yordum. Zaman oluyor ki,
gözlerimden dökülen yafllar› yaz› yazmak veyahut Risa-
leleri okumakla teskin edebiliyorum. Zaman oluyor kal-
bim mütemadiyen a¤l›yor, ah Sevgili Üstad›m. Sizden
pek büyük istirham›m budur ki: Beni affediniz. ‹ki-üç se-
neden beri dünyay› sevmez oldu¤um hâlde kurtulamad›-
¤›mdan çok müteessirim. Iss›z sahralar, susuz çöller, ru-
humun birer meskeni oluyor. Hayalen oralarda dolafl›yo-
rum. Güya bir fley ar›yorum. Evet, bir fley ar›yorum.
Heyhat, arad›¤›m hem çok yak›n, hem çok uzak görünü-
yor. Bilmiyorum, daha ne kadar zaman bu hâl içerisinde
ç›rp›naca¤›m. Evet, yine pek çok müteflekkirim. Nas›l te-
flekkürüm hadsiz olmas›n? Henüz bir sene oldu; iki gece
birbiri üstüne gördü¤üm iki rüya-i sad›kada, temelleri
at›lmakta olan büyük bir gülya¤› fabrikas›n›n kâtipli¤ine
tayin edilmifl ve ifle mübafleret etmifltim. Bu rüya tarihin-
den iki ay sonra risaleleri yazmaya bafllad›m. Ve bilhas-
sa Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci ve Sekizinci Mese-
lelerinde, hizmetimizin makbuliyeti ve r›za-i ‹lâhî dâhilin-
de oldu¤u pek aç›k bir lisanla yaz›lmas›, âciz talebenizi
de dilflad etmiflbulunuyor. Sevgili Üstad›m, Allah sizden
ebeden raz› olsun.

Hüsrev
ìÕ

Œ 8 1 œ
Ey Aziz Üstad!

Bu defa yazmaya muvaffak oldu¤um üç mevk›ftan mü-
rekkep Otuz ‹kinci Sözü bera-i tashih takdim ediyorum. 
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muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
r›za-y› ilâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
rüya-y› sad›ka: gerçek ç›kan rü-
ya.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
teskin: sakinlefltirme, yat›flt›rma.

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
aziz: muhterem, sayg›n.
beray-› tashih: tashih ede-
rek, düzelterek, tashih için,
tashih maksad›yla.
bilhassa: özellikle.
dahil: içinde, giren.
dilflad: sevinmifl, kalbi hofl ol-
mufl, gönlü hofl.
ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.
güya: sanki.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayalen: hayalî bir flekilde.
Heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
istirham: rica etme.
kâtip: yazan, yaz›c›.
lisan: konuflma dili.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mesele: konu.
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.

mevk›f: durak noktas›.
mübafleret: bir ifle bafllama,
giriflme, temas.
mürekkep: terkip edilmifl, iki
veya daha çok fleyin kar›flma-
s›ndan meydana gelen bile-
flik.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
müteflekkir: teflekkür eden.
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‹fl bu kitab›m, nazar-› âcizide giranbaha bir hazine oldu-
¤unu yazmaya bilmem lüzum var m›? Dünyan›n ölçül-
mek imkân› olmad›¤›n› söyleyen zat ve fikr-i beflerin nâ-
mahdut bir arazi oldu¤unu iddia eden adam ne do¤ru
söylemifller. Bu noktada fikrim; gittikçe inkiflaf eden ef-
kâr›m›n ve dar muhayyilemin genifllemesinden mütevel-
lit bir fikirdir. Dünyan›n ölçülmez bir boflluk oldu¤unu ve-
fikr-i beflerin nâmahdut oldu¤unu izah maksad›na müste-
nit de¤ildir. Demek ki, her Risaleden ruhum ayr› ayr› g›-
das›n› al›yor. Otuz ‹kinci Sözün kalbime ve ruhuma bah-
fletti¤i safa-i sermedî ve cavidanî de¤il mi ki, bu uzun
mektubumla mesruriyetimi izhar için sizi taciz etmeme
bâdî oluyor. Hülâsa, tatl› bir sermestî içinde hayat›mdan
memnunum. ‹nflaallah, duan›z himmetiye böyle meflru
bir sermestî içinde hayat-› ebediyeye vâs›l olaca¤›m, in-
flaalah.

Ahmed Zekâi
ìÕ

Œ 8 2 œ
(Hüsrev’in bir f›kras›d›r.)

Çok Muhterem, Sevgili Üstad›m,

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü K›sm›n› okuduk.
Mektup münderecat› hepimizi flevke getirmifl, sevinçle
her taraf›m›z› doldurmufltu. Kur’ân-› Hakîm’in baz› âyâ-
t›ndan ç›kan k›v›lc›mlar›yla, bir taraftan akl› gözlerine
inmifl olan maddiyyunlar ve emsali tabakas›na karfl›,
Mektubatü’n-Nur ve Risalâtü’n-Nur ile meydan okuyarak arazî: arzlar, yerler, topraklar.

âyât: iflaretler, deliller; Allah’›n
varl›k ve birli¤ine iflaret eden de-
liller.
bâdî: sebep olan, yol açan, vesile.
cavidanî: sonsuza ait, ebedî, ben-
gi, sonu olmayan.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
emsal: efl, benzer.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fikr-i befler: insanlar›n fikri, in-
sanlar›n düflüncesi.
giranbaha: k›ymet ve pahas› çok
olan.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
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himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
hülâsa: k›saca, özet.
iddia: davaya kalk›flma, dava
etme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

maddiyyun: maddeyi ezeli
ve ebedi kabul edenler.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.
mesruriyet: mesrur olma, se-
vinme, sevinçlilik.
muhayyile: hayal etme gücü.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
münderecat: içerisinde olan-
lar.
müstenit: istinat eden, daya-
nan.

mütevellid: do¤an, do¤mufl.
namahdut: s›n›rs›z, hudutsuz.
nazar-› âcizi: zay›f kiflinin ba-
k›fl›.
safa-y› sermedî: daimî, sü-
rekli olan safa.
sermest: sarhoflluk.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kmak.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
zat: kifli, flah›s, fert.
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onlar›n kafalar›na hakikat tokmaklar›n› vurmakta ve di-
¤er taraftan onlar›n kalplerini pek parlak feyizleriyle dol-
durmaktad›r.

On sekiz bin de¤il, Sevgili Üstad›n buyurduklar› gibi
yirmi sekiz bin âleme bakan o büyük Furkan-› ‹lâhînin,
bugünkü as›rdan baflka gelecek as›rlara da bakan vecih-
lerinin baz› mühim noktalar›na iflaret edilmesi ve lâfzul-
lah üzerinde vaki tevafukat›n göze çarpacak ve nazar›
celp edecek flekle ifra¤ edilmesi ve baz› kelimelerde gö-
rünen mâniler tevafukat›n güzellikleriyle meydana ç›ka-
r›lmas› hakk›nda vaki Üstad›m›n fikirlerine haddim olma-
yarak yine Üstad›mdan ald›¤›m kuvvet ve cesaret ile iflti-
rak ediyorum. Ve böyle bir Kur’ân-› Kerîm’in yaz›lmas›
hakk›nda vaki olacak her fedakârl›¤a haz›r oldu¤umu,
utanarak, bafltan aya¤a kadar beni istilâ eden bu sürurun
verdi¤i hâlet-i ruhiye üzerine arz ediyor ve ayr›ca diyo-
rum ki: Sevgili Üstad›ma istenilen flekilde kendi elimle
yaz›lm›fl bir Kur’ân-› Kerîm’i yaz›p takdim etmeyi çok ar-
zu ediyorum. Fakat meselenin müstaceliyetini düflünemi-
yordum. Ve bir de di¤er kardefllerimin bu flereften mah-
rumiyetidir ki, bu fikrimin ve bu arzumun kabulünde ›s-
rar edemiyorum. Evet Sevgili Üstad›m! ‹nflaallah zaman
takarrüp etmifltir. ‹nflaallah mev’ud vakte biz de eriflmifl
bulunuyoruz. Art›k sebep Selef-i Salihînin Kur’ân’a hafli-
ye olarak bir fley ilâve edilmemesi hakk›ndaki kararlar›n›n,
zamanlar›na aid bulunmas› ve ulema-i müteahhirînin mü-
saadeleri de Arapçan›n tahsili cihetine gidilmedi¤inden
ileri geldi¤i kanaatini tafl›yarak, Arapçan›n okumak ve
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ve Cemaatin ilk rehberleri ve As-
hap ile Tabiînin ileri gelenleri ile
Tebe-i Tâbiînden olan Müslüman-
lar.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
sürur: sevinç, mutluluk.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
takarrüp: zaman›n gelmesi, vakti
yak›n olma.
takdim: arz etme, sunma.
tevafukat: uygunluk.
ulema-i müteahhirîn: son za-
manlarda yetiflen büyük âlimler.
vâki: ilham, müflahede, keramet.
vecih: cihet, yön.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
arz: söyleme, ifade etme.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cihet: yan, yön, taraf.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
feyiz: ilim, irfan.
Furkan-› ‹lâhî: ilâhi kitap,
Kur’ân-› Kerîm.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh

hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
hafliye: bir eserin metnini
flerh ve izah eden kitap.
ifra¤: bir hâlden baflka bir ha-
le sokma, çevirme.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
ifltirak: kat›lma.
kanaat: görüfl, fikir.
lâfzullah: Allah lâfz›.
mahrumiyet: mahrumluk, di-

ledi¤ini, istedi¤ini elde ede-
meme, nasipsizlik, hissesizlik.
mâni: manalar.
mesele: ehemmiyetli, önemli
ifl.
mev’ûd: zaman› belirtilmifl,
vadeli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsta’celiyet: âcil olma hâli.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
selef-i salihîn: Ehl-i Sünnet
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yazmak istenilmedi¤i bir zamanda bulunuyoruz. Bina-
enaleyh Kur’ân hakk›nda Sevgili Üstad›m›n düflündükle-
rine pek büyük bir ihtiyaç olmakla beraber, bu güzel ve
pek büyük bir emr-i hayra kap› açan bu iflin hemen ik-
mal edilmesi için her fleye tercih edilmesi rica ve istirha-
m›nday›m. (Saatçi Lütfü Efendi kardeflim de bu kanaat-
tedir.)

Sevgili Üstad›m! Allah sizden hem ebediyen raz› ol-
sun, hem de her bir hay›rl› iflinizde muvaffak etsin, dua-
s›yla Cenab-› Hakka müteflekkir oldu¤um hâlde size olan
minnettarl›¤›m› arz eder ve dâmenlerinizi öperim, muh-
terem efendim hazretleri.

Hüsrev
ìÕ

Œ 8 3 œ
Ey Üstad,
Kur’ân’›n bir ma’kesi olan yazd›¤›n Risaleler, senin ne

büyük üstat oldu¤unu kabul ve teslime kâfidir. Sen ki, ey
aziz Üstad, ‹slâmiyet üzerine çöken zulmet ve gaflet per-
delerini Risalelerinle y›rtt›n. O mülevves perdeler alt›nda-
ki en nurlu hakikatleri meydana ç›kard›n. Senin sars›l-
maz azmin, kahraman metanetin, arams›z sa’yin semere-
siz kalmad›. Anadolu’nun ortas›na öyle bir âb-› hayatçefl-
mesi açt›n ki, (HAfi‹YE) bu çeflmenin musluklar› yazd›¤›n›z 

HAfi‹YE: Bu hizmet-i kudsiyedeki sevap ve flerefte benim gibi bîçarenin
hissesi, tasavvur etti¤iniz miktardan binde bir düflse yine flükrederim. Ehl-i
hüner, elmas kalemleriyle imdad›ma yetiflen sizin gibi Kur’ân’›n halis fla-
kirtleridir.

âb-› hayat: hayat suyu.
ârâm: durma, e¤lenme, dinlen-
me.
arz: sunma, bildirme.
aziz: sevgili.
azm: kas›t, niyet.
bîçare: çaresiz.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâmen: etek.
ebediyen: ebedî olarak, sonsuza
kadar.
ehl-i hüner: hünerli kifliler, bilgi
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sahipleri.
emr-i hay›r: hay›rl› ifl.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: samimî, ciddî, safî.
hizmet-i kudsiye: mukaddes
hizmet.
ikmal: tamamlama, bitirme.
istirham: isteme, rica etmek.
kâfî: yeter, yetecek; elveren,
yetiflen.

kanaat: inanma, görüfl, fikir.
ma’kes: ayna.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
minnet: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür etme.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k,
düzensiz.
müteflekkir: teflekkür eden.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.

raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.

Risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.

flakirt: ö¤renci, talebe.

semere: meyve, güzel netice.

tasavvur etme: düflünme, ta-
sarlama.

üstat: ö¤retici, ö¤retmen.

zulmet: karanl›k.
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Risalelerin, neflretti¤iniz eserlerin hakaik›d›r. Menba ve
madeni, bâkî olan Kur’ân-› Hakîm’in bahridir. Bir gün
olup bu dâr-› imtihandan saadet âlemlerine göçtü¤ün za-
man, k›ymetdar eserlerin seni nam›nla beraber yaflata-
cakt›r. Ne mutlu, senin açt›¤›n çeflmenin k›ymetini takdir
ile ona muhaf›z ve müdafi olan ve icab›nda eserlerinin
ahkâm›n› ilân ve telkin u¤runda bin can ile hayat›n› fe-
daya müheyya olan, candan sevdi¤in talebelerin var. Uh-
revîler diyar›nda oldu¤unuz zamanlarda dahi sizin ruhu-
nuzu muazzep edecek hareketlerde bulunmayacaklar›na
emin olunuz. Bir çok esrar-› Kur’âniyenin anahtarlar›n›
flimdiden talebenize tevdi etti¤inize, onlar canla baflla si-
ze minnettar ve müteflekkirdirler. Bu gün saçmakta oldu-
¤unuz feyizli nurlar, befleriyetin hakikî insan olanlar›n›
payans›z sürurlara isti¤rak ederek, mükellef olduklar› ve-
zaifi bildiriyor. Hizmetiniz inkâr edilmez ve senin feda-
kârl›¤›n azîmdir.

Aziz Üstad! Hizmetin göklerde gezsin (HAfi‹YE) ve siz
destanlarda geziniz. Fedakâr Üstad! Diyanetten medet
almayan, ehl-i gafletin gafletini ziyadelefltiren edebiyat
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da eden.
feyiz: ilim, irfan.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikî: gerçek, sahici.
hüsn-i tesir: güzel etki.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ihlâs: içten, samimî bir ifli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
isti¤rak: gark olma, dalma, bir fle-
yin içine gömülme, bir fleyle kap-
lanma.
istihsan: güzel bulma.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maden: öz, cevher.
medet: inayet, yard›m, imdat.
menba: kaynak.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muazzep: azap içinde bulunan,
eziyet çeken, çok s›k›nt› gören.
müdafi: müdafaa eden, savunan,
koruyan, dayanan.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
müreccih: tercih eden, üstün tu-
tan.
müflevvik: teflvik eden, iste¤ini
artt›ran.
müteflekkir: teflekkür eden.
nam: ün, flöhret, flan.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
payan: son, nihayet, bitim, ak›-
bet.
r›za-i ilâhî: Allah›n r›zas› hoflnut-
lu¤u.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sürur: sevinç, mutluluk.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: talep eden, ö¤renci.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
tevdi: emanet etme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vezaif: vazifeler, ifller.
ziyade: Artma, ço¤alma.

1. Bana arkamdan hay›rla yâd edilmeyi nasip eyle.

HAfi‹YE: Bu kardeflimin bu hissine ifltirak etmiyorum. R›za-y› ‹lâhî kâfi-
dir. E¤er O yar ise, her fley yard›r. E¤er O yar de¤ilse, bütün dünya alk›fl-
lasa befl para de¤mez. ‹nsanlar›n takdiri istihsan›, e¤er böyle iflte, böyle
amel-i uhrevîde illet ise, o ameli iptal eder; e¤er müreccih ise, o amelde-
ki ihlâs› k›rar; e¤er müflevvik ›se saffetini izale eder; e¤er s›rf alâmet-i
makbuliyet olarak, istemeyerek Cenab-› Hak ihsan etse, o amelin ve il-
min insanlarda hüsn-i tesiri nam›na kabul etmek güzeldir ki, 
1 nøj/ôpN'’rG p‘ m¥róp°U n¿É°nùpd /‹ rπn©rLGnh buna iflarettir.

ahkâm: emirler, hükümler,
buyruklar.
âlem: dünya, cihan.
amel-i uhrevî: ahirete ait ifl,
amel.
azîm: büyük, yüce, ulu.
aziz: de¤erli.
bahr: deniz.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,

sonsuz.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
dâr-› imtihan: imtihan yeri,
dünya.
destan: kahramanl›k olaylar›-
n› anlatan edebî tür.
diyanet: din.
diyar: memleket.
edebiyat: naz›ml›, nesirli gü-
zel sözler.

ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.
emin: müsterih, rahat.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’a ait
s›rlar, gizli ilimler.
fedâ: u¤runa verme, kurban
olma.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
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denilen müthifl sarhoflluk, ancak ve ancak sizin âsâr ve
telkinleriniz sayesinde mündefi oluyor. Dinsiz milletler
payidar olamayaca¤› ve hatta insaniyeti bile ö¤reneme-
den dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mant›kî
delillerle ispat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvî ve ihatal›.

Sevgili Üstad›m! Müsterih olmal›s›n›z ki, sizin sa’yiniz
beyhude de¤ildir. Lâyemut risalelerin ilelebet k›ymetli el-
lerde gezecek. Bugünkü dinsizlere haddini bildirecek. Ve
belki iman dahi bahfledecek. Zaten sizin talebiniz bu de-
¤il mi? Emeliniz, gayeniz, iman dairesinde ikaz ve irflad
hedeflerine yetiflmek de¤il mi? Felsefe mezbelelerinde
nâlân, sürünen edepsizler elbette hakikî edebi ve edebi-
yat› sizin eserlerinizde bulacaklar›na asla flüphe yoktur
ki, böyle olacak. Siz de art›k Muhterem Üstad, muhtaç
olan koca bir millete tarif ve mikyas kabul etmez bir hiz-
meti ifa etmiflbulunuyorsunuz. Bu millet, bu toprak, bu
vatan hiçbir zaman size olan borçlar›n› ödeyemezler. Di-
lerim ki, bu azîm, kudsî hizmetinizin mükâfat›n› Cenab-›
Hak size pek lây›k bir tarzda ihsan etsin. Dünya ve ahi-
rette sizden ve bizim gibi âciz ve kusurlu hizmetçilerin-
den raz› olsun, âmin.

Lütfi’nin Arkadafl›, Zeki

ìÕ
âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
âsâr: eserler, izler, niflanlar.
azîm: büyük, yüce.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
beyhude: bofluna, faydas›z.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
edebî: terbiye ve nezaketle ilgili.
edebiyat: naz›ml›, nesirli güzel
sözler.
emel: fliddet arzu, ümit.
felsefe: bir fleyin nazarî yönü.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
ihatal›: kuflat›c›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ikaz: uyar›.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
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insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
ispat: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lam
ve dayan›kl› hâle getirme.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâyemut: ölümsüz, sonu ol-
mayan, hayat› sona ermez.
makul: akla yak›n, akla uy-
gun, akl›n kabul edece¤i.
mant›kî: akla ve mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
mezbele: süprüntü yeri, süp-

rüntülük, süprüntü dökülen
yer, çöplük.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mükâfat: ödül.
mündefi: def edilmifl, atlat›l-
m›fl, savuflturulmufl, savul-
mufl.
müsterih: rahat, emin.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.
nalân: inleyen, inleyici, feryat

eden.
payidar: iyice yerleflmifl, sü-
rekli, kal›c›, sabit, kaim, de-
vaml›.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sarhoflluk: kendinden geç-
mifllik.
talep: istek, dilek.
tarz: biçim, flekil.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
ulvî: yüksek, yüce.
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Œ 8 4 œ

(Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m,

Yorucu bir kuvvetle gece ve gündüz beni düflündüren
ve fakat hiç de k›ymeti olmayan vaziyetten kurtaran
mektubunuzu ald›¤›m vakitten beri sürur içinde, Cenab-›
Hakka bînihaye teflekkürlerimi takdim ediyor ve befl va-
kitte, eltaf-› ‹lâhiyeye mazhariyetimize dua ediyorum.
Bilhassa sevincimi art›ran keyfiyet, Cenab-› Hakk›n s›rf
hizmet-i Kur’ân’da istihdam etmesinin ifl’ar buyurulmas›-
d›r.

Muhterem Üstad›m! Vaziyetimden çok çok memnu-
num. Art›k emr-i âlîleri mucibince hiç bir fley düflünmü-
yorum. Düflündü¤üm bir fley varsa, o da Risale-i Nurdan
Sözler’i ikmal etmek, bunlardan istinsah ederek arkadafl-
lar›m›z›n ço¤almas›n› temin etmek için lây›k›yla çal›fl-
makt›r. Bunun için kendimde gördü¤üm ariyet ve ema-
net bir varl›¤a de¤il, belki Cenab-› Hakk›n kudret ve lü-
tuflar›na istinat ediyorum.

Muhterem Üstad›m! Yazd›¤›m Otuz ‹kinci ve Yirmi
Yedinci Sözleri takdim ediyorum. Yirmi Yedinci Mektup-
ta arkadafllar›m›z›n ihtisasatlar›n› okurken bilseniz ne ka-
dar sürur duyuyorum. Yekdi¤erine ayr›lmamak için k›y-
metsiz maddî iplerle de¤il, k›ymetli ve manevî iplerle ba¤-
lanm›fl bir aile ve bir cemaat efrad›n›n hissedece¤i sevinç-
le mütelezziz oluyorum. fiüphesiz Zat-› Üstadâneleri 
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örne¤ini ç›karma, kopya etme.
ifltirak: kat›lma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kâfî: yeter, kâfi gelir.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: fikrî, hissî.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
müreccih: tercih eden, üstün tu-
tan.
müflevvik: ayartan, k›flk›rtan,
tahrik eden.
mütelezziz: lezzet alan, tat hisse-
den, hazzeden, hofllanan.
nam: yerine, vekillik.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
saffet: safîlik, halislik, ar›l›k, ber-
rakl›k.
sürur: sevinç, mutluluk.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: be¤enme.
temîn: elde etme.
vaziyet: durum.
yâr: dost.
zat-› Üstadâne: üstad›n zat› bü-
yük bir âlim olan Bediüzzaman
Hz. kendisi.

alâmet-i makbuliyet: kabul
olundu¤unu belirtilen iflaret,
niflan v.b.
amel: ifl, uygulama, yapma.
amel-i uhrevî: ahirete ait fiil,
amel, ibadet, neticesi ahirette
görülecek amel.
ariyet: geçici olarak, vadesiz
verilen ödünç, i¤reti.
bilhassa: özellikle.
bînihaye: sonsuz, nihayetsiz,
ebedî, tükenmez.
cemaat: topluluk.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.

efrat: fertler.
eltaf-› ‹lâhiye: ilâhi lütuf, ba-
¤›fl.
emanet: geri al›nmak üzere
b›rak›lan fley.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
hüsn-i tesir: güzel, iyi tesir,
etki.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük,
do¤ruluk.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.

ihtisasat: duymalar, hisset-
meler.
ikmal: tamamlama, bitirme.
illet: sebep.
ilm: marifet, vukuf.
iptal: bofl, hükümsüz b›rak-
ma.
ifl’ar: anlatma, bildirme.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
istinat: dayanma, güvenme.
istinsah: nüshas›n› yazma,
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bafl›m›zda olmakla beraber, büyük olanlar›m›z a¤abey ve
beraber olanlar›m›z da kardefllerimiz olmufllard›r. Veya-
hut ben bu cemaatin içerisine dâhil oldu¤umdan fevkal-
had bahtiyar›m. Kur’ân-› Mübin’in nurlar›n›n ahz ve nefl-
ri hususunda, Sevgili Üstad›m›z, flahsiyetiniz vas›ta k›l›n-
mas›ndan dolay›d›r ki, sizi bize veren Cenab-› Hakka
minnettarl›¤›m›z› tahdit edemeyiz.

Hüsrev

ìÕ

Œ 8 5 œ

(Sabri’nin bir f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem!

Bilistinsah takdim-i huzur-i faz›lâneleri k›l›nan Yirmi
Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesi tam zaman›nda iz-
har-› endam etmifltir. fiu mübarek eser Risaletü’n-Nur-
Nur ve Mektubatü’n-Nur’un bir nevi tarihçeleri oldu¤u
gibi, di¤er cihetten de âsâr-› pürenvar›n senedat ve bera-
hin-i kat’iyeleri hükmünde görülmekle beraber, üç sene-
den beri dima¤›mda mahsus ve mahfuz bir çok ihtisasa-
t› da, bu kere zahire ç›karm›flt›r. ‹flte Kur’ân-› Azîmüfl-
flan’›n derece-i kudsiyet ve ulviyet ve nuraniyeti böyle el-
mas ve mücevherat-› maneviyeyi cami bulundu¤u, bu
mesele ve emsali mesailden anlafl›lm›flt›r.

ahz: kabul etme.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
berahin-i kat’iye: kesin deliller,
kat’î bürhanlar.
bil istinsah: nüshas›n› ço¤altarak,
ayn›s›n› baflka kâ¤›da yazarak.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
derece-i kudsiyet: mukaddeslik
derecesi, kutsall›k mertebeleri.
dima¤: ak›l, fluur.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emsal: efl, benzer.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
eyyühe’l-üstadü’l-muhterem:
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ey sayg›de¤er üstat.
fevkalhad: haddinden fazla,
haddinin üstünde.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
huzur-u faz›lâne: ilim, irfan
sahibi âlim kiflinin huzuru, ya-
n›.
ihtisasat: duymalar, hisset-
meler.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve

flerefi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Mübin: hak ve haki-
kati aç›klayan Kur’ân.
mahfuz: h›fz olunmufl sak-
lanm›fl.
mesail: meseleler.
mesele: önemli konu.
minnet: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür etme.
mübarek: feyizli, bereketli.
mücevherat-› maneviye:
manevî cevherler, fikre ilme
ait de¤erli bulufllar.
neflr: herkese duyurma, yay-

ma, tamim.
nevi: çeflit.
nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
flahsiyet: de¤erli, yüksek kifli-
lik.
senet: kuvvetli delil olabile-
cek söz.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik.
vas›ta: arac›.
zahir: aç›k, âflikar.
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Evet flu hakikati da itiraf etmek lâz›m ki, bir mücevhe-
rat hazinesi ne kadar zengin ve ne kadar yüksek bir ser-
vete malik olursa olsun, bayii, dellâl›, usul-i bey’u fliraya
aflina olmazsa, zilyed bulundu¤u k›ymettar hazinenin
müfltemil ve muhtevi bulundu¤u emtiay›, lây›k›yla âleme
ilân ve enzar-› ammeye vaz edemez. Binanaleyh flu dev-
ri müflevveflde, hakaik-› Kur’âniye’nin hakk›yla bey’u fli-
ras›n› yapan dellâl-› Kur’ân’›n de¤il alt› senedir, belki k›rk
seneden beri ehl-i ‹slâma hitaben:
1 mº«/dnG mÜGnònY røpe rºoµ«/éræoJ mInQÉnépJ '¤nY rºoµ`t`d oOnG rπng Gƒoæne'G nøj/òsdGÉn¡t`jnG BÉnj
ferman-› Rabbanîsi nida etmeleri, bilumum envar-› ima-
niyeye muhtaç Ümmet-i Muhammed’i medyun-› flükran
eylemifl ve eylemektedir.

Sabri

ìÕ

Œ 8 6 œ

(Sabri’nin f›kras›)

Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem!

Bu kere Yirmi Yedinci Mektubun ‹kinci Zeylini, Yirmi
Sekizinci Mektubun Beflinci, Alt›nc› Meselelerini bilistin-
sah as›l maa-suret takdim ediyorum. Bendeleri Yirmi Ye-
dinci Mektubun telif ve tesis ve tertibinde, çok mühim bir
isabet hissediyorum ki, bu mektubun telifindeki gaye,
kat’iyen mektup sahiplerini ilân ve teflhir olmad›¤›, belki 
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medyun-› flükran: flükran, teflek-
kür borçlu.
mesele: konu.
mücevherat: mücevherler.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhtevî: ihtiva eden, içine alan,
içinde bulunduran, kapsayan.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
flirâ: alma, sat›n alma.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
takdim: arz etme, sunma.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tertip: dizme, s›ralama, düzene
koyma.
teflhir: gösterme, sergileme.
tesis: kurma, meydana getirme.
Ümmet-i Muhammed: müslü-
manlar.
usul-i bey’ü s›ra: al›fl verifl usülü,
kural›.
vaz: belirtme.
zeyl: ek, ilâve.

1. Ey iman edenler! pek ac› bir azaptan kurtaracak kârl› bir ticareti size göstereyim mi? (Saf

Suresi: 10.)

aflina: bildik, tan›d›k.
bende: ba¤l›.
bilumum: bütün, tamam›,
hep, genel olarak.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.

emtia: sat›lacak fleyler, mal-
lar.
envar-› imaniye: iman nurla-
r›, imana ait par›lt›lar.
ferman-› Rabbanî: her fleyi
terbiye ve idare eden Allah’›n
emri, buyru¤u.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hazine: para, alt›n gibi k›y-

metli fleylerin sakland›¤› sa¤-
lam yer.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
malik: sahip.
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muhtelifü’d-derecat zevi’l-efkâr ve elbab›n her biri, Nur-
lar›n ancak yüzde birer hassalar›n› ve fevaidini görerek,
dellâl-› Kur’ân’›n bir dereceye kadar nidalar›n› taklide ça-
l›flmalar›, ayr›ca bir zevk ve letafet ihsas ediyor.

Nur deryas›n› görmeyen baz› kimseler müfltakane so-
ruyorlar ki: Mensup bulundu¤unuz Nur eczahanesinde
ne gibi mualecat var ve as›l mevzular› nedir? Evvelce bu
suale karfl› Risaletü’n-Nur’u mümkün ise, birer birer gös-
termeye, de¤ilse akl›m erdi¤i kadar söylemeye mecbur
idim. fiimdi ise Risaleti’n-Nur’un yüzde on nispetinde
mevzuunu mümkün mertebe ifadeye haz›r›m. Ve nîm bir
fihristini and›r›r Yirmi Yedinci Mektubu veriyor ve bildi-
riyorum. Cüz’î-küllî maksad›m› bildirebiliyorum. Nurlar›n
ekser aksam› vücuda geldikten sonra Yirmi Yedinci Mek-
tup âdeta iflaret tabancas› gibi endaht edildi. Ve hem de
Nur deryas›n›n askerleri beyninde, bir nevi müsabaka va-
zifesini de gördü. Her müntesip meflher-i Nur’a, az-çok
hünerini döktü.

Sabri
ìÕ

Œ 8 7 œ
(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Eyyühel Üstad!

Iyd-i saîd-i f›trînizi tebrik ve bilvesile dest ve dâmen ke-
rimanelerini öperim.

âdeta: sanki.
aksam: parçalar, bölümler, k›s›m-
lar.
beyn: aras›nda.
bilvesile: bu vesileyle, yeri gel-
miflken.
cüz’î: küçük, az.
dâmen: etek.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân eden,
tan›tan, hizmet eden.
derya: deniz, bahr.
dest: el.
eczahane: ilaç yap›lan ve sat›lan
yer.
ekser: pek çok.
elbâb: ak›llar, ak›ll› kimseler.
elbâb: ak›ll› kimseler.
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endaht: atma, at›fl; at›lma.
evvelce: daha önce.
fevait: faydalar.
fihrist: liste, katalog.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâs: hususî, mahsus, özel.
hassa: özellik, nitelik.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k.
›yd-i saîd-i f›trî: oruç ay› olan
mübarek ramazan›n mutlu
bayram›.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
kerîmane: kerim olan.

küllî: umumî, genel.
letafet: lâtiflik, hoflluk.
maksat: gaye.
mensup: bir fleye veya kim-
seye alâkas› bulunan, ba¤l›
olan.
mertebe: derece.
meflher-i nur: nurun gösteril-
di¤i yer.
mevzu: konu.
mualecat: bir hususta çal›fl-
malar.
muhterifü’d-derecat: türlü
türlü dereceler, çeflitli aflama-

lar.
müntesip: mensup ba¤l›.
müsabaka: yar›flma.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nevi: çeflit.
nida: ses verme.
nim: yar›.
nisbetinde: oran›nda, ölçü-
sünde.
Nur: ilim.
sual: soru.
zevî’l-efkâr: fikir sahipleri dü-
flünürler.

BARLA 01.qxd  3/27/07  6:36 PM  Page 142



Efendim, her an nurlar ile tegaddi eden ruh-i âcizâ-
nem, yine evvelki Cuma günü mugaddi bir nura munta-
z›r iken, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü K›sm›n› ih-
san ve irsal buyurulmakla fakir talebeniz müflerref ve
müstefit ve minnettar kalm›flt›r. Bir saatlik misafir kalan
bu eser-i k›ymettar ve manidar› hemen Abdullah götür-
dü. O rüya-misal gördü¤üm eserin, bir haftadan beri di-
ma¤›mdaki k›ymettar nak›fllar›n› ve manidar meallerini,
aczim dolay›s›yla ifade edebilmeye iktidar›m yok.

fiu kadar arz edebilece¤im ki, bu bürhanî, senedî, flu-
hudî velhâs›l kâffe-i esbab-› sübutiyesi asl›nda münderiç
ve müfltemil bulunan k›ymettar eser, umum Risale-i Nur
ve Mektubatu’n-Nur’un günefl-misal i’cazlar›, âlemleri
hayrette b›rakan kerametleri, dost ve düflman›n itiraf ve
takdirini kazanan âsâr-› sab›ka-i nuraniyenin ne kadar
güzellikleri ve meziyetleri varsa, sanki bu k›s›mda içtima
etmifl. Ve yahut flöyle diyebilece¤im ki, her ne zaman
nurlardan bir Risale görsem, bu gibi veyahut daha ziya-
de bir zevk-i hakikî ve sürur-i namütenahi görüyorum.
fiu hâlde bu acip mahsusat ve meflhudat, ancak nurlara
ait ve münhas›r bir i’caz, kezalik nurlara mahsus bir ke-
rametidir demekte, ehl-i imanca kâmil bir kanaat mevcut
bulunaca¤›na eminim. Bilhassa tevafukat›, tefsirat› gös-
terilerek tahriri musammem ve menvî bulunan Kur’ân-›
Azîmüflflan’›, umum ehl-i iman ve tevhid kemal-i hahifl-
le ve nihayetsiz hürmetle karfl›layacaklar›, bedahette
oldu¤u gibi, birçok kimselerin de, ahir ömürlerinde
yeniden okumaya flevk ve gayret gösterecekleri, bir 
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böylece.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahsusat: gözle görülür fleyler,
duyular›m›zla hissetti¤imiz fley-
ler.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
meal: mana, anlam, mefhum.
menvî: kast edilen, niyet, mak-
sat, meram.
meflhudat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilenler.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
misal: efl, benzer.
mugaddi: g›dal›, besleyici.
münderic: içine bulunan, içinde
yer alm›fl, içindeki.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
musammem: kesin olarak karar›
verilmifl, kararlaflt›r›lm›fl.
müflerref: flerefli, yüce.
müstefit: istifade eden, faydala-
nan, kazanan.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
Risale: mecmua, dergi.
ruh-u âcizâne: zay›f ruh, güçsüz
can.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl.
senet: dayan›lacak fley, üzerine
dayan›lan fley.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
tahrir: yazma, yaz›.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tegaddi: beslenme, g›dalanma.
tevafukat: uygunluk.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umum: bütün.
velhas›l: sözün k›sas›, has›l›, özü,
k›sacas›, netice.
zevk-i hakikat: gerçek zevk.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âcizâne: âciz ve güçsüz bir
flekilde.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahir: son.
âlem: insanlar, halk.
arz: söyleme, ifade etme.
asar: eserler, izler, niflanlar.
âsâr-› sab›ka-i nuriye: nurun
önceki eserleri.
bedahet: görünür, aç›k.
bilhassa: özellikle.
bürhanî: bürhana, delil ve is-
pata dayanarak.

dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emin: müsterih, rahat.
eser-i k›ymettar: de¤erli
eser.
evvel: önce gelen, önceki.
hâhifl: istek, arzu, isteyifl.
i’caz: mu’cize olufl.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
içtima: toplanma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
iktidar: kabiliyet.
irsal: havale k›lmak.
kâffe: hep, bütün, cümle, ta-
mam›.
kaffe-i esbab-i sübutiye: is-
pat edilip kesinleflen sebeple-
rin tümü.
kâmil: olgun, noksans›z, mü-
kemmel.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kezalik: keza, bu da öyle,
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ihtimal-i kavidir. Daha nice emsali namesbuk asar›n vü-
cuda getirilmesini, bütün ruhumla diler ve Cenab-›
Mün’im-i Hakikî’den muvaffak›yetler temenni eylerim
Efendim.

1 »/bÉnÑrdG nƒog »/bÉnÑrdnG
Haf›z Sabri

ìÕ

Œ 8 8 œ
(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Üstad-› Âliflan›m Efendim!

fiu iki geceden i¤tinam edebildi¤im vakitlerde Yirmi
Dokuzuncu Mektubun Birinci K›sm›n› istinsah ederek,
kendi nüsham› Ali Efendiye ve asl›n› Zat-› Üstadaneleri-
ne iade ve takdim ediyorum. fiu bir aydan beri, ruhlar›-
m›z atefle maruz çimen gibi yan›k, küskün, solgun bir va-
ziyette olup, Hatta ekser arkadafllarla bu mesele hakk›n-
da ne hatt-› hareket takip edece¤imizi mektupla muha-
bere ve müflavereye bafllad›k. Ve bu tarafta Üstad-› Aza-
m›m›za en yak›n bendeleri oldu¤um için, flifahen veya
tahriren bu babda maruzatta bulunmak emelinde iken bu
dertlere birer iksir, ilâç ve cevab-› flafi olan Yirmi Yedin-
ci Sözü, bir kat daha muvazzah ve oldukça flümullü bir
cevab-› âliyi bizlere ihsan eden ve k›sac›k cümlesi namü-
tenahi hakaik-› maaniyi cami bulunan bahr-i muhit-i ke-
bir tabirine masadak olan her bir cümle-i Kur’âniye 

bab: konu.
cami: cem eden, içinde toplayan.
cevab-› âliye: yüksek, de¤erli ce-
vap.
cevab-› flâfi: iyi gelen cevap, iyi-
lefltirici, ilâç gibi cevap.
emel: arzu, istek.
hakaik-› maani: manalar›n as›lla-
r›, anlaml› hakikatler.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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ihtimal-i kavi: kuvvetli ihti-
mal, olabilirli¤i mümkün olan.
maruzat: üstün özellik sahibi
kimseye arz edilen, sunulan
fleyler.
Mün’im-i Hakikî: as›l nimet-
lendirici. Allah (cc).
müflavere: görüfl al›flverifli.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
muvazzah: izah edilmifl, aç›k-

lanm›fl, ayr›nt›l› bir flekilde
anlat›lm›fl, aç›k aç›k gösteril-
mifl.
namesbuk: geçmemifl, ben-
zeri olmam›fl.
namütenahi: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.
nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
flâfi: flifa veren, hastay› iyilefl-
tiren.

flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle,
yaz›l› olmayarak.
tabir: ifade, söz.
tahriren: yazarak, yaz› ile, ya-
z›l› olarak.
takdim: arz etme, sunma.
temenni: isteme, arzulama.
üstad-› azam: büyük üstat.
vaziyet: durum.
zat-› üstadâne: sayg› de¤er
üstad›n kendisi.
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flu k›s›mda bilhassa Beflinci, Sekizinci ve Dokuzuncu
Nüktelerde asr›n kuru kafal›, müflis, felsefeci fleytanlar›-
n› gemlemifl, iskât etmifl, daha do¤rusu bütün bütün il-
zam ve ruhlar›m›z› da tenvir ve tesrir ve teselli etmifltir.

Üstad-› Muazzezim! Kur’ân-› Azîmüflflan›n ne derece-
lerde zengin bir hazine-i rahmet-i ‹lâhiye bulundu¤u va-
reste-i arz olup, o hazine-i kudsiyenin muhtevi bulundu-
¤u enva-› türlü elmas ve p›rlantalar› ç›kartmak ve bilvesi-
le bizim gibi muhtaç olanlara da verdirmek hususunda,
Nurlar Külliyat›n›n ekserisinde tam bir muharriklik vazi-
fesini deruhte eden Üstad-› Sâni Hulûsî Beyefendimi,
teflbih ve tabiri caiz ise, saatçilerde bulunan y›ld›zvari se-
kiz-on a¤›zl› saat anahtarlar›na benzetiyorum ki, o müte-
addit a¤›zl› anahtar, âlemde mevcut her saati tahrik eder,
iflletir. Mumaileyh beyefendim de aynen o hâlde olup
emsali görülmemifl ve duyulmam›fl bir çok mesail-i mü-
himme-i hakikiyeyi, Hazret-i Kur’ân ve dellâl-› Kur’ân’-
dan istiyor. fiu as›rda hazine-i hassa-i maneviyenin hazi-
nedar-› bînazifi de, o k›ymettar sailine en k›ymettar ve
ruha tam bir g›da-bahfl mevadd-› maneviye-i Kur’âniye
ile izaz ve ikram ederken o halkaya lây›k ve müstehak ol-
mad›¤›m hâlde, fakir de, g›da-i ruhanimi arams›z al›nca,
o mevaidi ihsan edene de, getirene de, isteyene de had-
siz medyun-› flükran kal›yorum. Bu defadaki ald›¤›m lü-
tufname-i ekremilerinde, gücenmesini haz›r farz ederek
mektupla muhabere etmiyorum, buyuruluyor. Bu husus-
ta kalp ve ruhuma “Ne dersiniz?” dedim. “Esta¤firullah,
sadhezar esta¤firullah. Biz ölmüfltük, lehülhamd bize 
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külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
lütufnâme-i ekremi: ba¤›fllanan
yaz›, mektup.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medyun-i flükran: flükran, teflek-
kür borçlu.
mesail: meseleler.
mesa-il-i mühimme-i hakikî:
çok önemli gerçek misaller.
mevad: bir cismin cevherleri.
mevâid: sofralar, maideler.
müflis: fesada veren, iflas etmifl.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
muharrir: kitap yazan, müellif.
muhtevî: ihtiva eden, içine alan,
içinde bulunduran, kapsayan.
mumâileyh: ismi geçen, bahsedi-
len.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
p›rlanta: foyas›z, yuvarlakça, par-
lak, k›ymetli elmas.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sâil: sual eden, soran.
flükran: minnettar.
tabir: ifade, söz.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme, yola ç›kartma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teflbih: benzetme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesrîr: sevindirme.

âlem: dünya, cihan.
ârâm: rahat.
arz: sunma.
asr: yüzy›l, as›r.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bilhassa: özellikle.
bilvesile: bu vesileyle, yeri
gelmiflken.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
elmas: çok k›ymetli bir mü-

cevher.
emsal: efl, benzer.
enva: çeflitler, türler, neviler.
farz: ihtimal dahili.
felsefe: maddeyi esas alan.
g›da-bahfl: g›da gibi ba¤›flla-
nan besinler.
g›da-y› ruhanî: ruhun besin
kayna¤›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hazinedar-› bînazir: benzer-
siz hazine.
hazine-i hassa-i maneviye:
manevî has, özel hazine.

hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
hazine-i rahmet-i ‹lâhiye:
ilâhi rahmet hazineleri.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
iskât: sukut ettirme, sustur-
ma.
izaz: a¤›rlama, ikram etme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
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taze hayat bahfledildi. Gücenmeye, hiçbir cihetle hakk›-
m›z yok. Vazifemiz olan duaya devam ve teflekkür borç-
luyuz," cevab-› hakguyanesini ruhumdan ald›m.

Haf›z Sabri

ìÕ

Œ 8 9 œ

(Hulûsî Bey’in f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem!

Bu kere Yirmi Dokuzuncu Mektubun Dört ilâ Doku-
zuncu Nüktelerini havi mübarek mektubunuzu Yirmi Se-
kizinci Mektubun Yedinci Meselesinin s›rr-› azîm-i inayet
beyan›ndaki hatimesi nam›n› verdi¤iniz ve mu’ciznüma
Ramazan’›n hikmetlerini beyan eden Yirmi Dokuzuncu
Mektubun ‹kinci K›sm›n› ve münevver hatem-i i’caz› ke-
mal-i flükranla ald›m. ‹fltiyakla, lezzetle, zevk-i manevî ile
defaatle okudum. Fakat iki haftaya yak›nd›r ki, cevap ya-
zamad›m. ‹flte bu mübarek Cuma günü, hem nurlardan
ald›¤›m feyizleri, tesellileri, hem kalbî teessürat›m›, icma-
len arz maksad›yla, bu varak-pareyi tahrire lütf-i Hak’la
bafllad›m.

Evvelen, Yirmi Dokuzuncu Mektubun alt› nüktesiyle
Kur’ân’›n hakikî tercümesi kabil olmad›¤›n›, imandan zer-
re kadar nasibi olana, Yirmi Beflinci Sözdeki bürhanlara
zeylen ispat ediyor. Ve flear-i ‹slâmiyeyi gayet güzel bir 

arz: söyleme, ifade etme.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cevab-› hakgüyâne: hakk› söyle-
yen cevap verircesine, gerçe¤i
bildiren cevap verircesine.
cihet: yön, sebep, vesile.
defaat: kereler, defalar, kezler,
yollar.
defaatle: defalarca.
esta¤firullah: Allah’tan kusuru-
mun örtülmesini dilerim, Allah
(c.c) kusurumu affetsin, ma¤firet
etsin” anlam›nda dua.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
eyyühe’l-üstadü’l-muhterem:
ey sayg›de¤er üstad›m.
feyiz: ilim, irfan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikî: do¤ru, gerçekten.
hatime: son söz.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
‹fltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
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zu etme.
kabil: olan, olabilir, mümkün,
ihtimal dairesinde.
kalbî: kalple ilgili, kalbe ait.
lehülhamd: hamd Allah’a d›r.
lütfu hak: hakk›n lütfu, Al-
lah’›n ba¤›fl›.
mesele: konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
münevver: ›fl›kl›, parlak, ay-
d›n.
nam: ad, isim.
nasip: hisse, pay, k›smet.

nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
nümâ: gösteren, bildiren.
pâre: parça.
sadhazar: yüz bin.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› azîm-i inayet: inayetin
büyük s›rr›. ilâhi yard›m›n bü-
yük s›rr›.
tahrir: yazma, yaz›; deftere
geçirme kitabet, kompozis-
yon, kaydetme.
teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
varak: defter veya kitap yap-
ra¤›.
varak-pâre: yaprak parças›,
kâ¤›t yapra¤› parças›.
Vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zevk-i mânevî: mânevî zevk,
lezzet.
zevk-i manevî: manevî zevk,
manevî lezzet, tat.
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üslûp ile tarif ve mütalâa etmekle beraber ulemaüssû as-
hab›na, çok mükemmel ve manevî tokat aflk ediyorsu-
nuz. Ve nihayette, mektuptaki hakikatlerin Kur’ân’dan
geldi¤ine akl› takvim için, onun belâgat-› i’caz ve icaz›na
imtisalen:

oÜÉnër°UnG pásæ`nérdG oÜÉnër°UnGnh pQÉsædG oÜÉnër°UnG …/ƒnà°rùnj n’
1 n¿hoõpFBÉnØrdG oºog pásæ`nérdG

ayet-i kerîmesini nazara vaz ediyorsunuz. Bu bîçare du-
ac›n›z, talebeniz ibraz ve irsal buyurdu¤unuz nurlar›n mü-
talâas›nda, müspet ve menfi iki tesir alt›nda ne yapaca-
¤›n› ve ne edece¤ini flafl›r›yor. Çünkü, manevî vazifemizi
ifa edemiyoruz. Çok az ve dar bir muhite neflredebiliyo-
ruz. Bid’at ve dalâlet her gün artmakta, ahkâm-› ‹slâmi-
yeye sünnetlerden bafllayarak ve Kur’ân hedef tutularak,
çok insafs›zca hücum edilmekte olan böyle bir zamanda
ve tam bu yaralara münasip merhem olacak, bu nurlu ve
flifal› eserlerin mahdut eflhas aras›nda ve yaln›z bu zaval-
l›lar›n ümit ve imanlar›n› takviye edecek vaziyette kalma-
s› teessürü artt›rmakta ve dergâh-› ‹lâhiyeye ilticadan
baflka çare b›rakmamaktad›r.

Evet kat’î kanaat hâs›l olur. Hatta dikkatle bak›lsa gö-
rülüyor ki, bu saray-› âlem ink›raza hatve behatve yaklafl-
makta. Her saat çat›s›ndan tu¤la, duvar›ndan bir kerpiç,
s›vas›ndan bir parça kopmakta, hatta lambas›n›n ›fl›¤›
azalmaktad›r. Eksilmez y›pranmaz y›k›lmaz, de¤iflmez 
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ink›raz: sönme, yok olma, tüken-
me, bitme.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
mahdut: miktar›, say›s› belli, az
miktarda, az say›l›, s›n›rl›, belirli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.
muhit: yöre, dolay, çevre.
münasip: uygun.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nihayet: en sonunda.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
saray-› âlem: âlem saray›, dünya
saray›.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
flifa: deva, ilaç.
sünnet: Peygamberimizin hal ve
hareketleri.
takvim: en güzel biçimine koy-
ma, düzeltme, k›vam›na koyma.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
tesir: etki.
ulemaüssû: kötü âlimler, ilmini
dünya menfaatlerine satanlar.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vaz: sunma, aç›klama.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zeylen: zeyl olarak, ek olarak, ilâ-
ve ederek.

1. Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, murad›na ermifl olanlar›n tâ kendisi-
dir. (Haflir Suresi: 20.)

ashap: sahip.
belâgat-i i’caz: mu’cize dere-
cesindeki üslûp ve ifade tarz›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bid’at: dinin asl›nda olmay›p
sonradan icat edilen fleyler,
yeni âdet.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eflhas: flah›slar, kimseler.
gayet: son derece.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hatve be hatve: ad›m, ad›m.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.

icaz: az sözle çok mana ifade
etme, k›sa fakat yeterli anlat-
ma.
icâz: az sözle çok mana ifade
etme.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli ger-
çeklefltirme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
imtisal: özdeflleflme, bir fleyin
suretine girme.
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zannolunan bu kervansaray elbette eskiyecek, y›prana-
cak, y›k›lacak ve de¤iflecektir.

‹flte beflere bilhassa Müslümanlara ar›z olan ve alette-
vali artmakta olan zaaflar, bu neticeyi tacil ediyor, müta-
lâas›nday›m. Fakat irflad buyuruldu¤u üzere madem ki,
netice ile de¤il, hizmetle mükellefiz. O hâlde ümidimizi
kesmeyerek, sab›r ve sükûn ile dua ve niyaz ile dergâh-›
‹lâhiyeden yalvarmal›y›z. Muhit ilim ve zevalsiz ve niha-
yetsiz kudret sahibi olan Hâl›k’›m›z iyi yapar. ‹yilikler
halk buyurur, inflaallah, demeliyiz.

Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesinin Hati-
mesi, gaybî iflarat hakk›nda ihtimalen dahi olsa, her tür-
lü evham› izale etmek maksad›yla yaz›lm›flt›r. S›dd›k›n›z,
elhamdülillâh mübarek eserlere delâlet ettikleri manalar-
da, iflaret ettikleri hakaikte, bütün mevcudiyetle kabul ve
tasdik ve kudsî maanisini dercan etmekten baflka bir his
asla tafl›mam›flt›r. Nas›l ki, Aziz Üstad›m›z bu Kur’ânî
cevherleri kendisine göstermekle iktifa etmiyor ve muh-
taçlara da bak›n›z, görünüz, istifade ediniz, siz de muh-
taçlara, müfltaklara, mütehayyirlere göstermeye vas›ta
olunuz buyuruyorlar. Bu fakir talebeniz bu ere (ale’r-re’s-i
ve’l-ayn, sem’an ve taaten) demifl. Ve alâ kadri’l-imkân
ve mütevekkilen alâllah, bu emel u¤runda hizmette bu-
lunmay› minnettarâne arzu etmekte bulunmufltur. Bina-
enaleyh gaybî tevafuk hakk›ndaki bu müdellel ve mukni
beyanat da, yerindedir. fazla de¤ildir. Bu da herhâlde lâ-
z›md›r. Buna mutlak ihtiyaç vard›r veya olacakt›r. Göste-
rilen misalden de anlafl›l›yor. Özene bezene yaz›lm›fl, 

âlâ-kadri’l-imkân: mümkün ol-
du¤u ölçüde.
âler-re’s-i ve’l-ayn: bafl ve göz
üstüne.
alettevali: aras› kesilmeksizin,
arka arkaya.
ar›z: sonradan meydana gelme.
ayn: göz.
aziz: de¤erli.
befler: insan, insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cevher: esas, maya, öz.
delâlet: yol göstermek, k›lavuz-
luk.
derc: toplama, bir araya getirme.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh, s›¤›-
nak, Allah kat›.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun. hamd Allah’a aittir, Allah’a
flükür.
emel: amaç, arzu, istek.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
halk: yaratma, yarat›fl.
hatime: son, nihayet, bitifl.
ihtimal: belki, olabilir.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
ilim: bilgi, marifet.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kervansaray: anayollarda ker-
vanlar›n konaklamalar›na mah-
sus büyük hanlar. (Selçuklu ve
Osmanl› devirlerinde hay›r eseri
olarak yapt›r›lm›fllard›).
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mesele: önemli konu.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
minnettarane: minnetli olarak,
minnet duyarak, minnetle.
misal: örnek, nümune.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
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müdellel: kan›tl›, delilli.
muhit: ihata eden, etraf›n›
çeviren, kuflatan, saran.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
mukni: ikna eden, inand›ran,
inand›r›c›, kand›ran.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
mütalâa: düflünce, rey, mülâ-
haza.
mütehayyir: hayrete düflen,
flafl›ran.
mütevekkilen alellah: Al-

lah’a güvenerek.
mutlak: kesin.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niyaz: rica, dua.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sem’an ve taatten: ifliterek
boyun e¤erek, dinleyerek tâ-
bi olarak.
sem’an: ifliterek.
S›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
s›dk: do¤ruluk.
sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.

taat: itaat etme, boyun e¤-
me, emre uyma.

tacil: acele ettirme, h›zland›r-
ma, çabuklaflt›rma.

talebe: talep eden, ö¤renci.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

vas›ta: arac›.

za’f: irade zay›fl›¤›.

zeval: sona erme, bitme, yok
olma.
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senelerle emek sarf›yla cem edilmifl, toparlanm›fl, tefsir
kavaidine siyak ve sibak-› kelâm gözetilerek, muhteme-
len baz› yerlerinde kesret-i istimal sebebiyle hah nâhah
nazar-› dikkate çarpan tevafuk ve müvazenete de ankas-
din ihtimam edilerek, emniyetle vücuda getirilmifl olan
bir tefsir ile, do¤rudan do¤ruya hazain-i mukaddese-i
Kur’âniyeden, bu as›r insanlar›na, Müslümanlar›na göre
nebean, feveran ve lemaan eden nurlu âsârdaki gaybî
muvafakat, muvazenet k›yas edilebilir mi? Asla...

Hatimedeki Ahmed Galip Beyin f›kras› hofltur. Bu f›k-
ran›n Hazret-i Kur’ân’a ve mahzen-i esrar-› ‹lâhiyenin bir
nevi nurlu reflahat› ve lemaat› olan Sözler’e nispeti, gü-
zelli¤ini artt›rm›flt›r. Allah bu gibi kardefllerimizin adedini
çok artt›rs›n. Ve cümlesini, bu meyanda bu fakir-i pür-
taksiri de muvaffakun bilhayr buyursun, âmin...

Yirmi Dokuzuncu Mektubun ‹kinci K›sm›, Kur’ân’›n
has dürbünüyle bak›lmak suretiyle, Ramazan’›n hikmet-
lerinden dokuzu mükemmelen ve emsalsiz tarzda beyan
buyurulmufltur. Allah sevgili Üstad›m›zdan raz› olsun. Bu
sene burada ramazan-› flerife riayet, evvelki senelerden
zahiren ziyade idi. Gönül arzu ederdi, keflke bu âlî eser,
bu ramazandan evvel elimize geçmifl olayd›. Seyyidü’r-
Rusül, Nurü’l-vücud Efendimiz Hazretleri Sallâllâhü
Aleyhi ve Sellem (Eddînü’n-nasihatü) buyurduklar› ma-
lûm-i faz›laneleridir. ‹flte bu sebeple azl›¤›ndan müteessir
oldu¤um buradaki cemaatimize, tam vaktinde okumak
suretiyle bu emr-i celîl-i Nebevîyi de, yerine getirmifl
olurduk. Fakat bu flereften mahrumiyetimiz, maddî 
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k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
lemeân: parlama, par›ldama.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu.
malûm-u faz›lâne: üstün kiflinin
bildi¤i gibi.
meyan: orta, ara, miyan.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
mükemmelen: mükemmel ola-
rak, mükemmel bir flekilde, ku-
sursuz olarak.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
muvafakat: müsaade etme, ka-
bul etme.
muvaffak: beceren, neticeye va-
ran, sonuç alan.
muvazenet: denge.
nâhâh: istemeyerek, zoraki.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nebean: kaynayarak.
nevi: çeflit.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nuru’l-vücut: varl›k nuru, varl›¤›n
›fl›¤›.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
reflahat: damlalar, s›z›nt›lar, ser-
pintiler.
riayet: uyma, tâbi olma.
Sallâllâhü Aleyhi Vesselâm: Al-
lah ona salât ve selâm eylesin.
Hz. Peygamberimiz için rahmet
duas›.
sarf: harcama.
fleref: onur, haysiyet.
seyyid-ur-Resul: peygamberle-
rin efendisi, reisi.
sibak-› kelâm: sözün öncesi.
siyak: sözün gelifli, ifade flekli ve
tarz›.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: aç›klama, izah.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vücut: ten.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
asar: eserler.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhayr: u¤urlu olarak, hay›r-
la.
cem: toplama, biriktirme.
cemaat: topluluk.
dürbün: uzak gören, uza¤›
gösteren.
eddinü’n-nasihatü: din nasi-
hattir.

emek: zahmet, s›k›nt›, çaba,
gayret.
emniyet: inanma, güvenme.
emr-i celîl-i nebevî: peygam-
ber efendimizin büyük emri.
emsalsiz: benzersiz.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fakir-i pür taksir: çok kaba-
hatli bir fakir, çok suçlu bir fa-
kir.
feveran: kaynama, f›flk›rma.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

gaybî: görünmeyen.
hâh: isteyen, ister; dileyen,
diler.
hatime: son, nihayet, bitifl.
hazain: hazineler.
hazain-i mukaddese: kutsal
hazineler.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
kavaid: kaideler, usuller, ku-
rallar, prensipler.
kesret: çokluk.
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uzakl›¤›ndan ileri gelmifltir. Çünkü Kur’ân’›n madem ki,
ilk nüzülü flehr-i ramazanda olmufltur. Bu as›rda ve flu za-
manda da, o mübarek ayetin hikmetleri hakk›nda eser
yaz›lmas›n›n bu ayda olmas› ensep ve âlâd›r. Cenab-›
Hak emsal-i kesîresiyle, hay›rl›s›yla cümlemizi müflerref
buyursun, âmin... Hatem-i ‹’caz, hizmet-i Kur’ân’daki
k›ymettar kardefllerimi tan›tt›rd›. Ve flu güzel nurlu beyti
hat›rlatt›:

Âyinedir bu âlem, her fley Hak ile kaim,
Mir’at-› Muhammed’den Allah görünür daim (HAfi‹YE).

Ve flu f›kray› söylettirdi:

Âyinedir bu hatem, herkes s›dk ile hadim,
Mir’at-› Üstaddan, Kur’ân’d›r görünen daim.

Allahü Zülcelâl cümlesinden raz› olsun. Bu mübarek
mir’at›n bofl köflesine, bu beyit ile imzam›n konulmas›n›
tasvib-i arifânelerine arz ederim.

Hulûsi
ìÕ

Œ 9 0 œ
(Binbafl› As›m Bey’in Risaletü’n-Nur Sözleri

hakk›nda temsil etti¤i bir f›krad›r.)
Münezzehtir fluunattan, hep ilham-› ‹lâhidir,

Okurken nur al›r, vicdan, sütur-i bîtenahidir,

HAfi‹YE: Lâtif bir tevafuktur ki, birinci Hulûsî ile ikinci Hulûsî ünvan›n›
alan Sabri Efendi, buradaki birbirinden çok uzak olduklar› hâlde, ayr› f›k-
ray› mektuplar›nda mana karfl› yaz›yorlar.

ala: yüce, yüksek, büyük.
âlem: dünya, cihan.
arz: sunma, bildirme.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayine: ayna.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
cenab-› hak: Allah (c.c)
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dair: alakal›, ilgili.
emsal-i kesire: pek çok benzer-
ler, birçok misiller.
encam: bir fleyin, bir iflin sonu,
son, nihayet, netice.
ensep: daha uygun, pek müna-
sip, çok yerinde.
eser: niflan, iz, alâmet.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hatem: mühür, damga.
hatem-i i’caz: mu’cizelik mührü.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ilham-› ilâhî: Allah’›n bildirmesi
ilham etmesi.
kâim: ayakta duran, var olan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Lâtif: tatl›, flirin.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mesele: konu.
mir’at-› Muhammed: Peygambe-
rimizin ayna olmas›.
mir’at-› üstat: üstad›n ayna ol-
mas›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
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u¤urlu.
Muhterem: bey, efendi.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
müflerref: flereflendirilmifl,
kendisine fleref verilmifl, yü-
celtilmifl; flerefli, yüce.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nam: ad, isim.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nur: hayat.

nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
flehr-i Ramazan: Ramazan
ay›, oruç ay›.
ser: bafl, baflkan; bafl›, baflka-
n›.
s›dk: do¤ruluk.
s›r: gizli hakikat.
sual: soru.
flükür: Allah’a karfl› kulluk gö-
revlerini yerine getirme.
sutur-i bitenâhi: tükenmez

söz.
fluunat: hâdiseler, olaylar,
vak’alar.
tasvib-i arifâne: bilgi ve irfan
ile onaylama.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vicdan: his, duygu.ya: iki yüz-
lülük, yalandan gösterifl, sa-
mimiyetsizlik.
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Riyadan, kibirden, her mesasiden münezzehdir,
Kelâm-› lâyezaliden gelen, bir nur-i müferrihdir.

Nas›l bir vecd içinde anlad›m bilsen, bu âsâr›,
Bu, ayetler gibi nuranî ve lâhutî bu efkâr›,
Measir mi? eser mi? münceli, yoksa müesser mi?
‹lâhi bir “süra”dan berk uran, hayret-feza s›r m›?

An›lmaz anlat›lmaz, s›rr-› vahdetten haberlerdir.
Sen ey gafil befler, bil nefsini, gör ki, ne fleylerdir.
Bütün kevn valih ve hayran düflündükçe serencam›n
Kerîm hayretle, hürmetle anar nam›n, büyük nam›n.

As›m

ìÕ

Œ 9 1 œ
(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

pQƒtædG pándÉn°SpQ p±hoôoM pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
1 Én¡pdÉnã`renG n∞rdnG pQƒtædG päÉnHƒoà`rµ`nenh

Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem!

Geçen hafta Yirmi Sekizinci Mektubun Beflinci ve Al-
t›nc› Meseleleri isimlerini alan biri flükre, di¤eri harem-i
flerif sualine cevap olan iki eser-i âlü’l-âlînizi, kemal-i flevk-
le ald›m. Zevk ile mütalâa ettim. Çok susam›flt›m. fiükre
dair çok derin manal›, fleker gibi tatl›, fleker flerbetinizi 
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kendisine bir fley tesir etmifl olan.
münceli: meydanda, besbelli
olan, ap aç›k, tecelli eden, aflikâr.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
nam: ün, flöhret, flan.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nur-u müferrah: ferahland›ran
nur.
s›rr-› vahdet: birlik s›rr›.
sual: soru.
flükür: Allah’a karfl› kulluk görev-
lerini yerine getirme.
vâlih: flafla kalm›fl, flafl›rm›fl, hay-
rette kalm›fl.
vecd: kendini kaybedecek flekil-
de hislenme.

asar: eserler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
berk: flimflek.
befler: insan, insanl›k.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
eser: niflan, iz, alâmet.
eser-i âl-ül âlî: yüce de¤erli
eser.
eyyühe’l-üstadü’l-muhte-

rem: Ey! sayg› ve hürmete lâ-
y›k üstat.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
harem-i flerif: Kabe ve civar›.
hayret-feza: hayret veren fla-
fl›rtan.
kemal-i flevk: tam ve kusur-
suz bir istek.

kerîm: kerem sahibi, ihsan
edici, cömert, eli aç›k.
kevn: var olma, varl›k, vücut,
âlem.
kibir: gurur.
lâhutî: ulûhiyet âlemine
mensup ve müteallik olan,
‹lâhî, Rabbanî.
meâsir: güzel eserler, niflan-
lar, izler.
müesser: tesir alt›nda olan,

1. Bütün Risale-i Nur mektuplar›n›n harfleri say›s›nca ve onlar›n bin kat› daha fazlas› kadar,
Allah'›n selâm›, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
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Besmeleyle içmeye bafllad›m. Bu âciz talebenize nimet-
lerinin hadd ü payan› olmayan ol Hâl›k-› Kerîm, ol
Mün’im-i Hakîm ol Rezzak-› Rahîm Celle Celâlühü Haz-
retlerinin nurlar nam› alt›ndaki in’am ve ihsan›na karfl›
“Elhamdülillâh, Allahü ekber” dedim. Ve manevî susuz-
lu¤umu, elim ermez, gücüm yetmez, nazar›m eriflmez
hülâsa acz-i tamm içinde, fakat rahmetinden ümit kes-
medi¤im bir hâlde iken, ol Rahmanü’r-Rahîm hazretleri-
nin muazzez Üstad›m vas›tas›yla teskin etti¤ine, yüz bin-
ler hamd ve flükür eyledim ve edece¤im.

Mübarek sözlerinizde öyle kudsî feyizler var ki, sanki
talebenizin (alâka ile mütalâa eden veya istima eyleyen-
leri) elinden tutuyor, bak bu, bu manaya delâlet eder. fiu
flunun içindir. Bundaki maksat ve gaye ve hikmetler flun-
lard›r. Gel daha yukar› gidelim, daha ilerleyelim, diye
menbadan menbaya, etekten tepeye, izden yola, haki-
katten marifete götürüyor, ç›kar›yor. Ziyaret ettiriyor. ‹s-
tifade ve istifaza ettiriyorsunuz. Bu defa bu seyr ile flükür
nehrinin menba›na flükür da¤›n›n tepesine, flükür ç›¤›r›-
n›n flehrah›na, flükr-i mutlaktaki hakikatle marifete götü-
rüyor. Ve mebdede oldu¤u gibi, müntehada (De tarik-›
acz-mendi, lâz›m amed çâr-çiz acz-i mutlak, fakr-› mut-
lak, flevk-› mutlak, flükr-i mutlak ey aziz) buyuruyorsunuz.
Biz de (Fehimtü ve sadakte) diyerek mukabele ediyoruz.
Dua ve salâvat ile bu kudsî seyahate nihayet veriyorsu-
nuz.

‹braz buyurdu¤unuz pek âlî flefkatten yüz bulan muh-
taç ve âciz talebeniz, üstad›n›n nazar›n› baflka tarafa 

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
acz-i tam: tam bir âcizlik, güçsüz-
lük.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âmed: gelme, gelifl, gelir, olur.
aziz: muhterem, sayg›n.
besmele: Bismillâhirrahmanirra-
hîm (Rahman ve Rahîm olan Al-
lah’›n ad›yla.) cümlesinin ad›.
çâr çîz: dört fley.
celle celâlühü: yüce ve aziz ol-
sun” manas›nda bir dua sözü.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
fakr-i mutlak: sonsuz fakirlik,
tam muhtaçl›k, mutlak çaresizlik,
yoksulluk.
fehimtü ve sadakte: anlad›m ka-
bul ettim.
feyiz: ilim, irfan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ikram
ile yaratan, cömert ve ihsan› bol
olan yarat›c›, Allah.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hatt: s›n›r çizgisi, s›n›r.
hikmet: kainattaki ve yarat›l›flta-
ki gayeleri araflt›rma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
‹braz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
‹stifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
istima: dinleme.
kudsî: mukaddes, yüce.
maksat: kastedilen fley; gaye.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
marifet: tasavvufî bilgi, ilhama
dayanan vas›tas›z bilgi.
mebde: evvel, bafl, bafllama, bafl-
lang›ç.
menba: kaynak.
muazzez: k›ymetli, muhterem,
sevgili, aziz.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mün’im-i Hakim: hikmetle ni-
metlendiren. Allah (c.c)
müntehâ: bitifl, sona erme.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nam: ün, flöhret, flan.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
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nihayet: son.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
payan: son, nihayet, bitim,
ak›bet.
Rahman-› Rahîm: rahman ve
Rahim olan Allah; dünya ve
ahirette yaratt›klar›na sonsuz
rahmet, flefkat ve merhame-
tiyle muamele eden Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Rezzak-› Rahîm: merhame-

tiyle r›z›k veren Allah.
sadakte: do¤ru söyledin, sa-
d›ks›n. manas›nda karfl›daki
kifliye söylenen söz.
salâvat: Hz. Muhammed’e
rahmet ve esenlik dileme, sa-
lât ve selam etme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flevk-i mutlak: kay›ts›z, flart-
s›z flevk; tam mutluluk ve se-
vinç, her hâl-ü kârda sevinç
içinde olma.

seyr: kalbin hakka yönelme-
si.
flükr-i mutlak: mutlak flükür,
tam flükür; mutlak bir flükür
içinde olma.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tarik-i acz-i mendi: dertlile-
rin âcizlerin yolu.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
vas›ta: arac›l›k.
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çevirecek bir suale cür’et eyledi¤i için (Gel haydi, Ha-
rem-i fierif’e girelim. Oran›n bugünkü hâlini ve esbab›n›
biraz anlatay›m) demek nev’inden olan Yirmi Sekizinci
Mektubun Alt›nc› Meselesini de okudum. Çok istifade et-
tim. Allah sizden raz› olsun.

Hulûsî
ìÕ

Œ 9 2 œ
(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Bu defa lütuf ve inayet buyurulan Yirmi Sekizinci Mek-
tubun Yedinci Meselesini hürmetle ald›m. Tazimle ve de-
faatle mütalâa ettim. Ayr›ca bir defa yeni talebeniz Haf›z
Ömer Efendiye ve bir defa pederim ve eski hocalar›mdan
‹brahim Efendi ve bir dostumuza ve bir defa da Fethi Be-
ye okudum. ‹nflaallah yine okur ve okuttururum. Bu mü-
barek mektubunuzla baflta flu bîçare oldu¤u hâlde, dinle-
yenlerin ehval-i ahire dolay›s›yla kalplerinde hâs›l olan ma-
nevî yaraya çok mükemmel ve münasip bir merhem vur-

dunuz 
1 $G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’ nass-› celîlini hat›rlatarak,

Allah’›n lütfuna ve Habib-i Ekrem’inin (a.s.m.) ruhaniyeti-

ne, Kur’ân’› Azîmüflflan’›n
2 pánYÉ°sùdG pΩÉn«pb '‹pG p∫hoõtædG p∫shnG røpe

devam etti¤ine flüphe kalmayan, i’caz›na dehalet ve haki-
kî sab›rla bu ac›lara mukabele ederseniz, inflaallah yak›n
ve nurlu istikbale mazhar olursunuz, gibi hakikaten pek
azîm bir müjde vermifl oldunuz. Bîçaregân-› ümmete, 
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mazhar: nail olma, flereflenme.
merhem: melhem, deriye, yara-
ya sürülen ilâç.
mesele: önemli konu.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
münasip: uygun.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nev: tür, çeflit.
nurlu: ayd›nlanm›fl.
peder: baba.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
ruhaniyet: ruhanî reislik s›fat›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sual: soru.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tazim: sayg› gösterme, ikram et-
me.

ahire: son.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bîrçaregân-› ümmet: çaresiz
Müslüman.
cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.
defaat: kereler, defalar, kez-
ler, yollar.
dehalet: girme, birinin hima-
ye ve merhametine s›¤›nma.

ehval-› ahir: son durum.
esbap: durum.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
Harem-i fierif: Kabe ve civar›.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz

kald›klar› fleyi yapmak.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istikbal: gelecek.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

1. Allah'›n rahmetinden ümidinizi kesmeyin. (Zümer Suresi: 53.)
2. ‹lk nüzulü an›ndan k›yamet gününe kadar.
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izn-i ‹lâhî ile beyan buyurdu¤unuz i’caz-› Kur’ân hürme-
tine, Allahü Zülcelâl muhterem Üstad›m›zdan ebeden ra-
z› olsun. Ve Hazret-i Kur’ân hesab›na intizar buyurdu¤u-
nuz ümitlerinizi, ankarip mübeddel-i hakikat ve mü’min-
lere de selâmet iman tevfik buyursun, âmin.

Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci meselesini almaz-
dan evvel, mübarek Sözler’le alâkadar olmayan zevata
defaatle Üstad›m alt›-yedi seneden beri flöyle buyurmak-
tad›r: (Kur’ân’›n surlar› y›k›lm›flt›r. Bütün hücumlar
Kur’ân’ad›r. ‹man› kurtarmak zaman›d›r...) ‹flte yavafl ya-
vafl bu beyanat›n s›hhati, her gözü ve akl› olan mü’min
taraf›ndan tasdik edilecek hadisat zuhur etmektedir, di-
yordum. Bu mektup, bu bîçare talebenizin Üstad›n›n
emirlerini tebli¤de sad›k oldu¤unu ispat etmekle beraber,
evvelce de arz etti¤im vecihle, mektuplar› almazdan ev-
vel hat›r›ma gelen, Hatta lisan›ma kadar geçen, çok me-
seleler nev’inden oldu¤una flüphem olmad›¤› için, bunu
da icaz-› Kur’ân’dan addediyorum. Tevafukatta bende-
nizdeki nüshada da, ekseriyetle müvazenet vard›r. Evet,
hangi cihetten bak›lsa inayet-i ‹lâhiye ayan beyan görü-
nür.

Muhterem Üstad›m, rahmet-i ‹lâhiye ile bir hakikati
daha yakinen anlad›m. O da fludur ki: ‹lk fleref-i mülâki
oldu¤um zamanda verdi¤iniz ders, bütün risale ve mek-
tuplarda vücudunu hissettirmektedir. Fark yaln›z o der-
steki mücmel hakaik›n di¤er derslere tafsil, tavzih ve
izhar›ndan ibarettir. Demek ki, iman› ve Kur’ân’› esas
ittihaz etmekle, daimî bir feyz menba›, sermedi bir nur 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz: sunma, bildirme.
ayan: aç›k, meydanda, aç›kta,
belli.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yan, yön, taraf.
daimî: sürekli, devaml›.
defaat: kereler, defalar, kezler,
yollar.
ebeden: ebedî ve daimî olarak.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelce: daha önce.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hazret-i Kur’ân: sevgili Kur’ân.
i’caz-› Kur’ân: mu’cize olan
Kur’ân.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inayet-i ilâhî: Allah’›n yard›m› ve
ihsan.
intizar: beddua, ilenme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittihaz: edinme, kabul etme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
izn-i ilâhî: Allah’›n izni.
karip: yak›n.
lisan: konuflma dili.
menba: kaynak.
mesele: önemli konu.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübeddel-i hakikat: gerçek de-
¤ifliklik.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mülâki: görüflen, konuflan.
muvazenet: denge.
nevi: çeflit.
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nur: hayat.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
rahmet-i ‹lahî: Allah’›n son-
suz rahmeti.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
sad›k: sözünde, vaadinde,
iflinde do¤ru olan.
selâmet: kurtulma, selâmete
ç›kma.
fleref-i mülâki: görüflme ko-

nuflma flerefi.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl
ve eksik olmamas›.
sur: kale, hisar.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tavzih: aç›klama, aç›k anlat-
ma, izah etme, iyice ayd›nlat-
ma.

tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.

tevafukat: uygunluk.

tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.

vecih: cihet, yön.

yakînen: yakîn olarak, flüp-
heye düflmeden bilme.

zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.

zuhur: ortaya ç›kma.

Zülcelâl: celâl sahibi, büyük-
lük, izzet, heybet ve azamet
sahibi Allah.
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kayna¤›, fenâs›z kudsî bir hazine, ‹lâhi bir kale kurulmufl
oluyor.

Evet, madem ki kâinat›n halk›na sebep olan Nebiyy-i
Efham (a.s.m.) efendimiz hazretleri, vazife-i risaletlerini
mükemmelen ifa ettikten sonra, emr-i ‹lâhi ile vücuduna
bais olduklar› âlem-i bekaya teflrif ettiler. fiu misafirhane
kapan›ncaya kadar gelip geçecek, dolup boflanacak, çü-
rüyüp tazelenecek sükkân›na, bilhassa cin ve inse en âlî
bir hediye, en mükemmel bir rehber, en mukaddes bir
mürflit olarak, Kur’ân-› Hakîm’i b›rakm›fllard›r. Nitekim
müteakip as›rlar›n yetifltirdi¤i bir çok zevat-› âliye, bütün
müflküllerini Kur’ân ile halletmifller. Arad›klar›n› Kur’ân’-
da bulmufllar.

‹flte bu bid’at ve zulümat asr›nda da yine o Kur’ân-›
Hakîm ve Kerîm lâyemut i’caz›n› Sözler ve Mektuplarla
izhar etmifl ve bu hakikaten azîm iflte, rahmet-i ‹lâhiye-
ye, muazzez ve muhterem Üstad›m›z elyak ve elhak me-
mur ve vas›ta olmufltur. Bu hakikate daha birinci derste,
lütf-i ‹lâhî ile iman ettim. Di¤er nurlu dersler, kuvvet-i
imana vesile olmufl ve olmakta bulunmufltur.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
Aziz ve Muhterem Üstad›m

Bu dünya mü’mine zindand›r derler. ‹flte neflrine, izha-
r›na, beyan›na vas›ta oldu¤unuz nurlar, bize bu karanl›k
dünyam›z› ayd›nlatt›. Hilkatteki hakikati talim etti. Bâkî,
daimî ve sermedi, saadetli hayat› tedris etti. fiahsen bu
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kald›klar› fleyi yapmak.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ilâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kerîm: kerem sahibi, ihsan edici,
cömert, eli aç›k.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kuvvet-i iman: iman gücü.
lâyemut: ölümsüz, sonu olma-
yan, hayat› sona ermez.
lütf-u ‹lâhî: Allah’›n lütfu, ihsan
ve iyili¤i.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
misâfirhâne: misafirlerin kald›¤›
ev, geçici bekleme yeri.
mü’mine: iman etmifl olan kad›n
veya k›z, mü’min kad›n.
muazzez: k›ymetli, muhterem,
sevgili, aziz.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
mükemmelen: mükemmel ola-
rak, mükemmel bir flekilde, ku-
sursuz olarak.
mürflit: gafletten uyand›ran.
müflkil: güçlük, zorluk, engel.
müteakip: takip eden.
Nebiyy-i Efham: en büyük Pey-
gamber, Hz. Muhammed (a.s.m.).
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
flahsen: flah›s itibar›yla, flah›sça,
bizzat, kendisi.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
sükkân: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
tedrîs: okutma, ders verme.
teflrif: flereflendirme, fleref ver-
me.
vas›ta: arac›.
vazife-i risalet: peygamberlik
vazifesi.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.
zevat-› âliye: yüce flah›slar, yüce
kifliler, yüksek meziyetli zatlar.
zindan: çok karanl›k, s›k›nt›l› yer.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
as›r: yüzy›l, as›r.
azîm: büyük, yüce, ulu.
aziz: de¤erli.
bais: sebep olan.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

bid’at: dinin asl›nda olmay›p
sonradan icat edilen fleyler,
yeni âdet.
bilhassa: özellikle.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
daimî: sürekli, devaml›.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
elyak: daha (en) lay›k olan.
emr-i ilâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n

emri.
fenâ: yokluk, son bulma, ge-
çicilik.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metin "Allah'a hamd olusn" k›sm› birçok
ayette geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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nurlar olmasayd›, hâlim ne olacakt›? Yâ nurlara eriflme-
seydim, ne yapacakt›m? Yâ bu nurlar›n neflrine 
“Ala kaderi’t-takat-i ve’l-imkan” lütf-i ‹lâhî ile çal›flt›r›lma-
sayd›m, bütün kazanc›m masiyet ve kara yüzle periflan
hâl ile, nas›l dergâh-› ‹lâhiyeye ç›kacakt›m. Elhamdülillâh
sümme ve sümme Elhamdülillâh, niyet-i halise ve cüz-i
lâyetecezza kabîlinden olan Kur’ânî hizmet sebebiyle bu
abd-i pürtaksir de inflaallah duan›zla rahmet-i ‹lâhiyeye
nail olur ümidindeyim.

Hulûsi
ìÕ

Œ 9 3 œ
(Sabri’nin bir f›kras›d›r.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH
Efendim, hiç flek ve flüphem kalmad› ki, nur nurdan

seçilemedi¤i gibi, nur deryas›n›n nuranî talebeleri de, ne-
rede olursa olsun hepsi bir gayede, umumî bir zihniyet-
te, yekdi¤erlerine rekabetleri yok, daima birbirinin evsaf-
› mümtazesiyle müftehir ve mübahi, samimiyet ve vefa
hususunda, rüfekas›n› flahs›na tercih eder, bir emelde bu-
lunmalar› yegâne emel ve gayeleri olan tevhidin bir alâ-
met-i mümtaze ve farikas› olan ittihat ve tesanüd-i haki-
kîye ve meflruay› kalen ve fiilen ve hâlen göstermeleriy-
le sabittir ki bu hâl bir alâmet-i muvaffak›yettir.

Talebeniz H.S.
ìÕ

abd: kul.
abd-i pürtaksir: çok kusurlu kul.
âlâ kaderi’t-takat-i ve’l imkân:
imkâna ve gücüm nispetinde.
alâmet-i mümtaze: seçkin belir-
ti, iflaret.
alâmet-i muvaffak›yet: baflar›l›
olma iflareti.
cüz-i lâyetecezza: bölünemeyen
parça.
dergâh-› ilâhî: ‹lâhî dergâh, s›¤›-
nak, Allah kat›.
derya: deniz, bahr.
emel: amaç, arzu, istek.
evsaf-› mümtaze: seçkin nitelik.
farika: fark eden, ayr›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâl: durum, vaziyet.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ittihat: ayn› fikir ve görüflte olma,
fikir birli¤i etme.
kabil: tür, gibi.
kâlen: sözle, söyleyerek.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
lütf-u ilâhî: Allah’›n lütfu, ihsan
ve iyili¤i.
masiyet: âsilik, itaatsizlik. isyan.
meflrua: hakl›.
mübâhî: övünen, gururlanan, ifti-
har eden.
müftehir: iftihar eden, övünen.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.

nail: kavuflan, ulaflan, eren.
neflr: herkese duyurma, ta-
mim.
niyet-i halise: samimi niyet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
pür: çok fazla.
rahmet-i ilâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.

rekabet: rakip olma hâli, bir-
birini çekememe.
rüfeka: arkadafllar, refikler.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
sümme: tekrar ve tekrar.
taksir: kusur, hata, kabahat,
suç, günah.
talebe: talep eden, ö¤renci.

tesanüd-i hakikî: gerçek yar-
d›mlaflma, dayan›flma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umumî: genel.
vefa: dostluk ve sevginin ge-
rektirdi¤i davran›fllarda de-
vaml› olma.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zihniyet: anlay›fl.

1. Allah'›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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Œ 9 4 œ

(Re’fet Beyin bir f›kras›d›r.)

Aziz ve Muhterem Üstad›m Efendim!

Son neflretti¤iniz Söz, fakirde çok derin tesir ve intiba-
lar b›rakt›. Onun saikinin ne oldu¤unu anlayamad›m.
Zat-› âlînizi o sözde çok hiddetli buldum. Gayet âteflin bir
kalem, bütün elemlerinizi dökmüfltü. ‹htiva etti¤i hakaika
mest ve hayran oldu¤um hâlde, saatlerce okudum. Art›k
Sözlerinizin hiçbirini di¤erine tercih edemiyorum. Zira,
birine mühim derken, di¤eri daha mühim ve bir di¤eri
ehem olarak kendini gösteriyor. Binaenaleyh, envar-›
Kur’âniyeyi gökteki y›ld›zlara benzetiyorum. Filhakika
y›ld›zlar parlakl›k itibar›yla birbirinden farkl› ise de, hep-
si y›ld›zd›r. Ve ayn› menbadan ahz-› envar etmede olduk-
lar›ndan keyfiyetçe yekdi¤erinden fark› yok gibidir. Söz-
leriniz aynen böyledir. Her birini yüz defa okusam, yüz
birinci defa hiç okumam›fl gibi, büyük bir zevk-i manevî
ile okumam dahi yüksekli¤ine flahittir. Bu babda ne ka-
dar yazsam Sözler hakk›nda hiçbir fley yazm›fl olamaya-
ca¤›m› düflünerek sözüme nihayet veriyorum.

Re’fet

ìÕ
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ahz-› envar: nurlar› almak.
ateflin: fliddetli, hiddetli.
aziz: sevgili.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
ehem: çok mühim olma, da-
ha mühim, çok ehemmiyetli,
çok lüzumlu.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
filhakîka: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,

do¤rusu.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
‹htiva: içine alma, kapsama.
intiba: görüfl, fikir.
keyfiyet: durum, nitelik.
menba: kaynak.
mest: keyifle kendinden geç-
mifl, sarhofl, esrik.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.

neflr: kitap yazma, basma, ç›-
karma; herkese duyurma,
yayma.

nihayet: son.

sâik: sebep olan, güdüleyen,
âmil.

tesir: etki.

yekdi¤er: bir di¤er.

zat-› a: sayg›de¤er.

zevk-i manevî: manevî zevk,
manevî lezzet, tat.
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Œ 9 5 œ
(fiu f›kra Mes’ut Efendinindir.)

Ey benim muhterem Üstad›m!

Hadd-i bülû¤umdan bu ana kadar, lain fleytan›n z›rh›n-
dan ma’mül bir sanduka derununda kilitlemifl oldu¤u akl-
› uhrevî ve iman›m› tazyik alt›na alm›flt›. Duan›z sayesin-
de ve bana karfl› göstermifl oldu¤unuz hüsn-i niyet ve na-
sihatlerin semeresi olarak, ancak yedi senede Üstad›m›n
dua yumru¤uyla lain fleytan›n z›rh sandukas› k›r›larak
iman›m› tekrar teslim ettin ve teslim ald›¤›m› flununla is-
pat ederim ki, duaya kabul buyurdu¤unuz tarihte, yani
Ramazan-› fierifin üçüncü günü bera-i ziyaret nezdinizde
idim. Müfarakat›mdan sonra, Cenab-› Hakk›n gösterdi¤i
ve sevgili Üstad›ma arz eyledi¤im rüya ile âcizâne tefsi-
rimde gün do¤udan gün indiye do¤ru olan çay›, yani gün
do¤udaki duay› almam›fl olsa idim, önümde, elinde sepet
ile giden adam gibi gayya kuyusuna gidecektim. Bende
o kap›n›n önünde durdu¤um hâlde, o müessir alm›fl ol-
du¤um dua sayesinde, o korkunç kap›dan ça¤›r›lmaya-
rak, avdetimde genifl bir caddeden halk›n omuz omuza
geçti¤i ve bizim mestur bir mevkide seyreyledi¤imiz o
meflak ve mezahime ifltirak ettirilmedi¤imiz, ancak Üs-
tad-› Muhteremimin, Cenab-› Hak nezdinde duas›n›n ka-
bulüdür ve Sözler’in mukavemetsûz tesirleridir. Ben de
buna mukabil, Üstad›m›n hadim oldu¤u ç›¤›r› takip ile
hizmet etmek emelinde isem de, yaln›z etti¤im hizmet
kâfi de¤ildir. O da ancak ahiret menfaatimiz içindir. 

âcizâne: beceriksizcesine.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
akl-› uhrevî: ahirete ait düflünce.
arz: söyleme, ifade etme.
avdet: geri gelme, dönüfl.
beray-› ziyaret: ziyaret için, ziya-
ret maksad› ile.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
derun: iç, içeri, dahil.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
emel: amaç, arzu, istek.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayya: Cehennemde bir kuyu ve-
ya dere.
hadd-i bulû¤: bulû¤a erme yafl›,
ergenlik ça¤›.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
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kalplilik.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
ifltirak: ayn› hâlde bulunma.
kâfî: yeter, elverir.
lâîn: kovulmufl, nefret kazan-
m›fl, istenilmeyen.
mamul: imal edilmifl, yap›l-
m›fl, ifllenmifl.
meflak: eziyetler, s›k›nt›lar,
meflakkatler, mihnetler, zah-
metler.
mestur: örtülü, örtülmüfl, set-

rolunmufl, kapal›, gizli, perde-
li.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mevki: yer, mekân.
mezahim: eziyetler, s›k›nt›lar,
zahmetler, zorluklar, belâlar.
müessir: tesirli.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›-
l›k.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukabil: karfl›l›k.

nasihat: ak›l ö¤retme, yol
gösterme.
nezd: yan, kat, huzur, ind.
Ramazan-› flerif: flerefli Ra-
mazan ay›.
semere: meyve, güzel netice.
tazyik: s›k›nt› verme, bask›
yapma.
tefsîr: aç›klama, izah.
tesir: etki.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
z›rh: koruyucu çelik levha.
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Yaln›z Cenab-› Feyyaz-› Mutlak Hazretlerinden befl vakit-
te dua ediyorum: “Yâ Rabbî, yâ Rabbî! Yirmi yedi sene-
den beri, fleytan aleyhi’l-lânenin z›rhl› çelik sandukaya ki-
litlemifl oldu¤u iman›m›, balyozuyla k›rarak tahlis eden
Üstad-› Ekremime, yani Kur’ân-› Hakîm’in lemaat› olan
Risale-i Nur’un neflrine bir hizmet olarak, bana menam-
da göstermifl oldu¤un yevm-i mahflerde gayya kuyusu
kap›s›n›n a¤z›ndan çevirmeye muvaffak olan müfessir-i
Kur’ân’› ve son musannif bulunan Said-i Nursî Hazretle-
rinin yevm-i mahflerde sancaktar› k›l, yâ Rabbî, yâ Erha-
merrâhimîn, velhamdülillâhi Rabbülâlemîn” olan Cenab-
› Mevlâ’dan evkat-› hamsede vird-i zeban›md›r. Ve siz
Üstad›m›z kabul buyurmas›n istirham ile el ve ayaklar›-
n›zdan öperim. Efendim Hazretleri.

Mehmet Mes’ut

ìÕ

Œ 9 6 œ

(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH

3 ÉkªpF=GnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
K›ymettar Üstad›m!

Tarih-i mektuptan iki gün evvel idi, Yirmi Yedinci
Mektubun Üçüncü Zeylini yazmakla meflguldüm. Hulûsî 
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zel flekilde derleyip düzenleyen.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
neflir: herkese duyurma, tamim.
Rabbi: benim Rabbim, Allah’›m.
sandûka: küçük sand›k.
tahlis: kurtarma.
Tarih-i mektup: mektubun geldi-
¤i zaman.
üstad-› Ekrem: Kerîm üstat.
vird-i zeban: dilde tesbih, s›k s›k
tekrar edilen dua, devaml› oku-
nan zikir.
yevm-i mahfler: mahfler günü.
Zeyl: ek, ilâve.

aleyhi’l-lâne: lânete u¤ram›fl.
Cenab-› Feyyaz-› Mutlak: hiç
bir kay›t ve flarta∆ ba¤l› ol-
madan çok çok bereket ve
bolluk veren Allah (c.c.).
Cenab-› Mevlâ: Allah (c.c).
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
evkat-› hamse: befl vakit; sa-

bah, ö¤le, ikindi, akflam ve
yats› namazlar›n›n k›l›nd›¤›
vakitler.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayya: Cehennemde bir kuyu
veya dere.
istirham: isteme, rica etmek.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Hakim: her yönüyle
hikmetli Kur’ân.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
menam: rüya, düfl.
menfaat: fayda.
musannif: tasnif eden, en gü-

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tespih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› ebedî ve daimî olarak üzerinize olsun.
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ve Re’fet Bey, Zekâi ve Sabri Efendi gibi kardefllerimin,
Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nura karfl› gösterdikleri
âteflin muhabbetle, kalbi ifltiyaklar›n› gösteren kalemleri,
beni de heyecana düflürmüfltü. Bu s›rada Bekir A¤a, siz-
den gelen bir mektupla teflrif etti. Bekir A¤a, mutad›n›n
hilâf› olarak, pek gülflen yüzlü idi. Mektubu ayn› sevinç-
le, ba’de’t-takbil beraber açt›k. Bir varak-pare-i fazilâne-
leriyle, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci K›sm›n›n
sekiz sahifeden ibaret olan Sekizinci Remzi üç sekiz te-
vafukat›yla kendini gösterdi. Yirmi Yedinci Mektubun
Üçüncü Zeylinden hâs›l olan sevinçli bir heyecan-› kalbi
ve Bekir A¤an›n Üstad›na ve Nurlara karfl› kalbî ifltiyak›-
n› gösteren sevimli yüzü ve dört aydan beri bekledi¤imiz
tevafukat›n gayesinin mebdeini gösteren Sekizinci Re-
miz’deki Sevgili Üstad›m›z›n manevî bir nur ile parlayan
ve gülümseyen, o yüksek en harika, tatl› sözü, fakir tale-
benizde öyle bir hâlet-i azîme tevlit etmifl ki, iflte o daki-
kam, saadet-i ebediyeye nail olanlar›n geçirdi¤i anlardan
bir dakika idi. Bu sürur içinde mektubunuzu ve Sekizinci
Remzi okudum. Okurken her bir cümlenin nihayetinde,
“Var ol, mes’ut ol, bahtiyar ol” dökülüyordu. ‹lk defa Be-
kir A¤a ile, bir defa Rüfltü Efendi kardeflimle, bir defa da
Re’fet Bey kardeflimle okudum.

Evet Sevgili Üstad›m, senelerden beri Kur’ân-› Azî-
mü’l-Burhan’›n bahr-i umman›nda medfun defineleri, Ri-
saletü’n-Nur ve Mektubatün-Nur ile meydana ç›karm›flt›-
n›z. ‹flte azîm bir define daha lütf-i ‹lâhî ile Yirmi Doku-
zuncu Mektubun Sekizinci K›sm›n›n Sekizinci Remzinde 

ateflin: samimî heyecanl›.
azim: büyük, yüce.
ba’det-takbil: öperek.
bahr-i umman: Hind Okyanusu.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
gülflen: gül bahçesi, güllük.
hârika: ola¤anüstü.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
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ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
kalbî: samimî, içten, gönül-
den.
lütf-u ilâhî: Allah’›n lütfu, ih-
san ve iyili¤i.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mebde: evvel, bafl, bafllama,
bafllang›ç.

medfun: defnedilmifl, gömül-
müfl.
mektubatünnur: Nur mek-
tuplar›, Risale-i Nur’da yer
alan mektuplar.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
muhabbet: sevgi, sevme.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nihayet: en sonunda.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.

saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: talep eden, ö¤renci.
teflrif: flereflendirme, fleref
verme.
tevafukat: uygunluk.
tevlit: sebep olma, vücuda
getirme.
varak-pare-i faz›lâne: fazi-
letli yald›zl› kapak.
Zeyl: ek, ilâve.
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en parlak ve gözler kamaflt›ran nurlar›yla tezahür ediyor,
kendini gösteriyor. Beflerin nazar›n› ister istemez kendi-
ne çeviriyor.

Bin üç yüz seneden beri, sahib-i insaf› hayrette b›ra-
kan ve dünyan›n her köflesinde ve beflerin her tabakas›n-
da, cin ve befler lisan›nda, semavatta melek ve ruhanîler
lisan›nda, en yüksek makam-› mümtaz› iflgal eden, o
Furkan-› ‹lâhinin esrar-› mühimmesinden ve i’caz-› azî-
mesinden bir parças› daha, susmak bilmeyen mu’ciznü-
ma bir seda ve lâtif bir avaz ve tükenmez bir feyizle kar-
fl›m›za ç›k›yor.O k›ymettar Kur’ân’›n bugün mükevvena-
t› yed-i kudretinde tutan ve azamet-i kibriyas›yla idare
eden ve azamet-i celâli karfl›s›nda her fleyi kendine sec-
de ettiren, bir Zat-› Vacibü’l-Vücud’un kelâm› oldu¤unu,
üzerindeki hadsiz damgalar›yle gösteren Risalelerinizin
k›ymeti ne büyüktür. O risalelere nas›l k›ymet verilir. Na-
s›l baflkas›yla muvazene edilir. Nas›l bir baflkas›n›n tefev-
vuku tahattur edilir.

Beflerin zulmetli simas›na nurlar saçan ve tevhid hari-
cindeki her türlü akideleri zir ü zeber eden ve flakirtleri-
ne gülümseyerek tatl› bir yüzle bakan ve hofl ve pek fli-
rin bir lisan ile söyleyen, o risaleler ve o risalelerin sahi-
bi ve nafliri olan Sevgili Üstad›m, siz talebelerinizin kalp-
lerinde risalelerinizde yafl›yorsunuz. Hem öyle bir suret-
te yafl›yorsunuz ki, küçük bir iflaretinize müheyya talebe-
lerinizin ruhlar›nda ›rmaklar›n ça¤lad›klar› gibi tevali
eden ve tükenmek bilmeyen ‹lâhî bir muhabbetle yafl›yor-
sunuz. Hayat-› fâniyeye veda etseniz bile, büyük büyük 
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muhabbet: sevgi, sevme.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
mükevvenat: yarat›lm›fllar›n ta-
mam›, bütün mahlûkat, kâinat,
mevcudat.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nazar: dikkat.
risale: mecmua, dergi.
ruhanî: manevî âlem, ruhlar âle-
mine mensup, ruhlar âlemine ait.
sada: ses.
sahib-i insaf: insafl› kifliler.
flakirt: talebe, ö¤renci.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma.
semavat: semalar, gökler.
sima: kimse, kifli, flahsiyet.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
tevali: arkas› kesilmeksizin sür-
me, ard arda gelme, sürüp gitme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
Zat-› Vacibü’l-vücut: varl›¤› mut-
laka gerekli olan zat, Cenab-› Al-
lah.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
avaz: nefret, kin. ses, seda,
ba¤›rt›, ç›¤l›k.
azamet-i kibriya: haflmetin,
azametin, celâlin büyüklü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
damga: iflaret vurulan alet,
mühür.
esrar-› mühimme: önemli

s›rlar.
feyiz: ilim, irfan.
Furkan-› ‹lâhî: ilâhi kitap,
Kur’ân-› Kerîm.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
hayat-› fânîye: fânî hayat;
sonu olan dünya hayat›.
i’caz-› azîme: büyük mu’cize.
idare: bir ifli yürütme, çekip
çevirme.

ilâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
iflgal: meflgul etme; tutma.
kelâm: söz, konuflma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâtif: tatl›, flirin.
lisan: konuflma dili.
makam-› mümtaz: seçkin
önemli makam, mevki.
mu’ciznüma: mu’cizeli,
mu’cize gösteren.
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cemaatlerin aras›nda hürmetle yadedilece¤inize (HAfi‹YE)

ve nam›n›z›n dünya ve ukbada ihtiramla tafl›naca¤›na ve
Risalelerinizin pek büyük hahiflle revaçta olaca¤›na ka-
viyyen ümitvar›m.

Madem Hüsrev hakikatbindir, elbette benim flahs›ma ha-
vale etti¤i flerefi, Risaleleri niyet ediyor. Zaten o flerefte
umum talebeler hissedard›rlar, tek birisine verilmez.

Evet, nas›l sözlerim haks›z olsun ki, en tehlikeli anlar-
da bile, hakk› söylemekte susmayan ve pek âlî ruhu tafl›-
yan ve talebelerine her an teselli nurlar›n› da¤›tan,
Kur’ân-› Kerîm’in bugünkü dellâl-› muhteremi olan Üsta-
d›m! Sizin din-i mübin-i ‹slâma olan merbutiyetinize ve o
büyük muhabbetinize ve o yüksek sa’yinize mükâfat ola-
rak defter-i hasenat›n›za Cenab-› Vacibü’l-Vücud Hazret-
leri (lâ yüad ve lâ yuhsa) ecirleri yazmas›n› rahmet-i ‹lâ-
hiyeden niyaz ederim.

Nas›l bu günkü befleriyet size ve Risaletü’n-Nur’a med-
yun olmas›n ki, semam›zda dolaflan güneflin saçt›¤› ve
her an ufulüyle bir baflka âlemi gösteren nurlar› gibi de-
¤il, Kur’ân’›n arfl-› azam›ndan gelen nurlarla ölmez, tü-
kenmez, sermedî bir nuru, risalelerinizde gösteriyorsu-
nuz.

HAfi‹YE: Ben kardeflim Hüsrev'in bu makamdaki hissiyat›na ifltirak ede-
miyorum. ‹nsanlar›n nazar›nda mevki kazanmak ve dillerinde yad edil-
mek, hakikat-bin olanlarca bir fleref de¤ildir. E¤er, r›za-y› ‹lâhî varsa, o r›-
zan›n cilvesi olarak insanlarda teveccüh görünse bir derece emare-i r›za
olmak noktas›nda makbul olabilir. Yoksa arzu edilmemeli.

âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arfl-› azam: en büyük arfl, Allah’›n
kat›, Cenab-› Hakk›n kudret ve
saltanat›n›n en büyük dairesi.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cemaat: topluluk.
Cenab-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
ve zatî zorunlu olan.
cilve: tecelli, görüntü.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
dellâl-› muhterem: sayg›de¤er
ilân edici.
din-i mübin-i islâm: aflikâr, ap
aç›k olan ‹slâm dinî.
hahifl: istek, arzu, isteyifl.
hakikatbin: hakikati gören, haki-
kati anlayan, hakikate inanan.
hafliye: dipnot.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hissiyat: hisler, duygular.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kaviyyen: kesin olarak, kesinlik-
le, kuvvetle, katî olarak, flüphesiz.
lâ yü’ad ve lâ yuhsa: sonsuz, sa-
y›s›z.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
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makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
medyun: borçlu, verece¤i bu-
lunan.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
mevki: yer, makam.
muhabbet: sevgi, aflk derece-
sinde sevme.
mükâfat: ödül.
nam: ün, flöhret, flan.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
niyaz: rica, dua.

niyet: maksat, meram.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›za-y› ilâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sema: gökyüzü, gök.
fleref: manevî büyüklük, yük-
seklik, yücelik, ululuk, seçkin-
lik.

sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
talebe: talep eden, ö¤renci.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
uful: gurup, bat›fl, gözden
kaybolufl, görünmez olma.
ukba: ahiret, öbür dünya.
ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.
umum: bütün.
yâd: anma.
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‹flte o risaleler ki, her biri bafll› bafl›na menbalar› ve
mecralar› ayr› ve fakat bir bah-i muhit-i ummana dökü-
len nehirler gibidir. Sonsuz olan bu nehirlerin, hangisine
varsa nas›l doyuncaya kadar su içmez? El ve yüzlerini te-
mizlemek isteyenler, nas›l oluyor da, bu enhardan istifa-
de etmez? Veyahut arazilerini iska için, cetveller yaparak
hangi tarafa götürülse, azîm cemaatler nas›l tefeyyüz et-
mez?

Bu enharda öyle azîm flifalar var ki, hastalar içse, her
türlü devay› içinde bulurlar. Yaral›lar içse, bin türlü yara-
lar›na merhem bulurlar. ‹htiyarlar içse, hayat-› ebediye-
nin civanmert gençlerinden olurlar. Tazeler içse, saadet-i
dareyni bir anda elde ederler.

Risaleleri okuyanlar, sevgili Üstad›m! Sizin ne büyük
ve âlî bir kalbe malik bulundu¤unuzu teslim için bilmem
tefekküre ihtiyaç var m›?

Bunca zamandan beri “Kur’ân-› Azîmüflflan’›n dellâl›-
y›m ve bu kudsî vazifemi hiçbir fleye de¤iflmem” diye va-
ki olan ilânat›n›za, bir kat daha kuvvet veren, bu kerreki
neflir buyurdu¤unuz Yirmi Dokuzuncu Mektubun Seki-
zinci K›sm›n›n sekiz sahifelik olan Sekizinci Remzi ne gü-
zel gösteriyor ve bu gösterilen hakikatlere meftun olma-
mak mümkün mü?

Ah sevgili Üstad›m, lisan ve kalemim müsait olsa, her
bir risale için lây›k olduklar› flekilde methiyeler yap›p tak-
dim etsem. Heyhat, her fleyde oldu¤u gibi, bu hususta da
ben fakirim.
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remz: iflaret, iflaretle anlatma, is-
te¤ini iflaretle ifade etme.
risale: mecmua, dergi.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
flifa: deva, ilaç.
takdim: arz etme, sunma.
tefekkür: bir mesele hakk›nda
zihni faaliyet gösterme, düflün-
me, fikir üretme, zihni yorma.
tefeyyüz: feyizlenme.
vâki: olmufl, meydana gelmifl.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
arazî: yerler, topraklar.
azîm: çok, fazla.
bahr-i muhit-i umman: ok-
yanus.
cemaat: topluluk.
cetvel: su kanal›, kanal.
civanmert: sözünde sa¤lam,
iyilik sever, kahraman.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
deva: ilaç, çare.
enhar: ›rmaklar, çaylar, nehir-
ler.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
Heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
ilânât: ilânlar.
iska: su verme, sulama, su-
varma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kerre: kere, defa, kez, sefer.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flanl›
Kur’ân.

lisan: konuflma dili.
malik: sahip.
mecra: bir iflin gidifl, olufl yo-
lu, olufl flekli.
meftun: tutkun, müptela, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
menba: kaynak.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
methiye: birini övmek mak-
sad›yla yaz›lm›fl yaz›.
müsait: uygun, münasip.
neflir: kitap, gazete vs. bast›-
r›p ç›karma.
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Evet Sevgili Üstad›m! Sevincimizi artt›ran bir mesele
daha var. O da Kenzü’l-Arfl duas›n›n feyzinden gelen bir
nükte-i Kur’âniye nam› alt›nda neflredilen iki sahifelik
huruf-i hecâiye-i Kur’âniyenin, bu k›sma ilâvesi ve bu k›s-
m›n da, yazmakta oldu¤umuz tevafuklu ve hafliyeli
Kur’ân-› Kerîm’in bafl taraf›na, umumun istifade ve isti-
fazalar›n›n kolayl›kla teminine binaen derç edilmesi hak-
k›ndaki tensib-i faz›lâneleridir. Bu tensip bizce de, pek
çok musîb görülmekle, fakir talebenizin nazar›n› mazi-
den hâle, hâlden de istikbale çeviriyor. Ve istikbaldeki
parlayan nurlar› göstermekle, nihayetsiz sürurlara müs-
ta¤rak k›l›yorsunuz.

Ahmet Hüsrev

ìÕ

Œ 9 7 œ

(Re’fet’in f›kras›d›r.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Muhterem ve çok k›ymetli Üstad›m Efendim!

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci K›sm›n›n Rem-
zini dikkatle okudum. ‹htiva etti¤i harikanüma rumuzat
ve o rumuzat›n ifade etti¤i yüksek hakaik, fakire azîm is-
tifadeler temin etti. Ve beni derin derin tefekküre ve 

azim: büyük, yüce.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
derç: toplama, biriktirme.
feyiz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hâl: flimdiki zaman.
hafliye: dipnot.
huruf-u hecâiye-i: Kur’ân’›n harf
ve heceleri.
‹htiva: içine alma, kapsama.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
istikbal: gelecek zaman.
mazi: geçmifl zaman.
mesele: önemli konu.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.

musîb: isabet eden, yan›lma-
yan, yan›lg›ya düflmeyen.
müsta¤rak: gark olmufl, dal-
m›fl, batm›fl, içine girmifl.
nam: ad, isim.
nazar: göz atma, bakma, ba-
k›fl.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.

nükte-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait nükte, Kur’ân-› Kerîm’deki
çok ince ve zarif mana.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
rumuzat: rumuzlar, iflaretler.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tefekkür: mant›k kaidelerine
uygun bir flekilde düflünme,

fikir gelifltirme.
temîn: elde etme.
tensib-i faz›lâne: ilim, irfan
sahibinin uygun bulmas›.
tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
umum: herkes.

1. Allah'›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah'›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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teemmüle sevk eyledi. Çocuklu¤umdan beri hakaik-› di-
niyeye çok merak eder ve her f›rsattan istifade ederek
tetkikat ve tetebbuatta bulunurdum. Ne yaz›k ki, emeli-
me muvaffak olamazd›m. Bu sebepten yeis ve nevmidiye
duçar olurdum. Na mütenahi flükürler olsun ol Hallâk-›
Azîm’i ki, zat-› âliye-i faz›lâneleri gibi, her as›rda emsali-
ne ender tesadüf olunan bir dâhi-i azama bizleri mülâki
k›ld› da, otuz seneden beri ruhumun çok büyük ifltiyak ve
tahassürle bekledi¤i bir üstad-› muhtereme nail eyledi.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG sºoK !oórªnërdnG
Madem flimdiye kadar böyle hakikatler hiç bir eserde

görünmemifl ve iflitilmemifltir; yaz›lmas› çok muvaf›kt›r
ki, okuyan her ehl-i iman›n, Kur’ân-› Hâkim’in hazain-i
namütenahiyesinden bir k›s›m cevahiri elde etmek sure-
tiyle, hem a¤niya-i maneviye adedine dâhil olsun ve hem
de künuz-i mahfiyeye ›tt›la kesbetmek gibi, ruh-i beflerin
en büyük ihtiyacat›n› tatmin etmifl bulunsun. Hülâsa, te-
vafukat ve rumuzat-› Kur’âniye, tebflirat-› azîmeyi ihtiva
etmesi itibar›yla, kemal-i hassasiyetle takip ve tetkik
olunmaktad›r. Bundan dolay› nihayetsiz hürmet ve ta-
zimat›m› arz eder ve mübarek ellerinizden öperek, Ce-
nab-› Hakk›n bize inkiflaf-› kalbî ihsan buyurmas› husu-
sundaki dua-i hayriyelerini istirham eylerim, sevgili Üsta-
d›m Efendim.

Re’fet

ìÕ
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istirham: isteme, rica etmek.
ifltiyak: görece¤i gelme, özleme.
itibarî: dolay›s›yla.
›tt›lâ: haberi olma, bilgisi bulun-
ma.
kemal-i hassasiyet: büyük dik-
kat.
kesb: çal›fl›p, kazanma.
künuz-u mahfiye: gizli, sakl› ha-
zineler.
Kur’ân-› Hakim: her yönüyle hik-
metli Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mülâki: görüflen, konuflan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaf›k: uygun, münasip.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
namütenahî: uçsuz bucaks›z, so-
nu olmayan, sonsuz, bitmez tü-
kenmez.
nevmidî: ümitsizlik, meyusiyet.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
ruh-i befler: insan ruhu.
rumuzat-› Kur’âniye: Kur’ân’daki
iflaretler, Kur’ân’›n remizleri.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, tarz.
tahassür: hasret çekme, özlem.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tazimat: hürmetler, sayg›lar, bü-
yük saymalar.
tebflirat-› azîme: büyük müjde-
ler.
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme.
tesadüf: rastlant›.
tetebbuat: etrafl›ca araflt›rmalar
ve incelemeler.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
tevafukat: uygunluk.
üstad-› muhterem: muhterem,
sayg›de¤er üstad.
yeis: ümitsizlik.
zat-› âliye-i faz›lâne: fazilet, bilgi,
irfan, niteliklere sahip fert.

a¤niya-i manevîye: manevî
zenginlikleri olanlar.
arz: sunma.
cenab-› Hak: Allah.
cevahir: çok k›ymetli söz ve-
ya faydal› yaz›lar.
dâhî-i azam: en zeki kifli.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dua-y› hayriye: hay›rl› dua.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, ya-
kalanm›fl.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emel: amaç, arzu, istek.
emsal: efl, benzer.
ender: az bulunan.
hakaik-› diniye: dine ait olan
hakikatler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hallâk-› Azîm: yüce yaratan,
yüce yarat›c› Allah.
hazain-i namütenahi: bit-

mez, tükenmez, sonsuz hazi-
ne.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hürmet: sayg›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiva: içine alma, kapsama.
inkiflaf-› kalbi: kalbi uyan›fl.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.

1. Allah’a hamd dolsun, sonra yine Allah’a hamd olsun. "Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Sü-
resi, 40.)"
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Œ 9 8 œ

(Rüfltü’nün f›kras›d›r.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Pek k›ymettar ve pek muhterem Üstad›m Efendim

Hazretleri!

Nurlar›yla kara kalbimi nurland›rm›fl oldu¤unuz Mek-
tubat›n›zdan, i’caz-› Kur’ânîden ‹hlâs-› fierif, muavvi-
zeteyn, fatiha-i flerif surelerinin tevafukat-› hurufiye s›r-
lar›n› gösterir. Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci
Remzinin din kardefllerimle birlikte okuduk. Çok flükür,
bin flükür elhamdülillâh Cenab-› Vacibü’l-Vücud ve Te-
kaddes Hazretlerinin kelâm› olan Kur’ân-› Azîm-i
Hakîm’in s›rlar›na hayret ve bütün kalbimle ve lisan›mla 
4 p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH ÉnænHƒo∏ob rQuƒnf sºo¡s∏dnG dedim.

Üstad›m, yeni tevafukatl› Kur’ân-› Azîmüflflan’›n bafl
taraf›na, bu Remzin ilâvesi hak ve hakikati ilân maksad›-
na muvaf›k olsa da, okudukça doymak ve usanmak bi-
linmeyen ve her okudukça dünya lezzetinden bin kat
fazla lezzet veren ve kararm›fl kalpleri nurland›ran ve bi-
ze bizim lisan›m›zla hâllerimizi teflrih ve tarik-› Hakk›
gösteren Risale-i pürnurlar›n›zda da beraber ayr›ca bu-
lunmas› ve Kur’ân-› Hakîm’in bafl›na mümkün olursa 

cenab-› Vacibü’l-Vücud ve te-
kaddes: varl›¤› ve zatî zorunlu
olan mukaddes Allah (c.c).
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
i’caz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n mu’cize-
li¤i, Kur’ân’›n yüksek, eriflilmez
ifadesi.
ihlas-› fierif: flerefli ‹hlas suresi.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
kelâm: söz, konuflma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Azîm-i Hakîm: Her fleyi
ile hikmetli olan büyük Kur’ân.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lisan: dil.
maksat: kastedilen fley; gaye.
muavvizeteyn: Kur’ân-› Kerîm’in

113 ve 114 Felâk ve Nâs sure-
leri.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaf›k: uygun, münasip.
remz: gizli ve kapal› bir suret-
te söyleme.
Risale-i pürnur: çok nurlu ri-

sale, nur saçan kitap.
flerif: kutlu, mübarek, mu-
kaddes.
s›r: gizli hakikat.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk
ifade etme, teflekkür.
teflrih: bir meseleyi iyice

araflt›r›p ortaya ç›karma, flerh
etme, açma.

tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.

tevâfukât-› harfiye: harflerin
tevafuklar›; rastlamalar›, uy-
gunluklar›, münasebetleri.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah'›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
4. Allah'›m kalplerimizi iman ve Kur'ân nuruyla nurland›r.
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hem Arapças›n›n ve hem de Türkçesinin konulmas› mu-
vaf›k olaca¤› zann›nday›m. Efendim Hazretleri.

Rüfltü
ìÕ

Œ 9 9 œ
(Saatçi Lütfü Efendinin f›kras›d›r.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH
3 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

‹’caz-› Kur’âniyeden ihlâs-› fierifle Muavvizeteyn ve
Fatiha-i fierife surelerinin tevafukat-› hurufiye s›rlar›n›
gösteren, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Remzi-
ni ald›m ve okudum. Neflir buyurulan iflbu risaledeki te-
vafukat, flimdiye kadar emsali namesbuk bir s›rr› meyda-
na koymufl. Bu hususa dair mütalâada bulunmak, kuvve-
i kalemiyemin ve havsala-i mevcudemin kat kat fevkinde
bulunmakla beraber, afv-› Üstadanelerine ma¤ruren flu
kadar diyebilirim ki: Neflir buyurulan risaledeki izahat,
herhangi bir bedbin ve kör olan bir gafili uyand›rmaya ve
hatta bütün mevcudiyetiyle kararm›fl kalpleri tenvire ve
irflada pek büyük delil bulundu¤undan, Muhterem Üsta-
d›m›z›n tasavvurî karar› veçhile, her ferdin Kur’ân-› Azî-
mülbürhan’daki mu’cizat› görmesi için Kur’ân’›n bafl ta-
raf›na derci hususu pek muvaf›k görüldü¤ünü arz eyle-
rim. Efendim Hazretleri.

Saatçi Lütfü
ìÕ
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Kur’ân.
ihlas-› fierif: flerefli ‹hlas suresi.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
iflbu: iflte bu, bu.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
Kur’ân-› Azîmü’l Bürhan: büyük
delil Kur’ân.
kuvve-i kalemiye: yazma kabili-
yeti, gücü.
ma¤ruren: inanarak, güvenerek.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
Muavvizeteyn: Kur’ân-› Kerîm’in
113 ve 114 Felak ve Nas sureleri.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
muvaf›k: uygun, uyar, münasip.
namesbuk: geçmemifl, benzeri
olmam›fl.
neflir: yayma,yay›m, herkese du-
yurma.
risale: mecmua, dergi.
s›r: gizli hakikat.
tasavvurî: tasavvurla alâkal›, ta-
savvura ait.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tevafukat: uygunluk.
tevafukat-› hurufiye: harflerdeki
uygunluk.
vechile: vecih ile, o cihetten, yön-
den.
zan: zanneden, sanan, zannedici.

afüvv-i üstadâne: üstatça af
etmek.
arz: sunma, bildirme.
bedbin: fena gören, kötüm-
ser.
dair: alakal›, ilgili.
delil: iz, niflan, emare.
derc: sokma, aras›na s›k›flt›r-
ma.

emsal: efl, benzer.
Fatiha-i flerife: Fatiha Suresi.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
havsala-i mevcuda: var olan

anlama kavrama.
hurufiye: Fazlullah-› Hurû-
fî’nin kurdu¤u, harflerden var-
l›k ve yarad›l›fl hakk›nda ma-
nalar ç›karma esas›na daya-
nan bir f›rka.
husus: ifl, keyfiyet.
husus: mevzu, konu.
i’caz- Kur’âniye: mu’cize olan

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tespih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
3. Allah'›n selâm›, rahmet ve berekât› ebediyyen, devaml› olarak üzerinize olsun.
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Œ 1 0 0 œ
(As›m Beyin f›kras›d›r.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Üstad›m› bu fakire lütuf ve kereminden ihsan buyuran
Kadîr-i Mutlak, Ezel ve Ebed Sultan› Cenab-› Hayy-› Lâ-
yemut Hazretlerine, her dakikada yüz binlerce hamd ve
flükür etsem —ki ediyorum— yine yüz binde bir borcu-

mu bile ifa edemem. 
4 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g oásæpªrdGnh oórªnërdG o¬nd

Pürtaksir olan bu fakir, bilâfas›la otuz dört sene olan ha-
yat-› askeriyemde, mukteza-i befleriyet, az ve çok masi-
yet f›rt›na ve dalgalar›na tutulmufl, vazife-i diniye-i uhre-
viye ve ubudiyet ciheti pek çok noksan kalm›fl ve hâb-›
gaflet perdesine bürünmekle imrar-› hayat etmifl oldu¤u-
mu flimdi anl›yorum ve kusurlu geçmifl zamanlar›ma pifl-
man ve nadim olup, evvelki güldüklerime flimdi a¤l›yo-
rum. Bu da, siz Üstad›ma ve Risalelerinize kavuflmakla
hâs›l olmufltur ki, yüz binlerce flükür, Cenab-› Hak sizi bu
fakire ihsan buyurdu.

Dört sene evvel Burdur’a geldi¤imde, kardeflimiz fieyh
Mehmed Efendinin delâlet ve tavassutu ile muhabereye
bafllanm›fl ve binnetice hikmetresan ve nurefflan ve müfl-
külküfla ve kâinat›n muamma-i t›ls›m›n› açan anahtarlar›
bu fakirin eline veren yine o risalelerdir. ‹flte o baha 

bilâfas›la: fas›las›z, aral›ks›z, dur-
madan.
binnetice: neticede, netice ola-
rak.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
Cenab-› Hayy-› lâyemut: ebedî
ve ölümsüz hayat sahibi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
evvel: eski, geçmifl, geçmifl za-
manda.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâb-› gaflet: gaflet uykusu.
hamd: teflekkür, flükran.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hayat-› askeriye: askerlik hayat›.
hikmetfeflân: hikmet neflreden,
hikmet yayan, hikmet saçan.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
imrar-› hayat: hayat geçirme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
masiyet: günah, kötü fley.
muamma-y› t›ls›m: t›ls›m›n mu-
ammas›; gizli manalar.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
mukteza-y› befleriyet: insanl›k
gere¤i, insan olman›n icab›.
müflkülküfla: müflkil halleden,

zorlu¤u gideren, s›k›nt›l› du-
rumdan kurtaran.

nadim: piflman olan, neda-
met duyan; piflman.

nurefflan: nur saçan, ayd›nla-
tan.

pürtaksir: çok k›sa, eksik, ku-
surlu.

fleyh: tarikat dersi veren ma-
nevî lider, mürflit.

flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk

ifade etme, teflekkür.

tavassut: vas›ta olma, arac›
olma.

vazife-i diniye-i uhreviye ve
ubudiyet: ahiretle ilgili görev,
kulluk.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah'›n selâm›, rahmet ve berekât› ebediyyen, devaml› olarak üzerinize olsun.
4. Hamd ve minnet Ona mahsustur. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (“Lehü’I-hamd” k›sm› Kasas Su-

resi: 70; Rum Suresi,18; Sebe Suresi: 1 gibi ayetlerde geçmektedir. "Bu Rabbimin fazl›ndan-
d›r" k›sm› ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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takdir edilemeyen o anahtarlar, öyle mücevherat ve p›r-
lanta elmaslar ki; ne diyeyim, iktidars›zl›¤›mdan lisan›m
ve kalemim, kalbimin tercüman› olam›yor, âciz kal›yor.
fieriat, hakikat ve marifet hazine ve definelerini küflat
edecek ve eden, ancak ve ancak bu Nur Risale-i fierife-
leridir. Bu Nur Risalelerinin her birisi, birbirinden nurlu;
hele i’caz-› Kur’ân, nurun alâ nur. Nas›l tavsif edeyim, bir
gülistan-› ferahfeza, gayet nadide ve hofl bu ezhar-› lâti-
fe gûnâ-gûn bulunup. Hangisini koparmaya, koklamaya,
tercih etmeye mütehayyir kal›p da, neticede hepsinden
bir deste, bir demet yapmaya karar verdi¤i gibi; bu risa-
le-i flerifler de yazan›, okuyan›, dinleyeni nur bahçesine,
nur deryas›na gark edip de mütefekkir, mütehayyir edip,
hepsinden bir çiçek demeti yapmaz da ne yapar! ‹nsan›,
fakat o insan›, tahayyür ve tefekkür sahras›nda mest-i lâ-
ya’k›l b›rakmaz da ne yapar! Bütün dünyevî befleriyet ve
hayvaniyet hassalar›ndan tecerrüt etmesine, Hâl›k›na
ubudiyet-i mütemadiyede bulunmas›na; mezmum bil-
cümle ahlâklar› def’ ve tard etmesin, ilh… gibi hissiyat›y-
la mütehassis edip de nefs-i emmareyi öldürmez de ne
yapar! Diyebilirim ki, bu Nur Risale-i fierifeleri bir gülis-
tan-› cinand›r. Bu gülistandan istifade edemeyen bed-
mayelere, nasiptar olamayanlara sad-hezar teessüf. ‹flte
o gibilere ilham-› Rabbanî eriflsin de, Yirmi Üçüncü Söz
risale-i flerifesinin ahirindeki iki levhan›n birincisi ki, hi-
cab-› gafletten nihan›, ikinci levhadaki zeval-i gafletle
ayana tebdil edebilsinler. Cümle mü'minîn-i muvahhidî-
nin tarik-› hidayette hatve-endaz olmalar› için, Cenab-›
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istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
küflat: fetih, fethetme.
marifet: tasavvufî bilgi, ilhama
dayanan vas›tas›z bilgi.
mest-i lâ-ya’k›l: akl› bafltan götü-
ren sarhoflluk.
mezmum: ay›planan, yerilen, be-
¤enilmemifl.
mü’minin-i muvahhidîn: Allah’›n
birli¤ine inanan mü’minler.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen.
mütehassis: hislenen, duygula-
nan.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
nadide: pek az bulunan, çok de-
¤erli.
nasiptar: hissedar, nasibi olan,
nasipli, k›smetli.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nihan: gizli, sakl›.
nur: ilim.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nurun alâ-nur: nur üstüne nur.
paha: fiyat, de¤er.
p›rlanta: p›rlanta ihtiva eden,
üzerinde p›rlanta bulunan.
risale-i flerife: flerefli, mübarek ri-
sale, kitap.
sadhazar: yüz bin.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
fleriat: takip edilmesi gereken
aç›k ve do¤ru yol, büyük ve genifl
cadde.
tahayyür: hayrete düflme, flafla-
kalma.
takdir: k›ymet verme, de¤er biç-
me.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
tarik-› hidayet: hidayet yolu,
do¤ru olan› gösteren yol; do¤ru
yol.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tercih: ay›rma, seçme.
ubudiyet-i mütemadiye: daimî
kulluk; sürekli ibadet.
zeval-i gaflet: gafletin bitmesi,
uyan›fl.

âciz: gücü yetmez, zavall›.
ahir: en son, en sondaki.
ayan: aç›k, meydanda, aç›kta,
belli.
bedmâye: ahlâks›z, soysuz,
mayas› bozuk, sütü bozuk.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilcümle: bütün, hepsi.
def: mâni olma, savmak,
uzaklaflt›rma.
define: k›ymetli eflya, k›yme-
ti ve de¤eri yüksek olan mal
veya kimse.
derya: deniz, bahr.

dünyevî: dünyaya ait.
ezhar-› lâtife: güzel hofl çi-
çekler.
gark: suya batma, batma, ba-
t›rma.
gülistan-› cinan: Cennet bah-
çesi.
gülistan-› ferahfeza: genifllik
veren rahatlatan gül bahçesi.
gûnagûn: türlü türlü, renk
renk, çeflit çeflit, rengârenk,
alaca.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k: yoktan yaratan.

hâssa: özellik.
hatveendâz: ad›m atan.
hicâb-› gaflet: gaflet perdesi.
hissiyat: hisler, duygular.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
ilh: ilâ-âhir sözünün k›salt›l-
m›fl›.
ilham-› Rabbanî: Allah’›n il-
ham›.
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Vacibü’l-Vücud Hazretlerine kavlen dua ve tazarru et-
mekli¤im ve fiilen de henüz dörtte birini yazamad›¤›m bu
Nur Risale-i fierifelerini fakirde mevcut olanlar›n›, itimat
etti¤im, muhabbet ve âfl›k oldu¤unu hissetti¤im ihvana,
ezcümle (………) gibi zevat-› muhteremeye, Cuma gün-
leri fakirhanede toplan›ld›¤› vakit bizzat okuyor ve elleri-
ne birer Nur parçalar›ndan verip akflama kadar ve baz›
geceleri okumakta devam ediliyor. Hepimiz Cenab-› Ka-
dîr-i Kayyuma ubudiyet ve niyaz›m›z› ifa ediyoruz ve zat-
› üstadanelerine karfl› da bu borcumuz olan dua-i üstada-
nelerini yâd ve tezkâr ediyoruz. “Cenab-› Zülcelâl-i ve’l-
Kemal Hazretleri muhterem zat-› üstadanelerini dünya-
lar durdukça, Nur Risalelerini rehberlikte, delâlette ve
Nur dellâll›¤›nda ilâahiri’d-deveran kaim buyursun” du-
as›n› her namaz›n ahirinde hemflirenizle beraber vird-i
zeban etmifliz, efendim hazretleri.

As›m
ìÕ

Œ 1 0 1 œ
(Ahmed Galib’in Sözler hakk›nda bir f›kras›d›r.)

Adem-i ilm-i hakikattir sözün,
Tercüman-› kenz ü vahdettir sözün,

Hazret-i Hak’tan atâ-i mahzd›r,
Nefl’e-i fiit-i hüviyettir sözün.

Ders-i hikmetten bütün ulvî beyan,
Misl-i ‹dris, pürhikmettir sözün.

ahir: son.
atâ-i mahz: ba¤›fllanma sebebi.
bizzat: kendisi, flahsen.
Cenab-› Kadîr-i Kayyum: zat›yla
Kayyum olan, sonsuz kudret sa-
hibi. Allah (cc).
Cenab-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›,
zatî zorunlu olan. Allah (c.c).
Cenab-› Zülcelâl-i ve’l-kemal:
mükemmellikler ve celâl sahibi
Allah (c.c).
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dua-i üstadâne: üstatça, üstat gi-
bi yap›lan dua.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fakirhane: tevazu ifadesi olarak

170 | BARLA LÂH‹KASI

kendisinden bahseden kim-
senin evi.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
ilâahiri’d-deveran: var olan
devam eden.
ilm-i hakikat: gerçek ilim.
itimat: dayanma, güvenme,

emniyet etme.
kavlen: söz ile, sözlü olarak,
fiilî olmayan.
mevcut: var olan, bulunan,
olan.
misti ‹dris: idris (a.s) benzeri.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
nefl’e-i sit-i hüviyet: fiit (a.s)
kimli¤inin ortaya ç›kmas›.
niyaz: rica, dua.
tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.

tercüman-› kenzü vahdet:
tevhid hazinesinin anlat›c›s›.

tezkâr: hat›rlama, anma, ha-
t›ra getirme.

ubudiyet: kulluk.

vird-i zeban: dilde tesbih, s›k
s›k tekrar edilen dua, devam-
l› okunan zikir.

yâd: anma.

zat-› üstadâne: üstat’›n zat›.

zevat-› muhtereme: muhte-
rem kifliler.
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Mevc-i tufan-› dalâletten siper,

Keflti-i Nuh-i selâmettir sözün.

Sarsar-› ilhaddan inkaz eden,

fiu’le-i Hud-i hidayettir sözün.

Tezkiyet-bahfl› kulûb-i mü’minin,

Salihdâr-› emanettir sözün,

Vahdetin esrar›n› ilân eden,

Ol Halîl-vefl asl-› millettir sözün.

Bahfl-› zemzem eyler, ehl-i hayrata,

‹smail-i feyz-i hürmettir sözün.

Mahz-› tahkiktir, hayaleten a’lâ,

S›rr-› ‹shak-› hakikattir sözün.

Zemzeme-i Ta¤ut’u hep berbat eder,

Lût gibi rükn-i salâbettir sözün.

Hep kelâmullah-› nat›k flerhidir,

Kenz-i ‹’caz-› Risalettir sözün.

Din-i Hakk›n neflr ü tamimi için,

Fazl-› ‹srail-i kudrettir sözün.
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lik rüzgar›.
flerh: aç›k ve ayr›nt›l› anlatma.
siper: koruyucu engel, kalkan.
s›rr-› ishak-› hakikat: ishak (a.s)
hakikatin s›rr›.
fiule-i Hûd-i hidayet: do¤ruya
ulaflt›ran Hûd (a.s) ateflinden kur-
taran.
tezkiyet-bahfl› kulûb-u mü’mi-
nin: mü’minlerin kalbini temizle-
yen.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
vahdet: birlik ve teklik.
zemzem: Kâbe-i Mükerreme’nin
yan›nda bulunan kuyunun ad› ve
bu kuyunun suyu.
zemzeme-i ta¤ut: Allah’a isyan
eden fleytan›n sesi.

a’lâ: pek güzel, pek iyi, yüce.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bahfl-i zemzem: zemzem su-
yu verme.
berbat: harap, viran, periflan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ders-i hikmet: hikmet dersi.
Din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
ehl-i hayrat: hay›r sahibi.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fazl-› ‹srail-i kudret: israilo-
¤ullar›n›n faziletinin gücü.
Halil-ves asl-› millet: ‹brahim

(a.s) milleti gibi.
hayalât: hayelleme, hayali
düflünce.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
inkaz: tuhaf sesler ç›karma.
kurtarma.
‹smail-i feyz-i hürmet: isma-
il (a.s) irfanl› hürmeti.
kelâmullah-› nat›k: Allah’›n
sözü, konuflmas›.
kenz-i i’caz-› risalet: Risalet
mucizesinin definesi.
keflt-i Nuh-u selâmet: selâ-

mete ulaflt›ran Nuh (a.s) ge-
misi.
mahz-› tahkik: inceleme ile
araflt›rma.
mevc-i tufan-› dalâlet: küfür
tufan›n›n dalgas›.
neflrütamim: herkese duyur-
ma, yayma.
pür hikmet: tamam› hikmet-
li.
rükn-i salâbet: manevi direk.
salihdâr-› emanet: Salih (a.s)
emanet edilen.
sarsar-› ilhad: fliddetli dinsiz-
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Hak cemaliyle kemalin gösteren,
Hüsn-i Yusuf’tan iflarettir sözün.

Yokluk içre, varl›¤a kaim olan,
Sabr-› Eyyub-i metanettir sözün.

Mülhit fir’avnlar› gark eyleyen,
Tur-i Mûsa-i fleriatt›r sözün.

Serteser mizan-› hikmetle rasîn,
Çün fiuayb-› emn ü adalettir sözün.

Ehl-i idlâli eder zîr ü zeber,
Sanki Harun-i fesahattir sözün.

Asker-i Calûd küfrü mahveder,
Savt-› Davud-i hilâfettir sözün.

Marifet-i takva ve hikmet mülküne,
Bir Süleyman-› emanettir sözün.

Hâs›l› dertlilere derman eder,
Dest-i Lukman-› hazakattir sözün.

Ba’sü ba’del mevte kaim hüccetin,
Çun Üzeyr mazhariyettir sözün.

Söz de¤il özdür bütün tibyan›n›z,
Vech-i Hakka hep iflarettir sözün.

adalet: düzenli ve dengeli dav-
ranma.
asker-i calûd: Kur’ân da anlat›lan
Calud isimli bir komutan›n askeri.
ba’sü ba’delmevt: ölümden son-
raki dirilifl.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
çün: çünkü, flu sebepten ki, ma-
dem ki, nas›l, nice, niçin, gibi, mis-
li.
derman: ilâç, çare.
dest: el.
dest-i Lokman-› hazakat: Lok-
man (a.s) flifal› eli.
ehl-i idlâl: dalâlet ehli, dinsizler.
emn: rahatl›k, düzen.
fesahat: güzel ve aç›k konuflabil-
me.
firavn: firavun.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
Harun-u fesahat: fesahatin Haru-
nu, güzel ve düzgün konuflmas›y-
la benzetiliyor.
hâs›l: sonuç, netice.
hazâkât: doktor veya sanatç› us-
tal›¤›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilâfet: halifelik, vekillik, birinin
yerine geçme.
hüccet: delil.
hüsn: güzellik.
hüsn-i Yusuf: Yusuf peygambe-
rin güzelli¤i.
kâim: ayakta duran, var olan.
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kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma, bitme.
marifet-i takva: Allah’› bilip
tam›na ve imandan gelen bir
hisle günahlardan korunma.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
mizan-› hikmet: hikmet tera-
zisi.

mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
rasîn: sa¤lam, dayan›kl›.
sabr-› Eyüp: Eyüp’ün sabr›,
Hz. Eyüp peygamberin dillere
destan olan sabr›.
savt: ses, sadâ.
savt-› Davud-u hilâfet: Hz.
Davud (a.s) gür ve güzel sesi.
serteser: bafltanbafla.
fiuayb-› emn-i adalet: fiuayb
(a.s) peygamber en belirgin
özelli¤i olan adaleti ve güveni

gibi.

Süleyman-› emanet: imar et-
me konusunda gayret eden
Süleyman Aleyhisselâm›n bu
hareketi, ifli.

tibyan: beyan, aç›klama.

Tur-i Mûsa-i fleriat: Hz. Mûsa
(a.s) Allah’›n konuflmas›na
muhatap oldu¤u da¤.

vech-i hak: Hakk›n vechi, hak
yönüyle.

zirüzeber: altüst, karmakar›-
fl›k, darmada¤›n.
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Lübbi-i Lüb ma’rifettir ma-hasal,
Yüzyüze hakka itaattir sözün.

Ehl-i flevke âb-› hayat bahfl eden,
H›dr-› bahreyn-i velâyettir sözün.

Bar-› s›kletten ukulü kurtaran,
Nur-i ‹lyas-› riyazettir sözün.

Kullu¤un efdalini izhar eden,
Zülkifl-i ibadettir sözün.

Sed çeker kâfir olan ye’cüclere,
Çünki Zülkarneyn-i kudrettir sözün.

S›rr-› tesbihat› telkin eyleyen,
Misl-i Yunus gavvas-› hakikattir sözün.

Rahmet-i Rahman’› hep tezkâr eder,
Hamd-i Zekeriya’ya rahmettir sözün.

Tab ile flerh-i kitab-› Hak eder
‹lm-i Yahya-i verasettir sözün.

Mürdeyi ihya, körü bina eder,
Nefha-i ‹sa-i f›tratt›r sözün.

Müjde-i peyman-› külûb-i ehl-i hak,
Mahi-i tarik-i fetrettir sözün.
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bulan›k zamanda peygamber yo-
lunun kapanmas›yla aç›lan küfür
ve günah yolunu yok eden, sün-
net yolunu açan.
marifet: bilme, derin bilgi.
misl-i Yunus: Yunus (a.s) gibi,
ona benzer.
müjde-i peyman-› kulub-û ehl-i
hak: hak ehli olan mü’minlerin
gönüllerine yemin müjdesi, onla-
ra güven veren, rahatlatan haber.
mürd: ölmüfl, ölü.
nefha: güzel koku.
nefha-i ‹sa-y› f›trat: Hz. ‹sa (a.s)
ölüleri Allah’›n izniyle dirilten f›trî
nefesi.
nur-u ‹lyas-› riyazet: nefsini ›slah
için az fley ile yetinen ‹lyas (a.s)
nuru.
peyman: yemin, and, kasem.
Rahmet-i Rahman: rahman olan
Allah’›n rahmeti, yarat›lm›fllara
sonsuz flefkat ve merhametle
muamele eden Allah’›n rahmeti.
riyazet: idman, temrin.
set: mani, perde, engel.
s›klet: a¤›rl›k, yük.
s›rr-› tesbihat: tesbihat›n s›rr›,
namazdan sonraki tesbihlerin ha-
kikati, hikmeti.
tâb: basma, bask›.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tezkâr: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
Zülkarneyn-i kudret: kudret, ya-
ni gücü yeterlilik bak›m›ndan Zül-
karneyn gibi.
zülkif-i ibadet: ibadet, kulluk ba-
k›m›ndan Zülküf (a.s) gibi.

âb-› hayat: hayat suyu.
bahreyn: iki deniz, Basra Kör-
fezi ile Hind Denizi veya Kara-
deniz ile Akdeniz.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bar-› s›klet: a¤›r yük.
bînâ: gören, görücü.
efdal: faziletli, üstün.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâ-
miyet ve hak yolunda olan,
hak mezhepte olan.
ehl-i flevk: flevk, istek ve arzu
sahipleri.
fetret: gevfleklik, zay›fl›k, ih-

malcilik, bezginlik.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
gavvas-› hakikat: dalg›ç gibi
derin hakikatleri ç›kar›p gös-
teren, tan›tan.
hakka: Cenab-› Hak.
h›dr-› bahreyn-i velâyet: H›-
z›r (a.s)’›n genifl kapsaml› veli-
li¤i.
ihya: uyand›rma, canland›r-
ma.
ilm-i Yahya-i veraset: Yahya
(a.s) ilminin mirasç›s›.

itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Lübbî: öz ile alâkal›, iç ile ilgi-
li.
lübbi-i lüb: öz be öz.
mâhasal: hâs›l olan, meyda-
na gelen; netice, sonuç.
mah-i tarik-i fetret: semavi
hükümlerin sükun buldu¤u,
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Ahmed’in Mirac›n› eyler beyan,
fierh-i ahkâm-› Nübüvvettir sözün.

Hak Teâlâ daima pürnur ede,
Çünkü, irfan-› saadettir sözün.

fian-› Üstadda ne dersen Galiba,
Ez ki, bir iman-› hayrettir sözün.

Ahmed Galip

ìÕ

Œ 1 0 2 œ
(Ahmed Galip’in Sözler hakk›nda 

Arabî f›kras›d›r.)

@ pOÉnª`````````pàrYpÉ``pH n∑rƒ`nJnG rº```o¡`sfn’p @ pOÉn¡`````pà``rLp’rÉ``pH pásæ````°tùdG oº````````«/≤oe
@ Év«p∏nLGkQƒof rº`oµ`p≤`r£of ≈/a GrhnCGnQ @ pOÉ````n°ùnØ```rdG pΩrƒ``nj ≈/a pøjuódG oΩGnƒ```pb
@ lRGnõ```nà°rùoe mΩrƒn``j nó`r©`nH É`kerƒ```n«na @ Gƒt∏n°V nøj/òsdG n¤nY n∞r«s°ùdG nâr∏n∏°nS
@ GkÒ/ã`ncÉkHGnƒrHnG rºp¡r«n∏`nY nârë`nà`na @ pOÉ``næ`p©rdG oπ``rgnG rº``ognh u≥`në```rdG pønY
@ pOÉn°TsôdÉpH pΩƒo∏`o©rdG pΩÉ`n°ùrbpG røpe @ Gkój/ó``n°TÉ`keÉn°ü`rªn°U n¿Énc n∂`ofÉ`n«nH
@ mÒ/ã``nc môr«`nN rø`pe *G n∑Gnõ``nL @ pOGnó`pJrQp’rGnh pá``n`dnÓ``°s†dG pπ``rgnG '¤`nY
@ mOGnh uπoc »paÉnØs°üdG n∑Én£`rYnGnh @ GƒoHÉnLnG rπng nÖpfGnƒ`nér̀ dG nârjnOÉn`fnh
@ xºng uπoc røpe rºoµ`n`Ñr∏nb oßnØrënjnh @ pOGnó`````s°ùdGnh pá`n≤````«/≤`nër̀ dG pèr¡nf '‹pG
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arabî: Arap diline ait.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
galiba: ey Galip!

im’an-› hayret: hayret verici
u¤rafl.
irfan-› saadet: ilmin, bilme-
nin mutlulu¤u.
miraç: hz. Muhammed’in
(s.a.v) gö¤e ç›kmas›.
pürnur: nur dolu, nur içinde,

nurlu, ayd›nl›k.

raç: yükselecek, ç›k›lacak yer.

fian-› üstad: üstat’›n ünü.

flerh-i ahkâm-› nübüvvet:
peygamber hükümlerinin
aç›klay›c›s›.
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@ pOÉ```n°ùnµ`rdG pQrƒ``nW rø`pe n∑nQÉ`n`K'Gnh @ nÚ`/©`pFÉ`nW mÖ`r∏`nb oπ`rgnG nÜÉ`nLnG
@ mánªrµpM p¥ƒo°S≈/a rºoµn≤r£of oêuhnôoj @ pOGnƒ`````rdÉ``pH oÜƒo∏```o≤`rdG tõ```n`à`r¡`nJnh
@ pOÉnæ```````````````` s̀àdG pΩrƒ``nj '‹pG pQGnƒ````rfnÉ```pH @Gkôr¡`nLnh Gvô`p°S rº`o¡n`Jrƒ`nYnO nâ`rfn’n
@ ¢pSÉsædG pInƒrYnO rønY rÖp©nJrônJ n’ n’nG @ pOnÓpÑrdG Ànü`rbnG røpe n∑oDhÉ`nL ró`n≤`nd
@ …/OÉ`ng *Gnh rº```o¡`nÑ r̀̀ ∏`nb rô`` ù°û`nÑ ǹa @ GvôoW päÉnj '’rG pønY Grƒnær¨nàn°SG Énªna

Ahmed Galip

ìÕ

Œ 1 0 3 œ
(Sözler hakk›nda Murat Efendinin f›kras›d›r.)

Aziz Dost!

Derya-i maariften sema-i irfana ‹lâhî bir hava ile coflup
f›flk›ran ve sema-i irfandan zemin-i maarife ‹lâhî bir ha-
va ile inen baran-› marifeti ve feyezan-› hikmeti zemin ile
asuman aras›nda seyre dalm›flt›m. Bu s›rada coflan der-
yan›n ka’r›ndan, sahil-i beyana baha takdir edilemeyen
cevahir geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya ik-
tidar›m gelmiyor ve gelemiyordu. Yaln›z görüp alabildi-
¤im bir fley varsa bedîin cilvesiyle bediiyat›n neflesiyle
hayrettir.

Murat

ìÕ
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ka’r: derinlik, dip.
paha: fiyat, de¤er.
sema-y› irfan: ilim, irfan semas›,
gökyüzü.
takdir: k›ymet verme, ölçme.
zemin: yeryüzü.
zemin-i maarif: ilim zemini.

asuman: gökyüzü, sema.
aziz: de¤erli.
baran: rahmet.
baran-› marifet: ilim ya¤mu-
ru.
bedî: eflsiz güzel.
bediiyat: güzellikler, sanat

eserleri.
cevahir: cevherler, elmaslar,
k›ymetli tafllar.
cilve: tecelli, görüntü.
derya-y› maarif: ilim denizi.
feyezan-› hikmet: ilim irfan›n
çoflmas›.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hayr: iyilik, iyi fley.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
ilâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
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Œ 1 0 4 œ

(Sabri’nin f›kras›d›r.)

On Dördüncü asr›n elli ikinci saline yetiflip, ahkâm-›
kat’iyesiyle mü’mine beraat ve mücrime idam-› ebedî ka-
rar›n›n infaz ve icras› gününe kadar, bâkî kalacak olan
kavanin-i ezeliye-i Sübhaniyeyi, bilkülliye hedm ve imha
etmek âmâl-i bât›la ve efkâr-› münaf›kanesine kap›lan
ehl-i dalâlet, ilk hatvelerini atmak istedikleri s›rada, keflf-
i kablelvuku olarak, iflbu çelik kal’a tabir etti¤imiz,
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n müfessir ve mümessili olan
Nur deryas›, zahiren Otuz Üç adet, manen Otuz Üç mil-
yon elmas›, inci ve mücevherat-› mütenevvia ve mütead-
dideyi vücuda getirdikten sonra, as›l kal’an›n bu teflkilât-›
nuraniye ve mühimme dairesinde tanzim ve tarsîni ikti-
za etti¤i hengâmda, edna bir amele olarak, yüz bin defa
haddimin fevkinde olan flu kudsî vazifeye, bu abd-i âciz
de, tayin ve kabul edilmekli¤imdeki tevfikat-› Sübhaniye-
ye karfl›, secdegâh-› Rabbaniyede mütalâa ve riya olma-
s›n, flu fânî vücudumu arams›z ifna etsem, o mukaddes
vazife dairesinde, bir dakika müflerrefiyetime mukabil
ubudiyet etmifl olamayaca¤›mdan, 

1 »uænY o∞rYÉna ÉnjÉn£nN hoP uÊpGnh @ xønenh mπ°r†na hoP nârfnG »/¡'dpG
kaside-i flerifesiyle arz-› ubudiyet etmekte iktifa ettim.

Hulûsî-i Sâni Sabri

ìÕ

abd-i âciz: âciz, zavall› kul.
ahkâm-› kat’iye: kesin hüküm.
âmâl-i bat›la: bat›l ifl.
amele: iflçi, ›rgat.
ârâm: yerleflme, istirahat etme.
arz-› ubudiyet: kullu¤un gösteril-
mesi, kul oldu¤unun bildirilmesi.
asr: yüzy›l, as›r.
bâkî: daimî.
beraat: fazilet, erdem, olgunluk,
meziyet.
bilkülliye: büsbütün, bütün bü-
tün.
derya: deniz, bahr.
edna: az, pek az.
efkâr-› münaf›kane: ikiyüzlü
dinsizce fikirler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
fânî: ölümlü, geçici.
fevkinde: üstünde.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hatve: ad›m.
hedm: y›kma, harap etme, parça-
lama.
hengâm: zaman, s›ra.
icra: verilen bir hükmü yerine ge-
tirme.
idam-› ebedî: daimi yokluk.
ifna: yok etme, tüketme, bitirme.
iktifa: fazla istemeyifl, kanaat.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
kal’a: büyük hisar.
kavanin-i ezeliye: ezelî kanunlar.
keflf-i kablelvuku: olacaklar›n bi-
linmesi.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: beyan›
ile mu’cize ola¤anüstü olan
Kur’ân.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mü’mine: iman etmifl olan kad›n
veya k›z, mü’min kad›n.
mücevherat-› mütenevvia: çe-
flitli mücevherler.
mücrim: cürüm ifllemifl, suçlu.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan,
k›sa bir fleyi geniflletip anlam›n›
ortaya koyan, kapal› söylenmifl
bir fleyi aç›p anlatarak anlam›n›
ve maksad›n› aç›¤a ç›karan.
mühimme: ehemmiyetli, önemli.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,

1. ‹lâhî, Sen ikram ve ihsan sahibisin; ben ise hatlar›n sahibiyim. Hatalar›m› affet.
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aziz, temiz.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.
müflerrefiyet: flereflendirme,
flerefli k›lma, yüceltme.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
nur: ilim.

riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
sal: y›l, sene.
secdegâh-› Rabbaniye: sec-
de yeri, secde edilen yer.
Sübhaniye: Allah’a ait, Allah
ile ilgili, Allah’a mahsus, ‹lâhî.
tabir: yorum, yorumlama.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarsin: sa¤lamlaflt›rma.

tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
teflkilât-› nuraniye: nurlu
oluflum.
tevfikat: baflar›lar, muvaffa-
kiyetler.
ubudiyet: kulluk.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
vazife: görev.
zahiren: görünüflte.
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Œ 1 0 5 œ
(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m!

Bu hâl karfl›s›nda kendimi düflünüyorum. Ve bir de,
peflinde kofltu¤um bu kudsî hizmete bak›yorum. Cenab-›
Hakk›n lütf-i ihsanlar›na hamd eder ve flükrederken bir
kardeflimizin dedi¤i gibi, bende kendime diyorum ki:

Evet, Hüsrev, iyi olan sen de¤ilsin, takip etti¤in yol iyi-
dir, güzeldir, parlakt›r. Ondan daha güzel ve ondan daha
parlak ve onlardan daha nurlu, hiçbir fley olamaz diyo-
rum.

Sevgili Üstad›m, size medyunuz, risalelere medyunuz.
Bizi size ve Risalelere ulaflt›ran Cenab-› Hakka medyun
ve müteflekkiriz ve hamidiz.

Sevgili Üstad›m, mektubunuzda yorgunlu¤umdan ba-
his buyuruyorsunuz. Evet, bazen yoruluyorum, fakat,
yorgunluktan istirahat› arzu eden nefsimi, ruhum vazife-
ye davet ediyor ve belki bugünkü sa’yim, kefaretü’z-zü-
nup olur. Çünkü, Cenab-› Hakk›n rahmeti, vâsidir, diyo-
rum. ‹flte bu düflünce ile flevk ve sevince do¤ru ilerlerken,
yaz›lar›m›n k›ymettar Üstad›m› memnun etmesi, bu hâli-
mi kat kat tezyit ediyor.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
Ahmed Hüsrev

ìÕ
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lütf-i ihsan: Allah’›n ilim irfan
vermesi.
bahis: bahseden, araflt›ran,
anlatan.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hamd: teflekkür, flükran.
Hamîd: hamd ve flükreden.
istirahat: dinlenme, rahatla-

ma.
kefaretü’z-zünup: günahla-
r›n kefareti.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
medyun: borçlu, verece¤i bu-
lunan.
memnun: hoflnut, raz›.
müteflekkir: teflekkür eden,
iyilik bilen, iyili¤e karfl› teflek-
kür eden.
nefs: hayat, ruh, can.

nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.

sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.

flevk: keyif, nefle, sevinç.

tezyit: artt›rma, ço¤altma.

vâsi: genifl, engin, bol.

vazife: görev.

1. Allah'a hamd olsun; bu Rabbimin fazl›ndand›r.
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Œ 1 0 6 œ

(Küçük Zühdü’n›n f›kras›d›r.)

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci K›sm›n› akflam
fakirhanede Bekir A¤a ile beraber baz› hususî arkadaflla-
r›m›zla okuduk. Ve son Risalenin dinsizleri iskâta kâfi ge-
lece¤ine hepimiz kanaat ve iman getirdik.

Küçük Zühdü
ìÕ

Œ 1 0 7 œ

(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Vakit vakit mukaddesat-› diniyeye, ehl-i dalâletin icra
etmekte olduklar› hücumlarla, ruhumda aç›lan cerihala-
r›n teellümatiyle müteellim oldu¤um bir anda, muhterem
Bekir A¤a H›z›r gibi yetiflerek, Yirmi Dokuzuncu Mektu-
bun Yedinci K›sm›n› sunup, derdime derman oldu.

Evet eczahane-i Kur’ân’›n müstahzarat›ndan ve ancak
binden bir nispetindeki hikmetinden olan iflbu dürr-i
meknun, es’ile ve ecvibe, iflaret ve sarahatiyle tedavi ile,
ma¤mum kalbimi tesrir ve müteessir vicdan›m› tenvir ve
mükedder ruhumu mahzuz edince dedim: Aman, yâ
Rabbî! Sen, Resulün ve Habibin Muhammed Musta-
fa’n›n (a.s.m.) hakikî ümmetine öyle bir tükenmez haza-
in-i hikmet bahfletmiflsin ki, o hazine-i kudsiye 1351 se-
ne ahkâm-› ezelîsi ve ferman-› ebedisiyle öyle bir 

ahkâm-› ezelî: ezelî hükümler.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
ceriha: yara.
derman: ilaç, çare.
dürr-i meknûn: mahfazal› parlak
inci.
ecvibe: cevaplar.
eczahane-i Kur’ân: Kur’ân ecza-
hanesi.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
es’ile: sorular, sorulan fleyler, su-
aller.
fakirhane: tevazu ifadesi olarak
kendisinden bahseden kimsenin
evi.
ferman-› ebedî: ebedî ferman,
Allah’›n emri.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hazine-i hikmet: ilmi hazinesi.
hazine-i kudsiye: kudsî hazine,
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ilâhî define.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hususî: özel.
icra: yürütme, bir ifli yerine
getirme.
iman: inanç, itikat.
iskât: susturma; düflürme,
hükümsüz b›rakma.
kâfî: yeter, elverir.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
ma¤mum: gaml›, kederli,
üzüntülü, tasal›, s›k›nt›l›.
mahzûz: hazzetmifl, hofllan-
m›fl, hoflnut olmufl, sevinmifl.

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
mukaddesat-› dîniye: dine
ait kudsî ve mübarek say›lan
fleyler.
mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.
müstahzarat: haz›r ilâçlar.
müteellim: elemli, kederli,
hüzünlü, içi s›zlayan.
müteessir: teessüre kap›lan,
etkilenmifl.
nispet: oran, de¤er.
Rabbi: benim Rabbim, Al-

lah’›m.

Risale: mecmua, dergi.

sarahat: ifadedeki aç›kl›k,
aç›k anlat›m.

teellümat: teellümler, elem,
keder, ac› duymalar, tasalan-
malar.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.

tesrîr: sevindirme.

ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.

vicdan: his, duygu.
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hayat-› bâkîye ihsan etmifl ki, hakikî verese-i enbiya olan
ulema-i be-nam, en k›sa bir ayetten nice hakaik-› namü-
tenahiye istinbat ve istihraç ederek ümmet-i Muhamme-
din kulüb-i mecruhalar›n› Kur’ân-› Mu’cizülbeyan-›n âb-›
hayat›yla ihya buyuruyorsunuz. Ey Malikü’l-Mülk, ey Hâ-
lik-i Zülcelâl, ey Hâkim-i Bîmisal! Senin Zat-› Azamet-i
Kibriyana iltica ederek niyaz ediyorum, flöyle ki: Ahkâm-
› Kur’âniyeyi i’lâ ve tarik-› Ahmediyeyi ibka ve hakikî ve-
rese-i enbiyan›n âmâl ve makas›d›n› teshil ve teysir buyu-
rarak, bu bîçare kullar›n› Kur’ân-› Azîmüflflan’›n daire-i
nuraniyesinde mes’udâne i’lâ-i kelimetullah etmeyi gös-
termeden hayat-› bâkîye âlemine götürme Allah’›m," di-
yerek zahiri ve bât›nî gözlerimi levaih-› Kur’âniye ile per-
deledim. Üstad›m. Efendim.

Pür-kusur talebeniz
Sabri

ìÕ
Œ 1 0 8 œ

(Sözler’i müfltaklar›n ellerine yetifltiren 
kardeflim Bekir A¤an›n f›kras›d›r.)

Elimizdeki hakaik-› Kur’âniyeyi cami Nur Risaleleri,
her an ve zaman bizi tarik-› hakikatin nurlar›na isti¤rak
ederek, flu zaman-› hâz›ran›n ehl-i iman›n kalbine verdi-
¤i ›zd›rab› izale etmektedir.

Hakka flükürler olsun ki, ehl-i iman›n üzerine musallat
olan ve gayr-› kabil-i tahammül olan hâlât karfl›s›nda,
iman ve irflad›n nuranî dairesi dâhilinde, hak ve hakikate
lây›k bir vazifede istihdam ediliyoruz. fiu zamanda yegâ-

BARLA LÂH‹KASI | 179

isti¤rak: gark olma, dalma, bir fle-
yin içine gömülme, bir fleyle kap-
lanma.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
kulûb-i mecruha: yaral›, yaralan-
m›fl kalpler.
Kur’ân-› Âzimüflflan: flan›büyük
Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: beyan›
ile de ola¤anüstü olan Kur’ân.
levâih-i Kur’âniye: Kur’ân’›n lev-
halar›.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
mesudane: mutlu bir flekilde,
saadet içerisinde.
musallat: çok rahats›zl›k veren,
afl›r› derecede sataflan.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
niyaz: rica, dua.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
pürkusur: çok kusurlu.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tarik-i Ahmediye: peygamberi-
mizin yolu, sünneti.
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
teysir: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
ulema-y› benam: naml›, ünlü,
seçkin âlimler.
ümmet-i Muhammed: müslü-
manlar.
verese-i enbiya: peygamber vâ-
risi.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.
Zat-› Azamet-i Kibriya: büyük-
lük kudret sahibi, Allah.

âb-› hayat: hayat kayna¤›.
Ahkâm-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hükümleri.
âlem: dünya, cihan.
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler.
bât›nî: içe ait, dahilî, görün-
meyen, gizli.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
daire-i nuraniye: nurlu, ay-
d›nl›k daire.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
gayr-› kabil: mümkün olma-
yan, imkâns›z, gerçekleflmesi
mümkün olmayan.
hakaik-› namütenahi: tü-
kenmez sonsuz gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâkim-i Bimisal: benzersiz
hükmedici Allah (c..c).
halat: haller, durumlar, vazi-
yetler.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz bü-
yüklük sahibi yarat›c›, Allah.
hayat-› bak›ye: bakî olan,

sonsuz hayat, ahiret hayat›.
i’lâ: yükseltme, yüceltme.
i’lâ-y› kelimetullâh: Allah’›n
ad›n›, Allah’›n birli¤ini yük-
seltme, yüceltme.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihya: diriltme, hayat verme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
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ne medar-› tesellimiz olan fley, ancak Erhamürrâhimîn’in
tavassutunuzla, bize kavuflturdu¤u hakikatlerdir. Lisan›m,
flükranlar›ma tercüman olam›yor. Ne söyleyece¤imi bil-
miyorum. Ancak söyleyebildi¤im fley, bekledi¤im ümit,
benim ve ehl-i iman›n, bilhassa risalelerle alâkadar kar-
defllerimin iki cihanda mesrur olmalar›n› ve bilhassa bafl-
ta Üstad›m›z›n kudsî ve pek azîm hizmetinden, Hâlik-›
Kâinat hazretlerinin raz› olmas›n› temenniden ibaret ka-
l›yor. Bugünkü ahval-i müessifeden müteessir olmamak
mümkün de¤il. Allah iyi yapar, inflaallah. Ben cahilim,
bu kadar yazabildim. O sözlerin k›ymetini tariften âci-
zim. Ne kadar yazsam, o eserlerin k›ymetinden binde bir
nebzesini gösteremez.

Talebeniz Emrullah o¤lu
Bekir

Saatçi Lütfü
ìÕ

Œ 1 0 9 œ
(Tarikat hakk›nda olan Telvihat-› Tis’a 

münasebetiyle yaz›lm›fl.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Sevgili ve k›ymettar Üstad›m, Efendim!

Haf›z Ali Efendi kardeflimle irsal buyurulan Yirmi Do-
kuzunca Mektubun Dokuzuncu K›sm›n› pek büyük bir 

âciz: gücü yetmez, zavall›.
alâkadar: ilgili, iliflki.
azîm: büyük.
bilhassa: özellikle.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
3. Allah'›n selam›, rahmet ve berekât› ebediyyen, devaml› olarak üzerinize olsun.
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kudsî: mukaddes, yüce.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
lisan: konuflma dili.
medar-› teselli: ferahl›k se-
bebi, teselli kayna¤›.
mesrur: sevinçli, memnun.
münasebet: iliflki, alâka.
müteessir: teessüre kap›lan,

hüzünlü, kederli, mahzun.
nebze: bir parça, az fley, az
miktar, az›c›k.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
flükran: minnettar.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.

tavassut: vas›ta olma, arac›
olma.
temenni: dilek, istek, arzu.
tercüman: tercüme eden, çe-
viren.
vazife: ödev, bir kimsenin
yapmak zorunda bulundu¤u
ifl.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
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sevinçle ald›m ve okudum. K›smen kardefllerimle, k›s-
men de yaln›z bafl›ma, befl-alt› defa okudu¤um hâlde, bu
risalenin ruhuma ilka eyledi¤i nuranî feyizleri karfl›s›nda
okudukça okumak ihtiyac›m art›yordu. Ve senelerden
beri müfltak› bulundu¤um tarikatin böyle ulvî, nezih, âlî
hakikatlerini ö¤reten bu k›ymettar risaleyi elimden b›ra-
kam›yorum. Her okudukça baflka bir zevki veren ve ken-
di arkadafllar› olan di¤er risaleler gibi, her bak›flta baflka
bir güzellik ve letafet gösteren bu risaleyi ve içindeki ulvî
ve âlî hakikatleri bize okuyan levhalar›n münderecat›n›
belki dört-befl seneden beri ar›yor, bulam›yordum.

Sevgili Üstad›m, Allah sizden ebediyen raz› olsun. Na-
s›l ki, bahr-› muhit içerisinde yaflad›klar› hâlde, susuz kal-
malar›ndan dolay› de¤il, belki kendilerinde zîk›ymet fley-
lerin husulü için, Nisan ya¤muruna fliddetli bir alâka ile
ihtiyaç gösteren bal›klar gibi, benim de bu risaleye ihti-
yac›m fliddetli idi. Cenab-› Hak ve Feyyaz-› Mutlak haz-
retlerine bînihaye flükür olsun ki, hayat›m›n bu karanl›k
sahifesini de arzular›m›n pek fevkinde olarak nurland›r-
d›.

Evet, bu risalenin fakir talebenizde hâs›l etti¤i tesir ve
intibalar›n›, kalemle ifadeden her vakit için âcizim. Kü-
çük küçük cümleleri ve anahtarlar›yla pak büyük define
ve hazineleri açan ve azîm girdaplar› kapatan ve tarika-
tin nezih, âlî ve çok yüksek feyizli, sürurlu, zevkli, doyul-
maz ve b›rak›lmaz bir yol oldu¤unu ders veren bu k›y-
mettar risaleyi çok ehemmiyetli buluyorum. Ve bilhassa
tarikate mensup olup da, haricin ittiham›ndan kaç›nan
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nezih: temiz, pak, berî.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
pak: temiz.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sürur: sevinç, mutluluk.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tesir: etki.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
zîk›ymet: k›ymet sahibi, k›ymet-
li.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
azîm: büyük.
bahr-i muhit: okyanus.
bilhassa: özellikle.
bînihaye: sonsuz, nihayetsiz,
ebedî, tükenmez.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
ebediyen: ebedî olarak, son-
suza kadar.
ehemmiyetli: önemli.
fevkinde: üstünde.

feyiz: ilim, irfan.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta ba¤l› olmadan çok
çok bereket ve bolluk veren
Allah (c.c.).
girdap: sular›n dönerek çu-
kurlaflt›¤› yer, anafor.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
ihtiyaç: gereklilik, lüzum.
ilka: telkin etme, ilham etme.

intiba: bir kifli veya olay›n zi-
hinde b›rakt›¤› iz, izlenim, te-
sir.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
letafet: lâtiflik, hoflluk.
levha: manzara, görünüfl.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
münderecat: içerisinde olan-
lar.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
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veyahut ö¤renmek ve anlamak istedikleri hâlde muvaf-
fak olamayan ve alâkadar olmak isteyen kardefllerimi, bu
risaleye malikiyetlerinden dolay› tebrik etmekte, kendimi
çok hakl› görüyorum.

K›ymettar Üstad›m!

Risalenin geri kalan k›sm›n›n da, bir an evvel ikmaliy-
le, istifade ve istifazam›z için irsal buyurulmas›n›, dest ve
damenlerinizi öperek niyaz etmekteyim. Ve ikmal ve ir-
saline de, arkadafllar›mla birlikte sab›rs›zl›kla intizar›m›z›
arz ediyorum. Efendim Hazretleri.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Hakir Talebeniz

Ahmed Hüsrev

1. Bakî olan ancak Allah't›r.
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alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
arz: sunma.
dâmen: etek.
dest: el.
hakir: küçük, ehemmiyetsiz,
k›ymetsiz.
ikmal: tamamlama, bitirme.

intizar: bekleme, gözleme.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istifaza: feyz alma, feyz bul-
ma, feyizlenme.
malikiyet: maliklik, malik ve

sahip olma.

muvaffak: beceren, neticeye
varan, sonuç alan.

niyaz: rica, dua.

sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
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Yirmi Yedinci Mektubun
Üçüncü K›sm› ve

Üçüncü Zeylin Nihayetidir
Œ 1 1 0 œ

(‹kinci Sabri ve ‹kinci Hüsrev ve
Birinci Ali’nin f›kras›d›r)

Ey yüce Üstad!

Cenab-› Erhamürrâhimîn’e çok flükürler ki size, o mu-
azzam Kitab-› Mübin’in hazine-i hakaik›n›n miftah›n›,
rahmetiyle ihsan buyurmufl. O hakaik-› azîme ki, bütün
dünya halk›n›n efledd-i ihtiyaç ile, sab›rs›zl›kla, mütered-
dit, mütehayyir, “Acaba bir âb-› hayat bulacak m›y›z?”
diye bir hâlette iken, o mahfuz ve mestur zemzeme-i azî-
menin musluklar›n› açarak, her meflrep ehlinin müraca-
atlar›nda içirilmemek kabil olmayan bir tarzda, cüz’î, kül-
lî hatta pek âmî olanlar bile bir damla ile hararetini kes-
tirecek derecede vazife-i âliyenizde münteflir, tekellüfsüz,
tasannusuz, çok cihetlerle kanaat-› kâmile ile flahit olabil-
di¤imiz bu vazife ile muvazzaf ve ancak ilm-i bînihayeden
lemaan eden, arfl-› Hüdaya nazar ile âleme rahmete ve-
sile oldu¤unuz hengâmda ne diyebilmek mümkün ve ne
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küllî: bütün olan, tümel.
lemeân: parlama, par›ldama.
mahfuz: h›fz olunmufl saklanm›fl.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mestur: örtülü, örtülmüfl, setro-
lunmufl, kapal›, gizli, perdeli.
miftah: açan alet, anahtar.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
münteflir: etrafa yay›lm›fl, duyul-
mufl.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rars›z.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasannu: yapmac›k.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k, sah-
te tav›r.
vazife: ifl, memuriyet.
vazife-i âliye: yüce vazife.
vesile: arac›, vas›ta.
zemzeme-i azîme: büyük na¤-
me.

âb-› hayat: hayat suyu.
âlem: dünya, cihan.
âmî: bilgisiz, cahil.
arfl-› Hudâ: ‹lâhî yüce ma-
kam.
Cenab-› Erhamürrâhimin:
Rahman olan Allah (c.c).
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
cüz’î: küçük, az.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.

efledd-i ihtiyaç: ihtiyac›n en
fliddetlisi, çok fazla muhtaç
olunma.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakaik-› azime: büyük ger-
çekler.
hararet: susuzluk, susama.
hazine-i hakaik: hakikatler
hazinesi, gerçeklerin gizli ol-
du¤u hazine.
hengâm: zaman, s›ra.

ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
‹lm-i binihaye: sonsuz ilim.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kanaat-› kâmile: tam, mü-
kemmel kanaat, fikir.
Kitab-› Mübin: iyiyi ve kötü-
yü, güzel ve çirkini, hayr› ve
flerri, do¤ru yolu bildiren ki-
tap.
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cesaret! Hem bütün mümkinatla alâkadar o muhit ve
ehass-› havass›n bile tam faik derecesinde massedebil-
mesi bence baid diyebilece¤im serâser nur olan eserlere,
fakir gibi, her hususta n›sf de¤il hiçin hiçi olanlar›n bu hu-
susta mütalâa de¤il, elime kalem al›p o mübarek fikr-i âlî-
nin içine müflevvefl fikrimi kar›flt›rmaktan korkuyorum
ve cesaret edemiyorum. Gaye-i maksat olan yaln›z Üsta-
d›m her hususta muvaffak›yete k›sa nazar›m ile bak›yo-
rum. Muvaffak›yetler neticesi, bizim için bir eyyam-› mü-
bareke uzaktan uza¤a görünüyor. ‹nflaallah, o yevm-i
mev’udu duan›z himmetiyle görece¤iz ve biz görmezsek
fütuhat-› azîme nail olan eserleriniz pek bâlâ bir mevki-
de kahramanâne müflahede edecekleri flüphesizdir. Ce-
nab-› Hak sizden ebedî raz› olsun. Dua-i âciziyeden bafl-
ka bir mütalâa dermeyan edemeyece¤imden o hususu,
fikr-i âlî, kalb-i safî kardefllerime havale edip, el ve etek-
lerinize yüzlerim sürerek, k›r›k dökük sözlerimden aff›n›-
z› dilerim. Üstad›m, bu üçüncü nükte-i kenziyeyi mütalâ-
a ettim. Sure-i Alâk-› Mübare¤in hurufat›n›n ima etti¤i
s›rlar karfl›s›nda hayretimden gayr-i ihtiyarî, “Allah, Al-
lah” lâfz-› celâli a¤z›mdan ç›kmakta öz ve gözlerim hazin
hazin yaflar›yordu ve flöyle düflünüyordum: Evet, nas›l ki,
kâinat›n her zerresi Hâl›k-› Kâinata flehadet ve gülümse-
yerek haber veriyorlar. Öyle de, kâinat›n haritas› olan
Kur’ân-› Hakîm’in vücudunu teflkil eden harfleri de,
hadisat-› kevniyenin mazi, hâl ve müstakbeline lisan-›
hâlleriyle flahadet edecekleri bedihîdir, diyorum. Bu
düflüncemin izah›n› nihayetteki ihtar›nda buldum,

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
baid: uzak, ›rak.
bâlâ: yüksek, yukar›, yüce, üst.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yürek-
lilik.
dermeyan: ortada olan fley, ara-
da, ortada bulunan, ortaya kon-
mufl.
dua-y› âciziye: âcizin duas›, âcize
ait dua.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehass-› havas: seçkinlerin en
seçkini, ileri gelenlerin en bafl›n-
daki.
eyyam-› mübareke: mübarek
günler.
faik: fevkinde bulunan, manevî
olarak üstünde olan.
fikr-i âli: üstün fikirli.
fütuhat-› azîme: büyük fetihler,
zaferler.
gaye-i maksat: as›l gaye, istekle-
rin amac›.
gayr-i ihtiyarî: irade tercih harici.
hâdisat-› kevniye: olufl ve ortaya
ç›k›flla ilgili olaylar, varl›klarla ilgili
olaylar.
hâl: flimdiki zaman.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hurufat: harfler.
husus: hasl›k, has olma hâli, hu-
susîyet; bak›m, mevzu, konu.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kahramanane: kahramanca, yi-
¤itçe, cesurca.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalb-i safî: saf, temiz kalp.
Kur’ân-› Hakim: her yönü ile hik-
metli Kur’ân.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mass: emici, massedici.

mazi: geçmifl zaman, yaflan›-
landan önceki zaman.
mevki: yer, makam.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dahi-
lindekiler, olabilir fleyler.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyrederek anlama, sey-
retme.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, düzensiz, karmakar›fl›k.

müstakbel: gelecek zaman.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nihayet: son.
n›sf: yar›m, yar›.
nükte-i kenziye: hazine gibi
de¤erli, zengin manalar ihtiva
eden nükte, söz, ifade.
nur: ilim.

raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
serâser: bafltan bafla, tama-
m›yla, bütünüyle, büsbütün.
s›r: gizli hakikat.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
yevm-i mev’ud: vadedilen
gün; k›yamet günü, ahiret gü-
nü.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.
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“Elhamdülillâh” dedim. Hele mübarek Sure-i Rahman,
flu zaman›n efkâr-› bat›la ve firavun-meflrep kafalara y›l-
d›r›m-misal saika ile pek sarih bir surette, her ifli Rahma-
nirrahîm’in diye ispat ve otuz bir defa bir cümle tekrar
ile, çerçöpten ibaret olan tabiiyyun ve maddiyyun tahas-
sungâhlar›n›, o kudsî harflerinin remziyle zir ü zeber edi-
yor. Zaten Üstad›m, çok yerlerde beyan buyurdu¤unuz
gibi, bu kâinat kitab›n› açan Kadîr-i Zülcelâl ve Hâkim-i
Zülkemal, o kitab› kapay›ncaya kadar, o kitab›n sahife,
sat›r, harf ve noktalar›n› hakk›yla izah edecek ve hikme-
tini gösterecek bir müfessir, bir muarrifini ve o muarrifin
verese-i hakikîsini rahmeti muktezas› ile eksik etmeye-
cek.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG

Evet, Üstad›m! fiahidim ki, çok yorgunsunuz ve yoru-
luyorsunuz. Fakat o vazifenin kudsiyeti yorgunlu¤a de¤il,
her fleye tercih edilece¤ini buyuruyorsunuz. Madem flu
zamanda iki mühim cereyan-› azîmenin birisinin kuman-
das›n› Cenab-› Hak size tahmil etmifl oluyor ki, bütün
dünya Kur’ân’›n beyan ve esrar›ndan manen sizi dinli-
yor, inflaallah her vakit dinleyecek. Bu manevî muhare-
be zaman›nda netice-i muharebe yaln›z insanlar›n izmih-
lâline de¤il, belki bütün mevcudat›n netice-i tahribini ta-
fl›yan ve istimal eden muharriplerledir. Öyle ise siz yaln›z
bize de¤il, ilâyevmilk›yam bâkî kalacak Müslüman yavru-
lar›n›n yaralanmamas› için z›rh; ve bir endahtta dünyay›
sarsan, güruh-› hazeleyi bo¤ucu dumanlar içinde b›rakan
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izmihlâl: yok olma, yok olup git-
me, mahvolma.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudsî: mukaddes, yüce.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
kumanda: komuta.
maddiyyun: maddeyi ezeli ve
ebedi kabul edenler.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
misal: efl, benzer.
muarrif: tarif eden, etraf›yla anla-
tan, bildiren.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan,
k›sa bir fleyi geniflletip anlam›n›
ortaya koyan, kapal› söylenmifl
bir fleyi aç›p anlatarak anlam›n›
ve maksad›n› aç›¤a ç›karan.
muharebe: savaflma, savafl, cenk,
harp.
muharrib: tahrip eden, harâb
eden, y›k›p yok eden.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muktezâ: iktiza etme, gerekme.
netice-i muharebe: harp sonucu.
netice-i tahrip: da¤›lma bozulma
neticesi.
Rahmanürrahim: çok flefkatli,
çok merhametli olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
remz: iflaret, iflaretle anlatma, is-
te¤ini iflaretle ifade etme.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
sarih: aç›k, meydanda, aflikâr, be-
dihi, tart›fl›lmayacak kadar aç›k-
l›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabiiyyun: tabiatç›lar.
tahassungâh: s›¤›nma yeri, s›¤›-
nak.
tahmil: yükleme.
tercih: ay›rma, seçme.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
verese-i hakiki: gerçek varis, mi-
rasç›.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.
z›rh: koruyucu çelik levha.

1. Allah'a hamd olsun; bu Rabbimin fazl›ndand›r.

bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cereyan-› azîme: kuvvetli
ak›m, büyük cereyan.
efkâr-› bat›la: bât›l düflünce-
ler, çürük, bofl görüfller, ger-
çek olmayan fikirler.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.

endaht: atma, at›fl; at›lma.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
firavunmeflrep: benlik ve
enaniyet yönüyle firavun yo-
lunda yürüyen.
güruh-i hazele: alçaklar gü-
ruhu, afla¤›l›klar toplulu¤u,
kallefller tak›m›, adîler, fleref-
sizler k›sm›.
Hâkim-i Zülkemal: kemal sa-
hibi hâkim olan ve her fleye
hükmü geçen, Allah.

hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ilâyevmi’l-k›yâm: k›yamet
gününe de¤in, k›yamete ka-
dar.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istimâl: kullanma.
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Kur’ân-› Hakîm’in son sistem malzeme-i mübarekelerini
icada vesilesiniz. Var ol ey sevgili Üstad›m! Hemen, Rab-
bim yorgunlu¤unuza bedel bin ehl-i gazâ sevab› ihsan
buyursun, âmin. Aff›n›za ma¤ruren flunu diyece¤im ki:
Madem, manevî cihad zaman›d›r, muvazzaf askeriz ve
askerlikten lezzet ald›¤›m›z› söylüyoruz, düflman hem
dessas, hem sûrî kuvvetlicedir. K›l›ç hasma göre çekilir
düsturuyla, sizin telâfls›z ve arams›z sa’yiniz göz önünde
iken, cephemize hile tuza¤› addedilen hubb-› cah ve ser-
maye-i dünya gibi çok cazibedar fleylerle bizi aldatt›klar›-
n› bilmeliyiz. Ve cepheyi b›rak›p, âfil fleylere aldan›p, çok
mübarek ve mukaddes fleylerin ayak alt›nda kalmas›na
sebebiyet vermemek için, ancak ve ancak Cenab-› Kib-
riya’n›n azamet ve kudretinden ve flümullü rahmetinden
ve fiah-› Levlâkin himmet-i ammesinden ve zat-› üstada-
nelerinin makbul ed’iyelerinden gece ve gündüz hisse-
mend olmam›z› niyaz ediyorum ve böyle iman›m var ve
her dakika arams›z bekliyorum.

Haf›z Ali
(Rahmetullâhi Aleyh)

ìÕ
Œ 1 1 1 œ
(Hulûsî Beyin bir f›kras›d›r.)

Y‹RM‹ DOKUZUNCU MEKTUBUN YED‹NC‹ KISMI

1. fiear-i ‹slâmiyenin ta¤yirine asla raz› olmayan ve ta-
hammül edemeyerek kulaklar›n› t›kayanlar›n kanaatle-
rindeki isabete kat’î bir hüccet.

âfil: uful eden, gurup eden, ba-
tan.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ârâm: durma, e¤lenme, dinlen-
me.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bedel: karfl›l›k.
cazibedar: çekici, cazibeli, al›ml›,
cezp edici.
Cenab-› Kibriya: Yüce Rab, aza-
met ve kudreti sonsuz, fleref ve
azamet sahibi olan Cenab-› Allah.
cihad: düflmanla savaflma.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ed’iye: dualar.
ehl-i gaza: gazi, savafltan ç›kan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hasm: muhalif, karfl› taraf, düfl-
man.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
himmet-i âmme: genel yard›m,
büyük himmet.
hissemend: hisseli olan, pay alan,
nasipli, behremend.
hubb-u cah: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
hüccet: delil.
icat: yeni bir fley ortaya koyma,
yeniden bir fley ç›karma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
kanaat: görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
Kur’ân-› Hakîm: say›s›z hikmet
ve faydalar› olan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
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ma¤ruren: inanarak, güvene-
rek.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
malzeme-i mübareke: mü-
barek, mukaddes malzeme.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mübarek: feyizli, bereketli.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.

niyaz: rica, dua.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
fiah-› levlâk: yarat›lanlar›n
flah›, kâinat›n efendisi Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
sebebiyet: sebep olma, icap
ettirme, gerektirme.

sermaye-i dünya: dünya ser-
veti, dünya sermayesi.
sistem: model, tip.
flumûl: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
sûrî: görünüflte olan, göste-
riflte, fleklî.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.
vesile: arac›, vas›ta.
zat-› üstadane: üstad›n flah-
siyeti.
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2. Tevilkârâne “Zahirî muvafakat gösteriyorum” iddi-
as›nda bulunanlar›, birinci zümreye ilhak ettirecek mües-
sir bir kuvvet.

3. Ulemaü’s-sû ahzab›na fledit bir tokat.

4. Muhtelif nam ve vesilelerle, dinsizlik gayesiyle bid’a-
lar ç›karanlara, kahir bir darbe-i kudret ve tavk-› lânet.

5. Beflinci ve alt›nc› iflaretler, ›slah-› âlemin bizzat Haz-
ret-i Mehdî’nin zuhuruna vabeste oldu¤una kanaat eden
zümreden, bu zat-› âliflan›n dahi bu emirde, muktedir ol-
mas›nda flüphe duyanlar›n, bu vehimlerini bertaraf ede-
cek, itimatlar›n› temin edecek, gayet kuvvetli günefl gibi
bir hakikat.

6. Yedinci iflaret, bu asr›n en makul mücahedesinin
nas›l yap›lmak iktiza etti¤ine delâlet eden, mahz-› hikmet
gibi hassalar› camidir.

Âciz kardeflinizin k›sa vasf› da, elbette aczine flahadet
eder. Yoksa bu hakaik› lây›k›yla vasfeylemek, bu bîçare-
nin haddi de¤ildir.

Dünyevî meflgalem, hususî ifllerimiz ve pederime yar-
d›m gibi, mecburî ahval ve duygular, evvel ve ahir arz et-
ti¤im gibi, hizmet-i Kur’âniyedeki vazifeme çok mâni

oluyor. Ne yapay›m? 
1 m∫ÉnM uπoc '¤nY ! oórªnërdnG diyorum. Du-

an›za çok muhtac›m ve muhtac›z. Biz her vakit sevgili
Üstad›m›za duada bulunuyoruz.

Hulûsî

ìÕ
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k›lma.
ilhak: dahil etme, ekleme.
›slah-› âlem: insanl›¤›n do¤ru yo-
lu bulmas›.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
kahir: üstün gelen, ezen, ezici.
kanaat: inanma.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
lânet: beddua, ilenç.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mahz-› hikmet: hikmetin en gü-
zeli, hikmetin tâ kendisi.
makul: akla yak›n, akla uygun,
akl›n kabul edece¤i.
mâni: engel.
mecburî: zorunlu.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
müessir: tesirli.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
muvafakat: raz› olma, müsaade
etme, kabul etme.
nam: ad, isim, lakap.
peder: baba.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fledit: fliddetli, sert, kat›.
tavk: tasma, halka.
tavk-› lânet: lânet halkas›.
temîn: sa¤lama.
tevil: yorumlama, yorum.
ulemaü’s-su: kötü alimler, dün-
yay› dine tercih eden âlimler.
vabeste: e ba¤l›, ilgili, bir fleyin
arkas›na ba¤l›, ancak onunla ola-
bilir.
vasf: bir kimsenin veya fleyin ta-
fl›d›¤› hâl, nitelik, hususiyet.
vazife: görev.
vehim: yanl›fl ve esass›z düflünce.
vesile: arac›, vas›ta.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zat-› âliflan: flanl› kifli.
zuhur: ortaya ç›kma.
zümre: cemaat, topluluk.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahir: son, sonraki, en sonra.
ahval: haller, durumlar.
ahzab: bölükler, k›s›mlar.
arz: sunma.
asr: yüzy›l, as›r.
bertaraf: ortadan ç›km›fl, yok
edilmifl.
bîçare: çaresiz, zavall›.

bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
darbe-i kudret: güçlü darbe.
delâlet: yol göstermek, k›la-
vuzluk.
dünyevî: dünyaya ait.
evvel: önce.
gayet: son derece.

hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâssa: özellik.
Hazret-i Mehdi: Ahirzaman-
da ç›kaca¤› bildirilen vazifeli
flah›s.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.
hususî: özel.
iktiza: gerektirme, lüzumlu

1. Her hâl için Allah’a hamd olsun.
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Œ 1 1 2 œ

(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Üstad-› Ekremim Efendim Hazretleri!

Ekalli, k›rk seneden beri hakikat âleminde nurlar saçan
nuranî, kudsî, feyizli sözlerin kâffesi, bütün safahat›nda
tarikat ve seyr-i sülûku ait pencereleri küflat ile, müfltak-

lara temafla ve berk-i hatif misal
1 o¿GnƒrNp’rrG Én¡tjnG GrƒndÉn©nJ nida-

i beli¤i ile davet etmekte iken, dürbini bir nazara malik
olanlar, pek aflikâre görüp ve dinleyip iltica etmekte ise-
ler de, bu abd-i pürkusur o nurlarla omuz omuza yürü-
yen, tarikatin ne demek oldu¤unu, matlâ-› flems-i füyuzat
ve menba-› fevz-i necat olan, Yirmi Dokuzuncu Mektu-
bun dokuz levha-i saadeti cami dokuzuncu Nüktesini
okuduktan sonra, âlâ kadrilistitaa ö¤rendim. Nihayetsiz
füyuzat ve hadsiz ezvak-› mütenevviay› havi oldu¤unu,
bir kat daha tasdik ettim. Elhamdülillâh, flu nüktede nu-
ra muhtaç kalbime lâyüad nurlar bahfledildi.

Kalbimin hissedip, lisan›m›n ifadeye muktedir olama-
d›¤› derya-i hakikate dalarak, flu eser-i giranbahan›n fla-
yan-› menn ü flükran oldu¤unu arz ve mâba’d›n›n tevali
ve temadisini can ü yürekten taleb ve temenni etmekte
iken, iflte tetimmesi olan üç telvih de ihsan buyuruldu.

Bu hatme k›sm›, vartalardan kurtulmak çaresini gös-
teren irflat ve ikazlar›yla, cidden bir levha-i saadet ve ba-
is-i hayat-› müceddet olmufltur. Acaba her an, en az bin 

abd-i pürkusur: bafltan afla¤› ku-
surlu kul.
alâkadrilistita: elden geldi¤i ka-
dar, güç yetti¤i kadar.
âlem: dünya, cihan.
arz: söyleme, ifade etme.
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bais: icap ettiren.
berk-i hatif: göz kamaflt›ran flim-
flek.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
derya-i hakaik: hakikat deryas›.
dürbîn: uzaktan gören, dürbün.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
ezvak-› mütenevvia: çeflitli
zevkler.
feyz: ilim, irfan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hatme: bir arada belirli bir fleyi
okuyup bitirme.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ikaz: uyar›.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kâffe: hep, bütün, cümle, tama-
m›.
kudsî: mukaddes, yüce.
küflat: açma.
lâyuad: say›s›z, pek çok.
levha-i saadet: mutluluk levhas›.
lisan: konuflma dili.
mabat: sonraki, alttaki, sonras›,
arkas›.
malik: sahip.
matla’› flems-i füyuzat: feyizler
güneflinin do¤du¤u yer; ilimler, ir-
fanlar güneflinin do¤mas›; ilim ve
irfan›n her taraf› ayd›nlatmas›.
menba-› fevz-i necat: kurtulufl
bilgilerinin kayna¤›.
misal: efl, benzer.
muhtâc: ihtiyac› olan.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.

1. Ey kardefller, geliniz.
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necat: kurtulufl, kurtulma.
nida-i beli¤: güzel hitap, gü-
zel sözlü.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
pürkusur: çok kusurlu.
safahat: safhalar, devreler.
flayan-› menn ü flükran:
minnet ve teflekküre de¤er,

lây›k.
seyr ü sülûk: bir terbiye yo-
luna girip devam etme.
talep: isteme, dileme, istek,
arzu.
tarikat: yol, meslek, tarik.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
telvih: aç›klama, belli etme.
temâdî: devam etme, sürüp
gitme, sürme.
temâflâ: bakma, bak›p sey-

retme.

temenni: dilek, istek, arzu.

tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.

tevali: uzay›p gitme, devam
etme.

üstad-› Ekrem: cömert ke-
remli üstat.

varta: içinden ç›k›lmas› güç
ifl.
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bir nevi semere-i saadet ile tegaddi etmekten kaçan ve o
cadde-i kübraya asla lây›k olmayan, iftira ve isnadat per-
delerini görüp, flu meflale-i adîmü’l-misali söndürmek,
zulümat ve dalâlat vadilerine yol açmak isteyen bakar-
körlere, ne demeli?

Nazirsiz fluleleriyle asr-› hâz›r› ihya ve tenvir ve istikba-
lin krokisini bihakk›n tanzim ve tahkim eden nurlar, ile-
lebet payidar olsun. Dilerim Bâri-i Teâlâ Hazretlerinden
ki, flu âsâr-› pürnurun, bütün ümmet-i Muhammed’e
(a.s.m.) tamimine muvaffak›yet ve müyesseriyet ihsan
buyursun. Âmin.

Sabri

ìÕ

Œ 1 1 3 œ
(Hüsrev’in F›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m Efendim,

Kenzü’l-Arfl Duas›n›n feyzinden gelen bir nükte-i
Kur’âniyede yanl›fll›¤›n taraf›m›zdan nas›l karfl›land›¤›n›
sual eden ve hatas›n›n esbab›n› bize izah eden sevimli
mektubunuzu ald›m. Bu k›sm›, Sure-i Kevserin lâtif ve
yüksek tevafukat›n› gösteren Alt›nc› Remizle ve bir de
büyük bir fatihten daha büyük olan tarikate ait k›s›mla
beraber okudum.

Bu hafta sevincim ve flevkim pek ziyade idi. Bir taraf-
tan, senelerden beri tab edilmesi ve âlem-i ‹slâma 
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gelen.
nazir: benzer, efl.
nevi: çeflit.
nükte-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
nükte, Kur’ân-› Kerîm’deki çok in-
ce ve zarif mana.
payidar: iyice yerleflmifl, sürekli,
kal›c›, sabit, kaim, devaml›.
semere-i saadet: mutluluk mey-
vesi.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
sual: sorma, soruflturma.
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
tamim: umumilefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tegaddi: beslenme, g›dalanma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tevafukat: uygunluk.
vadi: iki da¤ aras›nda kalan çu-
kurca arazi.
ziyade: çok, fazla.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âflâr-› pürnur: her yönü nurlu
eser.
asr-› haz›r: flimdiki as›r.
Bâri-i Teâlâ: bir kal›ptan dö-
ker gibi, düzgün, tertipli yara-
tan Allah; varl›klar›n aza ve
organlar›n› birbirine münasip
yaratan Cenab-› Hak.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
cadde-i kübra: en büyük
cadde, en selametli yol,

Kur’an yolu.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
fâtih: fetheden, açan.
feyz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan, manevî g›da.
iftira: masuma fluç isnat›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihya: diriltme, hayat verme.
ile’l-ebed: ebede kadar, son-
suza de¤in.

isnadat: isnatlar, dayand›r-
malar, mal etmeler.
istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
lâtif: tatl›, flirin.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
mefl’ale-i adimü’l-misal: em-
salsiz ›fl›k verici.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
müyesser: kolay olan, kolay
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neflredilmesi için istinsah edilen o k›ymettar mahzen-i
hakaik; emin vadilere gönderiliyordu. Di¤er taraftan, flu
bahar›n cazibedar güzelli¤inden pek çok yüksek bir nu-
raniyetle karfl›m›za ç›kan Yirmi Dokuzuncu Mektubun
her bir k›sm›n›n verdi¤i zevk-i manevî içerisinde yafl›yor-
duk. Kenzü’l-Arfl duas›n›n feyzinden gelen ikinci bir nük-
te-i Kur’âniyeyi, mektubunuz gelmeden evvel arkadafllar-
la birlikte tekrar okuduk. Tetkik gayesi hiçbirimizde ol-
mad›¤› için on dakika içerisinde, yaz›lan bu k›sm›n nura-
nî fluleleri aras›nda kald›k. Okurken a¤z›m›zdan arada s›-
rada ç›kan seda-i hayret ve taaccüpten baflka bir fley ifli-
tilmiyor ve yüzümüzden akan beflaflet, duydu¤umuz ma-
nevî zevki tarife kâfi geliyordu.

Sevgili Üstad›m, her bir risale aram›zda pek büyük bir
sevinçle karfl›land›¤› ve hayretle okundu¤u ve lây›k oldu-
¤u flekilde hürmet gördü¤ü için, her nas›lsa vaki olan ha-
tam hakk›ndaki mektubunuzu ald›¤›m vakit, k›ymettar
Üstad›m, bu hâli bize ihtar etmeseydiniz, biz hiç bir va-
kit böyle fleyle meflgul olmayacakt›k ve “Yanl›fl var” di-
yenlere karfl› da hak dava edece¤imizde hiç tereddüt et-
meyecektik. Sure-i Kevserin ve Sekizinci Remzin tevafu-
kat-› harfiyeleri üzerinde birer birer tetkikatta bulunmufl
ve hiç birinde noksan bulamam›flt›k. Esasen bu tetkikat›-
m›z, noksan aramak gayesiyle de¤il, belki tevsi-i malû-
mat ve bir de manevî g›dam›z› almak için vuku buluyor-
du. Bu akflam fakirhanede Re’fet, Lütfü, Rüdtü Efendi
kardefllerimle oturmufl bu hususta tekrar konuflmufltuk.
Hepimiz diyorduk: Üstad›m›z bize söylemekte, hiç bir 

beflaflet: güleryüzlülük, güleryüz.
cazibedar: çekici, cazibeli.
dava: iddia.
emin: inan›l›r, güvenilir.
esasen: asl›nda, temelinde, do¤-
rusu.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fakirhane: tevazu ifadesi olarak
kendisinden bahseden kimsenin
evi.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
husus: mevzu, konu.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
kâfî: yeter, elverir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahzen-i hakaik: hakikat mah-
zeni, kayna¤›. hakikatlerin sakl›
bulundu¤u yer.
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malûmat: bilgi.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
neflr: yay›m, yay›n.
nükte-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait nükte, Kur’ân-› Kerîm’deki
çok ince ve zarif mana.
nuraniyet: parlak, nurlu ola-
n›n hâli.
remz: bir manay› ifade eden

iflaret ve flekil.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
sada-y› hayret: hayret uyan-
d›r›c› ses.
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
tevsi: bollaflt›rma, genifllet-
me.
vadi: saha.
vâki: vuku bulan, olan.
vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.
zevk-i manevî: manevî zevk,
manevî lezzet, tat.
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fleyden çekinmedi¤ini biliyoruz. ‹flte bu hâl bize kâfidir.
fiimdiye kadar da böyle bir fley vuku bulmufl de¤ildir. Bu
hususta en büyük flahit; bu Risaleler, ilmi kendilerine is-
nat eden zatlar›n ellerinde gezdi¤i hâlde, onlar› da tasdi-
ke mecbur etmifltir.

‹flte sevgili üstad›m, bu hadisat dima¤›m›z› daha ziya-
de takviye etmifl bulunuyor ve bizi size daha ziyada rapt
ediyor. Her hususta bizi himaye ve vikaye etmekte oldu-
¤unuza kâfi ve daha kat’î bir bürhan yerine geçmifl bulu-
nuyor.

Sevgili üstad›m! Bu hafta hatt-› destinizle pek çok zah-
met çekerek, bin müflkilât içerisinde yazd›¤›n›z bütün
Kur’ân’daki bütün tevafukat› gösterir bir nükteyi daha al-
d›m. Bundan baflka bu nükte gibi umumî olup, yaln›z
tarzlar› ayr› olmak üzere iki tevafukat listesi daha yaz›la-
ca¤› ifl’ar buyuruluyor. Onlar› da sab›rs›zl›kla bekliyoruz
ve yorgunlu¤unuzu hat›rlad›kça, yüreklerimiz s›zl›yor.
Cenab-› Hak, sizlere lây›k bir tarzda hayr-› kesir ihsan
eylesin. Âmin.

Hüsrev
ìÕ

Œ 1 1 4 œ
Hüsrev’in F›kras›d›r

Sevgili Üstad›m, Muhterem Efendim,

Kur’ân-› Kerîm’in âyât ve kelimat ve hurufat›nda gö-
rünen ihtilâf bertaraf edilmek üzere, yeniden hakikî ve 
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sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar, raslant›lar, birbirine uygun ge-
lifller.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
vuku: olma, meydana gelme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

ayat: Kur’ân ayetleri.
bertaraf: ortadan ç›km›fl, yok
edilmifl.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
dima¤: ak›l, fluur.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
hatt-› dest: el yaz›s›, el yaz-
mas›.
hayr-› kesîr: çok hay›r, içinde
pek çok hay›r ve fayda bulu-

nan.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hurufat: harfler.
husus: mevzu, konu.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
ifl’ar: yaz› ile haber verme,
yaz› ile bildirme.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.

kâfî: yeter, yetecek; elveren,
yetiflen.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kelimat: kelimeler, sözler.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
rabt: ba¤lamak, bitifltirmek.
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esasl› bir surette âyât ve kelimat ve hurufat›n tespit edi-
lece¤i hakk›ndaki ifl’ar-› faz›lâneleri, cidden flayan-› teb-
flirdir. Bu ve bu gibi ahval, bizi Üstad›m›z›n ulvî ve umu-
mî olan vazifesinde her vakit için Cenab-› Haktan muvaf-
fak›yet talebinde bulunmakl›¤a sevk ediyor. Bilhassa kar-
deflimiz Hac› Nuh Beye yaz›lan mektup sureti ve buna
mümasil di¤er mektubat, bizim hayat›m›z› de¤ifltirmifl ve
müstakbeldeki hayat›m›za nurlar serpti¤i gibi, bugünkü
insanl›¤›n giriftar oldu¤u riyakârl›k, tabasbus ve temellûk
ve emsali gibi pek çok ahlâk-› rezileden kurtarm›fl ve her
birerlerinin yerlerine de ahlâk-› hasene fidanlar› gars
ederek birer flecere-i âliye ve nafizenin vücuda gelmesi-
ne sebebiyet vermifltir. Hatta o kadar diyebilirim ki, bu-
günkü befleriyetin duygular›ndan bambaflka bir hayata
sevk etmifl ve her an, “Hâl›k’›m›z bizden ne suretle raz›
olacak ve bugün ne gibi bir sa’y ile sahife-i hayat›m› ka-
pataca¤›m. Acaba ümmeti bulundu¤umuz o sevgili Pey-
gamber-i Zîflan Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin, da-
lâlet yolunu tutan veyahut dalâlete gidenlerin arkalar›n-
dan giden ümmetlerini, ne suretle tarik-› hidayete getir-
mek için sa’y etsek hoflnudiyet-i Peygamberîyi (a.s.m.)
celp edebiliriz?” duygular› ve mefkûreleriyle yaflatmakta-
d›r.

K›ymettar üstatlar›na her hatvede ittiba› seven o tale-
belerinizin ruhlar›nda, üstatlar›n›n en güzel f›kras› olan
“Kur’ân-› Azîmüflflan’a feda olan bu bafl baflka yere e¤il-
meyecek” sözü hayat›m›zda en güzel ve en büyük bir
miftah ve bir düstur olmufltur.

ahlâk-› hasene: güzel ahlâk, gü-
zel huy.
ahlâk-› rezile: rezil ahlâk, alçak
ve kötü ahlâk.
ahval: haller, durumlar.
âliye: yüksek, yüce.
ayat: Kur’ân ayetleri.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
düstur: kaide, esas, prensip.
emsal: efl, benzer.
fedâ: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
f›kra: bent, madde, paragraf.
gars: dikilmifl fidan.
giriftar: tutkun, düflkün, müptelâ.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hatve: ad›m.
hoflnudiyet-i peygamberi: pey-
gamberin r›zas›.
hurufat: harfler.
ifl’ar-› fazilâne: ilim ve irfan› bil-
dirme.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
kelimat: kelimeler, sözler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Azimüflflan: flan› yüce
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Kur’ân.
mefkure: ülkü, gaye olan
fley.
mektubat: mektuplar, yaz›l›
fleyler, yaz›lar.
miftah: açan alet, anahtar.
mümasil: benzeyen, benzer,
and›ran.
müstakbel: gelecek, gelecek-
te olacak olan.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, hoflnut olan.

riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sahife-i hayat: hayat sayfas›;
hayat›n devreleri.
flayan-› tebflir: müjde verme-
ye, müjdelemeye lay›k, müj-
deye de¤er.
sebebiyet: sebep olma.
flecere-i âliye: büyük, yüce
ve temiz sülâle, soy.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.

tabasbus: yaltaklanma, ken-
dini küçülterek be¤endirme-
ye çal›flma.
talep: isteme, dileme.
tarik-i hidayet: do¤ru yol.
temellük: sahiplenme, kendi-
ne mâl etme.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
ümmet: nesil, millet.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
Zîflan: flan sahibi, flanl›.
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‹flte bu hayatta, bu zevkle yaflad›¤›m›z için, bu vadide-
ki korku denilen mevhum kuvvet, talebelerinizin hak u¤-
runda gösterdikleri cesaretten korkmaktad›r. R›za-› ‹lâhî
u¤runda her gelecek hâle memnuniyetle gö¤üs germeyi,
üstatlar›n›n hâlinden her gün ve her an ders alan talebe-
lerinize ve kardefllerime hay›rl› muvaffakiyetler ve saa-
detler temenni ederken; Sevgili Üstad›m; size de lây›k ol-
du¤unuzdan daha güzel bir flekilde ve daha elyak bir tarz-
da eltaf-› Sübhaniyeye nailiyetiniz için dua eder ve dâ-
menlerinizi kemal-i hürmet ve tazimle öperim, efendim
hazretleri.

Hüsrev

ìÕ

Œ 1 1 5 œ

(Nasuhizade fieyh Mehmed Efendinin F›kras›d›r.)

Bülbül-i Ba¤istan-› Kur’ân, Üstad-› Ekremim, Efendim
Hazretleri!

Mürflid-i ekmel, fleyhim Hac› Rahmi Sultan Hazretle-
ri, Seferberli¤in ikinci senesinde irtihal-i dâr-i beka bu-
yurdular. Burdur’a teflrifinizden bir ay evvel, merhum
Rahmi Sultan ile beraber bir cami-i flerifte bir kaç cema-
atla bulunmakta iken, sükût-› hâl-i murakabeye var›ld›.
Baz› velîler ruhanî teflrif buyurdular. Nihayette, siz Üsta-
d›m teflrif buyurdunuz. Bir cezbe-i Rahman zuhur ile
uyand›m, kendime geldim. Bir ay sonra Burdur’a teflrif 
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flar›l› olma.
nailiyet: nail olma hâli; murada
erme, maksada ulaflma, ele geçir-
me.
Nihayet: en sonunda.
R›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
saadet: mutluluk.
Seferberlik: seferberlik durumu-
nun ilân edildi¤i dönem.
sükût-› hâl-i murakabe: mura-
kebe hâlinin sessizli¤i; bir mabe-
de kapanarak kendini tamamen
ibadet ve taate vermenin sus-
kunlu¤u.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tazim: sayg› gösterme, ikram et-
me.
temenni: dilek, istek, arzu.
teflrif: flereflendirme, fleref ver-
me.
vadi: saha.
velî: ermifl, evliya.
zuhur: ortaya ç›kma.

Bülbül-i Ba¤istan-› kur’ân:
Kur’ân ba¤›n›n bülbülü.
cami-i flerif: mescit, namaz
k›l›nan yer, mekan.
cemaat: topluluk, bir yere
toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yü-
reklilik.
cezb-i Rahmanî: Rahmanî
cezp, Cenab-› Hak taraf›ndan,
hay›r ve rahmet için verilen
ve vehbî olarak duygulara
yerlefltirilen manalar, bilgiler.

dâmen: etek.
eltaf-› Süphaniye: süphan
olan Allah’›n lütuflar›; güzel-
likleri ve nimetleri.
elyak: daha (en) lay›k olan.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
F›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâle: duruma.
irtihal-i dâr-› beka: beka âle-
mine göçme, sonsuz ve de-
vaml› olan ahiret yurduna
göçme; ölüm.
kemal-i hürmet: hürmetin

mükemmelli¤i, tam ve kusur-
suz mükemmel hürmet.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
mürflid-i ekmel: en mükem-
mel ve kusursuz do¤ru yol
gösterici.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
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ile, baz› yevm sohbet-i irfaniyenizde bulunup ruhlar›m›za
g›da bahflolundu.

fiu tulûat›m› arza ictisar ediyorum, halka-i hakikatte
devrandad›r ol mübarek Üstad.

Kavuflturdular ruhunu, ervah-› enbiyaya ân›n. Mest-i
müsta¤rak olup hayrettedir ol mübarek Üstad.

Mübarek Kur’ân’›n dellâl›s›n dediler âna. Sözleri can-
d›r, onu tutmayan ruhsuzdur heman.

Bütün söyledi¤i nur-i hikmettir ân›n. Mirac-› ruhanîde
devrandad›r ol mübarek Üstad.

Kalbim içre feyz-i Nurun görmüflem heman. ‹çi um-
man-› vahdette, d›fl› sahra-i kesrette görünür Üstad.

Dünyada, uhrada refik olal›m âna. Umar›m, Mevlâm
ihsan eder biz âciz kullar›na.

Nasuhizade Mehmed, söyledi heman bu s›rlar›. Hazi-
ne-i Kur’ân’›n bir miftah›d›r, Hazret-i Üstad.

Nasuhizade fieyh Mehmed

ìÕ

âciz: gücü yetmez, zavall›.
arz: sunma.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
devran: baz› tarikatlarda yap›lan
bir çeflit zikir flekli.
ervah-› enbiya: peygamberlerin
ruhlar›.
feyz-i nur: nur irfan›, ilmi, ›fl›¤›.
halka-i hakikat: gerçekler halka-
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s›.
Hazine-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hazinesi.
heman: hemen, vakit kay-
betmeden, derhâl, acele ola-
rak, çarçabuk, o anda.
ictisâr: cür’et etme, cesaret
gösterme.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
mest-i müsta¤rak: mest

olup kendinden geçme.
miftah: açan alet, anahtar.
mirac-› ruhânî: Ruhen mira-
ca ç›k›fl.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nur-u hikmet: hikmetin nu-
ru, ayd›nl›¤›.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.
sahra-y› kesret: çokluk sah-

ras›, çok bafll›l›k sahras›.

sohbet-i irfaniye: irfanla,
ilimle ilgili sohbet; bilgi ve ir-
fan kazand›ran sohbet.

tulûat: kalbe do¤an fikirler.

uhra: ahiret, öbür dünya.

umman-› vahdet: birlik der-
yas›, birlik okyanusu.

yevm: gün, yirmi dört saatlik
zaman.
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Œ 1 1 6 œ

(As›m Beyin F›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m Efendim Hazretleri,

Bu arizam› takdim ve tasdîa iki sebeb-i mücbir hâs›l ol-
du:

Bir inc i s i : Sevgili Üstad›m›n geçenki iltifatnameleri-
nin bir f›kras›nda buyuruluyor ki: “Bu fakir ile aziz karde-
flim Hüsrev gibi yüksek, ciddî, halis kardefl ve talebeleri-
mi, ahir-i ömrümüze kadar hizmet-i Kur’ân’da daim ey-
lesin.”

Muazzez Üstad›m›n bu dua, bu niyaz ve himmetlerine
bütün mevcudiyetimle âmin dedim. Ve daima da diyo-
rum. Ve Cenab-› Lemyezel Hazretlerine de daima niya-
z›m budur. Ve pek muhterem ve pek sevdi¤im Üstad›m
dua ve himmeti sürur, sevinç gözyafllar›m› ak›tt›r›yordu.
Bu f›kra ve cümleyi takip eden ikinci f›kra ki; aynen ya-
z›yorum:

"Ve ben öldü¤ümde sizi arkamda vâris b›rakarak ferah
ile kedersiz kabrime girmek Rahmet-i ‹lâhiyeden ümit
ederim." Buras› beni çok düflündürdü ve hiç bir dakika
Üstad›mm bu arzu, bu talep ve Rahmet-i ‹lâhiyeden bu
ümidi zihnimden ve fikrimden ve kuvve-i muhayyilem-
den hiç ç›km›yor. Binaenaleyh, bu f›kraya bütün zerrat-›
mevcudiyetimle “âmin” dedim ve Cenab-› Hakk›n fazl u
keremini tazarru ve niyaz ettim.
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kabiliyeti.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
muazzez: k›ymetli, muhterem,
sevgili, aziz.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sebeb-i mücbir: mecbur eden
sebep, zorlay›c› sebep.
sürur: sevinç, mutluluk.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
talep: isteme, dileme.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
vâris: mirasç›.
zihin: haf›za, bellek.

ahir ömür: ömrün son devre-
si, hayat›n son demleri.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
ariza: isteklerini arz etme, di-
le getirme, alttan üste takdim
edilen yaz› veya mektup.
aziz: de¤erli.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

Cenab-› Lemyezel: sonsuza
kadar var olan, zeval bulma-
yacak olan, fleref ve azamet
sahibi olan Cenab-› Hak.
ciddî: gerçek, hakikat.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
fazlukerem: ihsan ve iyilik,
lütuf ve nimet.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.

f›kra: bent, madde, paragraf.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
hâs›l: sonuç, netice.
himmet: kas›t, niyet, azim.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
keder: tasa, kayg›, gam, ac›,
hüzün.
kuvve-i muhayyile: anlama

BARLA 01.qxd  3/27/07  6:36 PM  Page 195



Bununla beraber, Yâ Hazret, riya de¤il, tasannu de¤il,

içimden do¤uyor gönül flöyle istiyor ve arzu ediyor: Bu

fakir, siz Üstad›mdan evvel kabre girsin ve siz, dâr-› be-

kan›n ilk kap›s›na gelinceye kadar dâr-› dünyada bulunu-

nuz ki, bu fakir ve muhtaç olan talebenize arkas›ndan

gönderece¤iniz dua ve hediyenizle mütena’im, flad ve

mesrur olsun. Ve sizin teflrifinizde —ki Erhamürrâhimîn

olan Rabbülâlemîn’den dua ve niyaz›m budur— ruhum

sizi istikbal etmek flerefiyle müflerref olabilmek gibi, gö-

nül arzu ve hayat› hâs›l oluyor. (HAfi‹YE) Ve çok düflündürü-

yor. Ve arzu ve niyaz›mdan daha büyü¤ü ve fledidi fludur

ki: Üstad›m›n dâr-› dünyada daha pek çok zamanlar kal-

mas›, dolay›s›yla vazife-i kudsiyenizin devam› ve hakikat

ve hidayet nurlar› olan Risale-i Nur ve Mektubatü’n-Nur-

lar›n teksiri ve intiflar›yla, hâb-› gaflette olanlar›n, dalâlet-

te kalanlar›n, ehl-i bid’a ve mülhitlerin tarik-› hak ve hi-

dayete girmeleri için siz Üstad›m›n çok zaman daha ya-

flamakl›¤m›z› ve bafl›m›zdan eksik olmaman›z› ve sizin

gaybubetinizle, bizlerin yetim ve öksüz kalmamakl›¤›m›z›

gönül arzu ediyor.

HAfi‹YE: Hakikaten merhumun münacat› karin-i icabet olmufl ki, ayn› y›l
içinde üstad›na bedel mahkemede üstad›na zarar gelmemek için "Ya Rab-

bi, can›m› al!” 
1 *G s’pG n¬'dpG n’ diyerek mahkemede vefat ederek irtihal-i

dâr-› beka etmifltir. Rahmetullahi aleyh.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz dün-
ya; ahiret.
dâr-› dünya: dünya kap›s›, dün-
ya.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i bid’a: Ehl-i Sünnet Velcema-
at’›n d›fl›nda kalan bütün gruplar.
Erhamü’r-Râhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
gaybubet: kaybolma, yokluk, göz
önünde olmay›fl, haz›rda olmay›p,
baflka yerde olma.
hâb-› gaflet: gaflet uykusu.
hakikat: gerçek, do¤ru.

1. Allah’tan baflka ilâh yoktur.
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hidayet: do¤ru olan, hak
olan:.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
istikbal: karfl›lama, gelmekte
olan bir kifliyi ikramla karfl›la-
ma.
mesrur: sevinçli, memnun,
flen, sürurlu.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.

müflerref: flerefli, yüce.
mütena’im: nimetler içinde,
nazl› olarak büyüyen, bolluk
içinde büyüyen.
niyaz: rica, dua.
Rabbülâlemin: âlemlerin
Rabbi Allah (c.c).
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
flâd: sevinçli, nefleli, memnun,
mutlu, bahtiyar.
fledit: fliddetli.

fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
talebe: ö¤renci.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tasannu: yapmac›k.
teksir: ço¤altma.
teflrif: flereflendirme, fleref
verme.
vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.
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Daha çok söylemek isterim, fakat iktidar ve kifayetsiz-
li¤imden kalemim kalbimin tercüman› olam›yor. Her ifl
gibi bu arzumu da Cenab-› Kibriyaya havale ederiz.

As›m

(Rahmetullâhi aleyh)

ìÕ

Œ 1 1 7 œ

Haf›z Ali’nin bir f›kras›d›r ki, küçük bir meselede, “Gü-
cendin mi?” diye istifsar münasebetiyle yaz›lm›flt›r.

Eyyühel Üstadü’l-Muhterem!

Hayat›m›n her safhas›nda k›ymetli ve o hayat›, perva-
ne-misal, bir emrinin infaz›na ateflte yakmaya her an ha-
z›r oldu¤um k›ymetli üstad›m!

Evet, de¤il böyle hakikat u¤runda, hatta bir k›ymetli
hediyeyi ihsan eden Padiflah-› Zîflan için o hediyeyi sarf
etmekte tereddüt edilemez. Öyle de Üstad›m, bize ema-
net olarak ve ne zaman al›naca¤› meçhul olan hayat›n ve
her zaman emrine amade ve haz›r oldu¤um Cenab-›
Mün’im’in, o emanet üzerine ne gibi emri vaki olsa, in-
flaallah, bilâtereddüt emanetini iadeye haz›r›z. Madem
siz, o Padiflah-› Bîzevalin kurbiyet-i ‹lâhiyesinde ayn› 
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meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mesele: konu.
misal: benzer, örnek.
muhterem: bey, efendi.
münasebet: ilgi, iliflki, münase-
bet.
padiflah-› Bizeval: ebedi padiflah,
Allah (c.c).
Padiflah-› Zîflan: flan ve fleref sa-
hibi padiflah, flanl› hükümdar, Al-
lah (c.c).
pervane: geceleri ›fl›¤›n etraf›nda
dönen küçük kelebek, gece kele-
be¤i.
safha: devre, merhale.
sarf: harcama, masraf etme, gi-
der.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
vâki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.

amade: emir bekleyen, emre
haz›r.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
Cenab-› Kibriya: Yüce Rab,
azamet ve kudreti sonsuz, fle-
ref ve azamet sahibi olan Ce-
nab-› Allah.
Cenab-› Mün’im: nimetlerin
as›l sahibi, hakikî manada ni-
metleri bahfleden, fleref ve
azamet sahibi olan Cenab-›
Hak.
emanet: geri al›nmak üzere
b›rak›lan fley.

eyyühel üstadü’l-muhte-
rem: ey sayg› ve hürmete lâ-
y›k üstad›m.
hakikat: gerçek, do¤ru.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hâz›r: haz›r, görünen, göz
önünde olan.
iade: geri verilen fley.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.

infaz: bir hükmü yerine getir-
me, bir emri gerçeklefltirme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istifsar: ifade isteme, aç›kla-
ma istiyerek sorma, sorup
anlama.
kifayet: bir iflte yetecek ka-
dar olup baflkas›na lüzum ol-
mama.
kurbiyet-i ‹lâhiye: Allah’a ya-
k›nl›k.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
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emrini tebli¤e memur bulunuyorsunuz; öyle ise, her mü-
barek sözünüz hak ve ayn› rahmettir. Hem efendim,
bahç›van-misal fidanlar› büyütmek üzere, hayvanat-› mu-
z›rran›n taarruzundan bir an evvel kurtulmak için, afla¤›
dallar kesilir ki; tâ yükselsin. O fidanlar›n hiç bir cihetle
haklar› yoktur ki, “Bunu t›mar eden ve hayat›m›za sebep
olan, bizi bazen rencide ediyor” diyemezler. Zira hâl-i
as›llar› ile kalsayd›lar bir muz›r hayvan koparacakt› ve
topraktaki kökü de tefessüh edecekti, yok olacakt›.

Evet, Üstad›m, mübalâ¤as›z, pürkusurlukta mislim ol-
mad›¤›n› nefsime bile bazen kabul ettirdi¤im, yaln›z pür-
zünup talebenizi, dizlerime de¤il, belime de¤il, bo¤az çu-
kuruma de¤il, belki de boynumdan aflan ve belki dâhili-
min de siyah çamurlara mecz oldu¤u ve tefessüh etme-
ye bafllad›¤› bir zamanda H›z›r gibi yetiflip ve misl-i Lok-
man, Kur’ân-› Hakîm’in flifahanesinden lemaan eden
mualecelerle tedaviye bafllad›n›z. Hayat ismine lây›k bir
hayat bahfl›na vesilesiniz. O hayat› ihsan edene ve vesi-
le olan u¤runa, o hayat› ifna etmemek (HAfi‹YE) kâr-› ak›l
de¤ildir.

Hem bir hasta, ameliyata muhtaç oldu¤unu bilmelidir.
Ve hastas›n› gece gündüz tedavi alt›nda bulunduran ec-
zac›ya karfl› yüz binlerle teflekkür ve o eczac›ya eczaha-
neyi teslim eden Hakîm-i Pürkemal, Kadîr-i Bîmisal Haz-
retlerine nihayetsiz hamd ve flükre borçluyuz. Ve bu 

HAfi‹YE: Benim bedelime flehit olaca¤›n› hissetmifl. Kuvvet-i ihlâs›n ke-
rameti olarak haber veriyor. Haber verdi¤i gibi flehit oldu.

Said Nursî

ameliyat: hastaya yap›lan cerrahî
müdahale, operasyon.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
dahil: iç, içerisi.
eczahane: ilaç yap›lan ve sat›lan
yer.
Hakîm-i pürkemal: herfleyi en
üstün hikmetle yaratan Allah
(c.c).
hâl-› as›l: as›l durumu.
hamd: teflekkür, flükran.
hayvanât-› muz›rra: Zararl› canl›-
lar, zararl› hayvanlar.
ifna: devam vermeme, sona er-
dirme, sonland›rma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
Kadir-i Bîmisal: kudreti eflfliz
benzersiz olan Allah (c..c).
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,
ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
Kur’ân-› Hakîm: her yönü ile hik-
metli Kur’ân.
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lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
lemeân: parlama, par›ldama.
mezc: katma, kar›flt›rma.
misal: efl, benzer.
misl: benzer, efl.
misl-i Lokman: Lokman He-
kim misali, Lokman Hekim gi-
bi.
mualece: ilâç, ilâç yapma, ilâç
kullanma.

mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, abartma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
muhtâc: ihtiyac› olan.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
pürkusur: çok kusurlu.
pürzünûb: günahlarla dolu,
çok günah.
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,

gücendirilmifl.
flifahane: flifa yeri; hastaha-
ne.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
vesile: arac›, vas›ta.
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borcumu ifa edemedi¤imden pek mükedderim. Allahü
Teâlâ sizden ebeden raz› olsun.

Haf›z Ali (r.h.)

ìÕ

Œ 1 1 8 œ

Hulûsî Beyin bir f›kras›d›r.

Aziz Üstad, müflfik kardefl, muhterem mücahit,

Son iki hafta içinde, iki defada vürut eden Yirmi Do-
kuzuncu Mektubun Alt›nc› K›sm› ile Kenzü’l-Arfl duas›n›n
feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye ve Yirmi Dokuzun-
cu Mektubun Sekizinci K›sm›n›n Sekizinci Remzi ve Al-
t›nc› Remzi isimlerini tafl›yan mu’ciznüma eserleri ald›m.

Birinci mektup, hasbe’l-befleriye çok s›k›ld›¤›m bugü-
nün hemen saatinde elime geçti. Evet, gözlerim böyle
bir nura, akl›m böyle bir derse, hasta vücudum böyle bir
ilâca, muztarip ruhum böyle bir teselliye, nihayet zalim
nefsim böyle bir manevî terbiyeye çok muhtaç oldu¤u bir
zamanda bu eserin yetiflmesi, hem hakikatte üç gün son-
ra postaya verilen ikinci eserden dokuz gün evvel gelme-
si, kat’iyetle gösteriyor ki, bu ifl kendi kendine veya tesa-
düfî olmufl de¤il. Belki gelmifl de¤il, gönderilmifl. Yetifl-
mifl de¤il, yetifltirilmifl. Maksats›z de¤il, bu hizmete kofl-
turulmufl. Hatta bir dest-i gaybî taraf›ndan en lüzumlu bir
anda, en muhtaç ve Kur’ân hadimlerinin en zay›f›, en 
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nefs: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›.
nihayet: son derece.
nükte-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
nükte, Kur’ân-› Kerîm’deki çok in-
ce ve zarif mana.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
terbiye: e¤itim.
tesadüf: rastlant›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vürud: gelme, ulaflma.
zalim: merhametsiz, gaddar.

aziz: de¤erli.
dest-i gaybî: görünmez el.
ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.
evvel: önce gelen, önceki.
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasbe’l-befleriye: insanl›k
hâli olarak, insanl›k gere¤in-

ce.
ifa: ödeme, yerine getirme.
ilâc: tedbir, çare, tavsiye, der-
man.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
maksat: kastedilen fley; gaye.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
mu’ciznüma: mu’cize dere-
cesinde bir ifl ortaya koyan.
mücahit: din u¤runda ve Al-

lah r›zas› için savaflan.
muhtâc: ihtiyac› olan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
muzdarip: izt›rab›, s›k›nt›s›
olan, ›zd›rap çeken, ç›rp›n›p
duran, s›k›nt›l›.
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âcizi, en liyakatsizi, en zebunu bulunan bu bîçare karde-
flinize mahz-› eser-i rahmet ve inayet olarak sunulmufltur.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Alt›nc› K›sm›n› pederim,
Fethi Bey, Hoca Abdurrahman ve di¤er bir zat haz›r
iken, geçen Cuma okudum. Ben birkaç defa s›rf kendi
hesab›ma mütalâa ettim. Okuyacak ve okunmas› icap
edecek mahdut zevat›n da inflaalah istifadesine çal›flaca-
¤›m. Bu nurlu eserler hem okflamak, hem korkutmak gi-
bi iki z›t tesiri haizdir. ‹nsanlara bu iki vas›tadan birinin
müessir olaca¤› da flüphesizdir. ‹flte bu hakikati göz
önünde bulunduran flerait-i imandaki esaslara müflabih
bir tarzda, Kur’ân-› Hakîm’in tilmizlerini ve hadimlerini
hakikaten ikaz ediyor ve aldanmamalar› için alt› esas›
kendilerine bihakk›n ders veriyorsunuz:

1. Hubb-i cah yerine, Allah’a iman›n bir manas› olan
r›za-i ‹lâhîyi;

2. Havf ve vehim yerine kadere iman›;

3. H›rs ve tama yerine 
2 oÚ/ànªrdG pIsƒo≤rdGhoP o¥GsRsôdG nƒog %G s¿pG

ayet-i celîlesi delâletiyle Kur’ân’a, kütüb-i ‹lâhiyeye ima-
n›;

4. Menfi milliyetçilik hissi yerine bütün cin ve inse
mürsel, Nebî-i Efham (Sallâllâhü teâlâ aleyhi Vesellem) 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
ayet-i celile: azim ve yüce mana-
lar ifade eden ayet.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
delâlet: delil olma, gösterme.
hâdim: hademe, hizmetçi.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
mâlik.
hakikat: as›l, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
havf: korku, korkma.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hubb-u cah: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
ikaz: uyar›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
Kur’ân-› Hakim: her yönüyle hik-
metli Kur’ân.
kütüb-i ilâhiye: ilâhi kitaplar.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahz-› eser-i rahmet: rahmet
eserinin tâ kendisi, do¤rudan
do¤ruya ‹lâhî rahmet eseri.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.

müessir: tesirli.
mürsel: irsal edilmifl, gönde-
rilmifl, yollanm›fl.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan
fleylerden her biri.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
Nebiyy-i Efham: en büyük

Peygamber, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
peder: baba, ata.
r›za-y› ilâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
tama: h›rs, aç gözlülük.
tarz: usul, yol.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
vas›ta: arac›.

vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.
zat: kifli, flah›s, fert.
zebun: güçsüz, dermans›z,
kuvvetsiz.
zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metin "Allah'a hamd olusn" k›sm› birçok
ayette geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

2. fiüphesiz ki r›z›k veren, ancak mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’t›r. (Zariyat Sure-
si: 58.)
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Efendimiz Hazretlerinin mesle¤ini, 
1 lInƒrNpG n¿ƒoæper DƒoŸrG ÉnªsfpG ve

2 GƒobsônØnJ n’nh Ék©«/ªnL $G pπrÑ`nëpH Gƒoªp°ünà r̀YGnh gibi âyât-› mübare-

keyi derhat›r ettirmek suretiyle peygamberlere iman›;

5. Enaniyet yerine, acze, noksan›m›z› itiraf ve
Kur’ân’›n tereflfluhat›n›n neflr ve muhafazas› bab›nda his-
semize düflen hizmeti yapmak ve hizmetle mükellef oldu-
¤umuzu bilerek neticeyi hesaplamamak, yani bir nevi be-
fleriyetten ç›kmak, kütüp ve suhuf-› enbiyay› inzale vas›-
ta olan melâikeye benzemek suretiyle meleklere iman›;

6. Tembellik ve tenperverlik yerine vazifedarl›k, kudsî
ve her saati bir gün ibadet hükmüne geçecek k›ymette
oldu¤una flüphe edilmemek lâz›m gelen Kur’ânî hizmete
vakit b›rakmayacak hâllere karfl›, bu hizmetin ulviyetini
dahi düflünerek, elden ç›kmazdan evvel gözü dört açma-
y›, yani ölmezden evvel hayat›n kadrini bilmek gibi, kat’î
bir lisanla ahirete iman› delâleten, remzen, iflareten, sa-
rahaten ders veriyorsunuz ve ikaz lütfunda bulunuyorsu-
nuz.

Allahü Zülcelâl Hazretleri sizden ebeden raz› olsun ve
ümmet-i merhume-i Muhammediyeyi (a.s.m.) dalâletten
kurtarmak ve flahrah-› Kur’ân’a delâlet eylemek husu-
sundaki ihlâsl› mücahede ve hizmetinizde daim ve mu-
vaffak buyursun. Âmin.

3 pÚ/ÑoªrdG p¿'Grôo≤rdG pánerôoëpHnh nÚ/∏n°SrôoªrdG póu«°nS pánerôoëpH
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husus: mevzu, konu.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ikaz: uyar›.
inzal: Allah’›n emirlerinin pey-
gamberlere indirilmesi.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
itiraf: kusurunu söyleme.
kadr: k›ymet, de¤er.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
kütüp: kitaplar.
lisan: dil.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
melâike: melekler.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
flahrah-› Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in, hiçbir flekilde flafl›r›lmas›
mümkün olmayacak flekilde do¤-
ru ve aç›k olan yolu, Kur’ân’›n ana
caddesi, Kur’ân yolu.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
suhuf-› enbiya: dört büyük kitap
d›fl›nda sahifeler fleklinde baz›
peygamberlere vahiy ile gelen
emirler.
suret: biçim, flekil, tarz.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
tenperver: kendini beslemeye
ve rahat›na düflkün kimse.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yüksek-
lik.
ümmet-i merhume-i Muham-
mediye (a.s.m): müslümanlardan
ölmüfller.
vas›ta: arac›.
vazifedar: vazifeli, vazifesi olan,
ifl gören.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.

ayat-› mübareke: mübârek,
mukaddes ayetler.

bab: lây›k, uygun, münasip,
elveriflli.

befleriyet: beflerîlik, insanl›k.

daim: devam eden, devaml›,
sürekli.

delâlet: yol göstermek, k›la-
vuzluk.

derhat›r: hat›rda, hat›rda
olan.

ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.

evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

hükmüne: yerine, de¤erine.

1. Ancak mü'minler kardefltir. (Hucurat Suresi: 10.)
2. Topluca Allah’›n dinine ve Kur'ân’a s›ms›k› sar›l›n›z; sak›n ayr›l›¤a düflüp bölünmeyiniz. (ÂI-i

‹mran Suresi: 103.)
3. Peygamberlerin Efendisi hürmetine ve Kur'ân-› Mübin hürmetine.
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“Kenzü’l-Arfl Duas›n›n Feyzinden Gelen Bir Nükte-i
Kur’âniye” serlevhal› eserle, Yirmi Dokuzuncu Mektu-
bun Sekizinci K›sm›n›n Sekizinci Remzindeki füyuzat, ta-
rif ve tavsif edilmeyecek âlî ve müstesna bir vaziyettedir-
ler.

Birincide, bütün hurufat-› Kur’âniyenin adet itibar›yla
iflaret ve izah buyurulan tevafuklar›, garîk-› beht ve hay-
ret etti. Dört küçük suredeki hurufat›n tevafukat veçhine
k›smen iflaret eden ikinci eser, hakaik-› mu’ciznümad›r.
Nebî-i Ahir zaman, medar-› fahr-i cihan, sebeb-i hilkat-i
ekvan ve nüzul-i Kur’ân, Peygamberimiz Muhammed
Mustafa (sallâllâhü teâlâ aleyhi ve âlihî ve eshabihî ve ez-
vacihî) Efendimiz Hazretlerinin eser-i hikmet ve rahmet
olarak, flimdiye kadar mahfî kalm›fl mu’cizelerinden
i’caz-› Kur’ân’a taallûk eden ve gaybî tevafuk nam›yla
sevgili Üstad›m›z taraf›ndan mevki-i intiflara vaz olunan
bu emsalsiz eserlere karfl› duydu¤um manevî zevk ve fey-
zin binden birini bile arz edemeyece¤im. Ve mazhar ol-
du¤umuz bu kadar azîm niam-› ‹lâhiyeye ve kerem-i Süb-
haniyeye karfl› flükürden âcizim.

pánerôoëpH À/SrôtædG nó«/©n°S ÉnfpOÉnà°rSoG nOƒ°oür≤nenh ÉnfnOGnôoe rπ°uünM sºo¡s∏dnG
1 u»p°ûrjnôo≤rdG u»pªp°TÉn¡rdG u»pfnónªrdG u»uµnªrdG n∂pÑ«/ÑnM

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci K›sm›ndan bir
suret Abdülmecid Efendi kardeflimize göndermifltim. Ce-
vab›nda ezcümle diyor ki:

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arz: söyleme, ifade etme.
azîm: büyük.
emsal: efl, benzer.
eser: bas›lma kitap.
ezcümle: bu cümleden olarak.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik,
ilim, irfan.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
garik-› beht: flaflk›nl›¤a düflme,
flaflk›nl›k içinde bo¤ulma, flaflk›n-
l›¤a bo¤ulma.
hakaik-i mu’ciznüma: mucizeli.
hurufat: harfler.
huruf-› Kur’âniye: Kur’ân’›n harf-
leri.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n mucizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kerem-i süphani: kerem sahibi
kusursuz Allah (c.c).
mahfî: Gizli, sakl›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar-› fahr-› cihan: cihan›n ifti-
har sebebi, cihan›n iftihar vesilesi;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
mevki-i intiflar: yay›lma alan›,
yay›lma mevkii.
müstesna: benzerlerinden üstün

1. Allah’›m, Mekke ve Medineli, Haflimo¤ullar›ndan Kureyflli Habibinin hürmetine bizim mu-
rad›m›z› ve Üstad›m Said Nursî’nin maksudunu hâs›l eyle.
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olan, seçkin, mümtaz.
nam: ad, isim.
Nebi-i ahir zaman: ahir za-
man nebisi, ahir zaman pey-
gamberi; son Peygamber Hz.
Muhammed (a.s.m.).
niam-› ‹lâhîye: Allah’›n ver-
mifl oldu¤u nimetler, ihsanlar.
nükte-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
ince derin manas›.
nüzul-ü Kur’ân: Cenab-› Hak-

k›n kelâm› olan Kur’ân-› Ke-
rîm’in indirilmesi, insanl›¤a ih-
san edilmesi ve gönderilmesi.
sebeb-i hilkat-i ekvan: kâ-
inat›n yarat›lmas›na sebep
olan.
serlevha: bir levha, yaz› veya
kitab›n bafl›na yaz›lan yaz›.
suret: nüsha, kopya.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.

tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
tavsif: vas›fland›rma, bir fle-
yin iç yüzü ve özelliklerini an-
latma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
vaz: koyma, konulma, atma.
vaziyet: durum.
vech: tarz, üslûp.
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“Seyda’n›n bintü’l-fikri o güzel k›za, Hulûsî ile Abdül-
mecid’den maada her kim bakarsa caiz de¤ildir. Mahrem
olanlar da, bu hususta namahremdir. Bu gibi k›zlar›n d›-
flar›ya ç›kmalar› hiçbir menfaati temin etmedi¤ini ve bi-
lakis büyük bir mazarrat› intaç edece¤i ihtimali kavlini
Seyda’ya yazsan iyi olur. Eski Said’in hiddeti, yenisinde
de vard›r. Hâlbuki, Yeni Said, insano¤ullar›yla izaa-i vakt
etmemeli. Meslek ve meflrebi öyle iktiza ediyor. Her ne
ise... Cenab-› Hak Haf›z-› Hakikîdir.”

Bendeniz de k›saca flu mealde cevap vermifltim:

Bu mütalâa bizler için do¤rudur. Fakat dünyaya arka-
s›n› çeviren ve manevî vazife-i memuresini ifa ederken
insanlarla —Nurlarla alâkadar olanlar› vas›tas›yla— mefl-
gul olan Üstad Hazretleri için bu fikri muvaf›k bulmuyo-
rum. Çünkü, o zat› bu emr-i azîmde istihdam eden, el-
bette muhafaza buyurur. Bana öyle kat’î kanaat gelmifl
ki, e¤er bizler Nurlarla alâkam›z› kesersek, Üstad Hazret-
leri bize arkas›n› çevirir.

Aziz kardeflimizin endiflesi, zahire bak›l›rsa hakl› ve
çok samimîdir. Fakat, zaten cemaati çok mahdut olan
Nurlarla alâkadar zevat›n bu hakaikten mahrum edilme-
lerini ve bu kudsî eserin tamamen hapsedilmelerini lây›k
görmüyor ve esasa mugayir buluyorum. Nas›r›m›z, ha-
mîmiz, muinimiz, haf›z›m›z Allah’t›r. Bütün desaisi berta-
raf ederek, muhterem Üstad›n vazife-i kudsiyesine safî
niyet, samimî his ve ciddî flevk ile yard›m etmekte olan
kardefllerime selâm ve muvaffakiyetlerine dua eder, 
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sip.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahrem: nikâh düflmeyen, fleri-
atçe evlenilmesi yasak edilen.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazarrat: zararlar, ziyanlar, zarar
vermeler.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
menfaat: fayda.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mugayir: z›t, karfl›t, muhalif, ayk›-
r›, farkl›, baflka türlü.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
muîn: yard›mc›, muavin.
mütalâa: iyice düflünerek verilen
karar.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
muvaf›k: uygun, münasip.
namahrem: nikâh düflen, evlen-
meleri fler’an mümkün olan.
nâs›r: yard›mc›, yard›m eden,
muin.
niyet: maksat, meram.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
samimî: içten, candan, gönülden.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
Seyda: efendi, hoca, fleyh, seyyid.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.
zahir: görünüfle göre, anlafl›lan,
meyer.
zat: kifli, flah›s, fert.
zevat: zatlar, flah›slar, kimseler.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
bertaraf: ortadan ç›km›fl, yok
edilmifl.
bilâkis: aksine, tersine.
bintülfikir: düflünce mahsu-
lü.
caiz: geçerli, kabul edilebilir,
uygun.
cemaat: bir mezhebe veya
bir gruba ba¤l› olanlar›n olufl-
turdu¤u topluluk.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).

ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
desais: desiseler, hileler.
endifle: kayg›.
Haf›z-› Hakikî: gerçek koru-
yucu saklay›c› Allah (c.c).
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ihtimal: belki, olabilir.
iktiza: gerektirme, lüzumlu

k›lma.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
izâa-i vakt: vaktini zayi et-
me, zaman›n› bofl yere harca-
ma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kavl: söz, lâk›rd›, lâf.
kudsî: mukaddes, yüce.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
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dualar›n› rica ederim. Pederim, Fethi Bey, Hoca Abdur-
rahman Efendi, sab›k müftü Kemaleddin Efendi, imam
Haf›z Ömer Efendi ve di¤er Sözler’le alâkadar olanlar
selâm ve dua ediyor, hay›r duan›z› istiyorlar.

Devam-› afiyet ve muvaffakiyetinizi tekrar eltaf-› ‹lâhi-
yeden tazarru ve niyaz eyler, mübarek ellerinizi kemal-i
hürmet ve tazimle takbil eyler, kusurumun aff›n› ve hay›r
duan›zdan bu bîçare s›dd›k›n›z› ç›karmaman›z› hassaten
arz ve istirham eylerim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hulûsî

ìÕ
Œ 1 1 9 œ

Said’in f›kras›d›r
(Hulûsî gibi mühim bir talebemin bana gönderdi¤i he-

diyesinin iadesine dair yazd›¤›m bir mektubu, arka daflla-
r›m›n tensiplerine binaen onlar›n f›kralar› içine derç edil-
di.)

3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH
4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Aziz, s›dd›k, vefadar ahiret kardefllerim Hac› Nuh Bey,
Molla Hamîd,

Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. “S›dd›k-› vefiy
bu zamanda yoktur,” diyenlere karfl› sizleri gösteriyorum. 

alâkadar: ilgili, iliflki.
arz: sunma, bildirme.
aziz: de¤erli.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dair: alakal›, ilgili.
derc: sokma, aras›na s›k›flt›rma.
ehemmiyetli: önemli.
eltaf-› ilâhî: Allah’an lütfu, ikram›,
ihsan›, övmesi.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hassaten: bilhassa, özellikle.
iade: geri dönderme, geri çevir-
me.
istirham: isteme, rica etmek.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun.
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kemal-i hürmet: sayg›yla.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
niyaz: rica, dua.

peder: baba, ata.
sab›k: geçen, önceki.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
S›dd›k-› vefî: vefal›, sözünün
eri olan dost.
takbîl: öpme.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tazarru: yalvarma, Allah’a

huflû içinde yalvarma.
tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.
tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.
vefadar: sözünde ve dostlu-
lu¤unda devaml› olan, vefal›
dost.
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Yirmi sene Van’da geçirdi¤im hayat-› ilmiye... Benim
için Van çok k›ymettard›r. Lillâhilhamd sizler o k›ymet-
tarl›¤› gösterdiniz. Ve Van’a karfl› fledit hissiyat›ma tam
mukabele ediyorsunuz. Size medar-› ibret bir vak›a söy-
leyece¤im, flöyle ki:

Geçen sene Barlal›, ‹stanbul ticaretinde bulunan Bekir
Efendinin fleriki Mehmed Efendi vas›tas›yla bir mektup
ald›m. Mektup harika olarak bana göründü. Çünkü Hu-
lûsî Bey, “Nuh Beyle görüfltüm” diye o mektupta bana
yaz›yor. Ayn› mektupta kardeflim Abdülmecid de Molla
Hamid’in selâm ve duas›n› bana yaz›yor. Ayn› mektupta
Nurflin-i Süflâ’da Molla Abdülmecid’in yaz›s› ve imzas›
vard›. Fesübhanallah dedim. En ziyade sevdi¤im bu in-
sanlar›n ayr› ayr› memlekette bulunmakla beraber, bir
mektupta bunlar›n içtimalar› tevafuklu bir levha-i tema-
flad›r.

Bu sene yine o Mehmed Efendi E¤irdir’e gelmifl. Yine
Nuh Beyin ayn› telgraf›n›, o zat bana getirdi. Fesübha-
nallah dedim. Nuh Beyin lisan-› hâli, guya Mehmed
Efendiye “Dostum ben seninle beraber Üstad›mla görü-
flece¤im” diyor, tahayyül ettim. Sonra yine o Mehmed
Efendinin hizmetkâr› E¤irdir’e gidip Mehmed Efendinin
mektuplar›n› getirmifl. Yine Nuh Beyin hediyeye ait, ba-
na olan mektubunu getirdi. Dedim kat’iyen bu ifl tesadü-
fî de¤il. Sonra mektubun müfltemilât›na dikkat ettim.
Tahmin ettim, Van’da Nuh Beyin bana haz›rlad›¤› hedi-
yeyi göndermek tarihinde, ben de ayn› tarihte (HAfi‹YE) 
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HAfi‹YE: Maddeten otuz liral›k, manen belki üç yüz liral›kt›r.

Fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tespih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.
hârika: ola¤anüstü.
hayat-› ilmiye: ilmî hayat,
ilimle ilgili çal›flmalardan olu-
flan hayat.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
içtima: toplanma, bir araya

gelme.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
levha-i temafla: temafla lev-
has›, seyredilen levha.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
mukabele: karfl›l›k verme,

karfl›lama.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
fledit: fliddetli.
flerik: ortak, hissedar.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rast-
gele, tesadüf olarak.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vak›a: olay.
vas›ta: arac›l›k.
ziyade: çok, fazla.
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ayn› fiyatta bir hediye-i azîmeyi Nuh Beyin nam›na
Van’daki ihvan›ma gönderiyordum. ‹flte bu iki tevafuk,
bana iflarettir ki: Nuh ile Hamîd, talebelik ve kardefllik
için mintarafillâh intihap edilmifller. Çünkü, tevafuk bi-
zim için bir emare-i tevfik-› ‹lâhî oldu¤una kanaatim gel-
mifl. Risalelerde tevafukat›n baz› numunelerini görecek-
siniz.

Fakat çok rica ederim ki gücenmeyiniz, hediyeyi kabul
edemedim. Adem-i kabulün esbab› çoktur. En mühim bir
sebep: benim, kardefllerim ve talebelerimle olan müna-
sebetin samimiyetini ve ihlâs› zedelememektir. Hem ikti-
sat, bereket ve kanaat sayesinde, fliddetli ihtiyac›m olma-
d›¤› hâlde, dünya mal›na el uzatmak elimde de¤il, ihtiya-
r›m haricindedir. Hem bir misalle ince bir sebebi anlata-
ca¤›m:

Mühim bir tüccar dostum, otuz kuruflluk bir çay getir-
di; kabul etmedim. “‹stanbul’dan senin için getirdim be-
ni k›rma” dedi. Kabul ettim, fakat iki kat fiyat›n› verdim.

Dedi: “Ne için böyle yap›yorsun? Hikmeti nedir?”

Dedim: “Benden ald›¤›n dersi, elmas derecesinden fli-
fle derecesine indirmemektir. Senin menfaatin için,
menfaatimi terk ediyorum. Çünkü, dünyaya tenezzül et-
mez, tama ve zillete düflmez, hakikat mukabilinde dünya
mal›n› almaz, tasannua mecbur olmaz bir üstattan al›nan
ders-i hakikat, elmas k›ymetinde ise; sadaka almaya
mecbur olmufl, ehl-i servete tasannua muztar kalm›fl, ta-
ma zilletiyle izzet-i ilmini feda etmifl, sadaka verenlere 

adem-i kabul: kabul etmeme.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
ders-i hakikat: hakikat dersi.
ehl-i servet: zengin.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emare-i tevfik-i ilâhi: Cenab-›
Hakk›n insan› do¤ru yola iletme-
sinin iflareti.
esbap: sebepler, vas›talar.
feda: gözden ç›karma u¤runa
verme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›fl›nda.
hediye-i azîme: önemli büyük
hediye.
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hikmet: gizli sebep, gaye.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük,
do¤ruluk.
ihtiyar: irade, tercih.
ihvan: kardefller.
intihap: seçme, seçilme.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, il-
min gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
menfaat: fayda.
mintarafillah: Allah taraf›n-
dan; Cenab-› Hakk›n emriyle.
misal: örnek, nümune.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâ-
dil.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl.
nümune: örnek.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
samimîyet: samimîlik, içten-
lik.

talebe: talep eden, ö¤renci.

tama: h›rs, aç gözlülük.

tasannu: dalkavukluk.

tenezzül: seviyesine uygun
olmayan› kabul etme.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

tevafukat: uygunluk.

tüccar: ticaret yapan, ticaret-
le u¤raflan kimse, tacir.

zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.
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hofl görünmek için riyakârl›¤a temayül etmifl, ahiret
meyvelerini dünyada yemeye cevaz göstermifl bir üstat-
tan al›nan ayn› ders-i hakikat, elmas derecesinden flifle
derecesine iner. ‹flte, sana manen otuz lira zarar vermek-
le otuz kuruflluk menfaatimi aramak bana a¤›r geliyor ve
vicdans›zl›k telâkki ediyorum. Sen madem fedakârs›n,
ben de o fedakârl›¤a mukabil, menfaatinizi menfaatime
tercih ediyorum; gücenme.”

O da, bu s›rr› anlad›ktan sonra kabul etti, gücenmedi.

Ey Nuh Bey ve Hamîd Kardefllerim, siz de gücenme-
yiniz!

Hem, Nuh Bey, biliniz ki, flu zamanda, o havalide ve-
fadarâne, flefkatkârâne beni aramakl›¤›n›z, öyle bir hedi-
yedir ki, bunun gibi binler hediyeden k›ymettard›r.

Hem, size gönderdi¤im risaleleri muhafaza etmek ve
sahip ç›kmak ve benim yerimde onlar› himaye etmek,
binler lira k›ymetinde bana karfl› büyük bir hediyedir.
Çünkü, netice-i hayat›m› ve vazife-i vataniyemi ve o ha-
valideki kardefllerimin uhuvvet ve muhabbetlerine karfl›
borçlar›m› eda eden o risalelere ciddî sahip ç›kmak, tam
muhafaza etmek ve ehline yetifltirmeye vas›ta olmak, öy-
le bir hediyedir ki, dünyevî hediyelerin binlerine mukabil-
dir.

Hem emin olunuz ki, manevî zarar›m büyük olmasa
idi, Nuh Beyin hat›r›n› k›rmayacakt›m. fiimdiye kadar,
Cenab-› Hakka flükür, hediyeleri kabul etmeye mecbur 
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sahtekâr.
flefkatkârâne: flefkatli ve merha-
metli bir flekilde.
s›r: gizli hakikat.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
temayül: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
meyletme, yönelme.
tercih: ay›rma, seçme.
uhuvvet: kardefllik.
vas›ta: arac›.
vazife-i vataniye: vatanî vazife,
vatan görevi.
vefadarâne: vefal› olarak; sözün-
de, sevgisinde durana yak›flacak
flekilde.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,
yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
ders-i hakikat: hakikat dersi.
dünyevî: dünyaya ait.
eda: ödeme.
ehlî: ilgilisi, al›fl›k, yabanc›s›
olmayan.

elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
menfaat: fayda.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâ-
dil.
netice-i hayat: hayat›n neti-
cesi ve gayesi.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
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olmad›m ve flu zamanda ehl-i ilmin bir sebeb-i sukutu
olan tamaa girmeye ihtiyar benden selp edildi. Hem
e¤er, sizin hediyenizi kabul etseydim, çok zatlar›n yâ kal-
bi k›r›lacakt›, veyahut elli senelik kaidem bozulacakt›.

Orada ve civar›n›zda bulunan eski talebelerim ve kar-
defllerime birer birer selâm ve dua ediyorum ve onlar›n
dualar›n› istiyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz, Said Nursî

ìÕ
Œ 1 2 0 œ

Said Nursî’nin bir f›kras›d›r.
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pªr°SÉpH

4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k, sad›k, çal›flkan kardeflim! Hizmet-i

Kur’ân’da arkadafl›m Re’fet Bey,

Senin gördü¤ün vazife-i Kur’âniyenin hepsi mübarek-
tir. Cenab-› Hak sizi muvaffak etsin, fütur vermesin, flev-
kinizi att›rs›n.

Senin vazifen yaz›dan daha mühimdir. Yaln›z, yaz›y›
terk etmeyiniz.

Uhuvvet için bir düsturu beyan edece¤im ki, o düstu-
ru cidden nazara almal›s›n›z:

Hayat, vahdet ve ittihad›n neticesidir. imtizaçkârâne
ittihat gitti¤i vakit, manevî hayat da gider.aziz: de¤erli.

beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
civar: çevre, yöre, etraf.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ihtiyar: irade, tercih.
‹mtizaçkârâne: ba¤dafl›rcas›na,
kar›flm›fl gibi.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.

kaide: kural, esas, düstur.
manevî: fikrî, hissî.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nazar: bak›fl, dikkat.

sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî
olan.
sebebi sukut: susma sebebi.
selb: kald›rma, giderme.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
talebe: ö¤renci.
tama: h›rs, aç gözlülük.

Uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vazife: görev.
vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la
ilgili vazife, Kur’ân vazifesi.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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1 rºoµoëj/Q nÖngrònJGnh Gƒo∏°nûrØ`nà`na ƒoYnRÉnænJ n’nh iflaret etti¤i gibi, tesa-

nüt bozulsa cemaatin tad› kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif ayr›
ayr› yaz›lsa, k›ymeti üçtür. Tesanüd-i adedî ile içtima et-
se, yüz on bir k›ymetinde oldu¤u gibi; sizin gibi üç-dört
hadim-i hak, ayr› ayr› ve taksimü’l-a’mal olmamak cihe-
tiyle hareket etseler, kuvvetleri üç-dört adam kadard›r.
E¤er hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar
edecek bir tesanütle, birbirinin ayn› olmak derecede bir
tefânî s›rr›yla hareket etseler, o dört adam dört yüz adam
kuvvetinin k›ymetindedirler. Sizler koca Isparta’y› de¤il,
belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin ma-
kinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarklar› birbirine
muavenete mecburdur. Hem birbirini k›skanmak de¤il,
belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar.
fiuurlu farz etti¤imiz bir çark, daha kuvvetli bir çark› gör-
se, memnun olur. Çünkü, vazifesini tahfif ediyor. Hak ve
hakikatin, Kur’ân ve iman›n hizmeti olan büyük bir hazi-
ne-i âliyeyi omuzlar›nda tafl›yan zatlar, kuvvetli omuzlar
alt›na girdikçe iftihar eder, minnettar olur, flükreder. Sa-
k›n birbirinize tenkit kap›s› açmay›n›z. Tenkit edilecek
fleyler kardafllar›n›zdan hariç dairelerde çok var. Ben na-
s›l sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden
ben mahrum kald›kça, sizde bulundu¤undan memnun
oluyorum, kendimindir telâkki ediyorum; siz de üstad›n›-
z›n nazar›yla birbirinize bakmal›s›n›z. Âdeta, her biriniz
ötekinin faziletlerine naflir olunuz.
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den, saçan, açan.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
s›r: gizli hakikat.
fiuur: bilinç.
tahfif: kolaylaflt›rma.
taksimü’l-a’mal: ifllerin paylafl›-
m›.
tefânî: birbirinde fani olma, fik-
ren arkadafl›n›n meziyet ve hissi-
yat› ile yaflama.
telâkki: anlama, kabul etme.
tenkit: temizleme, fazlas›n› ve fe-
nas›n› atma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesanüd-i adedî: say›lar›n daya-
n›flmas›. (‹ki tane 1 rakam›n›n
toplam›n›n 2 etmesi, yanyana ya-
z›ld›¤›nda ise 11 olmas› gibi.).
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
uhuvvet: kardefllik.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. ‹htilâfa düflmeyin; sonra cesaretiniz k›r›l›r, kuvvetiniz gider. (Enfal Suresi: 46.)

adeta: sanki.
bilâkis: aksine, tersine.
çark: bir eksenin döndürdü¤ü
tekerlek biçimindeki makine
parças›.
çark: dönen, iflleyen fley.
cihet: yan, yön, taraf.
farz: kabul.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.

hâdim-i hak: Allah’›n hizmet-
çisi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek, sahici.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
hazine-i âliye: ulvî, yüce ha-
zine.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
iftihar: gurur, övünme.

iftihar: hakl› olarak övünme.
k›ymet: de¤er.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
memnun: sevinmifl, sevinçli.
meziyet: k›ymetli özellik.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
naflir: da¤›tan, yayan, neflre-
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Kardefllerimizden ‹slâmköylü Haf›z Ali Efendi, kendi-
ne rakip olacak di¤er bir kardeflimiz hakk›nda gösterdi¤i
hiss-i uhuvveti çok k›ymettar gördü¤üm için size beyan
ediyorum:

O zat yan›ma geldi; ötekinin hatt›, kendisinin hatt›n-
dan iyi oldu¤unu söyledim. “O daha çok hizmet eder”
dedim. Bakt›m ki, Haf›z Ali kemal-i samimiyet ve ihlâs
ile, onun tefevvuku ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem,
üstad›n›n nazar-› muhabbetini celp etti¤i için, memnun
oldu. Onun kalbine dikkat ettim, gösterifl de¤il, samimî
oldu¤unu hissettim. Cenab-› Allah’a flükrettim ki, kardefl-
lerim içinde bu âlî hissi tafl›yanlar var. ‹nflaallah, bu his
büyük hizmet görecek. Elhamdülillâh, yavafl yavafl o his
bu civar›m›zdaki kardafllara sirayet ediyor.

Küçük bir lâtife: Sohbet içinde sizden küçük bir bahis
geçti, flükre dair meseleyi sordum: “Hüsrev’in yazd›¤›n›
Re’fet Bey gördü mü?” Bekir A¤a dedi: “Evet, gördü” ve
dedi: “Çok güzel, fakat acaba sen kalem kar›flt›rmad›n
m›?” Hüsrev dedi: “Yok, kendi nüshamda, tam bütün
gelmedi. Fakat kendilerine yazd›¤›m tam geldi.” Biraz
münakafla oldu... Bu münasebetle kardeflim Re’fet Beye
derim ki: Asl›nda tevafuk noksan olsayd›, zaten ben tav-
siye etmifltim ki, kalem kar›flt›rmas›nlar. As›l vaziyet bo-
zulmas›n. Bekir A¤a da gördü ki, as›l müsveddede ç›k›n-
t› oldu¤u hâlde tevafuk Hüsrev’in tarz›nda var. Onun için
Hüsrev’in bir mahareti varsa tevafuku bozmam›fl. Hatta
Mu’cizat-› Ahmediyedeki salâvat tevafukunda tavsiye et-
mifltim ki, kimse maharetini kar›flt›rmas›n. Fakat as›l 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
bahis: konu.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
civar: çevre, yöre, etraf.
dair: alakal›, ilgili.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hiss-i uhuvvet: kardefllik duygu-
su.
iftihar: gurur, övünme.
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ihlâs: samimiyet, dürüstlük,
do¤ruluk.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kemal-i samimiyet: samimi-
yetin tam oluflu, tam ve ku-
sursuz samimîlik.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâtife: sözle ifade edilmeyen
ince mana, içe do¤an manevî
iflaret.
meharet: ustal›k, beceriklilik,

hüner.
memnun: hoflnut, raz›.
mesele: konu.
münakafla: tart›flma.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müsvedde: temize çekilecek
yaz›.
nazar-› muhabbet: muhab-
betli, sevgili bak›fl.
nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
samimî: içten, candan, gönül-

den.
tavsiye: bir iflin yap›l›p yap›l-
mamas› hakk›nda kanaat be-
lirtme.
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
telezzüz: lezzet, tad alma,
hofllanma, hofla gitme.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s, fert.
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müsveddelerde, en acemi bir müstensihin nüshas›nda
birkaç› müstesna bütün tevafuktad›r. Onun için sekiz ay-
r› ayr› müstensihin setredemedi¤i bir tevafuk, elbette
kuvvetlidir. Müstensihler bozmas›nlar, tevafuku getireme-
yen bozuyor. Demek en büyük maharet odur ki, tevafu-
ku bozmas›n. Çünkü tevafuk var. Sen de Hüsrev’e yar-
d›m et ki , hakikaten mevcut ve matlûp tevafuku denk
getirebilsin. Çünkü, yoktan var etmiyorsunuz. Hakikî va-
r› yok etmeyin.

Sözler’le alâkadar olanlara selâm ve dua ediyorum...

Said Nursî

Œ 1 2 1 œ
(Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem,

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü K›sm›n›n Doku-
zuncu Meselesinde emir buyurulan hizmet-i Kur’ân’dan
fakirin hissesine iki erkek ve bir k›z çocu¤u düflmüfl
imifl... Ayn› emri al›p gelirken düflünüyordum; acaba,
akraba-i taallûkat›mda çocuklar var, hangisini intihap
edeyim? Benim bu düflünceme manen denilmifl ki, hay
Ali! Sen kendi reyine muhtar de¤ilsin. Onun intihab›
baflka kap›ya aittir. Üç gün sonra Yaflar ve Necati ismin-
de iki çocuk, bana hem refik, hem ders arkadafl› ve bir
derece onlara kalfa olarak tayin edildim. Çocuklar huru-
fat› tam bilmedikleri için bazen yaz› ile, bazen kitaptan
gösteriyorum. Bir ay sonra Kur’ân okumaya bafllad›lar.
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refik: arkadafl, yoldafl, yol arka-
dafl›.
rey: görüfl, düflünce.
setr: örtme, kapama, gizleme.
taallûkat: h›s›mlar, yak›nlar, ak-
rabalar.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.

akraba-i taallükat: yak›nlar,
akrabalar.
alâkadar: ilgili, iliflki.
bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.

hurufat: harfler.
intihap: seçme.
kalfa: halife, vekil.
maharet: mahirlik, ustal›k.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
matlup: talep edilen, isteni-
len, aran›lan fley.
mesele: konu.
mevcut: var olan, bulunan,
olan.

muhtar: hükmü elinde tutan,
hareketinde serbest olan, di-
ledi¤ini yapan.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan.
müstesna: istisna olan, hariç.
müsvedde: temize çekilecek
yaz›.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.

BARLA 01.qxd  3/27/07  6:36 PM  Page 211



Beflinci ay içinde, 
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG hatme mu-

vaffak oldular.

Mübarek Üstad›m, bu hususu çok düflünüyordum ki;
lâakal bir-iki senede Kur’ân okumaya liyakat kesb edilir-
ken me’mulün hilâf›nda meydana gelen bu emr-i azîm
ancak ve ancak i’caz-› Kur’ân’›n büyük denizinin reflha-
s›d›r ve iki cihan fahri, Nebiyy-i Ahir zaman Peygambe-
rimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm›n
himmet-i maneviyeleriyle o i’caz›n izhar ve intiflar›yla
memur edilen Üstad›m›n duas› gibi çok büyük kuvvetler-
le hâs›l oldu¤una, ben de¤il, bu hale flahit, karyemizin
ekserîsi iman edip, tasdik ediyorlar. Bütün köy ehl-i ima-
n› nam›na bu emr-i hayra vesile olan Üstad›m›za, lâyüad
velâ yuhsa teflekkürlerle “Cenab-› Hak sizlerden raz› ol-
sun.” duas›n› âciz lisan›mla daima söylüyorum.

Üstad›m, bir fley daha var ki, emr-i Üstadânelerine in-
tizarday›m. O da fludur: Cenab-› Hak ihsan ederse, da-
irenizin flakirdini Haf›z Yaflar bu k›flta bahara sebep olup,
mütenevvi çiçekleri açmas›na Nisan ya¤muru misillü, vü-
cudunuz o çiçekler aras›nda, bir gül-i Muhammedî
(a.s.m.) yetifltirmekte inflaallah vesile olaca¤›n›za flüphe
yoktur. Mübarek dairenin mübarek talebesine, mübarek
Cuma gecesinde hatminin duas›yla, h›fz›n›n iptida duas›-
n› ve fakir-i pürkusurun af duas›n› bütün hassa ve duygu-
lar›mla, hürmetle el ve eteklerinizden öper ve kusurlar›-
m›n aff›n› niyaz ederim, Efendim Hazretleri.

Haf›z Ali

âciz: gücü yetmez, zavall›.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ekserî: ço¤u k›sm›.
emr-i âzim: önemli, büyük emir.
emr-i hayr: hay›rl› emir, ibadet.
fahr: övünme, fleref duyma.
fakir-i pür kusur: çok kusurlu fa-
kir.
gül-i Muhammedî: k›rm›z› renkli
bir gül çeflidi.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hâssa: hisler, duygular.
hatm: Kur’ân-› Kerîm’i bafl›ndan
sonuna kadar okuyup bitirme.
hatme: bir arada belirli bir fleyi
okuyup bitirme.
h›fz: Kur’ân’› ezberleme.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
himmet-i manevîye: manevî
yard›m.
husus: mevzu, konu.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n mucizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
intizar: bekleme, gözleme.
iptida: bafllama.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
karye: köy.
kesb: kazanma.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.

lâ-yuad velâ yuhsa: sonsuz,
say›s›z sevgi, muhabbet.
lisan: konuflma dili.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
me’mul: umulan, ümit edilen,
beklenilen.
misillü: gibi, benzeri.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nev’ nev’, çeflit çeflit.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nam: yerine, vekillik.
Nebiyy-i ahir zaman: ahir za-
man nebisi, ahir zaman pey-
gamberi; son Peygamber Hz.
Muhammed(a.s.m.).
niyaz: rica, dua.

raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.

reflha: s›z›nt›, damla.

flakirt: talebe, ö¤renci.

talebe: ö¤renci.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

vesile: arac›, vas›ta.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r.
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(Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m,

Evvelki hafta irsal buyurdu¤unuz, “Bir S›rr-› 
1 Énær«n£rYnG BÉsfpG”

serlevhas›n› tafl›yan risalenizi ald›k. Esasen hiçbir hafta
geçmiyor, sürurlar›m›z› tezyit eden, yeni ve hem gayet
derecede flirin birer risale elimize gelmemifl bulunsun. ‹fl-
te, iki haftad›r bu k›ymettar risaleyi okuyor ve elimizden
b›rakm›yoruz.

Evet, bu risale, Cenab-› Hakk›n istikbalde bu ümmete
vaat etti¤i güneflin tulûuna intizar›m›z› tefldit etmekle kal-
mad›¤› gibi, bir taraftan içindeki hakikate bizi meftun
ediyor. Ve di¤er taraftan, acaba fezas› zulmet bulutlar›y-
la dolu olan bu âlemin günefl neresinden ve ne suretle
do¤acak ve ne flekilde bu zulmet ve afet saçan bulutlar›
da¤›tacak diye tahayyül ederken, ikinci feyyaz bir di¤er
zeyil, o güneflin vaktini tayin etmekle bizi pek büyük bir
bar-› sakilden kurtarm›fl ve senelerden beri almak istedi-
¤imiz hâlde alamad›¤›m›z derin bir nefesi vermifl ve bizi
dilflad eylemifltir.

Ahmed Hüsrev

ìÕ
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tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tefldit: fliddetlendirme.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
ümmet: nesil, millet.
vaad: söz verme, aht.
zeyl: ek, ilâve.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

1. Biz … verdik. (Kevser Suresi:1.)

afet: belâ, musibet, büyük fe-
lâket.
âlem: dünya, cihan.
bâr-› sakil: a¤›r yük.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
dilflad: sevinmifl, kalbi hofl ol-
mufl, gönlü hofl.
esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
feyyaz: çok feyizli, verimli.

feza: ucu buca¤› bulunmayan
boflluk, dünyan›n sonsuz olan
geniflli¤i.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
intizar: bekleme, gözleme.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.
istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
meftun: tutkun, müptela, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
risale: mecmua, dergi.
serlevha: bir levha, yaz› veya
kitab›n bafl›na yaz›lan yaz›.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
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(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Bu defa, Kenzü’l-Arfl duas›n›n feyzinden gelen ‹kinci
ve Üçüncü Nüktelerle, zeylini havi mübarek mektubunu-
zu almakla cidden bahtiyar›m. Bu âciz kardefliniz, gelen
mektubunuzun, gerek muhterem Üstad›ma ve gerekse o
havalideki k›ymetli arkadafllar›ma olan tesiri bana ait ol-
mad›¤›na ve belki benim bir vas›ta oldu¤uma delildir.
Çok tecrübe ettim, zat-› faz›lânelerine mektup yazmak
için, bazen üç kelimeyi bir araya getiremiyorum. Ekseri-
yetle gaybî bir zat›n ifadat›n› zapt›na kâdir oldu¤um ka-
dar yazd›¤›m› hissdiyorum. Demek yazd›r›l›yor. Maama-
fih, vaki takdirleri, bir dua olarak telâkki ile teflekkür et-
mekteyim. Kur’ân hizmetini, dünyevî ve maddî menfaa-
te sarahaten tercih eden Hüsrev nam›ndaki kardeflimi
tebrik ediyorum. Cenab-› Hak, böyle Hüsrev’lerin adedi-
ni ço¤alts›n ve daim artt›rs›n. Âmin.

Bu kudsî hizmete candan ifltirak eden zevat› bilmek
bana en büyük müjde oluyor. Müftü Kemal Efendi, evvel
mektubu mütalâa etmiflti. ‹ki gün evvel ziyaretine gittim.
“Hiç kimsenin bu güne kadar muktedir olmad›¤› dekaik
ve hakaik›, Kur’ân’dan bulup ç›karm›fllar,” diyerek tak-
dirlerini beyan, selâm ve dualar›n› tebli¤ etmekli¤imi söy-
lediler. Bu dakikaya kadar mübarek mektubu Fethi Bey,
Hac› Baha Efendi, pederim ve enifltem ve Hac› Abdur-
rahman Efendi dinlemeye muvaffak oldular. Haf›z 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dekaik: incelik ve derinlik.
dünyevî: dünyaya ait.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
evvel: önce gelen, önceki.
feyz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
gaybî: görünmeyen.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
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ifadat: ifadeler.
ifltirak: kat›lma.
kadir: bir ifli yapmaya gücü
yeten, kuvvet sahibi olan.
kudsî: mukaddes, yüce.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mamafih: bununla beraber,
böyle iken.
menfaat: fayda.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.

muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
nam: ad, isim.
peder: baba.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan
aç›¤a.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma,
götürme, bitifltirme, erifltir-

me.
telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
tercih: ay›rma, seçme.
vâki: vuku bulan, olan, mey-
dana gelen.
vas›ta: arac›l›k.
zapt: anlama, kavrama.
zat: kifli, flah›s, fert.
zat-› faz›lane: üstün özellik
sahibi flah›s.
zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.
zeyl: ek, ilâve.
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Ömer Efendiye de, inflaallah ilk f›rsatta okumaya çal›fla-
ca¤›m.

Her mektubunuz, bana yeniden hayat verecek kadar
müessir oluyor. Bu mübarek mektup Dördüncü Remzin
yaz›l›fl›n› ve bu fakire de ihsan edilece¤ini mübeflflir olu-
flu itibar›yla, bilhassa memnuniyet ve sürurumu mucip
olmufltur.

Hayli zaman evvel, Kur’ân’daki tevafuk s›rr›n› açmaya
bafllam›flt›n›z. Bu güne kadar lihikmetin mahfî kalm›fl
olan i’caz-› Kur’ân’dan böyle çok mühim bir fasl›n›n kefl-
fine ve neflrine muvaffak oluflunuza, ne kadar hamd ve
flükür edilse yeridir. ‹zn-i Bâri ile açt›¤›n›z bu yolda ilerle-
dikçe, daha ne kadar harikalar meflhudunuz olacak ve
bunlardan muhtaç kardefllerinize ne âlî müjdeler verece-
¤iniz; geceden sonra gündüz, k›fltan sonra bahar, dünya-
dan sonra ahiretin vücutlar› gibi kat’î hissedilmektedir.
Ne büyük bahtiyarl›kt›r ki, bu saadetlere mazhar›z. Ne
kadar bedbahtl›kt›r ki, bu nurlara göz yumarlar. Ne dere-
ce hatad›r ki, bu hakaike, lây›k-› veçhile alâkadar olun-
maz. Ne caniyâne ve ahmakane bir ruhtur ki, üflemekle
bu günefli söndürmek düflünürler.

‹flte bu ›fl›kl› yolunuzda Sahib-i Kevserin delâletiyle
Kevseri buldunuz. fiefîi’l-Mahflerin izniyle Kevser Irma¤›-

n›n menba›nda durarak 
1 GkQƒo¡nW ÉkHGnôn°T rºo¡t̀ HnQ rºo¡«'≤°nSnh ayet-i

celîlesini okuyor ve “Ey nâs! Kim ki ebedî hayat ister, ifl-
te âb-› hayat; kim ki yolunu flafl›rm›fl, iflte vesile-i necat; 
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reddüde mahal b›rakmayan.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
Kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lihikmetin: bir hikmetten dolay›,
bir hikmete dayanarak, hikmet
icab›.
mahfî: Gizli, sakl›.
mazhar: nail olma, flereflenme.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
menba: kaynak.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mübeflflir: müjdeleyen, müjdeci,
iyi haber vererek sevindiren.
mucip: icap eden, gerektiren.
müessir: tesirli.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhtâc: ihtiyac› olan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nâs: insanlar.
neflr: herkese duyurma, tamim.
saadet: Hayra, ebedî kurtulufla
ermek için Allah’›n insana yard›m
etmesi.
Sahib-i Kevser: Kevser suyu sahi-
bi.
fiefiü’l-Mahfler: mahfler gününün
flefaatçisi, k›yamet gününde flefa-
atte bulunacak olan Hz. Muham-
med (a.s.m.).
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
sürur: sevinç, mutluluk.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vech: tarz, üslûp.
vesile-i necat: kurtulufl sebebi,
kurtulufl vas›tas›.

1. Rableri onlara tertemiz bir flarap içirir. (‹nsan Suresi, 21.)

âb-› hayat: hayat suyu.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
ayet-i celile: azim ve yüce
manalar ifade eden ayet.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-

vall›.
bilhassa: özellikle.
caniyâne: cani gibi, canice,
canicesine.
delâlet: yol göstermek, k›la-
vuzluk.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
fas›l: k›s›m, bölüm.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hamd: teflekkür, flükran.

i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n muci-
ze, ola¤anüstü oluflu.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
izn-i Bâri: Allah’›n izni, ruhsa-
t›.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
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kim ki küfür ve inad›ndan dönmez, onu bekliyor fledit
azap ve ikap” (ilâahir) gibi nurlu beyanat›n›zla her taife-
yi ihya, ikaz ediyorsunuz.

Sizi kudsî hizmetinizde, alâ-kadri’t-tâka, takibe çal›flan
dost, kardefl ve talebelerinize birer maflrapa vererek;
muhtaçlara g›da, zay›f ve marizlere ilâç, zalim ve kâfirle-
re semm-i katil olan ma-i kevserden ulaflt›rmay› emredi-
yorsunuz. Sizin kudsî hizmetinizle, irflad›n›zla aç›lan ha-
kikat ufkuna bak›nca, Kur’ân’›n hudutlar› tayin ve tahdit
edilmeyecek kadar vâsi bir havz-› ekber oldu¤unu; Fati-

ha besmelesinin Ü menba›ndan gelen, her birisi ayr›

lezzette, ayr› fliddette, ayr› kuvvette sureler nam›nda, yüz
on dört âb-› hayat flubelerinin kevser muslu¤undan bu
havuza akmakta oldu¤unu görür gibi oluyoruz.

"‹drak-i maali, bu küçük akla gerekmez;

Zira, bu terazi o kadar s›kleti çekmez!"

El ele, omuz omuza vererek himmet ve gayret-i huda-
pesendaneleriyle mazhar-› takdir olan uhrevî kardeflleri-
me selâm ve dualar eder ve muvaffakiyetler temenni ile
dualar›n› istirham eylerim.

Hulûsî

ìÕ

âb-› hayat: hayat suyu.
alâ-kadri’t-taka: güç yetti¤i ka-
dar.
azap: günahlara karfl› ahirette çe-
kilecek ceza.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
gayret-i hüdapesendane: Al-
lah’›n raz› olaca¤› flekilde çal›flma,
çabalama; Allah’›n raz› olaca¤› ifl-
leri yapmak için u¤raflma.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
havz-› ekber: en büyük havuz;
ebede do¤ru ak›p giden varl›kla-
r›n topland›¤› en büyük havuz.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
hudut: hudutlar, s›n›rlar.
‹drak-› maâlî: yüksek, derin fikir-
leri kavrama.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ikap: azap, eziyet, ceza.
ilâ: son, nihayet, dek, de¤in, ... ye,
... ye kadar.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
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istirham: isteme, rica etmek.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfür: flirk koflma, müflriklik.
mâ-i kevser: Kevser suyu.
mariz: marazl›, hasta, hasta-
l›kl›.
maflraba: su içmeye yarayan,
teneke veya bak›rdan yap›l-
m›fl, kulplu kap.
mazhar-› takdir: be¤enilmifl,

de¤eri anlafl›lm›fl, takdir edil-
mifl.
menba: kaynak.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
fledit: fliddetli.
semm-i katl: öldürücü zehir.
s›klet: a¤›rl›k, yük.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
taife: tak›m, güruh, familya.
tayin: belirleme, gösterme,

s›n›r›n› çizme.
temenni: dilek, istek, arzu.
terazi: a¤›rl›k ölçmekte kulla-
n›lan iki kefeli tart›.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vâsi: genifl, engin.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.
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(As›m Beyin f›kras›d›r. Telvihat-› Tis’a 
münasebetiyle yazm›fl.)

Sevgili Üstad›m,

Ne diyeyim, müfltak› oldu¤um bu risale-i flerife, bu
sözler, bu hakikat, bu nur; bu fakire lütuf ve kerem-i ‹lâ-

hî olarak ihsan buyuruldu. 
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g

Cenab-› Kadîr-i Mutlak Hazretlerine hadsiz ve hesap-
s›z hamd ü sena ediyorum ki; siz Üstad›ma kavufltum ve
bin-netice bu nurlar›, bu hakikatleri gördüm, okudum,
yazd›m ve gerdenbeste-i ink›yat oldum. Binaenaleyh
tavsiye ve dua-i üstadaneleriyle feyizyap olmak için Ce-
nab-› Zülcelâl ve’l Kemal Hazretlerinden ve Mefhar-›
Mevcudat, Aleyhi Ekmelü’t-Tahiyyat Aleyhissalâtü Ves-
selâm Efendimiz Hazretlerinden ve bütün pir, pîran ve
mürflidan ve fiah-› Nakflibend Kuddise sirruhu Hazretle-
rinden ve bilhassa bütün mevcudiyetle gerdendane-i in-
k›yat ve teslim oldu¤um siz Üstad›mdan tazarru ve niyaz
ve istimdat ediyorum ki, mütevekkilen alellah yâ üstad-›
azam, tarikat-› Muhammediyenin (a.s.m.) maksat, gaye
ve esas›n›, teferruat ve füruat›n› zikir ve beyan eden bu
Dokuzuncu K›s›m, bir nur-› tarikat ve hakikattir. Okuma-
ya doyulmaz, okudukça hâs›l olan flevk ve lezzet hesaba
gelmez. Hele Dokuzuncu Telvih; hülâsa ve icmal edile-
rek bütün hakikatler toplanm›fl. Temsilde hata olmas›n, 
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hülâsa: k›saca, özet.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
kerem-i ‹lâhî: ‹lâhî lütuf ve ik-
ramlar.
Kuddise: sirruhu: s›rr› mukaddes
olsun, s›rr› aziz olsun (büyük veli-
ler için kullan›l›r).
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
Mefhar-› Mevcudat: mevcudat›n,
yarat›lm›fllar›n övünme sebebi,
Hz. Muhammed (a.s.m.).
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
mürflidan: mürflitler, k›lavuzluk
edenler, hakk› gösterenler, reh-
berlik edenler.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
mütevekkilen: Allah’a güvene-
rek.
niyaz: yalvarma, yakarma.
nur-i tarikat ve hakikat: gerçek
nurlu yol.
pîr: fleyh, mürflit.
pîrân: pirler, yafll›lar, ihtiyarlar.
risale-i flerife: flerefli kitap.
flah-› Nakflibend: Nakfli tarikat›-
n›n kurucusu fleyh Muhammed
Bahuuddin.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
Tarikat-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m) yolu, sün-
net yolu.
tavsiye: ö¤ütleme.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler.
telvih: aç›klama, belli etme.
temsil: benzetme.
üstad-› azam: büyük üstat.
üstad-› âzam: en büyük üstad.
zikir: anma, bildirme.

1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)

Aleyhi Ekmelü’t-tahiyyat:
en mükemmel hediyeler se-
lâmlar ona olsun.
Aleyhissalâtü vesselam: sa-
lat ve selam onun üzerine ol-
sun anlam›nda dua.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
binnetice: neticede, netice

olarak.
Cenab-› Kadîr-i mutlak: ni-
hayetsiz kuvvet ve kudret sa-
hibi, fleref ve azamet sahibi
olan Cenab-› Hak.
Cenab-› zülcelâl: ve’l kemal:
Cenab-› Hak, Allah, Celal ve
kemal sahibi.
dua-y› üstadâne: üstatça, üs-
tat gibi yap›lan dua.
feyizyap: feyiz bulan, feyiz
bulucu.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.
gerdendane-i ink›yat: itaatle
boyun e¤me, itaat ederek
teslim olma.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: as›l, esas.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
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Hazret-i Mevlâna’n›n üfürdü¤ü neyden tu¤yan ve feye-
zan eden, Hazret-i Ali’nin (Kerremellahu Veçhehu) kuyu-
ya söyledi¤i esrar-› hakikatten baflka nedir? Fark› nere-
dedir ki, o ney, o kuyuda hâs›l olan kam›fltand›r...

Kariham dar, kalemim âciz kalbime tercüman olam›-
yor. fiu kadar diyebilirim ki; benim gibi fakir ve müpte-
dilere büyük ve pek büyük bir ders, bir mürflid ve mut-
mainneye eriflmifl ve daha yukar› ç›km›fl safilere bir düs-
tur ve ders-i ibrettir. K›ymet takdir edilmez bir flaheser-i
tarikatt›r, bir nur-› hakikat-feflan, bir gülistand›r. Daha
do¤rusu, s›rf bir ilham-› Rabbanîdir. Cenab-› Lemyezel
Hazretleri siz Üstad›m›, bu ve bunun emsali âsâr-› bergü-
zide telifinde, envar ve hakikatler neflr ve dellâll›¤›nda
çok zamanlar daim ve kaim buyursun. Ve siz Üstad›m›,
sizi sevenlerin ve dellâll›¤›nda bulundu¤unuz nidalar›n›z›
iflitmek ve dinlemek, okuyup yazmak, mucibince hareket
ve amel etmek heves ve ifltiyak›nda bulunan kardeflleri-
min bafl›ndan eksik buyurmas›n. Âmin, bihürmeti Seyyi-
dü’l-Mürselîn.

As›m (r.h.)
ìÕ

Œ 1 2 5 œ
(Re’fet Beyin f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m,

Bu remizler, öyle hayret-bahfl ve harikanüma eserler-
dir ki, okuyan ilim âfl›klar›na ezvak-› namütenahi ve 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
amel: uygulama, meydana ç›kar-
ma.
asar-› bergüzide: yüksek de¤er-
deki eserler, de¤eri yüksek olan
eserler.
Bihürmeti seyyidü’l-mürselin:
peygamberlerin efendisi hürme-
tine.
Cenab-› Lemyezel: sonsuza ka-
dar var olan, zeval bulmayacak
olan, fleref ve azamet sahibi olan
Cenab-› Hak.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ders-i ibret: ibret dersi, göz ve fi-
kir açacak hâdise.
düstur: esasl› kaide.
emsal: efl, benzer.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
ezvak-› namütenahi: sonsuz
zevkler.
feyezân: bolluk, fazlal›k, feyiz.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gülistan: gül bahçesi, gül tarlas›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harikanüma: flafl›rtan.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hayretbahfl: hayret veren, flafl›r-
tan.
heves: bir fleye karfl› duyulan is-
tek, arzu.
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ilham-› Rabbani: Rab Allah
taraf›ndan kalbe indirilen il-
ham.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kâim: bir iflte sebat eden.
kariha: fikir kuvveti, düflünce
kabiliyeti, zekâ.
kerremellahü vechehü: yö-
nünü mükerrem k›ls›n. Hz.
Ali’nin çocuklu¤undan beri
hiç putlara ibadet ve secde
etmedi¤i için onun ismi an›l-
d›¤›nda söylenir.

k›ymet: de¤er.
mucip: icap eden, uyan, gere-
ken, gerektiren.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
müptedi: yeni bafllayan, ace-
mi, daha iflin bafl›nda olan.
mürflit: gafletten uyand›ran.
mutmain: gönlü hofl, içi ra-
hat, emin, flüphesi olmayan,
zihnini bir fleye yat›r›p rahat-
lam›fl.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.

ney: kam›fl.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
Nur-i hakikat-feflan: gerçek
nurlar› saan, serpen.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.
sâfî: sadece, yaln›z.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
telif: eser yazma.
tercüman: ifade eden.
tu¤yan: taflk›nl›k, çoflkunluk,
taflma, coflma.
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hissiyat-› ulviye-i rakika bahfletmektedir. Bu hissiyat-› âli-
ye ile hayat›m›z o kadar tazelendi ki —yeni hayat›m›zda
sabit kadem olmak flart›yla— Hallâk-› Azîm’den uzun
ömürler temenni ediyorum. Zira mütalâas›na doyam›yo-
rum. Ne kadar okursam okuyay›m, di¤er bir okuyuflum-
da okumam›fl gibi oluyorum ve yeni bir eser okur gibi
oluyorum; hadsiz bir zevk-i manevî ve nihayetsiz bir
hazz-› ruhî ile okuyorum.

‹flte, gerek Sözler ve Mektubat ve gerekse remizlerin
en harika vasf›, zannedersem bu ince noktada olsa ge-
rektir. Âsâr-› saireyi bir defa okuyunca, ikinci bir defa
okumaya o kadar heves uyanm›yor. Kur’ân-› Hakîm’in
envar›n› ne kadar okursam okuyay›m, def-i cû edemiyo-
rum. Bilhassa remizler, fakiri çok teshir ve hayrete müs-
ta¤rak k›ld›. Ve onlar› derhal yaz›yorum.

Re’fet

ìÕ

Œ 1 2 6 œ

(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Bizi tarik-› hakta dolaflt›ran, manevî yaralar›m›z› teda-
vi eden, hakikat u¤rundaki düflüncelerimize bir kat daha
metanet veren, bugünün fleytankârâne tehdidat›na ra¤-
men cesaretimizi takviye eden ve her hususta ruh ve
kalplerimizi iman ve hakikat nuruyla nurland›ran ve sa’yi-
mizde teflci eden ve Kur’ân-› Hakîm’in iki ayetini ihtiva 
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tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme için
yap›lan bak›m.
tehdidât: tehditler.
temenni: dilek, istek, arzu.
teflci: gayrete getirme.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma.
vasf: özellik.
zevk-i manevî: manevî zevk,
manevî lezzet, tat.
Zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

asar-› saire: Di¤er eserler.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bilhassa: özellikle.
def-i cû: açl›¤› gidermek.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›k-
lar.
eser: bas›lma kitap.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hallâk-› Azîm: yüce yaratan,
yüce yarat›c› Allah.
hârika: ola¤anüstü.
hazz-› ruhî: ruha ait haz,

zevk.
heves: bir fleye karfl› duyulan
istek, arzu.
hissiyat-› ulviye-i rakik: yü-
ce flefkat ve merhamet hisle-
ri.
husus: mevzu, konu.
kadem: ayak.
Kur’ân’› Hakim: her yönüyle
hikmetli Kur’ân.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.

müsta¤rak: kendinden geç-
mifl.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
fleytankârane: fleytancas›na.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
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eden Otuz Birinci Mektubun Birinci ve ‹kinci Lem’alar›-
n› ve Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci K›sm›ndan
‹kinci Remzine ait mühim bir i’caz› da ald›k, okuduk. Al-
d›¤›m›z manevî feyzi, benim gibi yoksul bir talebenizin
kalp ve kaleminin haddi de¤ildir ki, tarif etsin.

K›ymettar Üstad›m, nas›l o Hâl›k-› Zülcelâl’e, nihayet-
siz bir minnettarl›kta bulunmayal›m ki! Aziz Üstad›m›z›
vas›ta k›larak en büyük nimetlerini pek ziyade muhtaç ol-
du¤umuz bir vakitte veriyor, bizi teselli ediyor. Hem
memnun ediyor, hem de istikbalin nurlu yüzünü göstere-
rek bizi o nura koflturuyor. Bir taraftan kardefllerimizi ço-
¤alt›yor, muhiblerimizi teksir ediyor, maddî ve manevî
kuvvetlerimizi takviye ediyor; di¤er taraftan saadet hazi-
nelerinin anahtarlar›n› ellerimize veriyor…

Ey aziz Üstad›m! Cenab-› Hak sizden ebeden raz› ol-
sun.

Ahmed Hüsrev

ìÕ

Œ 1 2 7 œ
(Zeki’nin f›kras›.)

Ben istiyorum ki, bir an evvel bir yere çekileyim de,
mesaiden hariç zamanlar›m›, o ulvî ve mukaddes hazi-
ne-i hakikat ve âsâr-› giranbaha hizmetinde devama bafl-
layay›m. Fakat bu günlük bu yüce emelimin husulünden,
bizzarure ve bilmecburiye mahrum kal›yorum. Hiç asar-› giranbaha: çok de¤erli

eserler.
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
ebeden: ebedî ve daimî olarak.
emel: amaç, arzu, istek.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
feyz: ilim, irfan.
Hâl›k-› Zülcelâl: celâl sahibi yara-
t›c›, Allah (c.c).
hariç: d›flar›.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hazine-i hakaik: hakikatler hazi-
nesi, gerçeklerin gizli oldu¤u hazi-
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ne.
husûl: has›l olma, meydana
gelme, peydâ olma.
i’caz: taklidi mümkün olma-
yacak derecede güzel ve düz-
gün söz söyleme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
memnun: hoflnut, raz›.
mesai: ifl zaman›.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muhibb: taraftar, ba¤l›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muhtâc: ihtiyac› olan.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-

¤›fl.
nurlu: ayd›nlanm›fl.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
saadet: mutluluk.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
teksir: ço¤altma.
teselli: güzel sözlerle avutma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vas›ta: arac›.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

BARLA 01.qxd  3/27/07  6:37 PM  Page 220



olmazsa flu günlerde, elimde o mütalâas› gönüllere ve
kalplere bir safa-i sermedî ve cavidanî bahfleden kitab-›
kâinat›n birer lem’as› ve birer nur-i timsali olan eserleri-
nizden bir-iki tanesi elimde bulunsa idi, benim için nâka-
bil-i tarif bir sürur ve saadet menba› olacakt›. Ve ne bu-
lunmaz bir nimet, ne ele geçmez bir define olacakt›.

Çok zaman Sabri Efendi A¤abeyim, yeni ç›kan kudsî
ve esrarl› nurlardan bir cüz’ü bari olsun göndermek fik-
rinde olduklar›n› bildiriyorlard›. Galiba müsait vakit bula-
mad›klar›ndan, yaz›p gönderemediler. Hem baz› eserleri
beraberimde getirmedi¤imden çok piflman oluyorum.
Onlardan, baflkalar›n› istifade ettirmek f›rsat›n› bulamaz-
sam, mütalâa eder, manen mücadeleye bir medar-› kuv-
vet olurdu.

Netice itibar›yla madem ki, flimdilik o hazinelerden is-
tifade edemiyorum; o hâlde, kendimi zararl› görmekte
hakl›y›m. ‹nflaallah, duan›z himmetiyle, yak›n bir zaman
zarf›nda o zararlar› telâfiye kâfi bir zaman ve bir f›rsat ele
geçer.

Bir ömr-i mukadderden ma’dud olan flu günlerim, flü-
kür ve hamd ile geçmektedir. Bana öyle bir kanaat geldi
ki, kalbimi yoklad›kça, kalbim bu kanaati takviye ediyor;
nefsimle mücadelede muzaffer olaca¤›m› ümit ediyorum.

Aziz Üstad›m! fiu hicrana ve firaka, muvakkat oldu¤u
için tahammül ediyorum. Ayr›l›¤›m›z her ne kadar mu-
vakkat olsa, yine beni müteessir ediyor. Bizzarure 
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mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
muvakkat: geçici.
muzaffer: yenmifl, galip gelmifl.
nâkabil-i tarif: tarifi imkâns›z,
anlat›lmas› mümkün olmayan,
anlat›lamaz.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nur-u timsal: nur örne¤i, nur nu-
munesi.
ömr-ü mukadder: takdir edilmifl,
biçilmifl, belirlenmifl olan hayat.
saadet: mutluluk.
safa-y› sermedî: daimî, sürekli
olan safa.
flükür: Allah’a karfl› kulluk görev-
lerini yerine getirme.
sürur: sevinç, mutluluk.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
takviye: teyit ve tasdik etme.
telâfi: tamamlama, yerini doldur-
ma, zarar› karfl›lama.
zarf›nda: içerisinde.

bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
cavidanî: sonsuza ait, ebedî,
bengi, sonu olmayan.
cüz: k›s›m, parça.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
galiba: tahminen, ihtimalle.
hâl: durum, vaziyet.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

bildirme.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,
ayr›l›k ac›s›.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâfî: yeter, yetecek; elveren,
yetiflen.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.

kudsî: mukaddes, yüce.
lem’a: par›lt›.
ma’dûd: say›l›, say›s› belli.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
medar-› kuvvet: kuvvet se-
bebi.
menba: kaynak.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
müsait: elveriflli, uygun, mu-
vaf›k.
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malâyani fleylere maruz kald›kça, “Ah,” diyorum, “Üsta-
d›m›n yan›nda olsayd›m.” Ve kendi kendime, daha do¤-
rusu kalbime ümit ve cesaret tavsiye ediyorum. Reddedi-
len bir arzu nas›l kesb-i fliddet ederse, emellerimin flimdi-
lik husule gelmemesiyle, iman ve emellerim de ayn› nis-
pette kesb-i kuvvet ediyor, ruhum yükseliyor; kalbimde
aç›lan pencereden, manen daha serin ve daha genifl ne-
fes al›yorum.

Zeki
ìÕ

Œ 1 2 8 œ
(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Üstad-› Muhteremim Efendim,

Bu mektubun mühim bir hususiyeti var. O da, tarik-›
velâyet ser levhas›n› tafl›yan ve çok ehemmiyetli bir mev-
zuu ihtiva etmesidir.

Evet, 
1 n¿ƒofnõrënj rºog n’nh rºp¡r«n∏nY l±rƒnN n’ $G nABÉn«pdrhnG s¿pG Bn’nG

ayet-i celîlesine bir nevi tefsir olan bu mübarek ve mü-
nevver eserle,

1. Tarikat, hoflça tarif ediliyor.

2. Faydas›ndan cüz’î, fakat güzel bir misal gösteriliyor.

3. Velâyet ve tarikatin münasebeti ve ehemmiyetleri;
inkâr edenlerin f›rka-i dâlleden olduklar› ve bu hazine-i
uzmay› kapatmak, tahrip etmek ve bu Kevser menba›n› 

ayet-i celile: azim ve yüce mana-
lar› ihtiva eden ayet.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yürek-
lilik.
cüz’î: az bir parça.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
emel: amaç, arzu, istek.
faide: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
f›rka-i dalle: sap›k f›rka, hak yol-
dan ayr›lm›fl topluluk, cemaat.
hazine-i uzma: çok büyük kay-
nak define.
husûl: olma, meydana gelme.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
ihtiva: içine alma, kapsama.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
kesb-i kuvvet: kuvvet sahibi ol-
ma, kuvvet elde etme.
kesb-i fliddet: fliddet kazanma,

1. Bilin ki, Allah’›n dostlar› için ne bir korku vard›r, ne de onlar mahzun olurlar. (Yunus Sure-
si: 62.)
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güç ve kuvvet elde etme.
Kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
malâyani: manas›z, faydas›z,
bofl (fley).
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
maruz: tesir alt›nda.
menba: kaynak.
mevzu: konu.
misal: örnek, nümune.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
nevi: çeflit.
nispet: oran, de¤er.
serlevha: bir levha, yaz› veya

kitab›n bafl›na yaz›lan yaz›.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tarik-› velâyet: velâyet yolu.
tavsiye: ö¤ütleme.
Velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
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kurutmak isteyenlerin fiillerindeki hata yüzlerine vurulu-
yor. Ve bu yolda, akl› bafl›nda ve insafl› olan› ikna ede-
cek delâil ve misaller beyan olunuyor.

4. Meslek-i velâyetin yekdi¤erine z›t vas›flar› ise, seyr-
i sülûkun iki meflrebi ile gayet sarih izah ve tavsif edili-
yor.

5. Vahdetülvücut ve vahdetüflfluhut meflrebiyle, bunda-
ki mühim varta beyan olunuyor.

6. Velâyet yollar› içinde en güzelinin sünnet-i seniyeye
ittiba oldu¤u, velâyet yollar›n›n ve tarikat flubelerinin en
mühim esas› ihlâs oldu¤u ve bu dünyan›n dârülhikmet ve
dârülhizmet olup, dâr-› ücret olmad›¤›n› fasih bir üslûp
ile takrir ediyor.

7. fieriat›n flümulü, tarikat ve hakikatin maksud-i biz-
zat hükmüne geçmemeleri iktiza etti¤i, sünnet-i seniye-
ye muhalefetleri misaliyle fehme takrip ediliyor.

8. Tarikatteki sekiz varta say›lmakla, nazar-› dikkat
celp ediliyor.

9. Tarikatin pek çok faydas›ndan dokuzu, icmalen ted-
ris buyuruluyor.

Heyhat! Bu maaliyat› lây›k›yla fehmedemedi¤im an-
cak kabiliyetim nispetinde feyiz ald›¤›m› itiraf etmek
mecburiyetindeyim. Bununla beraber, bu bîçareye bu
mübarek eserinizle çok fleyler ö¤rettiniz. Baz› zay›f 
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n›n gayesi, temel maksad›.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
menba: kaynak.
meslek-i velâyet: velîlik mesle¤i.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
misal: örnek, nümune.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nisbetinde: oran›nda, ölçüsünde.
sarih: aç›k, âflikar.
fieriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
seyr ü sülûk: bir terbiye yoluna
girip devam etme.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
takrip: yaklaflt›rma, yanaflt›rma.
takrir: anlatma, anlat›fl; sözle ifa-
de.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tarikat: yol, meslek, tarik.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tedrîs: okutma, ö¤retme, ders
verme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
Vahdetü’l-vücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si: varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vahdetü’fl-fluhud: her fleyde Al-
lah’› görme, müflahede etme.
varta: tehlike, büyük tehlike.
vasf: özellik.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.

beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
dâr-› ücret: ücret yeri.
dârü’l-hikmet: hikmet yeri,
ifllerin bir sebep ve hikmete
ba¤l› olarak görüldü¤ü yer.
dârülhizmet: hizmet yeri.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
fasîh: âflikâr, sarih, aç›k.
fehm: anlama, anlay›fl, kavra-

y›fl.
fevâid: faydalar, menfaatler.
feyiz: ilim, irfan.
fiil: ifl, hareket.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icmalen: k›saltarak, k›saca,
özetle.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
itiraf: kusurunu söyleme.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat
etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
maaliyat: yüksek ve derin fi-
kirler, insan akl›n›n zor yetifl-
ti¤i fikirler.
maksat-› bizzat: kendi flahs›-
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bilgilerimi takviye ettiniz. Mütalâalardan, musahabeler-
den ve va’z ü nasihatlerden, muhtelif meslek ve meflrep
erbab›yla hasbihallerden edindi¤im baz› noksan kanaat-
leri tashih ile sa¤lamland›rd›n›z. Allahü Zülcelâl Hazret-
leri dünyevî ve uhrevî bütün matlûp ve maksudunuzu ih-
san, bilhassa ümmet-i merhume-i Muhammediye
(a.s.m.) hakk›ndaki dualar›n›z› dergâh-› ulûhiyetinde ka-
bul buyursun.

Hakikaten, Kur’ân’a, imana hizmetten baflka bir fley
düflünmeyen aziz ve muhterem Üstad›m›z› bu ümmete
ba¤›fllas›n ve r›za-i ‹lâhîsine nail buyursun. Âmin.

1 pÚ/ÑoªrdG pΩÉnepG pánerôoëpHnh pÚ/ÑoªrdG p¿'Grôo≤rdG pánerôoëpH
Bu nurlu mektubu okudu¤um zevat›n hepsi, muhtevi-

yat›n› takdir ve tasdik ettiler ve eminim ki, çok istifade et-
tiler.

Aziz, müflfik Üstad›m! Allah için size muhabbet eden
bu âciz talebenizi, her vesile ile ikaz ve irflada çal›fl›yor-
sunuz. Manevî çok yüksek dersler veriyorsunuz. Fakat
maddeten ve manen yak›n›n›zda, fleref-i sohbetinizle
müflerref ve hizmet-i Kur’ân’a tevfîk-i ‹lâhî ile çok emek-
leri geçen, cidden çok muhterem ve çok k›ymetli kardefl-
lerim gibi feyz alam›yorum. Bunu da isyan ve kusurumun
fazlal›¤›ndan ve muhitin, hâdisat›n beni daima nurlarla
ifltigale mâni oluflundan ve çok zaman, nefsimin, cin ve
ins ve fleytanlar›n hücumundan biliyor ve bu sebeple
bedbahtl›¤›m› hissediyorum. Gerçi mazhar oldu¤um ve
—yüz bin kere yaz›k ki— flükrünü yerine getiremedi¤im 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
aziz: de¤erli.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
bilhassa: özellikle.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
dergâh-› ulûhiyet: Allah’›n huzu-
ru.
dünyevî: dünyaya ait.
emin: müsterih, rahat.
feyz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
gerçi: her ne kadar...
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hasbihal: halleflme; görüflüp ko-
nuflma, sohbet.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ikaz: uyar›.
‹mam-› Mübin: kader defteri;
geçmifl ve gelecekte eflyan›n ala-
caklar› sanatl› ve düzenli hallerin
yaz›ld›¤›, programland›¤› ilim def-
teri.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
kanaat: görüfl, fikir.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
maddeten: maddî olarak.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: fikrî, hissî.
mâni: engel.
matlup: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: nail olma, flereflenme.
meslek: gidifl, usül, tarz.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhit: yöre, dolay, çevre.
muhtelif: farkl›.
muhteviyât: içindekiler.
musâhabe: sohbet etme, söylefl-
me, görüflme.
müflerref: flerefli, yüce.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-

1. Geçmifl ve gelece¤e ait her fleyin ‹lahi ilimle takdir edildi¤i ‹mam-› Mübin hürmetine ve hak
ve hakikati aç›klayan Kur'ân-› Mübin hürmetine kabul buyur Allah'›m.
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gi ve ilgi gösteren.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
talebe: talep eden, ö¤renci.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
insan› do¤ru yola lütfu ile
sevk etmesi, baflar›l› k›lmas›.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
ümmet: nesil, millet.
ümmet-i merhume muha-

mediye: ölmüfl ümmet; ac›-
nacak hale gelmifl, ac›nas›
ümmet; Müslümanlar, ‹slâm
milleti.

va’z ü nasihat: insanlara do¤-
ru yolu göstermek için nasi-
hatta bulunmak.

vesile: bahane, sebep.

zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.
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niam-› ‹lâhîye hadsizdir. Fakat her gün, her saat, hatta
her dakika ve saniye bu fânî hayattaki nasibimin kesildi-
¤ini ihtar etmekte olmas›na ra¤men, yine tamamen dün-
yadan elimi çekmekli¤im mümkün olam›yor. Hazret-i
Kur’ân’a, sevgili Üstad›ma çok kuvvetli merbutiyetim ve
Nebî-i Efham Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz Haz-
retlerinin getirdikleri din-i mübine ve fleriata lâyetezelzel
iman›m, mübarek duan›zla bu fakir-i pürkusuru, inflaal-
lah, hüsranda koymaz ümidi, yegâne tesellimi teflkil edi-
yor.

Bu mektubunuzda Yirmi Alt›nc› Sözün Zeylinde bahis
buyurulan ve âlâ kadri’t-tâkat, hükmüne tevfîk-› hareke-
te çal›flt›¤›m yol —ki; acz, fakr, flefkat, tefekkür tarik›-
d›r— aziz ve muhterem Üstad›m›n tarif ve tavsiye ve ir-
flat buyurduklar› kestirme, Kur’anî ve nuranî caddedir.
‹nflaallah bu yoldan dönmem. Temenni ederim ki, hiç
eksilmeyen ve vazife nam› alt›nda uhdeme tevdi edilen
ifller bu sene duan›zla ve hay›rl›s›yla biraz azal›r da, haki-
kî hizmete daha ziyade çal›fl›r›m.

1 o≥«/arƒsàdG $G nøpenh
Hulûsî

ìÕ
Œ 1 2 9 œ

(Sabri’nin f›kras›d›r.)
Üstad-› Azam Efendim Hazretleri,
Bu defa hofl ve lâtif tevafukat›yla nuranî yolculara

dest-i manevîsini uzatarak, ziyadar parma¤›yla “Bizler
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münevver.
sallallahü aleyhi vesselam: salat
ve selam ona olsun.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
tarif: bir kavram› kelimelerle ifa-
de etme.
tarik: yol, meslek, seçilen tarz.
tavsiye: ö¤ütleme.
tefekkür: mant›k kaidelerine uy-
gun bir flekilde düflünme, fikir ge-
lifltirme.
temenni: dilek, istek, arzu.
teselli: avunma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevdi: emanet etme.
tevfik-› hareket: hareketin uy-
gunlu¤u; uygun davran›flta bu-
lunma.
uhde: sorumluluk.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zeyl: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla.

1. Muvaffak›yet Allah'tand›r.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlâ kadri’t-takat: gücü yetti-
¤i kadar.
bahis: konu.
dest-i manevî: manevi el.
din-i mübin: hak ve hakikati
aç›klayan din, ‹slâm.
fakir-i pür kusur: çok kusur-
lu fakir.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
fânî: ölümlü, geçici.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
Kur’ânî: Kur’an’a ait,
Kur’an’dan gelen.
lâyetezelzel: sars›lmaz, güve-
nillir, devaml›.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup

olufl, mensubiyet, eklilik.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nam: ad, isim.
nasip: Allah’›n k›smet etti¤i
fley.
Nebi-i Efham: en büyük Pey-
gamber, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
niam-› ‹lâhîye: Allah’›n ver-
mifl oldu¤u nimetler, ihsanlar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
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bafl›bofl, gelifligüzel serpilmifl fleyler de¤iliz; belki muva-
zene-i tam ve tevafuk-i hakikîye ve bir k›yas-› kat’iye ile,
inkiflaf ve temevvüç eden kitab-› semaviye-i Kur’âniyenin
misalsiz birer y›ld›zlar›y›z” diyerek, balâs› zîrine, sa¤› so-
luna eyadi-i manevîsiyle musafaha ve mukabele ederce-
sine tevafukat› müflahede edilen Kitab-› Mübin’in lemaat
ve tereflfluhat›n›n tevafukat›, Onuncu Sözde dahi müfla-
hede edildi. Bu sözün manidar ve hikmettar tevafuk ve
intizamlar› sanki kemal-i hararetle yekdi¤erine müfltak
ve mütehassir birkaç samimî ve ciddî kardefl ve arkadafl-
lar›n vuslatlar› gibi, Kur’ân-› Azîmüflflan’›n her bir âyât ve
kelâm›, taht-› tasarrufuna ald›¤› kelime ve kelâmlar› yine
semavat›n hadsiz elektrikleri olan y›ld›zlar gibi parlata-
rak, flu letafetleri ile insaniyet tarifine tam dâhil olan zî-
fluuru mest ve hayran b›rak›yor.

fiuras› da flayan-› hayrettir ki, flu mübarek Onuncu
Söz, mevzuu olan haflir mesele-i mühimmesi kâinat›n hi-
tam-› ömrüne muallâk ve mukadder oldu¤u gibi, Risale-
tü’n-Nur aras›nda dahi, bu Sözün en son tevafukat›n›
göstermesi de ayr›ca bir tevafuktur diyorum. Cennet ne-
hirleri demek olan Kur’ânî nehirleri, enva-› türlü avaz›y-
la coflkun coflkun aks›n. Aks›n ki, zaman-› cahiliyet ve
devr-i fetrette son derece ihtiyaçl› olan akvam üzerlerine
tulû eden flümus-i Kur’âniyenin sür’atle inkiflaf ve teves-
sü ve nev-i beflerin humsunu ihya, ebedî ve daimî bir
nurla tenvir ve izaa eyledi¤i gibi, flu asr-› dalâlet ve hüs-
ran ve devr-i bid’at ve tu¤yanda, ehl-i iman ve tevhidin
yaral› ruhlar›na merhem olsun.

akvam: milletler, kavimler, ulus-
lar.
asr-› dalâlet: hüsran sap›kl›k asr›,
sapk›nl›k asr›, ümitsizlik asr›.
avaz: yüksek seda, ses.
ayat: Kur’ân ayetleri.
bâlâ: boy.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dahil: girme, içinde olma.
daimî: sürekli, devaml›.
dest-i manevî: manevî el, mane-
vî yard›m eli.
devr-i bid’at e tu¤yan: dinsizli¤in
yayg›n oldu¤u devir.
devr-i fetret: peygamberimizden
önceki dönem.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
enva: çeflitler, türler, neviler.
enva-› türlü: çeflitli cins.
eyâdî-i maneviye: manevî eller.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep.
hitam-› ömür: hayat›n›n sonu.
hums: beflte bir.
ihya: diriltme, hayat verme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
izâa: yüksek sesle bildirme, ilân
etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm: ‹lahî söz.
kemal-i hararet: mükemmel bir
heyecan ve çoflkunlukla.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm.
kitab-› semaviye: Kur’aniye ilâhî,
semavi olan Kur’ân.
k›yas-› kat’i: kesin flüpheye b›-
rakmayacak flekilde, oranlama,
de¤erlendirme.
latîf: güzel, hofl.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
mesele-i mühimme: mühim,
önemli mesele.
mest: keyifle kendinden geçmifl,
sarhofl, esrik.
mevzu: konu.
misal: efl, benzer.
muallâk: ba¤l›.
mübarek: feyizli, bereketli.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukadder: takdir edilmifl.
musâfaha: selam vermek ve sev-
gisini göstermek üzere birbirine
el uzatma.
müflahede: ‹lahî s›rlar› ve tecell-
leri seyretme.
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müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren
mütehassir: hasret çeken.
muvazene-i tam: tam bir uy-
gunluk, denge.
nev-i befler: insanl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
flayan-› hayret: hayret edile-
cek, flafl›lacak, flafl›rmaya de-
¤er fley, hayret verici fley.
semavat: semalar, gökler.

flümus-u Kur’âni: Kur’ân gü-
nefli.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
temevvüc: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.

tevafukat-› hakikiye: ger-
çek, esas uygunluk.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vuslat: bir fleye ulaflma, ka-
vuflma, birleflme, eriflme.
zaman-› cahiliyet: cahiliyet
zaman›, cahiliye dönemi, ‹s-
lâmdan önceki cahiliyet dev-
ri.
zirin: alttaki, afla¤›daki.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.
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renkli bir gül çeflidi.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
husus: ifl, keyfiyet.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
Kur’ân-› mu’cizülbeyan: mucize
olan Kur’ân.
küsuf: günefl tutulmas›.
latîf: güzel, hofl.
lisan-› hâl ve kal: hâl dili, bir fle-
yin duruflu ve hareketi ile bir ma-
na ifade etmesi.
maruzat: arz edilenler, takdim
edilenler.
menzil: durak, konak yeri.
meserret: sevinç, flenlik.
metanet: sebat, gayret.
mükâfat-› ruhiye ve dima¤iye:
ruha ve akla ait mükâfat; ruha
verilen hoflluk, mükâfat.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
nazir: benzer, efl.
nevm-i gaflet: gaflet uykusu.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nusret: yard›m.
salâh: dine olan ba¤l›l›k.
sefahet: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
semere-i sa’y: çal›flman›n seme-
resi, gayretin meyvesi; çal›flma
sonucu elde edilen kâr, fayda.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
serseriyane: serserice, serseri gi-
bi.
sikke: alâmet, niflan, turra.
flitab: acele, sür’at, çabukluk.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tahmit: hamd etme, flükretme.
tevbe: Allah’tan af dileme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tilâvet: okumak, takip etme, ar-
kas›na düflme.
tu¤yan: zulüm, haks›zl›k ve kü-
fürde ileri gitme.
uful: gurup, bat›fl, gözden kaybo-
lufl, görünmez olma.
ümmet-i Muhammed: müslü-
manlar.
verese-i enbiya: peygamber va-
risleri, Alimler.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
zulümkâr: zulüm yapan, zalim,
zulümlü.

1. Onun hamdi ve minnetle.

2. Allah’›n yard›m› geldi¤i zaman… (ilh.) (Nasr Suresi: 1.)

Evet, alt› yedi seneden beri hofl ve flirin bu manzaray›
gören lâtif ve nazirsiz bir gül-ü Muhammedîyi (a.s.m.)
koklayan ümmet-i Muhammed (a.s.m.) Sure-i Kev-

ser’den 
1 pásæpªrdGnh /√pórªnëpH mükâfat-› ruhiyesini ve dima¤iye-

sini ald›. Ve bu noktaya ruhum emin idi ki, çoktan beri
ehl-i iman ve tevhid, ‹slâmiyet gibi bâkî ve sermedî gü-
neflin küsuf ve ufulüne canavarcas›na çal›flmay› kendine
vazife addeden ehl-i dalâletin pis programlar›n› görüp
nevm-i gafletten uyanarak, Sure-i Kevseri takip eden iki
sureyi lisan-› hâl ve kal ile okuyarak z›nd›klara hitaben,
“Bizler sizin nifak denizinde serseriyâne ve zulümkârâne
gezen dalâlet ve sefahat gemilerinize binemeyiz. Ancak,
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n nuranî ve tevhid sikkeli iman
ve ‹slâm z›rhl›lar›na bineriz. Menzillerimize vard›¤›m›zda
muvaffak›yet ve semere-i sa’yimiz tezahür ve tahakkuk

eder” diye ba¤›rarak ve 
2 ï=dG ...$G oô°rünf nABÉnL GnPpG ferman-›

mübinini tilâvetle, Sure-i Kevser’in müjde ve beflareti biz-
leri kuvvet ve metanete sevk, hem behçet ve meserrete
yetifltirdi. Maruzat›yla nusret ve fütuhat›n gelmesi koku-
sunu alarak, fevç fevç daire-i Kur’âniyeye arz-› dehalet
ettiler. Bu hususta tesbih ve tahmidin ehem vazifeleri ol-
du¤unu anlayarak tevbelerini reddetmeyen Cenab-› Rab-
bü’l-‹zzet Hazretlerine isti¤fara flitab edip salâh ve felâh
ve fevz-i necat yollar›n› tuttular.

“Hemen Rabbim, hakikî verese-i enbiyay› teksir, dün-
yevî ve uhrevî âmâl ve makas›d›na muvaffak buyursun,” 

arz-› dehalet: dahil olma.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
behçet: güzellik.
beflaret: müjde, müjdelemek.
cenab-› Rabbü’l-izzet: izzet
sahibi terbiye edici Allah (c.c).
daire-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
dairesi, dahili.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten

ayr›lmak, azmak.
devr-i bid’at: bid’alar (dinin
asl›ndan olmay›p sonradan
icat edilen âdetler) zaman›.
dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman tevhid: inananlar,
iman sahipleri.

felâh: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k.
ferman-› mübin: do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran emir buyruk
Kur’ân.
fevc: bölük, tak›m, cemaat.
fevz-i necat: kurtulufl, baflar›.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
gül-i Muhammedî: k›rm›z›
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duas›n› tekrar ile beraber, Onuncu Sözün âciz kalemime
kumanda verip yazd›rd›¤› flu arizac›¤›m› takdime cür’et
eder, bilhassa dest ve dâmen-i muallâlar›n› öperim efen-
dim.

Hamifl: Harman ortas›nda Mevlevîvari dolaflan bu bî-
çare çiftçi, sözlerini de iflledi¤i ifle benzeterek söyledi¤ini
tekrar söylemifl, geçti¤i yere dönmüfl, yine gelmifl ise de
ne yaps›n? Üstad›, y›ld›r›m gibi seri hatvelerle ilerlerken,
hiç olmazsa kar›nca yürüyüflü takip edeyim, irtibat kesil-
mesin niyetiyle flu periflan cümleleri derç ve takdim ettim
efendim.

Muhammed Sabri

(Rahmetullâhi aleyh)

ìÕ

Œ 1 3 0 œ

(Ahmed Hüsrev’in bir f›kras›d›r.)

K›ymettar Üstad›m,

Bugün Süleyman Efendi Kardafl›mla irsal buyurulan,
biri dünyan›n ömrünü izah eden bir mektupla, di¤eri
Hazret-i Yunus Aleyhisselâm›n duas›n›n fezailini göste-
ren Otuz Birinci Mektubun Otuz Bir Lem’adan On Birin-
ci K›sm›n›n Birinci K›sm›n› ald›k ve okuduk.
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âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler.
ariza: isteklerini arz etme, di-
le getirme, alttan üste takdim
edilen yaz› veya mektup.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilhassa: özellikle.
cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.
dâmen-i muallâ: yüce ve
yüksek etek.
derc: sokma, içine alma.

dest: el.
dünyevî: dünyaya ait.
fezail: faziletler.
hâmifl: mektubun alt›na son-
radan yaz›lan ek yaz›.
harman: tah›l tanelerinin sa-
mandan ayr›lmas› için yap›lan
ifl.
hatve: ad›m.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.
irtibat: ba¤, münasebet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile

anlatma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kumanda: komuta.
makas›d: maksatlar, gayeler.
Mevlevivari: Mevlevî gibi
(dönerek.).
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
seri: çabuk, h›zl›, sür’atli.
takdim: arz etme, sunma.
takdime: sunmaya.
teksir: ço¤altma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
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Sevgili Üstad›m, bu k›s›m bizi o kadar mesrur etti ki,
tarifine muktedir de¤ilim. Cenab-› Hak sizden ebeden
raz› olsun.

Bu risale, kat’î bir varl›kla bu ümmete necat kap›lar›n›
aç›yor. Ve bu zulümatl› günlerin avdet etmemek üzere
veda etmekte oldu¤unu ihbar etmekle beraber flakirtleri-
ni hep birden ve bir a¤›zdan münacata davet ediyor.

Sevgili Üstad›m, istikbalimizi Nur deryas›ndan f›flk›ran
nücum-misal nurlarla ayd›nlatan ve bu kasvetli ve karan-
l›kl› ve kâbuslu günlerimizde kat’î bir ümitle yaflatan ve
her bir risalede lemaan eden yeni bir baflka nurla yüzü-
müzü güldüren Cenab-› Vacibü’l-Vücud Hazretlerine bî-
hisap flükrümüzü takdim ederken, sevincimizi katlayan
Üstad›m›z›n vüruduna sab›rs›zl›kla intizar›m›z› arz ederim
efendim.

Ahmed Hüsrev

ìÕ

Œ 1 3 1 œ

(Said Nursî’nin bir f›kras›d›r.)

Kardeflim Hüsrev, Lütfü, Rüfltü,

Size “üstat” ve “talebeler” ve “ders arkadafllar›” için-
de, fayda verecek bir fikrimi beyan edece¤im. fiöyle ki:
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arz: sunma, bildirme.
avdet: geri gelme, dönüfl.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
Cenab-› Vacibül-Vücud: var-
l›¤› vacip olan Allah (c.c).
derya: deniz.
ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
ihbar: haber verme, bildirme.
intizar: bekleme, gözleme.
istikbal: gelecek.
kâbus: s›k›nt›, rahats›zl›k, kor-

ku veren.
kasvet: s›k›nt›, iç darl›¤›, gö-
nül darl›¤›, gam, keder.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
lemeân: parlama, par›ldama.
mesrur: sevinçli, memnun.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.

necat: kurtulufl, kurtulma.
nücummisal: y›ld›zlar gibi,
y›ld›zlar gibi parlak.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdim: arz etme, sunma.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
ümmet: nesil, millet.
veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür.
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Sizler —haddimin fevkinde— bir cihette talebemsiniz
ve bir cihette ders arkadafllar›ms›n›z ve bir cihette muin
ve müflavirlerimsiniz.

Aziz kardefllerim, üstad›n›z lâyuhti de¤il. Onu hatas›z
zannetmek hatad›r. Bir bahçede çürük bir elma bulun-
makla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bu-
lunmakla, hazineyi k›ymetten düflürtmez. Hasenenin on
say›lmas›yla, seyyienin bir say›lmak s›rr›yla insaf odur ki:
Bir seyyie, bir hata görünse de, sair hasenata karfl› kalbi
buland›r›p itiraz etmemektir. Hakaika dair mesailde kül-
liyatlar› ve bazen da tafsilâtlar› sünuhat-› ilhamiye nev’in-
den oldu¤undan hemen umumiyetle flüphesizdir, kat’îdir.
Onlar›n hususunda sizlere baz› müracaat ve istiflarem,
tarz-› telâkkisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduklar›-
na dair de¤ildir. Çünkü, hakikat olduklar›na tereddüdüm
kalm›yor. Fakat münasebat-› tevafukiyeye dair iflaretler,
mutlak ve mücmel ve külli surette, sünuhat-› ilhamiyedir.
Tafsilât ve teferruatta bazen periflan zihnim kar›fl›r, nok-
san kal›r, hata eder. Bu teferruatta hatam “asla” ve
“mutlak”a zarar iras etmez. Zaten, kalemim olmad›¤›n-
dan ve kâtip her vakit bulunmad›¤›ndan, tabirat›m pek
mücmel ve nota hükmünde kal›r, fehmi iflkâl eder. Bili-
niz:

Kardefllerim ve ders arkadafllar›m,

Benim hatam› gördü¤ünüz vakit, serbestçe bana söy-
leseniz mesrur olaca¤›m. Hatta bafl›ma vursan›z, “Allah
raz› olsun” diyece¤im. Hakk›n hat›r›n› muhafaza için, 

beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
faide: fayda.
fehm: anlay›fl, ak›l.
fevk: üst.
Hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasenat: sevap.
hasene: sevap.
hazine: para, alt›n gibi k›ymetli
fleylerin sakland›¤› sa¤lam yer.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ir’âs: titretme; çekerek sarsma.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
istiflare: meflveret etme, bir he-
yetin fikrine müracaat etme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kâtip: yazan, yaz›c›. 
k›ymet: de¤er.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
lâyuhti: hatas›z, hata ifllemez, ya-
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n›lmaz, yanl›fl yapmaz.
mesail: meseleler.
mesrur: sevinçli, memnun.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
muhafaza: koruma.
muîn: yard›mc›, muavin.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müflavir: istiflare edilen, fikri-
ne müracaat edilen, kendisi-
ne dan›fl›lan kimse.
mutlak: herhangi bir kayda

ba¤l› olmayan, kay›ts›z, flart-
s›z.
nev: çeflit, tür.
nota: öz olarak ka¤›da yaz-
mak.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç,
günah.
s›r: gizli hakikat.
sünuhat-› ilhamiye: ilham
olan hat›rlay›fllar, ilhamla akla
gelenler, ilham olarak kalbe

do¤anlar.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabirat: tabirler, ifadeler, te-
rimler, deyimler.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
talebe: ö¤renci.
tarz-› telâkki: anlay›fl tarz›,
yolu.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
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baflka hat›rlara bak›lmaz. Nefs-i emmarenin enaniyeti
hesab›na, Hakk›n hat›r› olan bilmedi¤im bir hakikati,
müdafaa de¤il, ale’r-re’si ve’l-ayn kabul ederim. Bilirsiniz
ki: fiu zamanda flu vazife-i imaniye çok mühimdir. Benim
gibi, zay›f, fikri çok cihetlerle ink›sam etmifl bir bîçareye
yüklenmemeli; elden geldi¤i kadar yard›m etmeli. Evet,
mücmel ve mutlak hakaika biz zahiri vesile olup ç›k›yor.
Tanzim ve tasfiye, tasvir ise, k›ymettar, muktedir ders ar-
kadafllar›ma aittir. Bazen onlara vekâleten tafsilâta, tan-
zimata girifliyorum, noksan kal›yor.

Bilirsiniz ki, yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hük-
meder. Ders arkadafllar›m›z›n ço¤u fütura düflüp tatil-i
eflgale mecbur oluyor. Ciddî hakaik ile tam meflgul ola-
m›yor. Cenab-› Hak kemal-i rahmetinden iki senedir cid-
dî hakaika nispeten yemifller, fâkiheler nev’inden tevafu-
kat-› lâtife ile ezhan›m›z› taltif etti, zihnimizi neflelendir-
di. Kemal-i merhametinden, o tevafukat-› lâtife meyvele-
riyle, ciddî bir hakikat-i Kur’âniyeye zihnimizi sevk etti ve
ruhumuza o meyveleri g›da ve kut yapt›. Hurma gibi,
hem fâkihe, hem kut oldu; hem hakikat, hem ziynet ve
meziyet birleflti.

Kardefllerim, bu zamanda dalâlet ve gaflete karfl› pek
çok manevî kuvvete muhtac›z. Maatteessüf, ben flahs›m
itibar›yla çok zay›f ve müflisim. Harika keramat›m yok
ki, bu hakaik› onunla ispat edeyim. Ve kudsî bir himme-
tim yok ki, onunla kulûbu celp edeyim. Ulvî bir deham
yok ki, onunla ukulü teshir edeyim. Belki, Kur’ân-› Ha-
kîmin dergâh›nda, bir dilenci hadim hükmündeyim. Bu 
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k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: herfleyi ile hik-
metli Kur’ân.
kut: yiyecek, r›z›k.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meziyet: k›ymetli özellik.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
müdafaa: savunma, koruma.
müflis: iflas etmifl, her fleyini kay-
betmifl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mutlak: kesin.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nev: türlü, çeflit.
sevk: yöneltme, gönderme.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
taltif: iltifat etme, gönül okflama.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tanzimat: tanzimler, nizam ver-
meler, düzenlemeler.
tasfiye: saflaflt›rma, saf k›lma,
ar›tma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tatil-i eflgal: çal›flmaya ara ver-
me.
teshir: zaptetme, ele geçirme.
tevafuk-› lâtife: hofl ve güzel uy-
gunluk, katfl› karfl›ya gelifl, birbiri-
ni tutma ve münasebettarl›k.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
Ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
vazife-i imaniye: imanla ilgli va-
zife, görev.
vekâleten: vekil olarak.
vesile: arac›, vas›ta.
zahirî: görünürde.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
ziyade: çok, fazla.
ziynet: süs, bezek.

alerre’sivelayn: bafl ve göz
üstüne.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
ciddî: mühim, önemli.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma.
dergâh: s›¤›n›lacak yer.
enaniyet: kendini be¤enme,

bencillik, egoistlik.
ezhan: zihinler.
fakihe: yemifl, meyve.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’a’n›n ifade etti¤i gerçek-
ler.

hârika: ola¤anüstü.
himmet: ceht, gayret.
ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
kemal-i merhamet: merha-
metin son derecesi, tam bir
merhamet, mükemmel ve
kusursuz merhamet ile.
kemal-i rahmet: rahmetin
mükemmelli¤i.
keramat: kerem ve ba¤›fllar,
ikramlar, lütuflar.
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muannit ehl-i dalâletin inad›n› k›rmak ve insafa getirmek
için, Kur’ân-› Hakîm’in esrar›ndan bazen istimdat ede-
rim. Keramat-› Kur’âniye olarak, tevafukatta bir ikram-›
‹lâhî hissettim, iki elimle sar›ld›m.

Evet, Kur’ân’dan tereflfluh eden ‹flaratü’l-‹’caz ve Risa-
le-i Haflirde kat’î bir iflaret hissettim. Emsalleri bulunsun
bulunmas›n, bence bir keramet-i Kur’âniyedir. ‹flaratü’l-i
‹’caz’›n bir sahifesine dikkat ettik; sat›rlar›n bafl›nda bü-
tün hurufat ikifler ikifler olup, harika bir intizam ile huru-
fat›n vaz edildi¤ini gördük. Onuncu Sözde medar-› teva-
fuk (3, 4, 5, 6) rakamlar›, her birisi 13’te ittifaklar›; o
13’ün de, Alt›nc› ve Sekizinci, mahrem Dördüncü Re-
mizlerde mühim bir esrar anahtar› oldu¤unu gördük.
Bunda flüphemiz kalmad› ki, kâ¤›t üzerinde daima kala-
cak bir keramet-i Kur’âniyedir, bir ikram-› ‹lâhîdir ve
do¤rudan do¤ruya, risalenin ve iman-› haflrin tasdikine
bir imza telâkki ettik. Havada uçmak, su üzerinde yürü-
meye benzemiyor. Onlar muvakkat, hem flahs›n kemali-
ne ve ihtiyar›na, belki istidraca verilebilir. Do¤rudan do¤-
ruya hakikate —hususan bu zamanda— hizmet edemi-
yor.

Her ne ise, bir küçük mesele münasebetiyle çok ko-
nufltum ve çok da israf ettim. Ahbapla fazla konuflmak
mergup oldu¤undan, inflaallah, bu israf affolur.

Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

ahbap: dostlar.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
emsal: benzerler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
hârika: ola¤anüstü.
hurufat: harfler.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram ve
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ihsan›.
iman-› haflr: haflre, yeniden
dirilmeye inanma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intizam: düzen, düzenlilik.
israf: gere¤inden fazla.
istidraç: sonu fler olan baflar›.
istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.
ittifak: birleflme, birlik.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

kemal: fazilet, erdem, bilgi.
Keramet-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n kerameti.
Kur’ân-› Hakim: herfleyiyle
hikmetli Kur’ân.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken.
medar-› tevafuk: tevafuk,
uyma, uygun gelme sebebi.
mergup: ra¤bet edilen, be¤e-
nilmifl, çok k›ymet verilen.
mesele: konu.
muannit: inatç›, ayak dire-

yen.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
muvakkat: geçici.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
telâkki: anlama, kabul etme.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tevafukat: uygunluk.
vaz: koyma, konulma, atma.
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Biraderzadem merhum Abdurrahman’›n vefat›n› müte-
akip, yan›ma gelip, kuvvetli emarelerle Abdurrahman’›n
yerine bana gönderildi¤i kalbime ihtar edilen gayet çal›fl-
kan ve halis kardafllar›m›zdan elmas kalemli Kuleönülü Sa-
r›b›çak Mustafa Hulûsî’nin, on f›kra yerine geçecek tek bi-
rinci f›kras›d›r.

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

3 ÉngpQGnô°rSnGnh p¿'Grôo≤rdG p±hoôoM
Ey benim muhterem Üstad›m!

Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum bazen flar-
ka, bazen cenuba, bazen garba, bazen flimale, bazen se-
maya giderdi. Acaba yard›m ne taraftan eriflecek diye
beklerdim. Ruhum bir mürflid-i ekmel taharri ederdi.
Aramak üzere iken bana ilham olundu ki: “Mürflidi sen
uzakta ar›yorsun, pek yak›n›nda bulunan Bediüzzaman
vard›r. O zat›n Risale-i Nur’u müceddit hükmündedir.
Hem aktapt›r, hem Zülkarneyn’dir, hem ahir zamanda
gelecek ‹sa Aleyhisselâm›n vekilidir, yani müjdecisidir”
denildi. Bunun üzerine Üstad-› Muhteremin nezdine var-
d›m. Risaleleri, bize yazmak için emir verdi. Ben de On
Befl kadar Sözlerden yazd›m ve okuyorum. ‹stidad›m k›-
sa, fikrim müflevvefl oldu¤undan, risalelerden hakk›yla is-
tifade ve istifaza edemiyordum.
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istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
küre-i arz: yer küre, dünya.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
müceddit: din yenileyicisi.
mürflid-i ekmel: en mükemmel
ve kusursuz do¤ru yol gösterici.
mürflit: gafletten uyand›ran.
müflevvefl: kar›fl›k düzensiz.
müteakip: takip eden.
nezd: yan, kat, huzur, ind.
flark: güneflin do¤du¤u yön, do-
¤u.
sema: gökyüzü, gök.
flimal: kuzey.
taharri: arama, araflt›rma.
talebe: ö¤renci.
üstad-› muhterem: sayg›n, hür-
mete de¤er üstat.
vefat: ölüm.
vekil: bakan, baflkas›n›n yerine
ve ad›na konuflan.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› Kur’ân’›n harfleri ve s›rlar› adedince üzerinize olsun.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahir zaman: dünyan›n son
devresi.
aktap: kutuplar; belli bir yer
veya memleketteki evliyan›n
bafl› olan en büyük velî.
Bediüzzaman: zaman›n, ça-
¤›n eflsiz güzelli¤i.

biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cenup: güney, k›ble.
elmas: çok de¤erli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
erifl: gel.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
garp: güneflin batt›¤› taraf,
bat›.

gayet: son derece.
halis: saf, samimî.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an
fley.
istidat: kabiliyet, anlay›fl.
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Bilahare, Yirmi ‹kinci Mektubu verdiniz yazd›m. Bir-iki
defa arkadafllar›mla okudum. Âciz talebenizin maddî ve
manevî On Befl yafl›ndan beri, mazide birikmifl olan küf-
lü yaralar›n› tedavi etti. Elhamdülillâh. Bunun üzerine bir
rüya gördüm. Rüya budur:

Menamda, k›bleye karfl› bir vilâyete gittim. O vilâyet-
te gezerken, iki büyük acip fabrikaya rast geldim. Bu
fabrikalar, dünyadaki fabrikalara benzemiyor ve hem de,
bu fabrikalar insan›n sa¤ cenah›na geliyor. ‹kisinin de sa-
hipleri yok. ‹çerisine girdim; fabrikan›n biri büyük, biri
küçük. Bu küçük fabrikay› ben idare ederim diye, ona sa-
hip oldum…

Bunun üzerine bir rüya daha gördüm: K›bleye karfl›
uzun bir k›flla ve k›fllan›n içinde büyük bir f›r›n var. Ben
de o f›r›n›n dairesindeyim ve ayak üzreyim. Karfl›mda,
gençlerden ehl-i takva Süleyman isminde bir genç vard›.
Ve sa¤ taraf›mda, yine gençten, ‹smail isminde birisi var-
d›. Buna binaen, alettahmin yüz kadar gençler, o f›r›n›n
dairesinde sa¤›mda ve solumda ayak üzere idiler. Hayret
ettim. Bunun üzerine bir zat geldi, gençlerin önüne ufa-
c›k bir mendil serdi. O mendil üzerinden, dört köfle hafl-
hafll› ekme¤i gençlere birer birer da¤›tt›. Bilahare, o
mendilin içinden bir avuç da kuru üzüm da¤›tt›. Bak›yo-
rum; o mendilden üzüm ve ekmek tükenmiyordu. Hay-
ret ettim. Bana denildi ki, bu mübarek zat, Said Nur-
sî’dir. Ben de anlad›m ki, bu harika ifl aktaplarda bulunur
dedim, Uyand›m.
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
aktap: kutuplar; belli bir yer veya
memleketteki evliyan›n bafl› olan
en büyük velî.
alettahmin: tahminen, tahminî
olarak, zan ve k›yas üzere.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cenah: kanat, taraf, k›s›m.
ehl-i takva: dindar dinin ya-
flayan.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
hârika: ola¤anüstü.
idare: bir ifli yürütme, çekip
çevirme.

k›ble: güney yönü, cenup.
k›flla: ask. askerlerin topluca
bar›nd›¤› büyük yap›; askerî
birliklere ait bina.
küf: organik maddeler üze-
rinde nemden dolay› oluflan,
küçük, pamuk gibi ve ço¤un-
lukla yeflil renkte mantar ta-
bakas›.
maddî: madde ile alakal›, cis-

manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazi: geçmifl zaman.
menam: rüya, düfl.
mendil: küçük havlu, peçete.
talebe: ö¤renci.
tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
vilayet: il, flehir.
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Bunun üzerine risaleleri devam üzere yazmakta iken,
Allah’›n tevfiki ve Üstad-› Muhteremin himmeti eriflti;
çok çok istifade etmeye bafllad›m. Bilahare, bütün o rü-
yamda gördü¤üm gençler, etraf›ma topland›. Her birisi
bana arkadafl ve Kur’ân’a talebe oldular. Ve bir de, bizim
memleketin insanlar› bir parça ehl-i tarikat ve ehl-i tak-
vad›r. Memleketimizde zahir ve bât›n hocas› olmad›¤›n-
dan, fleytana ve nefse çok defa hedef oluyorduk ve ev-
ham içinde bo¤uluyorduk. Risaleleri okudukça, fleytan-›
lâin ve nefsin hilelerini ve evhamlar›n› Cehennemin dibi-
ne at›yordu. Risaleleri okurken, çok arkadafllar çok hay-
rette kal›rlard›.

“Bu koca Bedî, bu lü’lü-misal bu sözleri, bu kelimele-
ri nereden buluyor?” diye birbirimize çok defa diyorduk.
Lisan›na baksan, bir fley istifade edilmez gibi görünüyor.
Hâlbuki, söyledikleri hep hikmettir. Nazar›m›za dehflet
veriyor, nur serpiyor (HAfi‹YE) diye, tekrar tekrar ifltiyakla
okuyorduk. Bunun üzerine, “Risaletü’n-Nur ve Mektu-
batü’n-Nur, okuyanlara bir iksir-i azamd›r” diye hükmet-
tik.

Muhterem Üstad›m, maddî ve manevî yaralar› bulu-
nan bu yüz arkadafl›m›n yaralar›n›, risaleler tedavi ediyor.
Hatta, bazen bizden uzak olanlar evhama bo¤ulur, gelir-
ler; âciz talebeniz bir risale okursam evham›n› kald›r›r 
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HAfi‹YE: Evet, Mustafa kardeflim, Said’in üç flahsiyetinden ikisini tamam
fark etmifl. Said’deki üstad›n› ders verdi¤i vakit âlî görüyor, bîçare dostu
olan Said’i hakikatte oldu¤u gibi adî görüyor. Ve gördü¤ü do¤rudur.

maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
nazar: düflünme, fikir.
risale: konu, bölüm.
fleytan-› lâin: lânetlenmifl, kovul-
mufl, nefret kazanm›fl fleytan; Al-
lah’›n rahmetinden mahrum olan
fleytan.
talebe: ö¤renci.
tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
üstad-› muhterem: sayg›n hür-
mete lay›k, üstat.
zahir: aç›k, görünür.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
bilâhere: sonra, sonradan,
sonralar›.
dehflet: ola¤anüstü heyecan
verici.
ehl-i takva: Allah’tan korkan
ve günahlardan çekinen in-
sanlar.

ehl-i tarikat: tarikat ehli, kal-
bini dünyan›n fani ifllerinden
ay›r›p, Allah sevgisi ile ba¤la-
yan kimseler.
erifl: gel.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hile: aldatmaya yönelik dü-

zen, desise.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
iksir-i âzam: büyük tesirli
ilaç.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
lisan: konuflma dili.
lü’lü-misâl: inci gibi.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 235



236 | BARLA LÂH‹KASI

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Arabî: arapça dil.
Arabiyat: Arap dili ve edebiyat›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
camidât: cans›zlar; ruhsuz, sert
ve kat› maddeler.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
evvel: her fleyden önce, ilk.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta ba¤l› olmadan çok çok be-
reket ve bolluk veren Allah (c.c.).
fitne-i ahirzaman: ahirzaman fit-
nesi.
halk: yaratma, yarat›fl.
Hallâk-› azîm: yüce yaratan, yü-
ce yarat›c› Allah.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intihar: bir kimsenin çeflitli se-
beplerin etkisi ile kendini öldür-
mesi.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lâyuad: say›s›z, pek çok.

giderlerdi. Cenab-› Hak, Feyyaz-› Mutlak ve Hallâk-›
Azîm mevcudat ve camidat ve zerreler adedince sizden
raz› olsun, âmin. Yar›n mahflerde, herkesten evvel Resul
Ekrem ve Nebi-i Muhterem Efendimiz Hazretlerinin fle-
faatine mazhar ol inflaallah, âmin. Bu gençlerin her gün,
her saat duas›n› al›yorsunuz. Ve her bir risaleyi okurken,
en afla¤› sekiz on kadar arkadafl bulunuyor. Hâlbuki bu
fitne-i ahir zamanda, bu gençlerin bir araya gelip hak söz
dinlemeleri pek mühimdir ve medar-› flükrand›r.

Bu âciz talebeniz Arabî görmemifl ve medrese hiç gör-
memifl. Eskiden yaz›lm›fl Türkçe kitaplar› okurdum,
maddî ve manevî yaralar›m› tedavi edecek ilâç bulamaz-
d›m. Ruhum ve kalbim çok ç›rp›n›yordu. Öyle bir dere-
ceye gelirdim ki, her saat kendimi intihar etmeye karar
verirdim. “Acaba hâlim nedir ve ne olacak? Mürflid-i kâ-
mil nerede bulabilirim?” diye çok merak eder ve yeis içe-
risinde kal›rd›m. Cenab-› Hak, nas›l ki Cehennem gibi
bir zaman içinde Cennet gibi bir zaman› halk eder ve her
zamana lây›k çareleri icat eder ve her yaraya muvaf›k ilâ-
c› ihsan eder; öyle de, bu medresesiz zaman›m›zda bizim
gibi yaral›lara, Üstad-› Muhterem vas›tas›yla, risaleleri
Türkçe olarak telif ettiriyor. Buna ne kadar flükredeyim,
lâyüad velâyuhsa, Cenab-› Hakka flükürler olsun ve Üs-
tad-› Muhteremi de Kur’ân hizmetinde muvaffak edip iki
cihanda aziz eylesin, âmin.

Ben hiçbir Arabiyat görmeden, medresede befl on se-
ne okumad›¤›m hâlde, yaln›z risaleleri yaz›p ciddiyetle
okudum. Kendimi yirmi sene medresede okumufl gibi 

lâyuhsa: say›s›z, hesaba gel-
mez, pek çok.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mahfler: haflrolunacak, topla-
n›lacak yer.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
medar-› flükran: flükrü ge-
rektiren, flükre sebep.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-

ruluflu.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
mühim: lüzumlu, gerekli.
mürflid-i kâmil: en kâmil, en
olgun irflat edici.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaf›k: uygun, münasip.
Nebi-i muhterem: sayg›n
hürmete lây›k, peygamber.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-
nahkâr mü’minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah’tan dilemeleri.

talebe: ö¤renci.

tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme.

telif: yaz›lm›fl, ortaya konul-
mufl eser.

Üstad-› Muhterem: muhte-
rem, sayg›de¤er üstad.

vas›ta: arac›.

yeis: ümitsizlik.

zerre: pek ufak parça.
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tahayyül ediyorum. Sebebi ise, bu âcizin, bu fakirin, bu
miskinin nezdine çok Arabiyat hocalar› geliyor ve benim
okudu¤uma hayret ediyorlar. Evvelden mürflid-i kâmil
terbiyesi görmüfl insanlar geliyorlar, benden iflittikleri ke-
limelere meftun oluyorlar. Çok hocalar, iki diz üzerine
gelip, “Risale okuyuver” diyorlar. E¤er sesim eriflse idi
olanca kuvvetimle ba¤›rarak, küre-i arzdaki gençlere di-
yecektim: “Risaleleri ciddî okumak ve yazmak, yirmi se-
ne medresede okumaktan faiktir ve daha menfaatlidir.”

Medresede okumaktaki maksat, evvelâ kendini kurta-
r›p, saniyen ümmet-i Muhammed’i (a.s.m.) kurtarmaya
çal›flmak de¤il mi? Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur,
yirmi senelik medrese ilmini veriyor itikad›nday›m. Ve
her bir risale, tek bafl›yla bir mürflid-i ekmeldir. Kalbi bo-
zulmam›fl herhangi genç, bir risaleyi al›p dikkatle ve tes-
limiyetle okusa, daire-i ink›yada geliyor, ›slah oluyor.
Herhangi bir maddiyyun, bir risaleyi al›p okursa, iman
etmezse de, hiçbir bahane bulam›yor. Herhangi bir din-
siz, okusa ve tamam manas›yla anlasa, imana geliyor.
Herhangi bir feylesof okusa, “Bundan daha yüksek ak›l
olamaz ve ak›llar toplansa, bunun fevkine ç›kamaz, ak›l
buna yol bulamaz” diyor. Risale-i Nur, lisan-› hâl ile Av-
rupa meftunu bulunan tek gözlü deccale, “Yâ iman et,
yahut bütün dünyan›n maskaras› olacaks›n” diyor.

fiimdi, aziz ders kardefllerim, bu fakir, bir tane mür-
flid-i ekmel ve kutup ararken, Cenab-› Hakk›n ihsan›yla,
keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle, Üstad-› Muhteremin
sa’yi ile yüz on dokuz mürflid-i ekmel ve kâmil buldum.
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güldüren, soytar›.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
meftun: tutkun, müptela, afl›r›
ba¤lanm›fl.
menfaat: fayda.
miskin: elinden ifl gelmez, bece-
riksiz.
mürflid-i ekmel: en mükemmel
do¤ru yola ulaflt›r›c›.
mürflid-i kâmil: en kâmil, en ol-
gun irflat edici.
nezd: yan, kat.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
risale: konu, bölüm.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
saniyen: ikinci olarak.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
terbiye: e¤itim.
ümmet-i Muhammed: müslü-
manlar.
üstad-› muhterem: sayg›n hür-
mete lây›k üstat.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
Arabiyat: Arap dili ve edebi-
yat›.
aziz: sevgili.
bahane: kusur, noksan.
ciddî: mühim, önemli.
ciddiyet: ciddîlik.
daire-i ink›yat: itaat, boyun
e¤me dairesi, Allah’a kulluk
dairesi.
deccal: hakk› bat›l, bat›l› hak
olarak gösteren kimse.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.

faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
fevk: üst.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe
ile u¤raflan.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
islâh: iyi bir hâle koyma, iyi
duruma getirme, iyilefltirme,
düzeltme.
itikat: inanç, iman.
kâmil: âlim, bilgin, genifl kül-
türlü.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-

san, ba¤›fl.
küre-i arz: yer küre, dünya.
kutup: evliyalar içerisinde za-
man›n en büyük mürflidi
olan.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
maddiyyun: maddeyi ezeli
ve ebedi kabul edenler.
maksat: gaye.
maskara: herkesi kendine
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Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, yüz on dokuz ade-
diyle, her birisi birer mürflid-i ekmeldir ve aktapt›r.

Ey maddî ve manevî yaral› olan genç kardefllerim! Ve
ey mürflid-i ekmele muhtaç olan ehl-i tarikat kardeflle-
rim! fieyh Abdülkadir-i Geylânî ve fiah-› Nakflibend,
‹mam-› Rabbanî, ‹mam-› Gazalî, Muhyiddin-i Arabî,
Mevlâna Halid (rad›yallahü anhüm, Kaddesallahü Esra-
rehüm) Hazretlerinin derece-i iman ve kemalâtlar›, risa-
lelerde ve Mektubat’ta vard›r. (HAfi‹YE)
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HAfi‹YE: Merhum büyük kardeflim Mustafa, Risalenin flakirtleriyle velâ-
yetin flakirtlerini ve birbirinin aras›ndaki dereceyi anlatmak istiyor. Bu
meseleyi Risale-i Nur halletmifl. Hem tevhid-i âmî ile tevhid-i hakikîyi gös-
termifl. Hem gözü kapal› olarak gitmenin ve gözü aç›k olarak gitmenin
fark›n› Risale-i Nur beyan etmifl. Hem âlem-i yakaza ile âlem-i menam›
Risale-i Nur keflfetmifl. Hem âlem-i misal ile âlem-i flahadeti birbirinden
Risale-i Nur ay›rm›fl. Hem velâyet-i kübray›, velâyet-i vustay›, velâyet-i
su¤ray› ve birbirinin fark›n›, tamam›yla Risale-i Nur göstermifl. Bir soh-
bette, bir kademede -Sahabelerin meseli gibi- zahirden hakikate geçme-
nin sebeplerini anlatm›fl. Hem tarikat flahlar›n›n ve “Eimme-i Erbaa”n›n
caddelerini Risale-i Nur beyan etmifl. Hem ilmelyakin, aynelyakin, hak-
kalyakin ile elde edilen iman›n farklar›n› Risale-i Nur göstermifl. Hem
Hazret-i Ebu Bekir-i S›dd›k (r.a.) ve Hazret-i Ömer (r.a.) ve Hazret-i Os-
man’›n (r.a.) meflrebini Risale-i Nur takip etmifl. Hem ‹mam-› Ali’nin (r.a.)
bir veled-i manevîsi oldu¤unu, Celcelûtiye’yi tefsir ile Risale-i Nur’un k›y-
metini ve vazifesini Risale-i Nur göstermifl. Hem Resul-i Ekrem Aleyhis-
salâtü Vesselâm, Mehdî ve ‹sa Aleyhisselâm ve Deccal ve Ye’cüc-Me’cüc
ve Sedd-i Zülkarneyn hakk›ndaki müteflabih hadisleri, Risale-i Nur tevil
etmifl, esas maksad› anlatm›fl.

‹mam-› Ali (r.a.), fiah-› Geylânî (r.a.), Sekizinci, On Sekizinci, Yirmi
Sekizinci Lem'alar ile ve Sekizinci fiua ile keramat-› evliya hak oldu¤unu
ve yerde iken Arfl-› Âzam› müflahede ettiklerini Risale-i Nur beyan etmifl.
Hem umum müçtehitler, “Mütekellimînden birisi gelecek, hakaik-›
imaniyeyi ve bütün mesaili vaz›h bir surette beyan edecek” diye =>

aktap: kutuplar; belli bir yer
veya memleketteki evliyan›n
bafl› olan en büyük velî.
derece-i iman: iman›n dere-
cesi.
ehl-i tarikat: tarikat mensu-
bu.
kaddesallahu Esrarehüm:

Allah mukaddes, mübarek
eylesin.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.

muhtâc: ihtiyac› olan.

mürflid-i ekmel: en mükem-
mel ve kusursuz do¤ru yol
gösterici.

rad›yallahuanhüm: Allah on-
lardan raz› olsun.
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Ey kardefllerim ve ey halifeler! Tarikatin ve hakikatin
müntehas›n› anlamak isterseniz, Risaleleri ciddiyetle
okuyun; bâlâdaki zatlar›n arkas›nda gidersiniz ve yüksek
imanlar›na yaklafl›rs›n›z.

Ey ehl-i tarikat kardafllar›m, bilhassa sizlere çok rica
ediyorum. Risaleleri bir defa okuyunuz. Risaletü’n-Nur
ve Mektubatü’n-Nur’un her bir sat›r›nda bir kitab›n tesi-
rini bulamazsan›z, bana ne derseniz deyiniz, kabul ediyo-
rum.

Tekrar çok tavsiye ediyorum, okuyun okuyun. Oku-
dukça Risaleler feyizaver nurlar› saç›yorlar. Okudukça
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müjdelerini, Risale-i Nur, hâdisat-› âlem ile ispat etmifl. Hem bütün her
as›rda gelen mebuslar, velîler keflfiyatlar›nda, “Birisi gelecek, flarktan bir
nur zuhur edecek” diye Risale-i Nur’un flahs-› manevîsini ve Üstad›m›n
flahs-› manevîsini ve talebelerin flahs-› manevîsini görüp, bütün ümmet-i
Muhammed’e (a.s.m.) Risale-i Nur’un faziletini, ehemmiyetini, k›ymetini
ve emr-i Peygamberî ile bütün ümmet virtlerinde azab-› kabirden ve ahir
zamanda gelecek fitneden, deccal›n flerrinden istiaze etmelerini ve
yapaca¤› maddî ve manevî tahribat›n› Risale-i Nur tamir yapt›¤›n› gör-
müfller; müjdeler, beflaretler, iflaretler, remizlerle haber verdiklerini,
Risale-i Nur Eskiflehir, Denizli, Afyon, ‹stanbul gibi hâdisat-› âlem ile
göstermifl. 

Elhâs›l: As›rlardan beri beklenilen ve muntaz›r kal›nan zat, Risale-i Nur
imifl. Hatta Üstad›n kendisi de bir zaman böyle bir zat›n gelece¤ine
muntaz›r imifl. Hâlbuki ne a¤abeyim Mustafa’n›n ve ne de benim haddim
de¤il ki, Risale-i Nur’un k›ymetini ve vazifesini beyan edeyim, heyhat!

Risale-i Nur, Kur'ân’›n has tefsiri oldu¤undan, Kur'ân’a ba¤l›d›r. Kur'ân
ise Arfl-› Azama ba¤l›d›r. Onun için, Risale-i Nur’u Kur'ân medh ü sena
edebilir. Birinci fiua da otuz üç ayetiyle iflaret etmifl.

Bunu yazmaktan maksad›m, a¤abeyim Mustafa’ya, Risale-i Nur’dan
n›edet ve Kur'ân’dan flefaat ve Üstad›mdan dua istemektir.

Talebeniz Küçük Ali

bâlâ: yüksek, yukar›, yüce,
üst.
bilhassa: özellikle.
ciddiyet: dikkatli, samimi.
ehl-i tarikat: tarikat mensu-
bu.
feyiz: ilim, irfan.
hakikat: gerçek, görülen bir

fleyin asl› esas›.

halife: vekil, birinin yerine
geçen kimse, halef.

müntehâ: bir fleyin ulaflabil-
di¤i son yer, nihayet.

tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve

yolu.

tavsiye: ö¤ütleme.

zat: kifli, flah›s, fert.
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ifltiyak getiriyorlar, usanç vermiyorlar. Baflka kitaplar› bir
iki defa okusan, insana usanç veriyor. Hâlbuki Risaleler
öyle de¤il, okudukça baflka baflka iman hâlleri telkin edi-
yorlar.

Dönece¤im bâlâdaki rüyan›n tabirine; akl›m yetiflti¤i
kadar tabir edece¤im. Allah hayretsin.

Biri büyük, biri küçük fabrikadan büyük fabrika ise,
Üstad-› Muhteremdir. Fabrikan›n içerisinde bulunan acip
ve garaip bedî aletler ise, bu zamana kadar hiç bir ima-
m›n söylemedi¤i kelimeleri ve iman telkinatlar›n› yapan
Risale-i Nur eczalar›d›r. O küçük fabrika ise, Risale-i
Nur’lar› kim okuyup yazarsa, o dahi küçük fabrikaya
benzeyecek. ‹çerisindeki bedî aletler ise, Risale-i Nur’un
düsturlar›, hakikatleri ve mesail-i imaniyedir; okuyan ve
yazan insanlar, öyle kuvvetli, sars›lmaz imanlar› bulacak-
lard›r. Fabrika hareketi ise, Risaleleri okuyup yazan
adamlar›n kemal-i flevk ve heyecanla çal›flmalar›d›r. Gör-
müfl oldu¤um vilâyet ise, velâyet-i kübra yollar›n› göste-
ren Risale-i Nur’dur.

Bu rüyay› takviye için, bir rüya daha söyleyece¤im:
Menamda, ‹stanbul’a yaya olarak iki defa gittim. ‹stan-
bul’a vard›¤›mda, dükkânlar› hep aç›kt›r. ‹çinde sahipleri
yoktur. Dükkânlar›n içinde, sand›klarda, büyük büyük
m›hlar gördüm ve baflka demir parçalar› da vard›. Bunun
üzerine manevî rahmet ya¤arken, ‹stanbul’dan yaya ola-
rak avdet ettim…
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bâlâ: yüksek, yukar›, yüce,
üst.
bedî: eflsiz güzel.
düstur: kaide, esas, prensip.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
garaib-i bedi: güzelli¤in flafl›r-
t›c›l›¤›; flafl›rt›c›, hayrette b›ra-
k›c› eflsiz güzellikte olan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayr: iyi ifl, iyi fley.
imam: önder, rehber.

ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kemal-i flevk: tam ve kusur-
suz bir istek.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menam: rüya, düfl.
mesail-i imaniye: imanî me-
seleler.
m›h: çivi, m›h, kaz›k, enser.
rahmet: ya¤mur, faydal› ya¤-
mur.
tabir: yorum, yorumlama.
takviye: teyit ve tasdik etme.

telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
telkînât: telkinler, fikir afl›la-
malar.
velâyet-i kübra: en büyük
velilik, Cenab-› Hakk’›n insana
yak›n olmas›na bakan ve
peygamber varisi olmaktan
gelen gayet k›sa ve yüksek
tarikat berzah›na u¤ramadan
zahirden hakikate geçen veli-
lik mesle¤i.
vilayet: il, flehir.
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1 oºn∏rYnG *nG bunun tabiri de: Dünyada ‹stanbul büyük ve

güzel memleket oldu¤u gibi, öyle de Risaleler ve Mektu-
batü’n-Nur velâyet-i kübra yollar›n› gösterir. Demir gibi
kuvvetli, elmas m›hlar gibi hakikatin bürhanlar›n›, sat›fla
ç›karan ve her Risale bir kudsî dükkân hükmüne gelen
bir meflher-i nuranîdir. O sergide imanî nurlar teflhir edi-
liyor. Ve velâyet-i kübra yollar›n› gösterdi¤ini, iki kere iki
dört eder derecesinde kanaatim gelmifltir. ‹kinci gördü-
¤üm rüyan›n tabiri, Allahü a’lem, böyle olsa gerektir.

K›bleye karfl› k›flla ise, manevî, Allah’a asker olan genç-
lerin Isparta vilâyetindeki genifl dershanelerine iflarettir.

Ekme¤i da¤›tan zat ise, üstad-› muhterem Said Nur-
sî’dir. Ve ekmek pifliren f›r›n ise, Üstad›m›n hususî
medresesidir. F›r›n›n ekme¤inin müflterileri ise, risaleleri
okuyup lezzetini anlayan, benim gibi ve arkadafllar›m gi-

bi 
2 mój/õne røpe rπng diyenlerdir. Evet, Üstad-› Muhterem in-

sanlara manevî ekmek da¤›t›c›d›r. Bu f›r›nda çok iflaret-
ler vard›r. Akl›m bu kadar yetifliyor.

Gençlerin ayakta olmas› ise, gençlerin imanî risaleleri
okuyup imanlar›n› kuvvetlenece¤ine iflarettir. O tatl› ve
yedikçe noksan olmayan üzüm ve ekmek ise, her fleyden
daha tatl› i’caz-› Kur’ân esrar›na ve iman›n envar›na ifla-
rettir ki, onlar› Risale-i Nur da¤›t›yor. Âciz talebeniz ise,
gençlerin bafl›nda ve sa¤ tarafta bulundu¤um ise, genç-
lere ihsan-› ‹lâhî, ikram-› ‹lâhî ve Üstad-› Muhteremin
himmetiyle o gençlere vesile olaca¤›ma iflarettir, 
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gi, nurlu, ziyadar, manzaras› mü-
barek sergi.
m›h: çivi, m›h, kaz›k, enser.
risale: kitap, eser.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
teflhir: gösterme, sergileme.
üstad-› muhterem: muhterem,
sayg›de¤er üstad.
velâyet-i kübra: en büyük velâ-
yet, büyük velîlik, Allah’a yak›nl›-
¤›n inkiflaf›na bakan ve peygam-
ber vârisli¤inden gelen, k›sa ve
yüksek olan tarikat berzah›na u¤-
ramadan zahirden hakikate ge-
çen velîlik mesle¤i.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayet: il, flehir.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. En iyi Allah bilir.
2. Daha yok mu? (Kaf Suresi: 30.)

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
Allahü a’lem: Allah bilir.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›k-
lar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
hükmüne: yerine, de¤erine.

hususî: özel.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
ihsan-› ‹lâhî: Cenab-› hakk›n
ikram›.
ikram-› ilâhi: Allah’›n (c.c) ik-
ram› ve ihsan›.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.

kanaat: inanma, görüfl, fikir.
K›ble: güney yönü, cenup.
k›flla: ask. askerlerin topluca
bar›nd›¤› büyük yap›; askerî
birliklere ait bina.
kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese: ders okutulan yer.
meflher-i nuranî: nuranî ser-
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inflaallah. Benim akl›m bu kadar eriyor. Bu kadar tabir
edebildim. Rüyalar›m›n ›slah ve tabirini rica ederim.

Yirmi gün zarf›nda bir rüya daha gördüm: E¤ridir Gö-
lünün kenar›nda yani çak›ll›¤›nda bulunuyormuflum. Bu
denizin kenar›nda büyük bir beyaz çad›r kurulmufl. Çad›-
r›n içinde, büyük bir dire¤in dibinde, üstad›m Said (r.a.)
bulunuyor. Bu esnada eline büyük bir k›rm›z› kapl› kitap
al›p, çad›r›n dire¤ine dayanarak o kitab› okudu. Bilahare
hariçten, k›ble taraf›ndan Mahmut isminde gençten, yeflil
elbiseli birisi gelip Üstad›m›n elinden o kitab› —yani oku-
du¤u hutbeyi— istedi ve ald›. Çad›rdan Mahmut isminde-
ki genç d›flar›ya ç›kt›, k›bleye karfl›, ayak üzere, halklara
dedi ki: “Bu ana gelinceye kadar böyle bir hutbeyi, bir
imam okumam›flt›r” diyerek, o hitabeyi al›p k›bleye kar-
fl› götürdü. O anda uyand›m. Allah hayretsin.

Bu rüyay› da bildi¤im kadar tabir edece¤im: O deniz
ise, fieriat-i Muhammediyedir (a.s.m.). O çad›r ise, Ispar-
ta vilâyetidir. O hutbe ise, Risaletü’n-Nur’ ve Mektuba-
tü’n-Nur’dur. Hutbeyi götüren yeflil elbiseli genç Mah-
mut ise, ya fieyh-i Geylânî, yâ ‹mam-› Rabbanî’dir. Risa-
leler “Makam-› Mahmut” yolunu tarif ediyorlar. Üstad›-
m›n hutbesi olan Risale-i Nur, bu zaman›n bir mehdîsi ve
müceddididir.

Ey küre-i arzda bulunan gençler, hocalar ve halifeler!
Bin senedir insanlar›n arad›¤› Mehdî Hazretlerinin piflda-
r› ve müjdecisi, Üstad›m›n neflretti¤i Risale-i Nur’dur.

Ey benim kardefllerim! Benim gibi âciz bir talebenin
okumas›ndan, anlamas›ndan ne ç›kar? Üstad›ma ne sual 
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âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
halife: öncekinin yerine geçen,
sonradan gelen.
hariç: d›flar›.
hitabe: konuflma, hitap, nutuk.
hutbe: hatip taraf›ndan camiler-
de minbere ç›k›p yap›lan dinî içe-
rikli konuflmalar.
imam: namazda kendisine uyu-

lan, Müslüman cemaate na-
maz k›ld›ran kifli.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
k›ble: güney yönü, cenup.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Makam-› Mahmut: en yük-

sek flefaat makam›, Peygam-
berimizin (a.s.m.) kavuflaca¤›,
Allah taraf›ndan vaat edilen
makam.

mehdî: hidayete eren, do¤ru
yolu tutan, hidayete vesile
olan.

müceddit: din yenileyicisi.

neflr: herkese duyurma, yay-

ma, tamim.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
fleriat-› Muhammediye: islâ-
miye sünnet-i seniyye yolu.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.
vilayet: il, flehir.
zarf›nda: içerisinde.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 242



açabilirim? Kaç kitap okudum da sual açay›m ve mesele
halledeyim? Ne gibi sual soray›m? Dünyada çok kitaplar
vard›r ve o kitaplar› okumuflsunuzdur. Okudu¤unuz ki-
taplar›n hepsini de anlad›n›z m›? Alâküllihâl, anlayama-
d›¤›n›z meseleler çoktur. Üstad›ma sual aç›n›z, meydana
ilim ç›ks›n ve iman hakikati ç›ks›n da dünyada bulunan
üç yüz elli milyon Müslümanlar da istifade etsinler. Ne
kadar müflkülât›n›z varsa halledilsin, bizim gibi âcizler de
istifade etsin.

Ey hocalar ve ehl-i kalp! Soraca¤›n›z suallerin cevap-
lar›n› Risale-i Nur’da bulabilirsiniz. Ehl-i keflf ve kalpten
birisi, benim gibi âciz bir insandan Mehdî’yi soruyor:
“Ne vakit gelecek?” Daha Mehdî’yi anlayamam›fl. Dab-
betülarz-arz kimler oldu¤unu bilmiyor. Bunlara dair, risa-
lelerde birer bahis vard›r. Her müflkül sualin cevab›n› o
risalelerden aray›n›z, bulursunuz.

Ey hocalar ve halifeler! “Bizim ilmimiz bize yeter” de-
yip y›ld›z böce¤i gibi flevkinize, ilminize aldanmay›n. ‹n-
san›n kendi bildi¤i kendine kâfi gelmez. Her insan her
meseleyi anlayamaz. Uyuyorsunuz! Uyudu¤unuz miktar
art›k yeter! Uyanmal›…

Peder ve validem ve cümle arkadafllar›m ve biraderim
Ali çok selâm edip, iki ellerinden öper ve dua etmekte-
dirler.

Kuleönü’nde Sofuo¤lu
Talebeniz

Mustafa Hulûsî (r.h.)

ìÕ
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alâküllihâl: ister istemez, ol-
du¤u kadar, flöyle böyle.
bahis: konu.
birader: kardefl.
Dabbetülarz: hadis-i flerifle
ahir zamanda olaca¤› haber
verilen ve k›yamet alâmetle-
rinden olan bir cins mahlûk.
dair: ait, alakal›, ilgili.
ehl-i kalp: gönül ehli.

ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilin-
meyen hakikatleri, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len velîler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ilim: bilgi, marifet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâfî: yeterli.
mesele: konu.

miktar: kadir, k›ymet, ölçü,
de¤er, derece.
müflkül: güç, zor, çetin.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
peder: baba.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
valide: ana, anne.
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Œ 1 3 3 œ
Risale-i Nur’un tesvidinde çok hizmeti sebkat eden te-

miz kalpli, ihlâsl›, güzel bir haf›z, müdakkik bir hoca olan
Haf›z Halid’in bir f›kras›d›r.

Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman, nadire-i cihan,
hadim-i Kur’ân Said Nursî (r.a.) hakk›nda hissiyat›mdan
binden birini beyan ediyorum:

Üstad›m, kendisi Nur ism-i celîline mazhard›r. Bu
ism-i flerif, kendileri hakk›nda bir ‹sm-i Azam’d›r. Kendi
karyesinin ismi Nurs, validesinin ismi Nuriye, Kadirî üs-
tad›n›n ismi Nureddin, Nakflî üstad›n›n ismi Seyyid Nur
Muhammed, Kur’ân üstatlar›ndan Haf›z Nuri, hizmet-i
Kur’âniyede hususî imam› Zinnureyn, fikrini, kalbini ten-
vir eden Ayet-i Nur olmas› ve müflkül mesailini izaha va-
s›ta olan nur temsilât› gayet k›ymettard›r. Resailinin mec-
muuna Risale-i Nur tesmiyesi, Nur ismi onun hakk›nda
‹sm-i Azam oldu¤unu teyit etmektedir.

Risale-i Nur adl› harika telifat›n bir k›sm› Arabî olmak-
la beraber, Risale-i Nur eczalar› flimdiye kadar yüz on do-
kuza bali¤ olmufltur. Her bir risale, kendi mevzuunda ha-
rikad›r. Gayet yüksek olmakla beraber, Onuncu Söz is-
miyle ifltihar eden haflre dair olan risalesi pek harikad›r,
camidir.

Ulemaca s›rf naklî olan haflri ve neflri, gayet kuvvetli ve
kat’î delâil-i akliye ile ispat etmifltir. Onunla çoklar›n ima-

n›n› kurtarm›fllar. 
1 GkQƒof nônªn≤rdGnh kABÉn«°pV ¢nùrª°sûdG nπn©nL …/òsdGnƒog
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arabî: arapça dil.
ayet-i nur: nur ayeti.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
beyan: anlatma, aç›klama.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
dair: ait, alakal›, ilgili.
delâil-i akliye: ak›l ile bulunan
deliller, akla ait deliller, ak›lla an-
lafl›labilen deliller.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
hâdim-i Kur’an: Kur’an’a hizmet
eden, Kur’an hizmetkâr›.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
haflr: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hususî: özel.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
‹sm-i Âzam: en büyük isim.
ism-i celîl: Celîl ismi, Cenab-› Hak-
k›n büyüklü¤ü ve kudretiyle her
fleyi hükmüne boyun e¤dirdi¤ini
ifade eden ismi.
ism-i flerif: flerefli isim.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kadirî: Abdülkadir-i Geylânî haz-
retlerinin yolunda olan, onun tari-
katine mensup olan.
karye: köy.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmu: bütün hepsi.
mesail: meseleler.
mevzu: konu.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
müellif: eser telif eden, yazan.
müflkül: güç, zor, çetin.

nadire-i cihan: dünyada en-
der, dünyada az bulunan.

naklî: nakil ve rivayete daya-
nan, anlat›ma dayanan, nakil
ile ö¤renilen; akla dayanma-
yan.

nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.

neflr: k›yamet günü bütün
ölülerin dirilmesi.

resail: risaleler.
risale: kitap, eser.
sebkat: geçme, ilerleme.
s›r: manevî hakikat ve mari-
fetler.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-

ma, ›fl›kland›rma.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
tesvid: yaz› ile karalama,
müsvedde yapma.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
valide: ana, anne.
vas›ta: alet, araç.

1. O ki, günefli bir ›fl›k, ay› bir nur yapt›. (Yunus Suresi: 5.)
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ayetinin s›rr›yla diyebilirim ki, Risale-i Nur bir kamer-i ma-
rifettir ki, flems-i hakikat olan Kur’ân Mu’cizülbeyan›n nu-

runu istifaza eylemifl. ki, 
1 ¢pùrªs°ûdG nøpe lOÉnØnà°rùoe pônªn≤rdG oQƒof

olan meflhur kaziye-i felekiyeye mâsadak olmufltur. Hem
diyebilirim ki, Üstad›m, Kur’ân hakk›nda bir kamer hük-
münde olup, sema-i risaletin flemsi olan Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâmdan nuru istifade edip, Risale-i
Nur fleklinde tezahür etmifl.

Üstad›m, baflkalar›nda nadiren bulunan mümtaz
hasletlerinden, zahirî tavr›n›n pek fevkinde bir vaziyet
gösteriyor. Zahir hale bak›lsa, ilmihali bilmiyor gibi görü-
nüyor; birden, bakars›n bir derya kesiliyor. Mezun oldu-
¤u miktar› ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan
istifade derecesi nispetinde söyler. Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâmdan cihet-i istifadesi olmad›¤› vak-
itlerde, yeni ay gibi mahviyet gösterir. “Bende nur yok,
k›ymet yok” der. Bir hasleti de, tam tevazudur ve 
2 *G o¬n©nanQ n™°nVGnƒnJ røne hadisiyle tam amil olmas›d›r.

‹flte bu haslet icabat›ndand›r ki, bizim gibi talebelerin-
den baz› mesail-i ilmiyede muhalefet bulunsa, onlar›n
sözlerini, içinde arar, hak buldu¤u vakit, kemal-i tevazu
ile ve lezzetle kabul ederek teslim eder. “Maflaallah,” der.
“Siz benden daha iyi bildiniz,” der. “Allah raz› olsun,”
der. Hak ve hakikati, nefsin gurur ve enaniyetine daima
tercih eder. Hatta ben baz› meselelerde muhalefet edi-
yordum. Bana karfl› gayet mültefit, memnunâne bir tav›r 
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1. Ay, ›fl›¤›n› güneflten almaktad›r.
2. Kim tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir. (Müslim, Birr: 69; Tirmizî, Birr: 82; Dârimî, Zekât:

35; Taberânî, Sadaka: 12.)

Aleyhissalâtü Vesselâm: sa-
lat ve selam ona olsun.
amil: yapan, iflleyen; yapan,
yap›c›.
cihet-i istifade: faydalanma
ciheti, istifade yönü.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
derya: deniz, bahr.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haslet: huy, özellik.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

icabat: icaplar, gerekenler, lâ-
z›m gelenler; bir ifl için gerek-
li olanlar.

ilmihal: “hâl ilmi” mânâs›nda
herkese gerekli olan dinî hü-
kümleri bildirmek maksad›y-
la yaz›lan kitaplara verilen

isim.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
kamer: Ay.
kamer-i marifet: ilim ay›.
kaziye-i felekiye: astronomi ile
ilgili hüküm.
kemal-i tevazu: tam anlam›yla
alçak gönüllü olma.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› mu’cizü’l-Beyan: aç›kla-
malar› ile ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan (Kur’ân-› Ke-
rim).
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
memnunâne: memnun bir flekil-
de, memnun kalarak.
mesail-i ilmiye: ilmî meseleler.
mesele: konu.
mezun: yetkili, salâhiyetli.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
mültefit: iltifat eden.
mümtaz: meziyetleriyle baflkala-
r›ndan ayr›lan, seçkin.
nadiren: ender olarak, az olarak.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de kö-
tülü¤e de meyli olan duygu.
nisbetinde: oran›nda, ölçüsünde.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
Resul-i Ekrem: çok cömert kerim
olan peygamber.
sema-i risalet: peygamberlik se-
mas›, gö¤ü.
flems-i hakikat: hakikat günefli,
gerçe¤in parlakl›¤›.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tavr: hâl, eda, gidifl.
tercih: ay›rma, seçme.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vaziyet: durum.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
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al›r; e¤er yanl›fl yapsam, güzelce, damar›ma dokunma-
yarak beni ikaz eder. E¤er güzel bir fley söylemifl isem
çok memnun olur.

Üstad›m, bilhassa hikmet-i hakikîye fenninde, yani
hikmet-i fleriat ve ‹slâmiyet noktas›nda pek harikad›r ve
hikmet-i befleriyede daha çok ileridir. Hatta o ilimde, Ef-
lâtun ve ‹bn-i Sina’y› geçmifl diyebilirim.

Bundan on üç sene evvel, Darülhikmeti’l-‹slâmiye aza-
s›ndan iken, küçükten beri flimdiye kadar, manen izn-i
‹lâhî ile onun bir muini ve nâs›r› ve muhaf›z› olan kutb-i
Rabbanî ve kandil-i nuranî Abdülkadir Geylânî (aleyhi
nazarürrahmanî) Hazretlerinin Fütuhu’l-Gayb risalesini
tefeülen açt›¤› esnada,

1 n∂nÑ`r∏`nb …/hGnóoj ÉkÑ`«`/Ñ`nW rÖo∏`rWÉna pánªrµpërdG pQGnO »/a nârfnG
ibaresi ç›kt›. O ibare, onun hakk›nda pek manidar ola-
rak, Eski Said’i Yeni Said’e çevirmesine sebebiyet ver-
mifltir.

Eski Said oldu¤u zamanlarda, ‹ngilizlerin dinî sualleri-
ne gayet lâtif ve müskit bir cevap vermifltir. Ve ilm-i man-
t›kta, ‹bn-i Sina’n›n telifat›ndan geçecek Talikat nam›nda
harika bir risalesi var. ‹flkâl-i mant›k›yeyi k›yas-› istikraî ci-
hetiyle on bine kadar iblâ¤ edip, hiçbir âlimin yetifleme-
di¤i bir derece-i ihata göstermifl. Sünuhat isminde bir ri-
salesinde gördüm ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesse-
lâm, âlem-i manada, bir medresede ona ders verdi¤ini
görmüfl. O ders-i maneviyeye binaen ‹flaratü’l-‹’caz na-
m›ndaki harika tefsiri yazm›fl. Bana bir gün dedi ki:
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âlem-i mana: gözle gördü¤ümüz
âlemin d›fl›ndaki âlem.
aleyhi nazarürrahmani: Rahma-
n›n nazar›nda olsun.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aza: üye.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
derece-i ihata: kapsama, kuflat-
ma derecesi.
ders-i manevî: manevî ders.
evvel: önce.
fen: hüner, marifet, sanat, ilim.
gayet: son derece.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hikmet-i befler: insanlar›n anlay›-
fl›, bilgi ve becerisi.
hikmet-i hakikî: gerçek hikmet.
hikmet-i fleriat: fleriat›n hikmeti.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
ibla¤: ulaflt›rma, erifltirme.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi, do¤ru
muhakeme ve do¤ru düflüncenin
esaslar›n› ve kaidelerini konu
alan ilim.
‹flkâl-i mant›kiye: mant›kla ilgili
müflkül, mant›k ilmi aç›s›ndan çö-
zümü zor kabul edilen konular.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kandil-i nuranî: nuranî kandil,

nurlu kandil.
k›yas-› istikraî: ayr› ayr› hâdi-
selerden yola ç›karak bir ge-
nelleme yapma, istikra yoluy-
la yap›lan k›yas, tüme var›m.
kutb-› Rabbanî: Allah taraf›n-
dan terbiye edilen büyük bir
kutup, âlim.
latîf: güzel, hofl.
manen: mana bak›m›ndan,

manaca.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
medrese: medrese binas›.
memnun: hoflnut, raz›.
muîn: yard›mc›, muavin.
müskit: susturan, karfl›l›¤a
meydan vermeyen, konufla-
mayacak hale getiren.
nam: ad, isim.

nâs›r: yard›mc›, yard›m eden,
muin.
risale: kitap, eser.
sebebiyet: sebep olma.
sual: soru.
tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.

1. Sen Dârülhikmettesin, ehl-i ‹slâm›n yaralar›n› tedaviye çal›fl›yorsun, ancak sen kendin has-
tas›n; kendine kalbini tedavi edecek bir tabip ara.
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“Harb-i Umumî hadisat ve netaiçleri mâni olmasa idi,
‹flaratü’l-‹’caz’›, Allah’›n tevfiki ve izni ile altm›fl cilt yaza-
cakt›m. ‹nflaallah, Risale-i Nur, ahiren o mutasavver ha-
rika tefsirin yerini tutacak.”

Üstad›mla yedi sekiz sene musahabetim esnas›nda mü-

him meflhudat›m çoktur. Fakat, 
1 pôrënÑrdG n¤nY t∫oónJ oInôr£n≤rdnG mu-

cibince, deryaya delâlet maksad› ile bu f›kra kâfi görüldü.
Çünkü, Üstad›mdan iftirak zaman› idi; acele yazd›m. Üs-

tad›m, 
2 pÖrænérdÉpH pÖpMÉ°südGnh ayetinin s›rr›yla çok defa yan-

lar›nda beni musahip bulmak hakk›n› ve teveccüh du-
as›yla yerine getireceklerine eminim…

Haf›z Halid (r.h.)

ìÕ

Œ 1 3 4 œ

(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Aziz, muhterem, müflfik ve mükerrem Üstad›m!

Bu defa irsaline inayet buyurulan Risale-i Nur eczala-
r›n›n dört k›s›ml›k fihristesini ald›m. Daha evvel Otuz Bi-
rinci Mektubun On Üçüncü ve On Dördüncü Lem’alar›-
n› alm›fl, fakat ihtisaslar›m› arza muvaffak olamam›flt›m.
Fihristeler dört taraf›m› ayd›nlatt›lar ve itikatta bir olup, 
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musâhabât: musahabeler, soh-
betler.
musâhib: sohbet eden, birbiriyle
sohbet eden, arkadafl.
mutasavver: tasavvur edilmifl,
tasarlanm›fl, düflünülmüfl, zihinde
canland›r›lm›fl.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükerrem: ikram edilmifl, sayg›
gösterilmifl.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
nam: ad, isim.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
s›r: gizli hakikat.
tefsÎr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›.

ahiren: sonradan.
arz: sunma, bildirme.
aziz: de¤erli.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
derya: deniz, bahr.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
emin: müsterih, rahat.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

fihriste: bir kitapta bulunan
fleyleri s›rayla gösteren liste,
katalog.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hârika: ola¤anüstü.
iftirak: hicran, ayr›l›k.
ihtisas: intiba, izlenim.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

manas›nda kullan›lan bir dua.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.
itikat: inanç, iman.
kâfî: yeterli.
mâni: engel.
meflhudat: görülen, flahit olu-
nan.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.

1. Damla denize delâlet eder.
2. Yan›n›zdaki arkadafl… (Nisâ Suresi: 36.)
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çok metin hikmetlerle baz› a’malde ayr›l›klar› olan dört
mezheb-i hak gibi; bu fakire hakka, hakikate, s›dka, ima-
na, nura, r›zaya giden yollar› gösterdiler. Hâdisat-› dün-
yeviye meflgalesi, flimdiye kadar bafl›mdan geçmemifl bir
tarzda beni yormufl. Koca bir dairenin maddî ve manevî
a¤›r yükü alt›nda tek bafl›ma kald›¤›mdan çok bunalm›fl-
t›m.

Aziz Üstad›m›n Otuz Birinci Mektubun Birinci Lem’a-
s›yla tavsiye buyurdu¤u evrad›n kuvveti, Risale-i Nur’un
feyzi, müflfik Üstad›m›n müstehap duas› ve Üstad›m›n
üstad› Hazret-i Gavs’›n lillâhilhamd en küçük hacetimi
görecek kadar zahir himmeti, mahza bir lütf-i fazl-› ‹lâhî
eseri olarak devam edebildi¤im salâvat-› flerife berekât›y-
la zuhur eden imdad-› Risaletpenahî ve Cenab-› Allah’›n
nihayetsiz in’am ve ihsan ve inayeti sayesinde, yüz bin-
ler hamd ve flükürler olsun, ye’se ve fütura düflmekten
kurtulmufl, yaln›z huzur-i manevînize birkaç sat›rl›k ariza
ile ç›kmak geç kalm›flt›r.

Hakikaten, elmas kalemli çok k›ymetli kardafllar›m›n
âsâr-› Nurun cem ve teksir ve neflrinde gösterdikleri gay-
ret ve himmet ve sevgili Üstad›m›za bu kudsî vazifede
yapt›klar› muavenet, her türlü takdirin fevkindedir. Alla-
hü Zülcelâl cümlesinden raz› olsun ve neflr-i envar-›
Kur’âniyede daimî muvaffak›yetlere mazhar buyursun.

Otuz Birinci Mektubun On Üçüncü ve On Dördüncü
Lem’alar›nda, o kadar büyük dersler, o kadar azametli
hakikatler, o derece flaflaal› hikmetler ve nurlu, kudsî, 
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hâdisat-› dünyeviye: dünyaya
ait ifller, olaylar.
lütf-i fazl-› ilâhi: Allah4›n lütfu,
ihsan ve iyili¤i.
a’mal: ameller, ifller.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
asar-› Nur: Nur eserleri.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
berekât: saadetler, mutluluklar,
hay›rlar, meymenetler.
cem: toplama, biriktirme.
daimî: sürekli, devaml›.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
feyzi: bolluk ve berekete ait.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hacet: ihtiyaç.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakka: Cenab-› Hak.
hamd: teflekkür, flükran.
hikmet: ahlâkî söz, ö¤üt verici
faydal› k›sa söz.
himmet: ceht, gayret.
huzur-› manevî: manevî yer ma-
kam.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanç, itikat.
imdad-› Risaletpenahî: Hz. Pey-
gamberin getirmifl oldu¤u, üm-
metinin bütün saadetlerini temin
edebilecek kabiliyette olan iman
ve Kur’ân hakikatleri.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
kudsî: mukaddes, yüce.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
maddî: madde ile alâkal›.
mahza: saf, halis, kat›ks›z; s›rf, ta
kendisi.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›,
kavi, berk.
mezhep-i hak: hak mezhep,
do¤ru, gerçek mezhep, do¤ru
yol.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
muvaffak›yet: baflarma, ba-

flar›l› olma.
müstecap: duas›) Allah tara-
f›ndan kabul edilen.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
neflr-i envar-› kur’âniye:
Kur’ân-› Kerîm’in nurlar›n›n
yay›lmas›, neflredilmesi.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.

salâvat-› flerife: Hz. Muham-
med (a.s.m.) için yap›lan dua-
lar.
s›dk: do¤ruluk.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tavsiye: ö¤ütleme.
teksir: ço¤altma.
vazife: görev.
ye’s: ümitsizlik.
zahir: aç›k, görünür.
zuhur: ortaya ç›kma.
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lâhutî feyizler mündemiçtir ki, bu bîçare kardeflinizin sö-
nük zekâs›, k›sa düflüncesi, periflan, müflevvefl dima¤›y-
la, hissedebildi¤i zevkleri ifade etmesine imkân yoktur.

‹drak-i maâlî bu küçük akla gerekmez,
Zira, bu terazi o kadar s›kleti çekmez.

On Üçüncü Lem’an›n on üç iflaretle beyan›, Suretü’l-
Felâk ve Suretü’n-Nâs ayetleriyle,

@ pÚ/WBÉ`n«°sûdG päGnõnªng røpe n∂pH ooPƒoYnG uÜnQ rπobnh
1 p¿hôo°†rënj r¿nG uÜnQ n∂pH oPƒoYnGnh

ayetlerinin mecmu-› adedine veya bu iki surenin her bi-

rinde okunmakta olan 
2 pº«/LsôdG p¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpH oPƒoYnG ade-

diyle ve Fatiha baflta say›lmazsa, yüz on üçüncü sureye
tam ve lâtif tevafuk ve iflaret göstermesi nazar-› dikkati
celp etmektedir. Her iflaretin nihayetinde o iflaretteki ha-
kaik, birkaç ensep ve âlâ kelime ile ifade edilmifltir ki,
bundan daha kuvvetli beyan olamaz. ‹htisas›m›, bu ifla-
retlerdeki kelimelerle k›saca arz edece¤im.

B‹R‹NC‹ ‹fiARET: fieytan›n ve onun flerik ve muinleri
olan ehl-i dalâletin flerrinden, ancak fieriat-› Muhamme-
diye (a.s.m.) ile amil ve sünnet-i Ahmediye (a.s.m.) ile
mütemessik olmakla kurtulmak imkân› oldu¤unu.

‹K‹NC‹ ‹fiARET: Küfre giren ehl-i dalâletin kemiyeten çok-
lu¤unun k›ymetsizli¤i; fleytan ve avenelerinin tasallutlar›-
na karfl›, istiaze, isti¤far, h›fz-› ‹lâhîye iltica ve takva ile
Sünnet-i Seniyeye yap›flmaktan baflka çare olmad›¤›n›.
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sap.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
istiaze: s›¤›nma, ba¤lanma, gü-
venme.
isti¤far: af dileme, affedilmeyi is-
teme.
kemmiyât: kemiyetler, nicelikler.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lâhutî: ulûhiyet âlemine mensup
ve müteallik olan, ‹lâhî, Rabbanî.
latîf: güzel, hofl.
mecmu-› adet: adedin yekûnu,
toplam›.
muîn: yard›mc›, muavin.
mündemiç: giren, nüfuz eden,
kar›flan.
müflevvefl: kar›fl›k düzensiz.
mütemessik: temessük eden, bir
fleyi s›ms›k› tutan ve ona yap›flan.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nihayet: en sonunda.
s›klet: a¤›rl›k, yük.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sünnet-i Ahmediye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) sünneti, hâl, söz,
tav›r ve tasdikleri.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
fler: kötülük.
fieriat-› Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) fleriat›; Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) tarif etti¤i,
getirdi¤i ve bildirdi¤i fleriat; ‹slâm
dini.
flerik: ortak.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
tasallut: son derece rahats›z et-
me, musallat olma.
terazi: a¤›rl›k ölçmekte kullan›lan
iki kefeli tart›.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

1. De ki: “Ey Rabbim, fleytanlar›n vesveselerinden Sana s›¤›n›r›m. Onlar›n yan›mda bulunma-
lar›ndan da, ya Rabbi, Sana s›¤›n›r›m.” (Mü'minun Suresi: 97-98.)

2. Tafllanm›fl fleytandan Allah’a s›¤›n›r›m. (Buharî, Bed'ü’l-Halk: 11; Edeb: 76; Müslim, Birr: 109,
110; Ebu Davud, Salât: 18,119,120,122; Tirmizî, Mevakit: 65.)

ala: yüce, yüksek, büyük.
amil: yapan, iflleyen; yapan,
yap›c›.
arz: sunma.
avene: yard›mc›lar, arkadafl-
lar, kafadarlar.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ensep: daha uygun, pek mü-

nasip, çok yerinde.
feyiz: ilim, irfan.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
idrak-› maâlî: yüksek, derin
fikirleri kavrama.
‹htisas: bir kifliye ba¤l›l›k, inti-
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ÜÇÜNCÜ ‹fiARET: Zahiren cüz’î hata ve isyanla çok bü-
yük tahribat yapmakta olan hizbü’fl-fleytana karfl› en kuv-
vetli kal’a olan Kur’ânî kal’aya iltica lâz›m geldi¤ini.

DÖRDÜNCÜ ‹fiARET:

n∂nHÉn°UnG BÉnenh $G nøpªna mánæ°nùnM røpe n∂nHÉn°UnG BÉne
1 n∂°pùrØnf røpªna mánÄ``u«°nS røpe

ayetine bir nevi tefsir mahiyetinde, cüz’î ihtiyar ve icat-
s›z kisb ile flerlere sebebiyet veren fleytan›n müthifl tahri-
bat›na karfl› isti¤far ve Allah’a iltica ve sünnet-i seniyeye
riayet iktiza etti¤ini.

BEfi‹NC‹ ‹fiARET: Kur’ân-› Hakîm’in azîm tergip ve tefl-
viklerinin tam yerinde olup, ehl-i iman›n desais-i fleytani-
yeye kap›lmalar›, imans›zl›ktan ve iman›n zay›fl›¤›ndan
ileri gelmedi¤ini; hem günah-› kebairi iflleyenlerin küfre
girmediklerini.

@ o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤`rãpe rπnªr©nj rønªna
2 o√nônj Gvôn°T mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenh

iki ayetle sabit oldu¤unu ve nihayet Cenab-› Erhamürrâ-
himîn’in Gafur ve Rahîm isimlerini melce ve tahassün-
gâh yaparak fleytandan istiaze edilmesini.

ALTINCI ‹fiARET: Tahayyül-i küfrü tasdik-i küfürle iltibas
ve tasavvur-i dalâleti dalâletin tasdiki suretinde gösteren
desais-i fleytaniyeden kurtulmak için hakaik-› imaniye ve
muhkemat-› Kur’âniyeye sar›lmak ve lümme-i fleytani-
yeden gelen desiselere karfl› istiaze etmek ve her iki 
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azîm: büyük, yüce, ulu.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
cüz’î: küçük, az.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
desais-i fleytaniye: fleytana ait
gizli hileler, fleytan›n hileleri, al-
datmacalar›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
gafur: ma¤firet eden, suç ba¤›flla-
yan, merhamet eden, günahlar›
ba¤›fllayan Allah.
günah-› kebair: büyük günahlar.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hizbüflfleytan: fleytan taraftarlar›.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
iltibas: kar›flt›rmak.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
istiaze: kaç›nma, Allah’a s›¤›nma.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
kal’a: büyük hisar.
kisb: çal›flarak elde etme, çal›fla-
rak kazanma.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
Kur’ân-› Hakim: herfleyi ile hik-
metli Kur’ân.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
melce: s›¤›n›lacak yer.
muhkemât-› Kur’âniye: manas›
gayet aç›k ve net olan Kur’ân
ayetleri.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nev’î: çeflit.
nihayet: en sonunda.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
riayet: uyma, tâbi olma.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

sebebiyet: sebep olma.

fler: kötülük.

sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.

suret: biçim, flekil, tarz.
tahassungâh: sa¤lam s›¤›nak.
tahayyül-i küfrî: küfürle ilgili
hayal, küfür ve inkârla ilgili
meseleleri hayal etme.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tasavvur-i dalâlet: sap›kl›¤›

akl›ndan geçirme.
tastik-i küfür: küfrü onayla-
ma.
tefsîr: aç›klama, izah.
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.
zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibariyle.

1. Sana her ne iyilik eriflirse Allah'tand›r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun se-
bebiyledir. (Nisâ Suresi: 79.)

2. Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa, onun mükâfat›n› görür. Kim de zerre kadar bir kötülük
yaparsa onun cezas›n› görür. (Zilzal Suresi: 7-8.)
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manevî yaraya karfl› sünnet-i seniyyeyi merhem yapmak
icap etti¤ini.

YED‹NC‹ ‹fiARET: Erkân-› imaniyeden biri olan kadere

te’vilsiz iman etmek lâz›m oldu¤unu ve günah-› kebireyi
iflleyen mü’min kalabilece¤ini; fakat fleytanlar›n tahriba-
t›na karfl› Cenab-› Hakk›n bin bir isminin tecelli etmekte
oldu¤unu; Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhe-
binden ayr›lmamak ve Kur’ân’›n çetin ve metin kal’as›na
girerek sünnet-i seniyenin muktezas›na tevfik-i hareket
eylemekle kurtulmaya muvaffak olunaca¤›n›.

SEK‹Z‹NC‹ ‹fiARET: Küfür ve dalâlet yoluna, insanlar›n na-

s›l ihtiyarlar›yla sülûk ettiklerini ve bunlar›n nas›l hayat
geçirebildiklerini aliyyü’l-âlâ bir tarzda ders verdikten
sonra, ehl-i iman için Kur’ân’›n himayesi alt›na iman-›
tam ve itikad-› kâmil ile girmek ve sünnet-i seniyenin da-
ire-i nuraniyesine seve seve dâhil olmakl›¤›n ne kadar
güzel oldu¤unu.

DOKUZUNCU ‹fiARET: Hizbullah›n neden çok defa hiz-

bü’fl-fleytan olan ehl-i dalâlete ma¤lûp olduklar›n›; Medi-
ne münaf›klar›n›n dalâlette ›srar ederek hidayete girme-
meleri ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n iki
muharebedeki ma¤lûbiyetinin hikmetini beyan ederek,
O Seyyidü’l-Mürselîn’in sünnetine ittiba sayesinde mu-
vakkat ac›lar›n geçece¤ini.
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iman-› tam: tam inançl›.
istiaze: kaç›nma, Allah’a s›¤›nma.
itakad-› kâmil: mükemmel
inançl›.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
kal’a: büyük hisar.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lümme-i fleytaniye: fleytan›n
vesvesesi, fleytan›n verdi¤i ku-
runtu.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
mü’min: iman eden, inanan.
muharebe: savaflma, savafl.
muktezâ: iktiza etme, gerekme.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
muvakkat: geçici.
Resul-i Ekrem: cömert mükem-
mel resul.
Seyyidü’l-Mürselîn: peygamber-
lerin efendisi.
sülûk: bir yola girme, bir yol tut-
ma.
sünnet: adet, yol, davran›fl.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarz: usul, yol.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tevfik-› hareket: hareketin uy-
gunlu¤u; uygun davran›flta bu-
lunma.
tevil: yorumlama, yorum.

aleyhissalatü vesselam: sa-
lat selam on olsun.
aliyyülâlâ: en üstün, birinci-
lerin birincisi, en iyi.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cemaat: bir mezhebe veya
bir gruba ba¤l› olanlar›n olufl-
turdu¤u topluluk.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
dahil: girme, içinde olma.
daire-i nuraniye: nurlu, ay-
d›nl›k daire.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten

ayr›lmak, azmak.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i hak: ehl-i sünnet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
Ehl-i Sünnet ve cemaat: ‹s-
lam’› ilk günkü safiyetiyle ka-
bul ederek dinden olmayan
fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz. Pey-
gamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.

erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
günah-› kebair: büyük gü-
nahlar.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hikmet: gizli sebep, gaye.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hizbullah: Allah’›n taraftar›,
Allah’a ba¤l› olan topluluk.
hizbüflfleytan: fleytan taraf-
tarlar›.
ihtiyar: irade, tercih.
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ONUNCU ‹fiARET: ‹blisin en mühim bir desisesi olarak
kendine tâbi olanlara kendini inkâr ettirdi¤inden —dört
misal ile izah suretiyle— bahis; ehl-i imana cin ve ins
fleytanlar›n›n flerlerinden, Allah’a iltica etmekle selâmete
kavuflulaca¤›n›.

ON B‹R‹NC‹ ‹fiARET: Cirm ve cismi küçük, cürüm ve zul-
mü büyük, ayb ve zenbi azîm bîçare insan›; kâinat›n hid-
detinden, mahlûkat›n nefretinden, mevcudat›n öfkesin-
den kurtarmak için Kur’ân-› Hakîmin daire-i kudsiyesine
girmeye ve sünnet-i seniyeye ittiba eylemeye davet etti-
¤ini.

ON ‹K‹NC‹ ‹fiARET: Mahdut günahlara Cehennemle mu-
kabelenin mahz-› adalet oldu¤una, Cehennemin ceza-i
amel, Cennetin fazl-› ‹lâhî ile oldu¤una; seyyienin az ya-
z›l›p, hasenenin çok yaz›lmas›na; ehl-i dalâletin muvaffa-
kiyetlerinin —hâflâ— kendilerinde hakikat oldu¤una ve-
ya ehl-i hakta zaaf bulundu¤una delâlet etmedi¤ini gös-
teren dört merakl› suale gayet fasih ve beli¤ cevaplar

vermek suretiyle, ehl-i iman›, 
1 $G oánaÉnîne pánªrµpërdG o¢SrGnQ

düsturuna, her türlü saadeti cami olan Kur’ân ve sünnet
flahrah›na girmeye teflvik etti¤ini.

ON ÜÇÜNCÜ ‹fiARET: Üç noktas›yla, fleytan›n desiseleri-
ne müptelâ olan bîçare insana, hayat-› diniye, hayat-›
flahsiye ve hayat-› içtimaiye selâmeti ve s›hhat-i fikir ve
istikamet-i nazar ve selâmet-i kalp için muhkemat-›
Kur’âniye mizanlar›yla ve sünnet-i seniye terazileriyle
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ayb: utan›lacak fley, kusur.
azîm: büyük.
bahis: bahs, konu yapma, anla-
t›m.
beli¤: belagatla, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ceza-i amel: yap›lan iflin karfl›l›¤›.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
cirim: cans›z cisim.
cürüm: hata, suç.
daire-i kudsiye: mukaddes, mu-
azzez daire.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hak: ehl-i sünnet.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fasîh: âflikâr, sarih, aç›k.
fazl-› ‹lâhî: Allah’›n lutfu, ihsan›.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasene: sevap.
hayat-› diniye: dinî hayat.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hayat-› flahsiye: flahsa ait hayat,
özel yaflama biçimi.
‹blis: fleytan.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
istikamet-i nazar: bak›fl aç›s›.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayetinde sa-
y›s›z hikmetler bulunan Kur’ân.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahz-› adalet: gerçek adalet,
adaletin tâ kendisi, adaletin asl›.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
misal: örnek, nümune.
mizan: ölçü, ayar.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

1. Hikmetin bafl› Allah korkusudur. (Keflfü’I-Hafâ, 1:421.)

mukabele: karfl›l›k verme.
müptelâ: tutulmufl, tutkun,
ba¤›ml›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
selâmet: kurtulufl, halâs.
selâmet-i kalp: kalp selâme-
ti, kalbin korku ve endifleden
uzak olmas›.

fler: kötülük.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç,
günah.
s›hhat-› fikir: fikrin sa¤laml›-
¤›, düflüncenin do¤rulu¤u,
gerçekli¤i.
sual: soru.
sünnet: Peygamberimizin hal
ve hareketleri.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;

yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
terazi: a¤›rl›k ölçmekte kulla-
n›lan iki kefeli tart›.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zenb: günah, suç, kabahat.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
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âmâl ve hat›rat›n› tart ve Kur’ân’› ve Sünnet-i Seniyeyi

daima rehber yap; 
1 pº«/LsôdG p¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpH oPƒoYnG diyerek

Cenab-› Hakka ilticada bulun, diye çok k›ymetli tavsiye-

de bulundu¤unu ve 
2 l∂°rùpe o¬oeÉnàpN nev’inden on üç ‹flaret

hâlinde tefsir olunan Suretü’n-Nâs ve iki ayeti tekrar ile
derse nihayet verdi¤ini, gayet zevkli ve flevkli ve alâkal›
bir surette beyan ve ifade eylemektedir.

On Dördüncü Lem’an›n Birinci Makam›n› teflkil eden
iki mesele bence çok mühimdir. Bu dersin takrir ve tah-
ririne vesile olan Re’fet Bey kardeflimizden Allah raz› ol-
sun. ‹kinci Makam bafll› bafl›na bir flaheserdir.

3 ∫ hakk›ndaki beyan buyurulan alt› s›r,

öyle bir hazine-i esrar-› Rabbanîdir ki; ancak Rahman-›
Rahîm’in inayetiyle bu mübarek eseri okuyup anlayanlar
ondan zevk alabilirler.

Bundan evvelki bir mektupta, ihtiyars›z Birinci Sözü

teflkil eden ∫ hakk›ndaki mübarek eserden

kalb-i âciziye gelen baz› hofl tefekkürattan bahsetmifltim.
Daima flefkatle dua ve derslerinden istifade ettiren Mu-

azzez Üstad›m, benim daha evvelden de ∫
içindeki Rahman ve Rahîm isimlerinin hikmet-i tahsisi
hususundaki sualime, ikinci mutantan bir cevap daha lüt-
fetmifl oluyorlar. Bu mazhariyetten dolay› Hâl›k-› Ra-
hîm’e ne kadar flükretsem azd›r.
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1. Tafllanm›fl fleytandan Allah’a s›¤›n›r›m. (Buharî, Bed'ü’l-Halk: 11; Edeb: 76; Müslim, Birr: 109,
110; Ebu Davud, Salât: 18,119,120,122; Tirmizî, Mevakit: 65.)

2. Arkas› misktir. (Mutaffifin Suresi: 26.)
3. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

lenme.
mesele: konu.
muazzez: izzetlenmifl.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mutantan: çok parlak.
nev: tür, çeflit.
nihayet: son.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Rahman-› Rahîm: rahman ve Ra-
him olan Allah; dünya ve ahirette
yaratt›klar›na sonsuz rahmet, flef-
kat ve merhametiyle muamele
eden Allah.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
flaheser: de¤eri üstün olan, üstün
vas›fl›.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
sual: soru.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahrir: yazma, yaz›.
takrir: anlatma, anlat›fl; sözle ifa-
de.
tavsiye: ö¤ütleme.
tefekkürat: tefekkürler.
tefsîr: aç›klama, izah.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vesile: bahane, sebep.

âmâl: emeller, arzular, istek-
ler.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
Cenab-› Hak: Allah.
evvel: önce.
gayet: son derece.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-

hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hazine-i esrar-› Rabbani: Al-
lah’›n s›rlar hazinesi.
hikmet-i tahsis: tahsis hik-
meti.
husus: mevzu, konu.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.

iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
mazhariyet: nail olma, fleref-
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Fihristeyi harfi harfine henüz okuyamad›m; fakat, in-
flaallah okuyaca¤›m. On Birinci Mektubun neleri ihtiva
etti¤ini ö¤rendim. Yaz›lmayan ve rahmet-i ‹lâhiyeden ya-
z›lmas›na muvaffak›yet niyaz olunan âsâr›n da, neflrine
muvaffak›yetinizi eltaf-› Sübhaniyeden tazarru ve niyaz
eylerim. Otuzuncu Sözün, mahkeme bafl kâtibini nas›l
tehdit etti¤ini, hat›ras›n› tamam›yla gözümün önüne ge-
tirdim.

Fihriste-i güldeste: Fihriste nam› alt›ndaki bütün ri-

salelerde yaz›l› oldu¤u tarzda de¤ildir. Tamamen hususi-
yet göstermektedir. Sözler’in ve Mektuplar›n bir hülâsa-
tü’l-hülâsas› denecek vaziyettedir.

Âsâr-› nurun bir zübdesi, hazain-i nurun elmas anah-
tar›, resail ve Mektubat’›n nurlu kap›s› olan bu hay›rl› te-
life sebep olanlar› da, müellifini de, Allahü Zülcelâl ve’l-
Kemal Hazretleri, saadet-i dâreyne mazhar buyursun.
Âmin.

Hulûsî

ìÕ
Œ 1 3 5 œ

(Hüsrev’in fihriste hakk›nda bir f›kras›d›r.)

Aziz Üstad›m,

Senelerden beri vücuda getirilen misilsiz âsâra, Otuz
Birinci Mektubun On Beflinci Lem’as›yla öyle misilsiz bir
eser daha ilâve buyurulmufl oluyor ki; o flaheserler, 
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Allahü zülcelâl ve’l-kemal: mü-
kemmel izzet, heybet, azamet
sahibi Allah.
asar: eserler.
asar-› nur: Nur eserleri.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
eltaf-› Süphaniye: süphan olan
Allah’›n lütuflar›; güzellikleri ve ni-
metleri.
fihriste: katalog, liste.
hulasâtü’l-hulâsa: hulâsan›n hu-
lâsas›, özünün özü.

hususiyat: ay›r›c› özellikler.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilâve: ekleme, katma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.

nam: ad, isim.
neflr: yay›m, yay›n.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
resail: risaleler, kitaplar.
risale: kitap, eser.
saadet-i dâreyn: iki cihan sa-
adeti, dünya ve ahiret mutlu-
lu¤u.
flaheser: de¤eri üstün olan,

üstün vas›fl›.
tarz: biçim, flekil.
tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
vaziyet: durum.
vücut: var olma, varl›k.
zübde: netice, sonuç, hulâsa,
öz.
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böyle flah bir eseri; o harika bediiyat, böyle bedî bir züb-
deyi; o acip telifat, böyle acip bir mecmuay›; o azîm ha-
kaik, böyle azîm bir külliyat-› hakaik› ve o nurlu risaleler,
böyle nurlu bir fihristeyi istiyordu. Yüz binler flükrolsun
ol Feyyaz-› Mutlak Hazretlerine ki; hiç bir müellifin mu-
vaffak olamad›¤› böyle misilsiz eseri hazine-i rahmetin-
den ihsan etmekle, yüz yirmi adede vâs›l olan Külliyat-›
Nur’u, yüz yirmi sahifeden afla¤› olmayan misilsiz fihris-
tesiyle bir yerde toplam›fl bulunuyor. Bu risalenin menfa-
ati, fevaidi o kadar çok ki; izaha hacet yok. Bu k›ymet-
tar risale, kendi kendini lây›k oldu¤u bir tarzda methedi-
yor. Hem o kadar güzel methediyor ki; fevkinde beyan
olamaz.

Hüsrev
ìÕ

Œ 1 3 6 œ

(Dereli Haf›z Ahmed Efendinin çok manidar
rüyal› bir f›kras›d›r.)

Aziz ve Müflfik Üstad›m Efendim,

Bir gün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir
çok kalabal›k ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i
tevhide devam ediyordum. O ahalinin cümlesi Nasarâ
imifl. Biz aflikâre Kelime-i Tevhidi çekti¤imizden, hepsi
bize ifltirak etti. Her yüz bafl›nda, “Muhammedürresulul-
lah” diyorum. O Nasarâlar, ‹sa ruhullah diyorlar. Onlara
dedim ki; “Yahu, biz ‹sa Aleyhisselâm› tasdik ediyoruz.” 
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k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
külliyat-› hakaik: gerçekleri an-
latan kitaplar.
Külliyat-› Nur: Risale-i Nur külli-
yat›.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
mecmua: dergi.
menfaat: fayda.
meth: övme.
misil: benzer, efl.
müellifin: müellifler, eser telif
edenler, kitap yazanlar, eser sa-
hipleri.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nasarâ: Hristiyanlar.
risale: konu, bölüm.
ruhullah: Hz. ‹sa için kullan›lan
bir terim, Hz. ‹sa (a.s.).
flah: benzerlerine oranla en iyi,
en üstün.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
tarz: üslûp, eda.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
zübde: bir fleyin en mühim k›sm›,
bir fleyin özü, seçkin k›sm›.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahali: halk.
âlem-i menam: uyku âlemi,
rüya âlemi.
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
azim: büyük, yüce.
aziz: de¤erli.
bedî: eflsiz güzel.
bediiyat: güzellikler, sanat
eserleri.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
fevait: faydalar.
fevkinde: üstünde.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta ba¤l› olmadan çok
çok bereket ve bolluk veren
Allah (c.c.).
fihriste: katalog, liste.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hacet: ihtiyaç.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.

hârika: ola¤anüstü.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ifltirak: kat›lma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kelime-i tevhid: tevhid-i ‹lâ-
hîyi ifade eden lâilahe illallah
Muhammedün Resulullah
cümlesi.
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“Ve kendilerine Kelime-i Tevhidi okudum,” ‹sa ruhullah”
dedim, ‹flte bak›n›z, ben sizin peygamberinizi tasdik edi-
yorum, siz de bizim peygamberimizi tasdik etseniz ne
olur, dedim. “Hay›r! ‹sa Aleyhisselâm gökten inmedikçe
ve sizin peygamberinizi tasdik aflikâr etmedikçe, biz tas-
dik etmeyiz” dediler. Bunun üzerine yan›mda iki arkadafl
bulundu. Lâkin arkadafllar›m kimler oldu¤unu bilmiyo-
rum. Biz dua edelim de, ‹sa Aleyhisselâm gelsin ve bizi
nas›l tasdik ediyor göreceksiniz. Dua ettik. ‹ki kifli,
“Âmin” dediler. Lâkin ‹sa Aleyhisselâm gelmeyince mü-
teessir olduk. Yine dua ettik: “Yâ Rabbi, bizi bunlar›n ya-
n›nda mahcup etme” dedik. “Bu din âlî de¤il mi?”

Tahminen, aras› bir saat veya bir buçuk saat sonra,
karfl›dan üç kifli ç›kt›. Elhamdülillâh, ‹sa Aleyhisselâm ge-
liyor. Bakt›m birisi sakall›, ikisi flabb-i emred. Dedim: ‹sa
Aleyhisselâm otuz üç yafl›nda oldu¤u hâlde gö¤e huruç
etti; ne için sakal›nda beyaz var?” Kalbime geldi ki; Alla-
hü a’lem, ‹sa Aleyhisselâm de¤ilse? Bu zat, o iki arkada-
fl›yla yan›m›za geldiler. Dikkatle bakt›m; Üstad›m›n sima-
s› ve elbisesidir. Bizim yan›m›za gelince, bizim alt›m›z
ma¤ara imifl. Yan›ndaki iki kifliye emretti: fiurada kilitli
salipler, haçlar var. Cümlesini ç›kar›n›z. Ç›kard›lar. Nasa-
râlara karfl› hepsini k›rd› ve kelime-i Tevhid getirip Pey-
gamberimizi tasdik edince, bizde Nasarâlara; “Bak›n›z,
iflte ‹sa Aleyhisselâm›n vekili geldi” deyince, cümlesi tas-
dik ettiler.

Allahü a’lem, bu rüyan›n bir tabiri fludur ki: Üstad›m›-
z›n Kur’ân-› Hakîm’den ald›¤› ve neflretti¤i Risale-i Nur 
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âlî: yüce, yüksek, ulu.
Allahü a’lem: Allah bilir.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
haç: H›ristiyanl›kta Hz. ‹sa’n›n
çarm›ha geriliflini simgeleyen
özel sembol.
huruc: ç›kma, d›flar› ç›kma, ç›-
k›fl.
kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâ-

hîyi ifade eden lâilahe illallah
Muhammedün Resulullah
cümlesi.
mahcup: utanan, utanm›fl.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nasarâ: Hristiyanlar.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
rabbi: benim Rabbim, Al-
lah’›m.

ruhullah: Hz. ‹sa için kullan›-
lan bir terim, Hz. ‹sa (a.s.).
flabb-i emred: henüz sakal›
b›y›¤› ç›kmam›fl genç.
sima: yüz, çehre.
tabir: yorum, yorumlama.
tahminen: tahminî olarak,
yaklafl›k olarak, afla¤› yukar›.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
zat: kifli, flah›s, fert.
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vas›tas›yla Nasarân›n bir k›sm› ‹slâmiyeti kabul edecek ve
Nasarâ Müslümanlar› veya Hristiyan mü’minleri hükmü-
ne geçip Üstad›m›z›n sözlerini ‹sa Aleyhisselâm sözleri
nev’inden hüsn-i kabul edeceklerine iflarettir.

Evet, Risale-i Nur’da öyle bir kuvvet vard›r ki, Avru-
pa’n›n en muannit feylesoflar›n› dahi teslime mecbur
eder. Her ruhun bir ihtiyac-› hakikîsi olan, hakikî iman
nurunu arayan Hristiyan muvahhitler, elbette Risale-i
Nur’u görseler (Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm›n vesâyâs›
nev’inden) kabul edip sar›lacaklard›r.

Dereli Mutaf

Haf›z Ahmed
ìÕ

Œ 1 3 7 œ
(As›m Beyin f›kras›d›r.)

Bu Risale Fihristesi, hakikaten menba-› Nur ve mec-
ma-i hakikattir. Elhak Nur fihristeleridir. fiöyle söyleyebi-
lirim ki: Otuz Üç Söz, Otuz Üç Mektubun her biri, feye-
zanda bir menba-i Nur-i hakikat ve gülistan-› ba¤-› cinan-
d›r. Binaenaleyh bu müteaddit güller ba¤›n›n her birisin-
de müteaddit güller kopar›p dört k›s›m üzerine güller de-
meti yap›lm›fl gibi vücuda getirilmifl bir eser-i cihan-k›y-
met oldu¤una kanaat ettim.

Bu fihristeleri okumak; herhâlde ve behemehâl Söz ve
Mektuplar risale-i flerifenizi görmek, okumak, yazmak
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müteaddit: çeflitli, bir çok.
muvahhit: tevhit eden, Cenab-›
Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine ina-
nan, Allah’› birleyen.
nasarâ: Hristiyanlar.
nev: cins.
risale-i flerife: flerefli, mübarek ri-
sale, kitap.
vas›ta: alet, araç.
vesaya: vasiyetler.

behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
eser-i cihan-k›ymet: cihan
de¤erinde eser.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe
ile u¤raflan.
fihriste: katalog, liste.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gülistan-› ba¤-› cinan: Cen-
net ba¤›n›n güllükleri, Cennet
ba¤›n›n gül bahçeleri.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
ihtiyac-› hakiki: gerçek laz›m

olan.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
mecma-› hakikat: hakikatle-
rin toplan›p bir araya geldi¤i
mahal, yer.
menba-› Nur: nur kayna¤›.
menba-› Nuru hakikat: as›l
nurlar›n kayna¤›.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
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için insan› ifltiyak ve gayrete sevk ediyor ve fliddetle kam-
ç›l›yor. Fakirce, noksan olan risale-i flerifelerin hangisini
evvelâ yazay›m? Çünkü; her biri birbirleriyle nur ve ha-
kikat müsabakas›na ç›km›fl diye, mütelâfli ve heyecanl›
bir vaziyetteyim. ‹nflaallah dua-i üstadaneleriyle kâffesini
yazar›m. fiuras›n› da arz etmek isterim ki; Sabri Efendi
kardeflimin ilhah› ve zat-› Üstadânelerinin ilham› ile Fih-
ristelerin telifi çok musîb ve hay›rl› hem hadsiz hakikat-
lere anahtar olmufltur...

Cenab-› Hak, Sevgili Üstad›m›z› afiyette daim, ömür-
lerine bereket ve her bir umurunda muvaffak›yet ihsan
buyursun da, pek çok zamanlar bafl›m›zda tac-› zafer ola-
rak tafl›yal›m ve hizmet-i Kur’ân’da çal›flal›m, yorulal›m,
yol alal›m. Ve cümle mü’minîn de istifade etsin ve ehl-i
bid’a ve mülhitlerin de bafllar› yere gelsin.

Talebeniz
As›m (r.h.)

ìÕ

Œ 1 3 8 œ
(Kuleönü’nden Sar›b›çak Mustafa’n›n küçük

kardefli Küçük Ali’in f›kras›d›r.)

(Bulundu¤umuz asr›n yaral›lar›ndan, manevî dok-
tora muhtaç bir gencin f›kras›d›r.)

Aziz, flefkatli, muhterem Üstad›m,

Bulundu¤umuz as›r, manevî seferberlik (harp) zaman›
oldu¤undan, vücudumdaki yaralara bakt›kça, yaralar 
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afiyet: sa¤l›k, esenlik.
arz: söyleme, ifade etme.
asr: yüzy›l, as›r.
aziz: de¤erli.
bereket: saadet, mutluluk, Allah
vergisi.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dua-i üstadâne: üstatça, üstat gi-
bi yap›lan dua.
ehl-i bid’a: Ehl-i Sünnet Velcema-
at’›n d›fl›nda kalan bütün gruplar.
evvelâ: öncelikle.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.

ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ilhah: israr etme, bir fleyin
kabulü için son derece diren-
me.
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an
fley.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.

kâffe: hep, bütün, cümle, ta-
mam›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mü’min: iman eden, inanan.
muhtâc: ihtiyac› olan.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
müsabaka: yar›flma.
musîb: isabet eden, yan›lma-
yan, yan›lg›ya düflmeyen.
mütelâflî: telâfl eden, afl›r› te-
lâfl gösteren, acele eden, ace-

leci, telâfll›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
nur: ilim.
risale-i flerife: flerefli, müba-
rek risale, kitap.
seferberlik: savafl zaman›.
sevk: yöneltme, gönderme.
tac-› zafer: zafer tac›.
telif: yaz›lm›fl, ortaya konul-
mufl eser.
umur: ifller.
vaziyet: durum.
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gitgide daha fazlalaflmakta iken bir gün iflittim ki, “Sa¤-
dan sola geçiniz” diye ilân ediyorlar. Ve otuz iki harfin bir
kaç adedini gaip edip ilân edince öyle bir yara daha aç›l-
d› ki; evvelki yaralar› unutturdu. Nas›l ki nass-› Kur’ân’da

kánªrMnQ n∂rfoónd røpe ÉnæpJ'G BÉ`næ`s`HnQ GƒodÉn≤na p∞r¡nµ``rdG n‹pG oán«`ràpØrdG …nhnG rPpG
1 Gkón°TnQ ÉnfpôrenG røpe Énænd rÅ`u«`ngnh

Ashab-› Kehf Efendilerimiz —asr›m›zdaki tahammül edil-
meyen fenal›k gibi— o as›rda fenal›ktan, fitneden kaça-
rak ma¤araya iltica ettiler. Sebebi ise; din-i hak üzere bu-
lunan ehl-i iman›, zamanlar›n›n padiflah› olan Dakyanus,
putperestli¤e davet edip kabul edenleri putlara kurban
kestirip, kabul etmeyenleri katliam etti¤i s›rada, Ashab-›
Kehf Efendilerimiz ma¤araya çekildiler.

Ben de, asr›m›za ve yaralar›m›za bakt›kça, bütün gün
ruhum ç›rp›nmakta iken “Acaba bu karmakar›fl›k za-
manda, benim gibi böyle manevî yaral› gençler, o Mah-
keme-i Kübrada, Cenab-› Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes
Hazretlerinin huzurunda ve Peygamberimiz Muhammed
Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizden nas›l flefa-
at dileyebilirler?” diyerek bütün gün ruhum a¤lard›. Ma-
dem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma, binlerce
maddî ve manevî yaral›lar, dilsizler, nüzul olmufl, bütün
kalbi kararm›fl, iman› yok bedevî adamlar, Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâm›n yan›na vard›¤›nda, bir saat, bir
gün sohbet-i Nebevîde bulunur; sonra kavim ve kabi-
lelerine rehber ve muallim olarak döndüler. Ve madem
k›yamete kadar bâkî b›rakt›¤› Kur’ân ve Kur’ân’›n tayin 
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sülaleden gelen insanlar.
katl: öldürme, katletme.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
nass-› Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
kesin, flüpheye ihtimal b›rakma-
yan hükmü. Kur’ân’›n delilli¤i.
nüzul: vücudun tamam›n›n veya
bir k›sm›n›n tutulmas›, inme, felç.
putperestlik: puta tapma duru-
mu, puta tap›c›l›k.
flefaat: Hz. Peygamberin ve di¤er
salih kullar›n, baz› günahkâr
mü’minleri ba¤›fllamas›n› Al-
lah’tan dilemeleri.
sohbet-i Nebeviye: Peygamberi-
mizin (a.s.m.) sohbeti.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.

1. O gençler ma¤araya s›¤›nd›klar›nda, “Ey Rabbimiz,” demifllerdi. “Bize yüce kat›ndan bir rah-
met ver ve iflimizde Senin r›zana eriflmek için muvaffakiyet nasip et. (Kehf Suresi: 10.)

Aleyhissalât Vesselâm: Al-
lah’›n salat ve selam› ona ol-
sun.

Ashab-› Kehf: Kur’ân-› Ke-
rîm’de anlat›lan, devirlerinde-
ki zulümden kaç›p, bir ma¤a-
rada Allah’a s›¤›nan ve 300
küsur sene uyuduktan sonra
uyanarak bir müddet daha
yaflad›ktan sonra ölen yedi

kifli.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bedevî: çölde ve iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan.
Cenab-› Vacibü’l-Vücud ve
Tekaddes: varl›¤› zatî ve za-
ruri olan mukaddes Allah
(c.c).

din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
fitne: dinsizlik, cânîlik.
gaip: görünmeyen, haz›r ol-
mayan, yok olan, kay›p.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
kabile: birlikte yaflayan ve bir
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etmifl oldu¤u manevî doktorlar, k›yamete kadar gelecek
mü’minlere maddî ve manevî doktorluk vazifesini göre-
cekler ve flimdiki hâl vilâyetimiz dâhilinde bulunan mane-
vî doktora müracaat edeyim, diyerek ruhum her an gez-
mekte iken bîhufl olup yatt›m.

Bana rüyamda üç flah›s gösterildi. ‹kisinin ismini söy-
lemediler. Di¤eri Üstad›m Bediüzzaman’›, ismiyle söyle-
diler. Hemen eline yap›fl›p ellerini öptüm. Üstad›m ace-
le olarak, cebinden bir kalem ve bir kâ¤›t parças› ç›kar›p
bana verdi, hemen uyand›m. Peder ve validem ehl-i kalp
oldu¤undan, rüyay› anlatt›m. Pederim; “Bu zat Barla’ya
henüz yeni geldi. Bir-iki sene kadar oldu. Git, müracaat
et” dedi. Ben dedim: “Daha askere gitmedim, yafl›m
genç. Böyle büyük manevî bir doktorun yan›na bu yara-
lar ile nas›l gideyim ve nas›l cerrahiyesine dayanay›m?”
Bana, “Git” denildi. Hitap iki oldu. Hemen, sabahleyin
kalk›p gittim. Üstad›m› görünce, bir-iki dakika titredim.
Sonra, fesübhanallah, dedim. Doktoru görünce o yara-
lar bütün kuvvetleriyle ba¤›r›yorlar. Verdi¤i eczalara ta-
hammül edemeyecekler. O yaralar› açamad›m. Üstad›m
da talebeli¤e kabul edip, befl vakit farz› b›rakmayaca¤›ma
çok çok tembih etti. Avdetten bir-iki ay sonra, hemen
askere gittim. Terhis oluncaya kadar; (yirmi mah mukad-
dem) bu yaralar içinde, her saat ve her dakika, “Elmev-
tü hakkun” kaziyesini düflünüp, “Acaba benim hâlim ne
olur?” derdim. Memlekete avdetimde, a¤abeyim Mus-
tafa’y› (rahmeten vâsiaten) görünce ruhum biraz geniflle-
di. Acaba, bu nereden ileri geliyor, dedim. Bir-iki gün 

260 | BARLA LÂH‹KASI

avdet: geri gelme, dönüfl.
bîhufl: flaflk›n, sersem.
cerrahiye: ameliyat.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
ecza: ilaçlar.
ehl-i kalp: kalbi uyan›k, basireti
ziyade olan.
el-mevtü hakk›n: ölüm gerçek-
tir.
farz: namaz.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne gü-
zel yaratm›fl; Allah bütün noksan-
l›klardan münezzehtir, her fley
kendine tespih eder anlam›nda
olup hayret ve taaccübü ifade
için söylenir.
hâl: durum, vaziyet.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
kaziye: önerme, teklif, hüküm.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
mü’min: iman eden, inanan.
mukaddem: öncelik tan›nan,
öncelikli.
müracaat: baflvurma, dan›fl-

ma.
peder: baba, ata.
rahmeten vasia: genifl olan
rahmet, merhamet ve ac›ma.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
talebe: ö¤renci.

tenbîh: uyar›, ihtar.
terhis: askerli¤ini bitirenlerin
ordudan gitmelerine izin ver-
me, b›rakma.
valide: ana, anne.
vilayet: il, flehir.
zat: kifli, flah›s, fert.
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sonra, mübarek ramazan-› flerif gecesi üçüncü hitap ola-
rak, yine rü’yamda, memleketimizin kenar›nda, Üstad›m
Bediüzzaman elinde bir asa, çoban olup dellâll›¤› ilân
ediyor. Ve diyor; “Ben Kur’ân’›n dellâl›y›m” diye yüksek
sesle ba¤›r›yor, ilân ediyor. Ben heyecan›mdan hemen
uyand›m.

Demek bak›n›z, ey kardefllerim ve bütün mü’minler!
Üstad›m Hazretleri, de¤il memleketimize, bütün üç yüz
elli milyon Müslümana her saat, her dakika, her an ba-
¤›r›yor. Benim gibi zahir kula¤›yla dinlemeyiniz, kalp ku-
la¤›yla dinleyelim ki, her an ba¤›r›p ça¤›rd›¤›n› iflitelim.
Madem bu elmas ve cevherler, bu sergiler asr›m›za veril-
mifl; bütün asr›m›zda kazanc›m›z› versek, yine o elmasla-
r›n birinin fiyat›n› veremeyece¤iz. Bahar mevsimi geç-
meden bütün cevherden alal›m. O cevherler ise, Risale-i
Nur Külliyat›d›r.

Ben âciz de Yirmi Dördüncü Sözün Dördüncü ve Be-
flinci Dal›n› okumaya ve yazmaya bafllad›m. Ve yaralar›-
m›n birer birer kurudu¤unu hissedince, Mektubat ve Söz-
ler’i bütün kuvvetimle yazmaya karar verdim. Benim gi-
bi yaral› kardefllerime, bütün Müslümanlara, bütün kuv-
vetimle ba¤›r›yorum: “Eyvah! Bu asr›m›zda, bu yaralar
ile nas›l istirahat edebiliriz, yoksa! Bu asr›n manevî dok-
toru ve ilâçlar› ise, Kur’ân’dan tereflfluh eden Risaletü’n-
Nur ve Mektubatü’n-Nur’dur. Onlara s›k› sar›lal›m.”

Âciz Talebeniz
Ali Ulvî

ìÕ
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âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
asa: de¤nek, sopa.
asr: yüzy›l.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
elmas: çok k›ymetli bir mü-

cevher.
hitap: söz.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
madem: ...den dolay›, böyle

ise.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
ramazan-› flerif: Ramazan
ay›.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
zahir: aç›k, görünür.
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(Kuleönü karyesinden ‹biflo¤lu 
Mehmed’in bir f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m Efendim,

Kardeflim Mustafa risaleleri yazmaya bafllayal› befl se-
ne oldu. Maalesef iki senesini zayi ettik. Üç seneden be-
ri, risaleleri sair arkadafllarla beraber, hizmetimizin hari-
cinde her zaman okuyup istifade ediyoruz. Baz›, köyü-
müzün ehl-i tarikat olanlar›, bidayetten kardeflim Musta-
fa’n›n okudu¤una ehemmiyet vermiyorlard›. Ben de,
“Okunan Sözler, hem tarikate, hem hakikate pek muva-
f›kt›r. Hem bu zaman›n yaralar›na bir ilâçt›r” diyordum.
Ve her ne zaman ye’s içerisinde kalsam kardeflimin yan›-
na gelir, iflitti¤im hakikatleri Risale-i Nurdan okutur, din-
ler ve Risale-i Nurun verdi¤i feyizle yaralar›m tedavi olur,
giderdim. Herhangi bir meseleden bahsedilse, Risale-i
Nurda en iyisi vard›r. Yaln›z çok insanlar var ki Sözlerin
k›ymetini bilmiyorlar. Ben de bütün bu söylenen sözlere
ilâç, risalelerde vard›r diyorum. Olanca kuvvetimle 
küre-i arza ba¤›rarak derim ki: “Hariçte görülen maraz-
lara ilâç vard›r.”

Ey kardefllerim, istifade edelim, Bu risalelerden istifa-
de etmeyenler ne kadar ak›ls›zd›rlar. Çok flükürler olsun
ki, böyle bir zat-› muhtereme Cenab-› Hak bizi erifltirdi.
1 oásæpªrdGnh ! oórªnërdnG
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bidayet: bafllang›ç, ön, ilk.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i tarikat: tarikat mensubu.
feyiz: ilim, irfan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.

istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maraz: hastal›k.
mesele: konu.
muvaf›k: uygun, münasip.

risale: kitap, eser.

tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.

ye’s: ümitsizlik.

zat-› muhterem: muhterem,
sayg›de¤er, ihtiram edilen ki-
fli.

zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.

1. Hamd ve minnet Allah içindir.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 262



Cenab-› Hakk›n rahmetiyle, ihsan›yla, eltaf›yla Üstad-›
Muhteremin himmetiyle ehl-i tarikat ile birlefltik. fiimdi
Sözler’i çok okuyoruz. Ve onlar da çok istifade ediyorlar,
menfaattar oluyorlar. Sözler’in hak oldu¤unu tamam›yla
anlad›lar. Hatta okumak için, kardeflimi çok zaman icbar
ediyorlar. Bir gün kardeflim Mustafa risaleleri yazmakl›-
¤›m için beni teflvik etti. Ben de yazmak için Yirminci
Mektubu ald›m. ‹stinsah etti¤im bu mektupta üç tevafuk
gördüm. Sat›r›n yukar›s›nda iki tane “nihayetsiz” var ve
alt›nda da üç “dünya” tevafuku var. Bu hâlden müteessir
oldum. ‹nflaallah Üstad-› Muhteremimin himmetiyle risa-
leleri yazmaya muvaffak olurum ümidindeyim.

Yirminci Mektubu elimde götürürken, meydanda idi;
karfl›mda muhtar odas› bulundu¤undan risaleyi saklam›fl-
t›m. O gece rüyamda, Üstad-› Muhteremimi büyük bir de-
nizde ve denizin içerisinde sarayda gördüm. Bizim köyün
insanlar› da o saray›n etraf›nda idiler. Âciz talebeniz, doru
ata binerek zat›n›z›n yan›na vard›m. O adamlar bana, de-
nizden nas›l atlad›¤›m› sordular. Ben de o adamlara ceva-
ben: “At yeni nall› oldu¤undan hiç zahmet çekmeden gel-
dim.” Hâlbuki deniz ince bir surette incimat etmiflti. O es-
nada Üstad›m karfl›ma ç›karak, “Ne için Sözleri sakl›yor-
sunuz? Bundan sonra Sözler meydanda olacak” dediniz.
O esnada benden at istediniz. Ben de güzel yürüyüfllü at›
getirdim, o esnada uyand›m. Allah hayretsin.

Âciz Talebeniz

Hac› Mehmed
ìÕ
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k›n seçti¤i kimse.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
risale: kitap, eser.
suret: biçim, flekil, tarz.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
Üstad-› Muhterem: muhterem,
sayg›de¤er üstad.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zat: flah›s.

cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
ehl-i tarikat: tarikat mensu-
bu.
eltaf: daha lâtif, en lâtif, pek
güzel, hofl (olan).
hayr: iyilik, karfl›l›k gözetil-
meden yap›lan iyilik.
himmet: manevî yard›m, ih-

san, lütuf.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
incimat: donma, buz hâline
girme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
‹stinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
menfaattar: menfaat ve fay-
da gören.
muhtar: köy veya mahallele-
rin idârî ifllerini yürüten hal-
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(Kuleönü karyesinden elmas kalemli 
Mustafa’n›n k›ymettar arkadafl› Haf›z 

Mustafa’n›n f›kras›d›r.)

Ey Feyyaz-› Mutlak ve Vahid-i Ehad olan Cenab-› Al-
lah’a giden tarik-› müstakim yolunu gösterip, pek elemli
ve pek hatarl› uhrevî hayat›m›n kurtulmas›na sebep olan
Üstad›m Efendim!

Bundan dört mâh mukaddem, Kur’ân-› Hakîm’in el-
mas, inci dükkân›ndan p›rlantalar› ve vüs’atimiz kadar
uhrevî harçl›¤› almak üzere ziyaretinize kardeflim Musta-
fa ile varm›flt›k. “Ne için geldiniz?” diye flefkatli bir tek-
dire binaen müteessirâne geriye döndük. O tekdirden
gelen flefkatli ve ücretli bir f›rt›naya tutulduk. O zaman
Üstad›m›n iksir-i azam olan o mübarek kalbini rencide
etti¤imizi anlay›nca ikinci bir teessür bana geldi. Bu za-
mana kadar pek âciz, hiç ender hiç olan zay›f ruhum o
teessürler içinde feryat ederken, flefkatli tokat risalesinde
bizim f›rt›nal› tokad›m›z› zikreden Üstad›m›z›n hakk›m›z-
da ne derece flefkatli oldu¤unu anlad›k. O teessürat›m›z

sürura kalboldu. 
1 »uH nQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG

Bu mübarek Rebiülevvel’in on ikinci gecesi, mübarek
bir gecede Üstad›m›n pek yak›n›m›zda olan Isparta’ya
hicreti beni o kadar memnun ve mesrur etti ki, o yaralar
ve bereler ve teessürlerden hiçbir fley kalmad›. 
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âciz: zavall›, ac›nacak.
bere: çarpma sonucu meydana
gelen çürük, ezik, s›yr›k, hafif ya-
ra.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
ender: az bulunan.
feryat: s›zlanma, flikayet.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta ba¤l› olmadan çok çok be-
reket ve bolluk veren Allah (c.c.).
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hatar: tehlike.
hicret: bir yerden bir yere göç et-
me, göç.
iksir-i âzam: büyük tesirli ilaç.
karye: köy.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Hakîm: herfleyi ile hik-
metli Kur’ân.
mesrur: sevinçli, memnun.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdü-
lillâh” k›sm› birçok ayette geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

mukaddem: önde bulunan.
müteessirane: müteessir ola-
rak, teessürle, üzüntü ile,
üzülerek.
p›rlanta: foyas›z, yuvarlakça,
parlak, k›ymetli elmas.
rebiülevvel: Hicrî takvimde
üçüncü ay, Arabî aylar›n
üçüncüsü.
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
gücendirilmifl.

risale: konu, bölüm.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
sürur: sevinç, mutluluk.
tarik-i müstakim: istikamet
üzere, do¤ru olan yol, do¤ru
yol.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
teessürat: teessürler, keder-

ler, elemler, ac›lar.
tekdir: azarlama, azar, uyar-
ma, ç›k›flma, îkaz.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
vüs’at: f›rsat, imkân.
zikr: anma, bildirme.
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Elhamdülillâh, Rebiülevvel ay›n›n on ikinci gecesi, dünya
ve ahiret yarat›lmas›na sebep olan dünya ve ahireti, zer-
reden flemse kadar bütün mükevvenat› ziyaland›ran, k›-
yamete kadar bâkî, günefl gibi nurlu, feyizli, g›dal› fleriat›
ile ahiret kap›s›n› açan o Zat-› Fahr-i Âlem (Sallâllâhü
Aleyhi Vesellem) Efendimizin o mübarek gecede dünya-
ya teflrif buyurmas›, bütün mükevvenat› memnun edecek
pek mübarek bir gecede Üstad›m›n hicreti, yani Rebiüla-
hir’in on ikinci gecesi Isparta’n›n harimine dahil olmas›
ve hicretinin tevafuk ve tesadüf gelmesi, beni yine o el-
mas çarfl›s›nda p›rlantalar› vüs’atimiz kadar almak üzere
Üstad›m›n ziyaretine yol açt›. ‹nflaallah, bu hicretiniz bü-
yük fütuhata sebep olacakt›r.

Nitekim, Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Efendimizin Mek-
ke’den Medine’ye hicreti esnas›nda feth-i Mekke haberi-
nin Cibril-i Emin ile nüzulü, Peygamberimizi ve Sahabe
efendilerimizi memnun etti¤i gibi, Üstad›m›n tevafuk
eden hicreti, fütuhata sebep olmas›, beni ve bütün Müs-
lümanlar› memnun ve mesrur eyleyecektir.

‹mamo¤lu
Haf›z Mustafa (r.h.)

x
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zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
flems: günefl.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
teflrif: flereflendirme, fleref ver-
me.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vüs’at: f›rsat, imkân.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
Cibril-i Emin: Cebrail isimli
melek.
dahil: içine alma, sokma.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
feth-i mekke: Mekke flehri-
nin fethi al›nmas›.
feyiz: bolluk, bereket, verim-

lilik.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
harîm: aile.
hicret: Hz. Peygamberin Mek-
ke’den Medine’ye göçü.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
mesrur: sevinçli, memnun.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

mükevvenat: yarat›lm›fllar›n
tamam›, bütün mahlûkat,
kâinat, mevcudat.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
rebiülahir: Hicrî takvimde
dördüncü ay, Arabî aylar›n
dördüncüsü.
rebiülevvel: Hicrî takvimde
üçüncü ay, Arabî aylar›n
üçüncüsü.
sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
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(‹mamo¤lu Haf›z Mustafa’n›n bir f›kras›d›r.)

(Bütüna söz ve mektubat›n birer mürflid-i kâmil vazifesi-
ni gördüklerine dair bir hat›ra gelen bir mektuptur.)

Üstad›m Efendim,

Bundan bir sene evvel, Sözler ve Mektubat’› istinsah
esnas›nda, baz› nükteler, kendi emraz-› kalbiyeme muva-
f›k bir ilâç geldi¤inden, “Evet, bu nükteyi alt›n yaz› ile
yazmal›” diye söylerdim. Lem’alar telif edildi. Bütün Söz
ve Mektubat’a feyizleriyle anahtarl›k yapt›. fiöyle ki:

K›fl›n en fledit, tehlikeli ve f›rt›nal› zaman›nda, y›rt›c›
hayvanlar›n en azg›n ve kuvvetli zamanlar›nda, genifl
sahrada, çamurlu bir yolda giden bir yolcunun imdats›z,
kimsesiz, o tehlikeler içinde, düfle kalka, yüzde doksan
dokuz f›rt›nalar ve o y›rt›c› canavarlar›n elinde parçalana-
ca¤› ve telef olaca¤› hengâmda, kendini kurtarmak iste-
yen o yolcunun gözüne tesadüf eden, sahran›n ortas›n-
daki çelikten daha güzel, polattan daha kuvvetli yap›lm›fl
bir saraya rast gelmesi, o yolcuyu o kadar memnun ve
mesrur eder ki, Hatta o saraya daha çabuk yetiflip, y›rt›-
c› hayvanlar taraf›ndan parçalanmas›ndan halâs olmak
için koflarak, acelesinden ayaklar›n›n bile yere temas et-
mesini istemeyen bu yolcu, kendisinin saraya girmesine
vesile olanlara, de¤il bütün mal›n› vermek, belki can›n›
feda eder.
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dair: ait, alakal›, ilgili.
emraz-› kalbiye: kalp hasta-
l›klar›, kalp ile ilgili hastal›klar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fedâ: u¤runa verme.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
halâs: kurtulma, kurtulufl, se-
lamete erme.
hengâm: zaman, s›ra.

imdat: yard›m.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
mesrur: sevinçli, memnun.
mürflid-i kâmil: en kâmil, en
olgun irflat edici.
muvaf›k: uygun, münasip.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
polat: çelik.

sahra: büyük çöl, genifl saha.

sahra: genifl ve susuz arazi,
çöl.

fledit: fliddetli.

telef: yok etme, harap etme,
bofl yere harcama.

telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

tesadüf: rastlant›.

vesile: bahane, sebep.
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‹flte, asr›m›zda Sözler ve Mektuplar, o yolcunun sara-
ya rast gelmesiyle bütün tehlikelerden kurtuldu¤u gibi,
ins ve cin canavarlar›n›n tehlikelerinden kurtulmak için
Sözler’in her biri o kaleden daha sa¤lam bir tahassungâh
oldu¤una yüz bin kanaatim vard›r. Lillâhilhamd, o sara-
y›n anahtar vazifesini Lem’alar’›n feyziyle bulabildim. O
tehlikelerden bîçare zay›f ruhumu kurtarmak için içeriye
girdim. Gördüm ki, Cennet, sekiz tabaka olup, hiç birbi-
rine mâni olmad›¤› ve benzemedi¤i gibi, birine girdi¤im-
de onun letafeti evvelki girdi¤imin lezzetini tazelendirdi-
¤i gibi, risaleler aynen öyledir.

‹mamo¤lu

Haf›z Mustafa (r.h.)
ìÕ

Œ 1 4 2 œ

(Risale-i Nur’un tesvit ve tebyizinde çok hizmeti
sebkat eden fiaml› Haf›z Tevfik’in Risale-i

Nur’un hakkaniyetine dair istihracî bir f›kras›d›r.)
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

Malûm olsun ki, Zübdetü’r-Resail Umdetü’l-Vesail na-
m›nda kutbü’l-arifîn Ziyaeddin Mevlâna fieyh Halid’in
(kuddise sirruhu)nun mektubat ve resail-i flerifelerinden
muktebes nasayih-i kudsiyenin tercümesine dair bir risa-
leyi on üç sene mukaddem, Bursa’da Hocam Hasan 
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tabaka: derece.
tahassungâh: s›¤›nma yeri, s›¤›-
nak.
tebyîz: müsveddeyi temize çek-
me, beyaza çekme.
tesvid: yaz› ile karalama, müs-
vedde yapma.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

bîçare: çaresiz, zavall›.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
dair: alakal›, ilgili.
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.

ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
istihraç: ç›karma, ç›kar›lma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kuddise: mübarek, kudsî ve
mukaddes olsun.
letafet: lâtiflik, hoflluk.
lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
mâni: engel.

mukaddem: öncelik tan›nan,
öncelikli.
muktebes: iktibas edilmifl,
al›nt› yap›lm›fl.
nam: ad, isim.
resail-i flerife: mübarek ve
flerefli risaleler, kitaplar.
risale: kitap, eser.
sebkat: geçme, ilerleme.
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Efendiden alm›flt›m. Nas›lsa mütalâas›na muvaffak ola-
mam›flt›m. Tâ bugünlerde kitaplar›m›n aras›nda bir fley
ararken elime geçti. Dedim: “Bu Hazret-i Mevlâna Ha-
lid, Üstad›m›n hemflehrisidir. Hem ‹mam-› Rabbanî’den
sonra, tarik-› Nakflî’nin en mühim kahraman›d›r. Hem
tarik-› Halidiye-i Nakfliyenin piridir.” Risaleyi mütalâa
ederken, Hazret-i Mevlâna’n›n tercüme-i hâlinden flu f›k-
ray› gördüm:

Ashab-› Kütüb-i Sitteden ‹mam-› Hâkim, “Müsted-
rek”inde ve Ebu Davud “Kitab-› Sünen”inde; Beyhakî,
“fiuab-› ‹man”da tahriç buyurduklar›,

mánæ°nS pInCÉpe uπoc ¢pSrGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG
1 Én¡næj/O Én¡nd oOuónéoj røne

yani, “Her yüz senede Cenab-› Hak bir müceddid-i din
gönderiyor” hadis-i flerifine mazhar ve mâsadak ve müz-
hir-i tam olan Mevlâna efl-flehîr, kutbülarifîn, gavsülvas›-
lîn, vâris-i Muhammedî, kâmilü’t-tarikati’l-âliye ve’l-mü-
ceddidiye Halid-i Zülcenaheyn Kuddise Sirruhu…” (ilh.)

Sonra tarihçe-i hayat›nda gördüm ki, tevellüdü 1193
tarihindedir. Sonra gördüm ki,1224 tarihinde Saltanat-›
Hind’in payitaht› olan Cihanâbâd’a dâhil olmufl. Abdul-
lah Dehlevî Hazretlerinden ald›klar› füyuzat-› maneviye
ile tarik-› Nakflî silsilesine girip mücedditli¤e bafllam›fl.

Sonra 1238’de, ehl-i siyasetin nazar-› dikkatini celp
etti¤inden, vatan›n› terk ederek diyar-› fiam’a hicretle 
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celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
dahil: girme, içinde olma.
diyar-› fiam: fiam diyar›, bölgesi.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
efl-flehir: en meflhur, en flöhretli.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
füyuzat-› maneviye: manevi fe-
yiz, ilim.
gavsülvas›lîn: evliyaullah›n bü-
yükleri hakk›nda kullan›l›r.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hicret: bir yerden bir yere göç et-
me, göç.
kâmilü’t-tarikati’t-âliye ve’l-
müceddidiye: en mükemmel yü-
ce yolun yenileyicisi.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mazhar: nail olma, flereflenme.
müceddid-i din: dini tecdit eden,
dini, yine dinin kayna¤›ndan ald›-
¤› ilim ve tefsirle kuvvetlendiren.
müceddit: din yenileyicisi.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

1. Hâkim, Müstedrek, 4:522; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 2:281, hadis no: 1845; Ebu Davud, Melâ-

him:1.

mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müzhir-i tam: tam aç›klayan,
gösteren izah eden.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
payitaht: baflkent, baflflehir.
pîr: fleyh, mürflit.
risale: kitap, eser.

Saltanat-› Hind: hindistan
saltanat›.
tahric: ç›kartma.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap; biyog-
rafi.
tarik-i Halidiye-i Nakfliye:
Halen devam eden Nakfli tari-
kat›.
tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüd-

din Nakflibendî’nin kurdu¤u
tarikatin yolu, Nakflibendî ta-
rikati.

tercüme-i hâl: hâl tercümesi,
bir kiflinin hayat›n› anlatan
eser, biyografi.

tevellüt: do¤ma, do¤um.

varis-i muhammedi: pey-
gamberimizin varisi.
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gitmifltir. Hem, içinde gördüm ki, Hazret-i Mevlâna’n›n
nesli, Hazret-i Osman bin Affan’a (rad›yallahü anh) men-
suptur.

Sonra gördüm ki, tercüme-i hâlinde istidad-› f›trî ve
kabiliyet-i harika ile, sinni yirmiye bali¤ olmadan evvel
a’lem-i ulema-i asr ve allâme-i vakit olmufl. Süleymaniye
kasabas›nda tedris-i ulûm ile ifltigal eylemifltir.

Sonra Üstad›m›n tarihçe-i hayat›n› düflündüm. Bak-
t›m, dört mühim noktada tevafuk ediyorlar.

B‹R‹NC‹S‹: Hazret-i Mevlâna 1193’te dünyaya gelmifl;
Üstad›m ise, 1293’te. Tam Mevlâna Halid’in yüz senesi
hitam bulduktan sonra dünyaya gelmifl.

‹K‹NC‹S‹: Hazret-i Mevlâna’n›n tecdid-i din mücahedesi-
ne bafllang›c› ve mukaddemesi, Hindistan’›n payitaht›na
1224’te girmifl. Üstad›m ise, aynen yüz sene sonra,
1324’te Osmanl› saltanat›n›n payitaht›na girmifl, müca-
hede-i maneviyesine bafllam›fl.

ÜÇÜNCÜSÜ: Ehl-i siyaset, Hazret-i Mevlâna’n›n fevkalâ-
de flöhretinden tevehhüm ederek diyar-› fiam’a nakl-i
mekân ettirilmesi, 1238’de vaki olmufltur. Üstad›m ise,
aynen yüz sene sonra, 1338’de Ankara’ya gidip, onlar-
la uyuflamay›p, onlar› reddederek, küserek tekrar Van’a
gidip, bir da¤da inziva ederken 1338 senesini müteakip,
fieyh Said hâdisesinin vukuu münasebetiyle ehl-i siyase-
tin vehmine dokunmufl. Üstad›m›zdan korkarak Burdur
ve Isparta vilâyetlerinde dokuz sene ikamet ettirilmifl.
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sinn: yafl.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin ha-
yat›n› anlatan kitap; biyografi.
tecdîd-i din: din yenileme; dinin
esaslar›na dokunmadan, asr›n
flartlar›na göre yeni izah ve ispat-
larla, insanlar›n anlay›fl›na en uy-
gun bir flekilde ortaya koyma, yo-
rumlama.
tedrîs-i ulûm: ilimlerin ö¤renimi,
ilimlerin ö¤retilmesi.
tercüme-i hâl: hâl tercümesi, bir
kiflinin hayat›n› anlatan eser, bi-
yografi.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vâki: olmufl, meydana gelmifl.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vuku: olma, meydana gelme.

a’lem-i ulema-i asr ve  allâ-
me-i vakit: yüzy›l›n her ilme
aflina en büyük âlimi.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
diyar-› fiam: fiam diyar›, böl-
gesi.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hitam: son, nihayet.
inziva: tarikat ehlinin, belli bir
gaye, düzen ve kararl›l›kla,
kendini Allah yoluna adama

düflünce ve niyetiyle dünya
ifllerinden el etek çekip yal-
n›zl›¤a çekilmesi ve alçak gö-
nüllülük içinde bir hayat sür-
mesi.
istidad-› f›trî: yarat›l›fltan ge-
len kabiliyet.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
kabileyit-i harika: üstün ola-
¤anüstü yetenek.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
mücahede: savaflma, müca-

dele, u¤raflma, çaba, gayret.
mühim: lüzumlu, gerekli.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müteakip: takip eden.
nakl-i mekan: göçme, yer
de¤iflikli¤i.
nesl: soy-sop, zürriyet, döl,
döfl.
payitaht: baflkent, baflflehir.
radiyallahü anh: Allah ondan
raz› olsun.
saltanat: devlet, hükümet.
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DÖRDÜNCÜSÜ: Hazret-i Mevlâna Halid, yafl› yirmiye ba-
li¤ olmadan evvel allâme-i zaman hükmünde, fuhul-i ule-
man›n üstünde görünmüfl, ders okutmufl. Üstad›m ise,
tarihçe-i hayat›n› görenlere ve bilenlere malûmdur ki, on
dört yafl›nda icazet al›p, a’lem-i ulema-i zamanla muara-
zaya giriflmifl, on dört yafl›nda iken, icazet almaya yak›n
talebeleri tedris etmifltir.

Hem, Hazret-i Mevlâna Halid, neslen Osmanî oldu¤u
ve Sünnet-i Seniyeye bütün kuvvetiyle çal›flt›¤› gibi, Üs-
tad›m da Kur’ân-› Hakîm’e hizmet noktas›nda meflreben
Hazret-i Osman-› Zinnureyn’in arkas›ndan gidip, Haz-
ret-i Mevlâna gibi, Risale-i Nur eczalar›yla, bütün kuvve-
tiyle Sünnet-i Seniyenin ihyas›na çal›flt›.

‹flte bu dört noktadaki tevafukat, tam yüz sene fas›la
ile Risale-i Nur’un takviye-i din hususundaki tesirat›,
Hazret-i Mevlâna Halid’in Tarik-› Nakfliye vas›tas›yla hiz-
meti gibi azîm görünüyor. (HAfi‹YE)

Üstad›m kendine ait methüsenay› kabul etmiyor. Fa-
kat, Risale-i Nur, Kur’ân’a ait olup, methüsena Kur’ân’›n
esrar›na aittir. Yaln›z, Üstad›mla Hazret-i Mevlâna’n›n
birkaç fark› var:
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HAfi‹YE: Madem Hazret-i Mevlâna Halit, milyonlar etbalar›n›n ittifak-
lar›yla müceddittir ve bafltaki hadis-i flerifin bir mâsadak›d›r. Ve madem
tam yüz sene sonra, dört mühim cihet-i tevafukla beraber Risale-i Nur
ayn› vazifeyi görüyor. Demek nass-› hadis ile, Risale-i Nur eczalar› tecdit
ve takviye-i din vazifesini görüyorlar.

allâme-i ve ulema-i zaman: za-
man›n allâmesi, zaman›n ilmî se-
viyesi en yüksek olan büyük âli-
mi.
azîm: büyük.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
evvel: önce, ilk.

fas›la: aral›k, ara.
fuhul-i ulema: büyük âlimle-
rin ileri gelenleri, âlimlerin en
de¤erlileri, üstünleri.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
husus: mevzu, konu.
icazet: bir fleyhin müritlerine,
mürit yetifltirme ve irflat izni-
ni vermesi.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme, yeniden hayata
döndürme.
ikamet: oturma, bir yerde

kalma.
Kur’ân-› Hakîm: herfleyi ile
hikmetli Kur’ân.
medh ü sena: methedip öv-
mek.
meflreben: manevî feyiz ve
haz al›nan yol itibariyle.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
neslen: nesil itibariyle, soyca.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
osmanî: osmanl› milletinden.
Sünnet-i Seniye: Peygambe-
rimiz (asm) hâl, söz, tav›r ve

tasvipleri.
takviye-i din: dine kuvvet
verilmesi.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap; biyog-
rafi.
Tarik-i Nakfli: Nakfli tarikat›.
tedrîs: okutma, ders verme.
tesirat: etkiler, tesirler.
tevafukat: uygunluk.
vas›ta: arac›.
vilayet: il, flehir.
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Birisi: Hazret-i Mevlâna, zülcenaheyndir. Yani, hem

Kadirî, hem Nakflî tarikat sahibi iken, Nakflîlik tarikati
onda daha galiptir. Üstad›m, bilakis, Kadirî meflrebi ve
fiazelî mesle¤i daha ziyade onda hükmediyor.

Ben Üstad›mdan iflittim ki:

“Hazret-i Mevlâna Hindistan’dan tarik-› Nakflîyi getir-
di¤i vakit, Ba¤dat dairesi fiah-› Geylânî’nin (k.s.), ba’de’l-
memat, hayat›nda oldu¤u gibi taht-› tasarrufunda idi.
Hazret-i Mevlâna’n›n (k.s.) manen tassarrufu, bidayeten
cay-› kabul göremedi. fiah-› Nakflibend ile ‹mam-› Rab-
banî’nin (k.s.) ruhaniyetleri Ba¤dat’a gelip fiah-› Geylâ-
nî’nin ziyaretine giderek rica etmifller ki, “Mevlâna Halid
senin evlâd›nd›r, kabul et.” fiah-› Geylânî, onlar›n ilti-
maslar›n› kabul ederek Mevlâna Halid’i kabul etmifl. On-
dan sonra Mevlâna Halid (k.s.) birden parlam›fl. Bu va-
k›a, ehl-i keflifçe vaki ve meflhut olmufltur. O hâdise-i ru-
haniyeyi, o zaman ehl-i velâyetin bir k›sm› müflahede et-
mifl, baz›s› da rüya ile görmüfller.”

Üstad›m›n sözü burada hitam buldu.

‹kinci fark fludur ki: Üstad›m kendi flahsiyetini mer-

ciiyetten azlediyor. Yaln›z Risale-i Nuru merci gösteriyor.
Hazret-i Mevlâna Halid’in flahsiyeti ise, kutbü’l-irflad,
mercii’l-has ve’l-âmm olmufltur.
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nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in kur-
du¤u tarikat ve bu tarikata men-
sup olan.
ruhaniyet: ölmüfl bir kimsenin
devam etmekte olan manevî
kuvvet ve kudreti.
flahsiyet: kiflilik.
flazelî: Ebu’l-Hasan-› fiazelî ismin-
de Tunus’lu alim bir zat›n kurdu-
¤u tarikat.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
tarikat: yol, meslek, tarik.
tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüddin
Nakflibendî’nin kurdu¤u tarikatin
yolu, Nakflibendî tarikati.
tasarruf: Allah’›n izni dairesinde
eflya ve varl›klar üzerinde mane-
vî tesirler gösterme.
vâki: ilham, müflahede, keramet.
vak›a: vuku bulan, olan, geçen
fley; olmufl bir ifl.
ziyade: fazlas›yla.
zülcenaheyn: iki yönlü.

azil: birisini iflinden veya ma-
kam›ndan ay›rma, iflinden ç›-
karma, yol verme.
ba’delmemat: ölümden son-
ra, öldükten sonra.
bidayet: bafllang›ç.
bilâkis: aksine, tersine.
cây-› kabul: kabule de¤er,
kabul edifl.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilin-
meyen hakikatleri, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len velîler.
ehl-i velâyet: velî olanlar;

erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evlât: o¤ul, k›z, çocuk.
hâdise-i ruhiye: ruhla ilgili
olay, ruha ait durum.
hitam: son, nihayet.
iltimas: tutma, kay›rma, ar-
kalama.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî
hazretlerinin yolunda olan,
onun tarikatine mensup olan.
kutbülirflat: büyük mürflit.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
merci: merkez, kaynak, mü-
racaat edilecek yer.
mercii’l-has ve’l-âmm: her-
kesin müracaat ve s›¤›nma
yeri.
meflhut: gözle görülen, mü-
flahede olunan.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
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Üçüncü fark: Hazret-i Mevlâna Halid, zülcena-

heyndir. Fakat, zaman›n muktezas›yla ilm-i tarikati ve
sünnet-i seniyeyi esas tutmak cihetiyle tarikati daha ziya-
de tutmufllar. O noktada sarf-› himmet etmifl. Üstad›m
ise, flu dehfletli zaman›n muktezas›yla ilm-i hakikati ve
hakaik-› imaniye cihetini iltizam ederek, tarikate üçüncü
derecede bakm›fllar.

ELHÂSIL: Bafltaki hadis-i flerifin “Her yüz sene bafl›nda
dini tecdit edecek bir müceddidi gönderiyor” Müjdesinin
ihbar›na muvazi olarak, Hazret-i Mevlâna Halid, ekser
ehl-i hakikatin tasdikiyle, 1200 senesinin, yani on ikinci
asr›n müceddididir. Madem tam yüz sene sonra, aynen
dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczalar› ayn› va-
zifeyi görmüfl. Kanaat verir ki —nass-› hadis ile— Risa-
le-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddit hükmünde-
dir.

Benim Üstad›m daima diyor ki: “Ben bir neferim, fa-
kat müflir hizmetini görüyorum. Yani k›ymet bende yok-
tur. Belki Kur’ân-› Hakîm’in feyzinden tereflfluh eden Ri-
sale-i Nur eczalar› bir müfliriyet-i maneviye hizmetini gö-
rüyorlar.”

Üstad›m› k›zd›rmamak için flahs›n› sena etmiyorum.

fiaml› Haf›z Tevfik

ìÕ
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cihet: yön, sebep, vesile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
feyz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
ihbar: haber verme, bildirme.
ilm-i hakikat: hakikat ilmi.
ilm-i tarikat: ilmi yolu.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-

rafgirlik.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Hakim: herfleyi ile
hikmetli Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
müceddit: din yenileyicisi.
muktezâ: iktiza etme, gerek-
me.
müflir: en yüksek askerî de-
rece, mareflal.
müfliriyet-i manevîye: ma-
nevî mareflall›k.

nass-› hadis: hadisin delil ol-
mas›.
nefer: asker, er.
sarf-› himmet: himmet sarf
etme, gayret gösterme.
senâ: methetme, övme.
Sünnet-i Seniye: Peygambe-
rimiz (asm) hâl, söz, tav›r ve
tasvipleri.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tasdik: onaylama.

tecdîd: yenileme, tazeleme.
tecdîd-i din: din yenileme; di-
nin esaslar›na dokunmadan,
asr›n flartlar›na göre yeni izah
ve ispatlarla, insanlar›n anla-
y›fl›na en uygun bir flekilde
ortaya koyma, yorumlama.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
ziyade: çok, fazla.
zülcenaheyn: iki yönlü.
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(Re’fet Bey ve Hüsrev gibi Risale-i Nur fla-
kirtlerinin bulduklar› —Risale-i Nur bereketine

iflaret eden— lâtif bir tevafuktur.)

Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet oldu¤una
delâlet eden bir tevafuk-i acibe:

Risale-i Nur’un mazhar oldu¤u inayat›n külliyetinden
mühim bir ferdi de fludur ki: Isparta vilâyeti sekiz sene-
den beri Risale-i Nur’un müellifini sinesinde saklam›flt› ve
Barla gibi flirin bir nahiyesinde, Cenab-› Hakk›n lütuf ve
keremiyle muhafaza etmiflti. Bu müddet zarf›nda yavafl
yavafl intiflar eden Risale-i Nur’dan Isparta’da binler
adam imanlar›n› takviye ettiler. Bilhassa, gençler pek
çok istifade ve istifaza ettiler.

Vakta ki, Üstad›m›z›n Barla gibi lâtif ve flirin bir ma-
haldeki s›k›nt›l› ve pek ac›kl› ve en kat› kalpleri a¤latan
iflkenceli esareti bitti; Risale-i Nur’un müellifi olan Üsta-
d›m›z›n nazar›, Cenab-› Hakk›n avniyle Isparta’ya müte-
veccih oldu. Evhama düflen baz› zalim ehl-i dünyan›n te-
flebbüskârâne harekât-› zahiriyesi bir sebeb-i adî olarak
yeni bir zulme hedef oldu; Üstad›m›z Isparta’ya getirildi.
Fakat Üstad›m›z›n teflrif etti¤i zaman yaz mevsiminin en
hararetli zaman› idi. Ya¤murlar kesilmifl, Isparta’y› iska
eden sular azalm›fl, bir k›sm-› mühimminin menba› kesil-
mifl, a¤açlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler burufl-
maya bafllam›flt›. Risale-i Nur’un en ziyade intiflar etti¤i 
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nen, yönelen.
nahiye: bölge, küçük yer.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sebeb-i adî: basit sebep.
sîne: yürek, kalp, gönül.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
teflebbüskârane: teflebbüs ede-
ne yak›fl›r flekilde, teflebbüs eder-
cesine.
teflrif: flereflendirme, fleref ver-
me.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevafuk-› acibe: flafl›rt›c› münâ-
sebet ve uygunluk, alâkadarl›k.
vaktaki: ne vakit ki, ne zaman ki,
o zaman ki, oldu¤u vakit.
vilayet: il, flehir.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarf›nda: içerisinde.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

avn: yard›m.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
hararet: s›cakl›k.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,

neflrolunma.
iska: su verme, sulama, su-
varma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istifaza: feyz alma, feyz bul-
ma, feyizlenme.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.
k›sm-› mühim: önemli k›s›m.
külliyet: bütünlük, bolluk,
çokluk.
latîf: güzel, hofl.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-

lunma.
mahal: yer.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
menba: kaynak.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteveccih: bir cihete dö-
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mahal Isparta vilâyeti oldu¤u için Risale-i Nur hakk›nda-
ki inayat-› Rabbaniyeyi pek yak›ndan müflahede eden Ri-
sale-i Nur flakirtleri olan bizler, mühim bir vak›aya daha
flahit olduk.

Bu hâdise ise: Müellifinin Isparta’ya teflrifini müteakip
—bir as›r içinde bir veya iki defa vukua gelen bir vak›a
olarak— bu yaz mevsimindeki ya¤murun kesretli ya¤ma-
s› olmufltur. Pek harika bir surette ya¤an bu ya¤mur Is-
parta’n›n her taraf›n› tamamen iska etmifl; nebatata ye-
niden hayat bahfledilmifl, ba¤lar, bahçeler baflka bir leta-
fet kesbetmifl; ekserisi hemen hemen ziraatle ifltigâl
eden halk›n yüzleri —Risale-i Nur’un nail oldu¤u inaye-
tinden ve bereketinden olan bu ya¤murdan istifade ede-
rek— gülmüfl, ruhlar› inbisat etmiflti. Cenab-› Hak ke-
mal-i merhametiyle, bu yaz mevsiminin bu fliddetli ve ha-
raretli vaziyetini, bahar›n en letafetli, en flirin ve en hofl
vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur, yüz on dokuz
parças›yla, müellifi olan Üstad›m›za bir taraftan hoflame-
dî etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gam-
nâk ruhunu tatyîb etmek; ve di¤er taraftan da, sekiz se-
neden beri yaflad›¤› Barla’y› unutturmak ve o muhteflem
“ç›nar a¤ac›n›” ve dostlar›n› ve alâkadar oldu¤u fleyler-
den gelen firak hüznünü hat›rlatmamak için, Cenab-›
Haktan yüz on dokuz risalenin eliyle, yüz on dokuz bin
kelimeleri diliyle dua etti, ya¤mur istedi.

Cenab-› Hak, öyle bereketli bir ya¤mur ihsan etti ki;
bir misli doksan üç tarihinde ya¤d›¤›n› ihtiyarlar›m›zdan
iflitiyoruz ki, bu tarih, Üstad›m›z›n tarih-i velâdetine 
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alâkadar: ilgili, iliflki.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekser: ço¤unluk.
firak: ayr›l›k, hicran.
gamnâk: gaml›, tasal›, kayg›l›.
gûya: sanki, sözde.
hâdise: olay.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
hârika: ola¤anüstü.
hoflamedi: hofl geldin deme, kar-
fl›lama merasimi, hofl geldin töre-
ni.
hüzn: keder, tasa, gam.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
inbisat: ferahlama, yay›lma, ge-
niflleme.
iska: su verme, sulama, suvarma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kemal-i merhamet: merhametin
son derecesi, tam bir merhamet,
mükemmel ve kusursuz merha-

met ile.
kesb: kazanma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
letafet: lâtiflik, hoflluk.
mahal: yer.
mahzun: hüzünlü, kederli,
üzüntülü.
misl: benzer.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
mühim: düflündüren, düflün-
dürücü.

muhteflem: haflmetli, yüce.
müflahede: ‹lahî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
müteakip: takip eden.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nebatat: bitkiler.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
flakirt: talebe, ö¤renci.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarih-i velâdet: do¤um tarihi.
tatyib: iyi davranma, gönlünü
hofl etme, hoflland›rma.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflrif: flereflendirme; büyük
birinin bir yere gitmesi veya
bir yerden gelmesi.
vak›a: olay.
vaziyet: durum.
vilayet: il, flehir.
vuku: olma, meydana gelme.
ziraat: ekincilik, çiftçilik, ta-
r›m.
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tesadüf etmekle beraber, bu umumî hâdise-i rahmet olan
kesretli ya¤mur, hususî bir surette Risale-i Nur’a bakt›¤›-
na bir delili de fludur ki: Risale-i Nur’un neflrine vas›ta
olan Üstad›m›z geldi¤i gün, Isparta’y› gayet hararetli ve
ya¤mursuzluktan toz-toprak içinde görmüfl. Barla gibi
bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayaca¤›m, di-
ye telâfl ediyordu. Üçüncü veya dördüncü günü bahçele-
ri k›smen gezdi¤i vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuz-
luktan burufltuklar›n› görerek gayet müteessirâne su isti-
yor, ya¤mur talep ediyordu. Arkadafl›m›z olan Bekir Bey-
den —de¤irmenleri çeviren suyu göstererek— “Ispar-
ta’n›n suyu bu kadar m›?” diye sormufltu. Bekir Bey ce-
vap verdi: “Gölcü¤ün suyu kesilmifl, gelmiyor. Isparta’n›n
dörtte birini sulayan bu sudan baflka yoktur” dedi.

Üstad›m›z›n Isparta’da çok talebeleri bulundu¤undan,
ruhen ya¤murun gelmesini istiyordu. Ayn› günde öyle
bir ya¤mur geldi ki, elli seneden beri böyle bir hâdiseyi
Isparta görmemifl. O ya¤mur yüzde doksan dokuz men-
faat vermifltir. Bundan anlafl›l›yor ki, o tevafuk tesadüfî
de¤il; bu rahmet, Isparta’ya rahmet olan Risale-i Nur’a
bak›yor. Lillâhilhamd, bu kerem-i ‹lâhî neticesi olarak
Üstad›m›z diyor ki: “Isparta bana Barla’y› unutturdu.
Unutamayaca¤›m bir fley varsa, o da her yerde oldu¤u
gibi Barla’da bulunan ciddî dost ve talebelerimdir.”

Talebesi Mustafa, Talebesi Lütfi, Hizmetkâr›
Rüfltü, Hizmetkâr› Hüsrev, Daimî Hizmetkâr›

Bekir Bey, Daimî Hizmetkâr› Re’fet
ìÕ
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daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
delil: iz, niflan, emare.
gayet: son derece.
hadisat-› rahmet: rahmet
hadisesi, olay›.
hâdise: olay.
hararet: s›cakl›k.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hususî: özel.
kerem-i ‹lâhî: ‹lâhî lütuf ve
ikramlar.

kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
menfaat: fayda.
müteessirane: müteessir ola-
rak, teessürle, üzüntü ile,
üzülerek.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
rahmet: flefkat, merhamet,

ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
talep: isteme, dileme, istek,
arzu.
tesadüf: rastlant›.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
umumî: genel.
vas›ta: arac›.
yayla: da¤ yazl›¤›.
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Œ 1 4 4 œ
(Süleyman Efendi, Mustafa Çavufl ve Bekir

Beyin bir f›kras›d›r. Isparta’daki kardefllerimizin
f›kras›ndaki davay› ispat eden kuvvetli iki delili

gösteriyor.)

Re’fet Bey ve Hüsrev gibi kardefllerimizin harika bir
surette ya¤an umumî ya¤mur içinde Risale-i Nur bereke-
tine hususiyetle bakt›¤›na bizim de kanaatimiz geliyor.
Çünkü gözümüzle ya¤mur hâdiseni, hususî bir flekilde
hizmet-i Kur’ân ve Risale-i Nur’a bakt›¤›n› iki surette
gördük.

B‹R‹NC‹ SURET: Risale-i Nur’un vas›ta-i neflri olan Üsta-
d›m›z›n camii Barla’da seddedildi. Risale-i Nur’u yazacak
hariçteki talebelerinin yan›na gelmeleri menedildi¤i hen-
gâmda kurakl›k bafllad›. Ya¤mura ihtiyac-› fledit oldu.
Sonra ya¤mur bafllad›, her tarafta ya¤d›. Yaln›z Karaca
Ahmed Sultandan itibaren, bu daire içinde kalan Barla
m›nt›kas›na ya¤mur gelmedi. Üstad›m›z bundan pek mü-
teessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki:

“Kur’ân’›n hizmetine set çekildi, bu köydeki mescidi-
miz kapand›. Bunda bir eser-i itap var ki, ya¤mur gelmi-
yor. Öyle ise, madem Kur’ân’›n itab› var; Yasin Suresini
flefaatçi yap›p, Kur’ân’›n feyzini ve bereketini isteyece-
¤iz.”

Üstad›m›z, Muhacir Haf›z Ahmed Efendiye dedi ki:
“Sen k›rk bir Yâsin-i fierif oku!”
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dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: iz, niflan, emare.
eser-i itap: azarlama, paylama,
dar›lma eseri, izi.
feyz: ilim, irfan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdise: olay.
hariç: d›flar›.
hârika: ola¤anüstü.
hengâm: zaman, s›ra.

hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
hususî: özel.
hususîyet: özellik.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli
ihtiyaç, fliddetli muhtaç olufl.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
itap: dar›lma.
itibaren: den beri, ...den bafl-

layarak, itibar ederek.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
men: yasak etme, engelleme.
mescit: namaz k›l›nacak yer,
cami, ibadet edilecek yer.
m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.

sedd: kapama, t›kama, engel
olma.

flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.

set: mâni, perde, engel, hail.

suret: biçim, flekil, tarz.

talebe: ö¤renci.

umumî: herkesle ilgili, genel.
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Muhacir Haf›z Ahmed Efendi bir kam›fla okudu. O ka-
m›fl› suya koydular. Daha ya¤mur alâmeti görünmezken,
ikindi namaz› vaktinde Üstad›m›z daima itimat etti¤i bir
hat›ras›na binaen Muhacir Haf›z Ahmed Efendiye söyle-
di ki: “Yâsin’ler t›ls›m› açt›; ya¤mur gelecek.”

Ayn› gecede ya¤mad›¤› Barla dairesi içine öyle ya¤d›
ki, Üstad›m›z›n odas›n›n alt›ndaki Çoban Ahmed’in bah-
çesindeki duvar ya¤murdan y›k›ld›. Hâlbuki Karaca Ah-
med Sultan›n arkas›nda ve deniz kenar›nda bal›k avla-
makla meflgul fiem’î ve arkadafllar› bir damla ya¤mur
görmediler.

‹flte bu hâdise, kat’iyen delâlet ediyor ki, o ya¤mur,
hizmet-i Kur’ân’la münasebettard›r. O rahmet-i amme
içinde bir hususiyet var ki, Sure-i Yâsin anahtar ve flefa-
atçi oldu ve ya¤mur kâfi miktarda ya¤d›.

‹K‹NC‹ SURET: Kurakl›k zaman›nda, yirmi otuz gün için-
de ya¤mur Barla’ya ya¤mam›flken, Yokuflbafl› Çeflmesi
yap›ld›¤› bir zamanda, menba›na yak›n Üstad›m›z ve biz
(yani, Süleyman, Mustafa Çavufl, Ahmed Çavufl, Abbas
Mehmed ve sair kardefllerimiz) beraber cemaatle namaz
k›ld›k. Tesbihattan sonra dua için elimizi kald›rd›k; Üsta-
d›m›z ya¤mur duas› etti. Kur’ân’› flefaatçi yapt›. Birden,
o günefl alt›nda, her birimizin ellerine yedi sekiz damla
ya¤mur düfltü. Elimizi indirdik, ya¤mur kesildi. Cümlemiz
bu hale hayret ettik. O vakte kadar yirmi otuz gündür
ya¤mur gelmemiflti. Yaln›z o ya¤mur duas› an›nda, dua
eden her ele yedi sekiz damla düflmesi gösterdi ki, 
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alâmet: iz, belirti, iflaret, ni-
flan.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cemaat: topluluk.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
hâdise: olay.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.

hususîyet: özellik.
itimat: dayanma, güvenme.
kâfî: yeterli.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
menba: kaynak.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
rahmet-i amme: umumî rah-
met.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flefaat: birinden baflkas›n›n

kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.

tesbihat: Cenab-› Hakk›n bü-
tün noksan s›fatlardan uzak
ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden söz-
ler.

t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
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bunda bir s›r var. Üstad›m›z dedi ki: “Bu bir iflaret-i ‹lâhi-
yedir. Cenab-› Hak, manen diyor ki: Ben duay› kabul edi-
yorum, fakat flimdi ya¤mur vermiyorum.” Demek sonra
Sure-i Yasin flefaat edecek. Nitekim öyle olmufltur.

Elhâs›l: Isparta’daki kardefllerimizin umumî rahmet

içindeki Risale-i Nur’un bereketine dair dava ettikleri hu-
susiyeti, bu iki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz.

Barla’da

fiem’i, Mustafa Çavufl, Bekir Bey,
Muhacir Haf›z Ahmed, Süleyman

ìÕ

Œ 1 4 5 œ

Ehl-i iman —bilhassa flimdiki Risale-i Nur’un zakir ve
muvahhit flakirtleri— öyle bir cadde ve minhaca girmifl-
ler ki; o cadde gayet müstakim, gayet nurlu, gayet se-
vimli. Bütün iki taraf› elmas, inci dükkân›. Bunlar›n ba-
fl›nda nass-› Kur’ân’dan gelen ve Kur’ân-› Kerîm’in ve
Furkan-› Hakîm’in âyât-› beyyinat›ndan intiflar eden
Risale-i Nur’un yüz yirmi parças›ndan beher parças› bi-
rer mürflid-i azam, birer mürflid-i ekmel, birer kal’a-i ha-
sin, birer elmas k›l›ç olarak sabittir. Öyle ise, ey Lütfi,
Risale-i Nur’a s›k› yap›fl ki, bir mürflid-i ekmel bulas›n!
Lisan›na tevhidi ver ki, flu muhkem kaleye giresin. Fey-
yaz-› Mutlak’›n kelâm› olan Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’a ha-
dim ol ki, o elmas k›l›c› elinde tutas›n.
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ayat-› beyyinat: apaç›k ayetler,
deliller veya iflaretler.
beher: her, her bir, her birisine.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
dair: alakal›, ilgili.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: iz, niflan, emare.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta ba¤l› olmadan çok çok be-
reket ve bolluk veren Allah (c.c.).
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
gayet: son derece.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
intiflar: ç›kma, yay›lma.
iflaret-i ilâhiye: ilâhi iflaret, ha-
ber, alâmet.
kal’a-i hasîn: sa¤lam kale.
kelâm: söyleyifl, konuflma, nu-
tuk.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
lisan: dil.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
minhac: meslek, yol, aç›k ge-
nifl yol.
muhkem: sa¤lam, sa¤lamlafl-
t›r›lm›fl, kuvvetli.
mürflid-i azam: büyük irflat
edici.
mürflid-i ekmel: en mükem-

mel ve kusursuz do¤ru yol
gösterici.
müstakim: do¤ru, düz, düz-
gün.
muvahhit: tevhit eden, Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›na ve bir-
li¤ine inanan, Allah’› birleyen.
nass-› Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in kesin, flüpheye ihtimal
b›rakmayan hükmü. Kur’ân’›n
delilli¤i.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
rahmet: ya¤mur, faydal› ya¤-
mur.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
s›r: gizli hakikat.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umumî: herkesle ilgili, genel.
zakir: zikreden, Allah’› zikre-
derek dua eden.
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‹flte o k›l›çla, hiç havfs›z, bafllar›n› sarhofllukla o batak-
l›¤a sokan dinsizlerin kafalar›na vurarak atla. Ondan

sonra, 
1 närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSÉna gibi kat’î delilleri Peygamberi-

miz Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimizden mü-
teselsilen, bütün Risale-i Nurun müellifi Üstad›m›z Said
Nursî’nin yetiflti¤i ve serbest gezdi¤i “fieriat-› Garra-i
Muhammediye (a.s.m.)” olan hatt-› müstakimi, bari bir
parça da sen takip et ki, bafl›n felâh bulsun.

fiu geçen Cuma günü ruhumda bir s›k›nt› devam ede-

rek, Üstad›m için 
2 ∫ s›rr›n› istinsah ediyor-

dum. Maalesef, emraz-› asabiyemin hadsiz istilâs›, o mü-
him risaleyi pek anî olarak akim b›rakt›rd›. Tekrar yine
bafllad›m, bir parça yazd›m; bakt›m ki, yine sat›r geçmi-
flim, evvelki yazd›¤›m yere mürekkep dökülmüfl. Ken-
dimde o s›k›nt› hâlâ duruyor. Tekrar olarak abdest üstü-
ne abdest ald›m; bütün seyyiat›m› itiraf ederek ortaya
döktüm, isti¤far ettim. Mübarek dua olan salâvat-› flerife-
ye bafllad›m. Sonra kalbime geldi ki, “Üstad›mdan him-
met isteyeyim; Üstad›m›n üstad›na dedi¤i gibi, ben de
derim ve dedim.

O hâl, o vaziyet el’an devam ediyordu. Hatta intihar de-
recesine kadar gelmiflti. Dedim: “Aman yâ Rabbi! Bunda-
ki hikmet nedir?” Ve o risaleyi ertesi güne talik ettim.

O akflam, yani Cumartesi gecesi, âlem-i menamda, Üs-
tad›m Atabey’in Zergendere Mescidinde imifl. Sabah na-
maz›na gidiyormuflum. Tesadüfî bir karakol kumandan›
bana dedi ki: “Nereye gidiyorsun?” “Camiye” dedim. 
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lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllanma-
s›n› isteme.
istilâ: kaplama, yay›lma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müellif: eser telif eden, yazan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müteselsilen: birbirinin pefli s›ra,
zincirleme olarak.
risale: konu, bölüm.
salâvat-› flerife: Hz. Muhammed
(a.s.m.) için yap›lan dualar.
fleriat-› garra-i Muhammediye:
Hz. Muhammed’in (a.s.m.) getir-
mifl oldu¤u parlak ve nurlu fleriat.
seyyiat: suçlar, günahlar.
talik: belli bir zamana b›rakma.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
vaziyet: durum.

1. Emrolundu¤un gibi dosdo¤ru ol. (Hûd Suresi: 112.)

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla bafllar›m. (Fatiha Suresi: 1.)

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
âlem-i menam: uyku âlemi,
rüya âlemi.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
elan: flimdi, flimdiki hâlde; he-
nüz, hâlâ, daha, bu ana kadar,
flu anda.
emraz-› asabiye: sinir hasta-

l›klar›.
felâh: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâl: durum, vaziyet.
hâlâ: flimdi, henüz, flimdiye
kadar, el-ân.
hatt-› müstakim: do¤ru yol,
do¤ruluk üzere olan fley.
havf: korku, korkma.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
himmet: manevî yard›m, er-
mifl bir kimsenin manevî yar-
d›m› ile birisini korumas›, yar-
d›m etmesi.
intihar: bir kimsenin çeflitli
sebeplerin etkisi ile kendini
öldürmesi.
isti¤far: tevbe etme, Al-
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Beni takiben camie o da girdi. Gördüm ki, Üstad›m bir
karyola üzerindedir. Evvelki cemaatimizden hariç, içerde
befl-alt› daha jandarma bulunuyor. Cemaat 
1 ïdG...o¬nd n∂j/ôn°T n’ o√nórMnh *G s’pG n¬'dpG nB’ devam ediyorlar. O

beraber girdi¤imiz kumandan ise, cemaatimize karfl›
“Aman, siz ne yap›yorsunuz?” diyerek kendisinin itli¤ini
ispat edip, ma¤ruriyetinden içeriye tükürdü. O anda Üs-
tad›m o dinsizin yüzüne tükürüp, “Git yan›m›zdan pis!”
dedi. Tard etti. Hemen o zaman elimi sa¤ taraftaki deli-
¤e uzatt›¤›mda bir kasatura geldi. Hiç meslek ve meflre-
bimize uymayan, her cihetle muhalif hareket eden Ha-
san isminde bir adam o kasaturay› al›p ve ucuyla o din-
sizi göstererek, “Aman efendim, aman hocam, siz yaln›z
emir buyurunuz, bu dinsizin imhas›na sebep ben olaca-
¤›m” dedi ve ayn› zamanda bir sa¤ omuzuna, bir de sol
omuzuna vurdu ve gitti. Bütün bu dinsizler bunu görün-
ce tevehhüme düflüp, “Bafl›m›za belâ bulduk, bizden Ho-
can›n yan›na kimse gitmez. Ancak, Edhem Çavufl (HAfi‹-

YE) var, onu gönderelim; bizim için yalvars›n, yakars›n.
Aman biz hepsinden vazgeçtik” dediler.

O sabah bu garip rüyay› Zühtü Efendi ve Haf›z Ah-
med a¤abeylerime söyledim. Hatta o gün Haf›z Ahmed,
Üstad›m› ziyaret için iki bardak su ile beraber Isparta’ya
gitmek istedi. Fakir de gitti¤ine memnun oldu. Rüyay›
tembih ettim. Çünkü o gece gördüm. Nitekim söylemifl. 
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HAfi‹YE: Cay-› hayrettir ki, o gecede Keçiborlu’da bulunan Edhem Ça-
vufl herkesden evvel o hâdiseden müteessir olarak imdada geln›iflti.

1. Allah’tan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Allah bir olur. Onun rta¤› yoktur.
(Buharî, Ezan: 155, Teheccüt: 21, Cihad: 128; Müslim, Zikir: 28, 30, 74, 75, 76; Vitir: 24, Cihad:
128; Tirmizî, Mevakit: 108, Hac: 104.)

belâ: musibet, s›k›nt›.
cemaat: topluluk.
cihet: yan, yön, taraf.
garip: tuhaf, hayret verici.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
kasatura: askerlerin bellerine

ba¤lay›p tafl›d›klar› ve süngü
gibi kulland›klar› düz ve k›sa
k›l›ç.
kumandan: komutan.
ma¤ruriyet: gururluluk, kibir-
lilik.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflrep: âdet.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.

takiben: takip ederek, takip
suretiyle.

tard: kovma, ç›karma, uzak-
laflt›rma, sürme.

tembih: hat›rlatma, ihtar.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
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Fakat çok ac›kl› haberden o kadar müteessir oldum ki, o
zaman anlad›m, ruhumdaki s›k›nt› bu imifl. (HAfi‹YE)

Lütfi
ìÕ
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sadakat: ba¤l›l›k.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
selim: temiz, samimî.
suikast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
tabir: yorum, yorumlama.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tevafukat: uygunluk.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
vuku: olma, meydana gelme, or-
taya ç›kma, olufl.: sebep, etken. 

1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)

HAfi‹YE: Garip ve lâtif tevafukatt›r ki, Isparta’da Cumartesi gecesinde
bafl›ma gelen gayet s›k›nt›l› bir hâdiseyi sekiz sene kemal-i sadâkatle, hiç
gücendirmeden bana hizmet eden S›dd›k Süleyman ayn› zamanda benim
gibi ayn› s›k›nt› çekti¤inden ve sebebini de bilmedi¤inden Isparta’ya pa-
zardan evvel geldi. S›k›nt›s›n›n manevî sebebini de anlad›. Süleyman’›n
ne kadar selim bir kalbi bulundu¤u malûmdur. Hem ayn› gecede, has ta-
lebelerin içinde letafet-i kalbiyle mümtaz Küçük Lütfi, bu f›krada mezkûr
rüyay› ve s›k›nt›y› görüp ayn› s›k›nt›ma ifltirak ve az bir tabir ile ayn› vazi-
yetimi müflahede ediyor.

Elhâs›l: Süleyman’›n selim kalbi, Lütfi’nin ruhu imdad›ma koflmak iste-
mifller. Demek ki, Risale-i Nur’un fiakirtlerinin ruhlar› birbirleriyle alâkadar-

d›r. Cesetleri müteadittir; ruhlar› müttehit hükmündedir.
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g

Süleyman Rüfltü nam›ndaki kardeflimiz, bu hâdise gecesinden evvel 
—sabahleyin— bana ve Bekir Beye dedi ki: “Ben bu gece bir rüya gör-
düm. Bu rüyada siz Üstad›m› valinin makam›nda vali olarak gördüm. Et-
raf›n›zda hükûmet adamlar› bulunuyordu. Elinizde bulunan küçük bir kâ-
¤›da not yapm›fls›n›z, nutuk söyleyecekmiflsiniz. Sonra bir daha gördüm
ki; Üstad›m siz, Bekir Bey ve Hüsrev bir paytona binmiflsiniz, hükûmet-
ten eve geliyordunuz” dedi. O sabah›n akflam› hükûmet dairesinde ayn›
hâl vuku bulmufl, paytonda ayn› adamlar bulunup, selâmetle eve dönmüfl-
lerdir. ‹sticvap makam›nda söylenen sözler tam yerinde oldu¤u için, nu-
tuk suretinde ona görünmüfl. Hem Haf›z Ali —ayn› gecede— bana olan
hücumu ve suikast› kendine karfl› görmüfl.

Sabahleyin kasketinin siperli¤ini dikmifl, tâ hücumdan kurtulsun.
Elhâs›l: Risale-i Nur’un fiakirtlerinin flahs-› manevisî kerametkârâne bir

hassasiyet gösteriyor ki; Haf›z Ali, ulvî sadâkatiyle; birinci Süleyman, se-
lim kalbiyle; ikinci Süleyman Rüfltü, müstakim akl›yla; Küçük Lütfi, lâtif
nuruyla Üstatlar›n›n imdad›na manen koflmufllar, s›k›nt›s›na ifltirak ile tah-
fifine çal›flm›fllar.

Said

hassasiyet: ihtimaml›l›k, dik-
katlilik.
isticvap: sorguya çekme, ifa-
desini alma.
ifltirak: kat›lma.
kemal-i sadâkat: sadakat›n
son derecesi, tam ba¤l›l›k, ku-
sursuz sadakat.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen

söz, fikir.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
letafet: latiflik, hoflluk, ince-
lik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müflahede: bir fleyi gözle gör-

me, seyrederek anlama, sey-
retme.
müstakim: do¤ru.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
müttehid: birleflen, birlik
olan.
nam: ad, isim.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
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Œ 1 4 6 œ
MEKTUBAT’IN ÜÇÜNCÜ KISMI

(Hüsrev’in bir f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m,

“Mirkatü’s-Sünne ve Tiryak-› Marazü’l-Bid’a” ismine
hakikaten elyak olan Otuz Birinci Mektubun On Birinci
Lem’as›n› kardefllerimle ve dostlar›mla defaatle okudum.
Gayet azîm bir tebflirat-› Peygamberî ile bafllayan bu ri-
salenin on bir nüktesinden her bir nüktesi baflka bir hü-
sün ve baflka bir letafette yaz›lmakla beraber, ittiba-› sün-
netin maddî ve manevî fevaidi tadat edilirken ak›l aç›lan
kap›lardan içeriye giriyor. Her kap›n›n içerisinde bulu-
nan kap›lar ve pencerelerden bakarak gördü¤ü hakikat-
ler karfl›s›nda hayran oluyor. Gösterdi¤i deliller ile mute-
rizlerin itirazlar›na mükemmel ve muntazam cevaplar
vermekle mukabele ediyor. Ehl-i flevke, “Benim göster-
di¤im kap›lardan girseniz, müflkülâts›z ebedî bir saadete
kavuflmufl olacaks›n›z” diyerek ittiba-i sünneti, her bir
Müslümana, hayat›nda düstur ittihaz etmesini tavsiye
ediyor. Talebelerine anlayabilecekleri bir tarzda emr-i
azîm olan dersini takrir ederken, “Ben zahirde 15-16 sa-
hifeden ibaret küçük bir risaleyim. Fakat hakikatte nefl-
retti¤im nurla çok büyük denizleri geçecek bir azamette
ve çok büyük y›ld›zlar›n nurlar›n› setredecek kudrette-
yim. Bahtiyar ol kimsedir ki, beni haf›zas›nda nakflede-
rek, benimle amil olur” diyerek beli¤ ve çok yüksek ve
nihayet derecede lâtif sözleriyle bizleri irflat ediyor.
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amil: sebep, etken.
azamet: büyüklük.
azim: büyük, yüce.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
beli¤: belagatla, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
defaat: kereler, defalar, kezler,
yollar.
düstur: esasl› kaide.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i flevk: arzulu, istekli, kabili-
yetli, maharetli.
elyak: daha (en) lay›k olan.
fevait: faydalar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hüsün: güzellik.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-

letten uyand›rma.
ittiba-› sünnet: Peygamberi-
miz (a.s.m) sünnetine uyma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel,
nazik, narin.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muntazam: düzenli ve düz-

gün bir biçimde.
müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
nakfl: ipek, s›rma ile iflleme.
neflr: yay›m, yay›n.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
risale: konu, bölüm.
saadet: mutluluk.
selâmet: kurtulma, selâmete
ç›kma.
setr: örtme, kapanma, gizle-

me, setretme.
tadat: birer birer söyleme,
tek tek zikretme, say›p dök-
me, say›m.
takrir: anlatma, anlat›fl; sözle
ifade.
tarz: üslûp, eda.
tây-› hayret: hayret edilecek
yer veya fley, hayrete de¤er.
tebflirat-› Peygamber: pey-
gamber müjdeleri.
vaziyet: durum.
zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibariyle.
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Bu hakaik› gösteren bu risaleden, gücüm yetse de yüz
tane, iki yüz tane yazabilsem. Heyhat! Elim k›sa, sa’yim
mahdut, aczim her bir emr-i hayr› arzuma kadar ifaya
mâni... Bu kadar arzuya ra¤men yazabildi¤im bir nüsha-
s›n› takdim etmifl bulunuyorum. Hüsn-i kabul buyurulur-
sa benim için ne büyük saadettir.

Ahmed-i Bedevî Hazretlerinin kerametkârâne hareke-
tiyle, semavat ve arz›n tabakat›ndan bahseden On ‹kinci
Lem’ay› üç-dört defa okudum.

Sevgili Üstad›m, r›zka muhtaç her bir zîhayat›n r›zk›,
Rezzak-› Hakikî taraf›ndan taahhüt alt›na al›nd›¤› ve r›z›k
ancak Mün’im-i Hakikî’nin yed-i kudretinde bulundu¤u o
kadar güzel bir üslûp ile tarif buyuruluyor ki ve talebele-
rine o kadar flirin ve âlî bir ders veriyor ki, ak›l e¤rili¤e,
nefis itiraza, kalp inkâra sapacak hiçbir yol bulam›yor.
Zaferi kazanan ordular gibi, insan›n bütün kuvas›na, “Ey
k›ymettar risaleler ve ey nuranî feyyaz Sözler, meydan si-
zindir! Size teslim olmufluz! Befleriyete ve bütün mükev-
venata hükümran olan Hâl›k-› Azîm’in hak sözleriyle biz-
lere tarik-› hidayeti ve istikameti gösteriyorsunuz” dedir-
tiyor. Bilhassa arz ve semavat›n yedifler tabaka oldu¤una
dair âyât-› azîmenin küllî ve umumî ve flümullü maanisi-
nin tatl› ve lezzetli ve flirin hakaik›n› okurken, insan›n his-
siyat›na kalemi tercüman olabilse de, bu risalelere muka-
bele edebilse. Heyhat!
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mahdut: s›n›rl›, belirli.
mâni: engel.
muhtâc: ihtiyac› olan.
mukabele etme: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mükevvenat: yarat›lm›fllar›n ta-
mam›, bütün mahlûkat, kâinat,
mevcudat.
Mün’im-i Hakikî: as›l nimetlendi-
rici. Allah (cc).
nihayet: son derece.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
Rezzak-› Hakikî: gerçek r›z›k ve-
rici olan Allah.
r›zk: yiyecek, içecek fley, az›k.
risale: kitap, eser.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
saadet: mutluluk.
semavat: semalar, gökler.
Sözler: Risale-i Nur külliyat›n›n
di¤er bir ismi. Ayn› zamanda da
bir eserin ad›.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme.
taahhüt: bir iflin yap›lmas› için
söz verme.
tabaka: kat, katman.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir kavram› kelimelerle ifa-
de etme.
tarik-› hidayet: hidayet yolu,
do¤ru olan› gösteren yol; do¤ru
yol.
tercüman: tercüme eden, çevi-
ren.
umumî: genel.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zîhayat: hayat sahibi.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arz: yer, dünya.
ayat-› azîme: azîm, büyük
manalar ihtiva eden ayetler.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
dair: ait, alakal›, ilgili.
emr-i hayr: hay›rl› emir, is-
tek, arzu.
feyyaz: çok feyizli, verimli.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
Hâl›k-› Azîm: büyük yarat›c›,

Allah.
Heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
hissiyat: hisler, duygular.
hükümran: hâkim, hüküm-
dar. hüküm ve saltanat süren.
hükümferma.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,

inanmama.
istikamet: do¤ruluk, dürüst-
lük.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuva: kuvvetler, hisler, mele-
keler.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
maani: manalar, anlamlar.
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Her taraf›n› anlayabilmek imkân› olmamakla beraber
—bu k›s›mda— arz›n yedi iklimi ve birbirine muttas›l yedi
tabakas› ve bu tabakalardaki nuranî mahlûkat›n mürur-i
ubûruna hiç bir fleyin mâni olmamas› hâlât›; ve elektrik ve
ziya, harareti nakil ve kâinat› bafltan bafla istilâ eden
madde-i esîriyeden bafllayarak semavat›n yedi tabakas›-
n›n kabul edilmesine hiçbir mâni olamayaca¤› fennen,
aklen ve hikmeten muhtelif delâil ile ispat edilmesi ve en
sonunda semavat›n yedi tabaka ve arz›n yedi kat oldu¤u
hakk›nda Kur’ân-› Hakîm’in ifadat›n›n tasdik edilifli, ak›l
ve kalp flübehata atlayacak yol bulamamas›, risalelerin
büyüklüklerine has bir keramet-i kübra oldu¤unu göste-
riyor. Böyle azîm hakikat-i Kur’âniyeyi göremeyen feyle-
soflar›n ve kozmo¤rafyac›lar›n kulaklar› ç›nlas›n!

Evet, Sevgili, K›ymettar Üstad›m, bu nurlu misilsiz
eserler, insan›n flübehat›n› izale etti¤ine ve flüpheleri da-
vet edecek karanl›k bir nokta b›rakmad›¤›na kat’i bir ka-
naatle iman etti¤im gibi, temas etti¤im kardefllerimden
ve mütalâas›nda bulunan zevattan kanaat›m›n umumen
tasdik edildi¤ini iflitti¤im anlar, her taraf›m› meserret
kaplad›¤›n› hissediyorum.

Ey Sevgili Üstad›m, her hususta size yap›lacak dua
için kelimat bulam›yorum. Zat-› Zülcemal, bu kadar gü-
zelliklere, hazine-i rahmetinden binler güzellikleri size ih-
san etmekle mukabele buyursun. Âmin.

Ahmed Hüsrev
ìÕ
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aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
arz: yer, dünya.
azim: büyük, yüce.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
fennen: fence, fenne uygun ola-
rak, fen vas›tas› ile.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe ile
u¤raflan.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
halat: haller, durumlar, vaziyet-
ler.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hikmeten: hikmetçe, hikmet ba-
k›m›ndan.
husus: mevzu, konu.
ifadat: ifadeler.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
iman: inanma, itikat.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kelimat: kelimeler, sözler.
keramet-i kübra: en büyük ke-

ramet.
kozmo¤rafya: astronominin,
matematik ve fizi¤in yaln›z
temel kavramlar›ndan yarar-
lanarak en belli bafll› olaylar›
ele alan dal›.
Kur’ân-› Hakîm: Herfleyi ile
hikmetli Kur’ân.
madde-i esîriye: esir madde-
si.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mâni: engel.
meserret: sevinç, flenlik.

misil: benzer, efl, kat.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukabele: karfl›l›k verme.
muttas›l: bitiflik.
mürur-i ubûr: geçmifl, bitmifl,
nihayete ermifl.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nokta: husus.
nuranî: nurdan yarat›lan gö-
rülmeyen.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
risale: kitap, eser.
semavat: semalar, gökler.

flübehat: flüpheler.
tabaka: kat, katman.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
temas: iliflkide bulunma, irti-
bat hâlinde olma.
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak.
Zat-› Zülcemal: cemâl, lütuf,
rahmet ve güzellik sahibi Al-
lah.
zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
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Œ 1 4 7 œ

(Sabri Efendinin bir f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstad!

Kelâmullahi’l-Azizi’l-Mennan olan Hazret-i Kur’ân, fle-
air-i ‹slâmiyenin hadimlerini cenah-› himaye ve re’fetine
alarak —bu defaki hâdise-i elimede— bir seneden beri
mülhitlerin çevirdikleri plânlar›n› akim b›rak›p, zahiren
üç kardeflimizi beraat ve manen milyonlar mü’min mu-
vahhidînin zümresine niflane-i beraatini bahfl ve mülhit-
lere ebediyet ve ezeliyetini izhar ile kendini müdafaa ve
hadimlerinin muhafaza ve himaye etti¤ini ve edece¤ini
göstermekle, Kur’ân hadimlerinin kulûbu behcet ve sü-
rura müsta¤rak olarak, ilerlemek istedikleri halisâne
emel ve gayelerinde ad›mlar›n› daha ziyade uzatmaya ve
dairelerini daha ziyade tevsi’e bafllam›fllard›r.

1 »u`H nQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG
Aziz Üstad›m, Cenab-› Kibriyan›n mahza bir lütuf ve

nihayetsiz bir kerem ve ihsan› olarak Nurlar Külliyat›, bu
abd-i pürkusur gibi nice gafillere ihsan buyurularak, sü-
rekli ya¤murlar›n arz üzerinde tathirat yapt›¤› gibi; nurlar
mahallesinde flu asr-› dalâlet ve devr-i bid’atta çirkâb-›
hayat-› maddiye batakl›¤›na batan bu âciz kula, “Zarar›n
neresinden dönsen kârd›r” ders-i ikaz›n› vererek, ham-
den sümme hamden, zulümat vadisinden ç›kararak flahi-
ka-i Nura yetifltirmiflti.
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manla s›n›rl› olmamak.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gafil: olan›n bitenin fark›nda ol-
mayan.
hadie-i elime: üzüntü verici olay.
hâdim: hademe, hizmetçi.
halisâne: temiz kalplilikle, safi-
yetle.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
Kelâmullahi’l-Azizi’l-mennan:
ihsan›, nimeti bol vere yüce Al-
lah’›n kelâm›; Kur’ân.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah’a nazaran insan; insan, abd.
kulûb: kalpler, gönüller.
Külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
mahza: saf, halis, kat›ks›z; s›rf, ta
kendisi.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
muhafaza: koruma.
muvahhit: tevhit eden, Cenab-›
Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine ina-
nan, Allah’› birleyen.
mü’min: iman eden, inanan.
müdafaa: savunma, koruma.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.
müsta¤rak: gark olmufl, dalm›fl,
batm›fl, içine girmifl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niflane-i beraat: kurtulufl iflareti.
pürkusur: çok kusurlu.
sümme: tekrar ve tekrar.
sürur: sevinç, mutluluk.
flahika-i Nur: nurun zirvesi, doru-
¤u.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
tathirat: temizlemeler, temizlik-
ler.
tevsi: geniflletme.
vadi: saha.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.
zümre: cemaat, topluluk.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdü-
lillâh” k›sm› birçok ayette geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

abd-i pürkusur: tam kusurlu
kul.
âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
arz: yer, dünya.
asr-› dalâlet: sap›kl›k asr›,
sapk›nl›k asr›.
aziz: de¤erli.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.

behçet: sevinç, güler yüzlü-
lük.
berâet: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
Cenab-› Kibriya: Yüce Rab,
azamet ve kudreti sonsuz, fle-
ref ve azamet sahibi olan Ce-
nab-› Allah.
cenah-› himaye: koruma yö-
nü, himaye taraf›.
çirkâb-› hayat-› maddiye:

maddî hayattaki çirkinlikler,
pislikler.
ders-i ikaz: ikaz dersi, uyar-
ma iflareti.
devr-i bid’at: bid’alar (dinin
asl›ndan olmay›p sonradan
icat edilen âdetler) zaman›.
ebediyet: sonsuzluk.
emel: amaç, arzu, istek.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek
zaman› birden içine al›p, za-

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 285



Her nas›lsa, bir sene evvel, “Ey Sabri! Belki hubb-i ca-
ha meyledersin; olur ki, o cihette bir arzu uyand›r›r. Gel
o bedbahtlar›n bulan›k havuzcu¤una bir daha dal, ç›k” de-
nildi. Elhamdülillâh, selâmet ç›kt›m. Bundan halâs›m na-
zar-› fakiranemde pek ehemmiyetli bir kurtulufltur.

Talebeniz

Sabri

ìÕ

Œ 1 4 8 œ

(Osman Nuri’nin bir f›kras›d›r.)

Kitaplar›n en büyü¤üsün, Kelâm-› Kadim,

Hak kanunlar›n anas›s›n, Kur’ân-› Azîm,

Kudsî tarihlerin nur babas›s›n, Kelâm-› Kadim,

Sen, dinimizin bekçisisin, Kur’ân-› Azîm.

Dört ‹lâhî kitab›n anas›, yaln›z sensin,

‹ftihar eder seninle, bütün din-i ‹slâm,

Sensiz yaflamak istiyen kalpler gebersin,

Sen hakikatin ilk ve son güneflisin.

Her varl›¤›n üstünde, sönmeyecek güneflsin,

Bütün gizli ve âflikar›n miftah› sensin,

Seni tan›mayan ve tâbi olmayan, her yerde

Sahibinin gazab›na u¤ras›n, gebersin...
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aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
cihet: yan, yön, taraf.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
ehemmiyetli: önemli.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.

halâs: kurtulma, kurtulufl, se-
lamete erme.
hubb-i cah: makam sevgisi,
rütbe ve mevki sevgisi ve
bunlara karfl› gösterilen afl›r›
h›rs.
‹ftihar: övünme.
ilâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
Kelâm-› Kadim: Kur’ân-› Ke-

rîm.
kudsî: mukaddes, yüce.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-
me, yönelme.
miftah: açan alet, anahtar.
nur: ilim.
selâmet: kurtulma, selâmete
ç›kma.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan.
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Hükmün, muhakkak K›yamete kadar bâkîdir,

Sana inanmayanlar adî, zelil, kâfirdir,

Sen, her varl›¤›n, üstünde do¤an güneflsin,

Seni istemiyenler, dünyada Cehenneme göçsün.

Hafla! Seni be¤enmeyen ve yanl›fl diyenlerin,

Dilleri kesilsin... yere bats›n.

Sana hor bakmak isteyenleri, Allah kahretsin,

Sen hakikatin ilk ve son güneflisin...

Osman Nuri

ìÕ

Œ 1 4 9 œ

Haf›z Ali’nin bir f›kras›d›r.)

Aziz Üstad›m,

Otuz Birinci Mektubun On Üçüncü Lem’as›, “Hikme-
tü’l-‹stiaze” nam-› âlîyi tafl›yan bir parça-i Nuru ald›m. El-
hamdülillâh, istinsaha muvaffak oldum. Cenab-› Hak,
hazine-i bînihayesinden emsal-i sairesini ihsan buyursun;
âmin, bihürmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

Üstad›m efendim, bu azîm hakikati tafl›yan risale, fa-
kir talebenizde pek azîm tesirat yaparak dima¤›m ve bü-
tün duygu ve hasselerim o azîm hakaik üzerine serpile-
rek, toplanmaz bir hale geldiler. Gündüzde, güneflin
ziyas› karfl›s›nda kalan y›ld›z böce¤i gibi, gerek güneflin 

BARLA LÂH‹KASI | 287

örne¤ini ç›karma, kopya etme.
K›yamet: bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kahr: zorlama, zorla bir ifl gördür-
me.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nam-› âli: yüce flöhret.
parça-i nur: Risale-i Nur’dan bir
eser parças›.
risale: konu, bölüm.
talebe: ö¤renci.
tesirat: etkiler, tesirler.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤›lanm›fl.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

azîm: büyük.

bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.

bihürmeti seyyidi’l-mürse-
lin: peygamberlerin efendisi

hürmetine.
dima¤: ak›l, fluur.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
emsal-i saire: di¤er benzerle-
ri.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.

Hâflâ: asla, katiyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
hazine-i bînihaye: sonsuz,
bitmez tükenmez hazine.
hor: k›ymetsiz, de¤ersiz,
ehemmiyetsiz, baya¤›, adi.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
istinsah: nüshas›n› yazma,
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tarifini ve gerekse kendi flevkiyle daire-i muhitinde bulu-
nanlar› tarif edemedi¤i gibi; fakir, ayn› hâl kesb ettim.

EVVELÂ: Bu risale, di¤er Tevhide dair büyük risalelerin
bir büyük kardefli olabilir. Zira, nas›l ki öbür kütle-i Nur,
Cenab-› Hakk›n âlem-i kebirde cilve-i Cemal ve Kemal
ve Esma-i Hüsnas›n› pek zahir bir tarzda âmâ olanlara
da gösterdiler. Aynen bu parça-i Nur, âlem-i asgar olan
ve Esma-i Hüsnaya âyine olan ve hilkat-i dünyan›n ruhu
mesabesindeki beflerin, kemal ve sukutuna, ebediyet ve
ademine sebep olan en büyük vesile ve desiseleri pek ya-
kinen keflfedip gösteriyorlar.

SAN‹YEN: Bu hakikatleri düflünürken kalbime flöyle gel-
di ki: Nas›l ki “Hüdhüd-i Süleymanî, zeminin suyu meç-
hul olan yerlerinde, hafriyats›z, suyu bulmaya vesile idi”
diyorlar; aynen bu risale, Hüdhüd-i Süleymanî tarz›nda,
âlem-i asgar olan insan›n ezdatlardan müteflekkil cism-i
vücudunda, “nur-i iman yata¤›” olan kalbi, biaynihî gös-
teriyor. Zemin yüzünde zararl› ve zarars›z otlar› teflhis
eden kimyagerin âb-› hayat buldu¤u gibi, binde bir haki-
katini ancak görebildi¤imi anlad›¤›m bu eser-i âlî, bütün
ehl-i iman ve zîfluura, menba-› hakikîsi olan Kur’ân-› Ha-
kîm gibi, nurlar› ile âb-› hayat› serpiyor.

Haf›z Ali (r.h.)

ìÕ
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âb-› hayat: hayat suyu.
adem: yokluk, hiçlik.
âlem-i asgar: en küçük âlem; in-
san.
âlem-i kebir: büyük âlem, kâinat.
âmâ: kör, körlük.
âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
biaynihî: ayn›yla, oldu¤u gibi, t›p-
k›.
cilve-i Cemal ve kemal: mükem-
mel güzellik görüntüsü.
cism-i vücut: varl›¤›n cismi, vücu-
dun maddesi.
dair: ait, alakal›, ilgili.
daire-i muhita: her fleyi kuflatan
daire, gökyüzü.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ebediyet: sonsuzluk.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evvelâ: öncelikle.
ezdat: z›tlar, tezatlar.
hakikat: as›l, esas.
hâl: durum, vaziyet.
hilkat-i dünya: dünyan›n yarat›-
l›fl›.

Hüdhüd-i Süleymanî: Süley-
man (as)n›n Hüdhüd isimli ku-
flu.
kesb: kazanma.
keflif: açma, meydana ç›kar-
ma.
kimyager: tahlil iflleri ile u¤-
raflan uzman.
kütle-i nur: Risale-i Nur.
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan.
menba-› hakikî: hakikatin,
do¤runun, gerçe¤in kayna¤›.
mesabe: derece, kadar.

müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.
nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
parça-i nur: Risale-i Nur’dan
bir parça.
risale: konu, bölüm.
saniyen: ikinci olarak.
sükût: düflme, düflüfl; sus-
kunluk.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tarz: biçim, flekil.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vesile: bahane, sebep.
yakînen: yakîn olarak, flüp-
heye düflmeden bilme.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zemin: yeryüzü.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
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Œ 1 5 0 œ
(Ahmed Hüsrev’in bir f›kras›d›r.)

Üstad›m Efendim,

Bir hafta evvel “Hikmetü’l-‹stiaze” isimli risalenin bir
k›sm›n› ve birkaç gün evvel de di¤er k›sm› ile On Dör-
düncü Lem’an›n Birinci Makam›n› ald›m. “Hikmetü’l-‹s-
tiaze”nin Birinci K›sm›n› müteaddit defalar kardefllerim-
le okudum. Dedim:

Ey Sevgili Üstad›m! Bu k›ymettar risale ile mücahit ta-
lebelerinize öyle bir ilâç takdim ediyorsunuz ki, bu ilâç-
larla manevî yaralar›m›z› o kadar güzel ve çabuk tedavi
ediyorsunuz ki, o pek müthifl yaralar›m›z bir anda iltiyam
buluyor, ›zd›raplar›m›z o anda zail oluyor; kalplerimiz se-
râpâ sürur ile doluyor. Rabb-i Kerîm’imize karfl› tafl›mak-
ta oldu¤umuz muhabbetimiz tezayüt ediyor. Ve Hâlik-›
Rahîm’e karfl› olan adab›m›za bile halel gelmeyece¤ini
okudukça, vazifedeki flevk ve gayretimiz art›yor.

Evet, Aziz Üstad›m. Ekser zamanlar ins ve cin fleytan-
lar›n›n hücumlar›ndan ve terbiye edemedi¤im asi nefsim-
den gelen bir tak›m havat›r-› fleytanîyeden kurtulmak için,
pek çok çabalad›¤›m zamanlar›m oluyordu. Kalp, bu gibi
hâletten kurtulmak için inziva ararken, Nakflî kahraman-
lar›n›n “Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestî, terk-i terk”
diye olan esasat› dima¤›ma ilifliyordu. Fakat bu söze ce-
vap veren Aziz Üstad›m›n beyanat› aras›nda, “‹nsan bir
kalpten ibaret olsa idi bu söz do¤ru olabilirdi. Hâlbuki 
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Rabb-i Kerîm: ikram ve ihsan›
bol olan ve her fleyi terbiye eden
Allah.
risale: kitap.
serapa: tamamen, bütünüyle.
sürur: sevinç, mutluluk.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
terbiye: yetifltirme, kabiliyetlerini
gelifltirme.
terk-i dünya: dünyay› terk etme,
dünya ile ilgilenmeme, dünyadan
vaz geçip bir köfleye çekilme.
terk-i hestî: varl›¤›, vücudu terk
etme.
terk-i terk: terkin terki; b›rakma-
y›, terk etmeyi b›rakmak, terk et-
mek.
terk-i ukba: ahiretteki mükâfat-
lar› terk etme, onlar› düflünme-
me.
tezayüt: artma, ço¤alma, ziyade-
leflme.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
zail: sone eren, yok olan.

›st›rap: üzüntü veren bir du-
rumun meydana getirdi¤i
kuvvetli ac›, afl›r› elem, azap,
s›k›nt›.
adap: terbiyeler.
âsi: isyan eden, baflkald›ran.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
dima¤: ak›l, fluur.
ekser: pek çok.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
halel: bozukluk, eksiklik.
hâlet: hal, durum.

Hâlik-› Rahim: rahmet sahibi
yaratan.
havât›r-› fleytâni: fleytan›n
telkin etti¤i düflünceler.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iltiyam: yaran›n kapan›p iyi
olmas›.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muhabbet: sevgi, sevme.
mücahit: mücahede eden,
nefsine karfl› savaflan.
müteaddit: çok, bir çok.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
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insanda, kalpten baflka ak›l, ruh, s›r, nefis gibi mevcut
olan letaif ve hasseleri, kendilerine mahsus vezaife sevk
ederek zengin bir dairede, kalbin kumandas› alt›nda ifa-i
ubudiyeti” tavsiye buyuruluyor. Günefl gibi böyle hakikat-
leri izhar eden böyle nurlu düsturlar talebelerinde esas ol-
du¤u için, salifü’l-arz havat›ra çare ar›yordum.

Talebelerinin her an ihtiyaçlar›n› düflünüp çareler ara-
yan, ilâçlar haz›rlayan; ihzarat›n› zahmetsiz olarak tale-
belerine istimal ettiren; mukabilinde hiçbir fley istemeye-
rek minnet ve methin Cenab-› Hakka yap›lmas›n› emre-
den Sevgili Üstad›m, size evvelden beri “Lokman” naza-
r›yla bakmaktay›m. Evet, hakikaten bir Lokman’s›n›z.
Lokman Hekim gibi, kalbî arzulanm›z› ifliterek bu risale-
ler ile mualece uzat›yorsunuz. Bedî’ olan Cenab-› Hak-
k›n, bedayii içinde, kemaliyle her cihette derece-i niha-
yeye vâs›l olan bedî’ kelâm›ndan, bedî’ bir kulu ile ihsan
etti¤i bu bedayii methedebilmek, intak-› bilhak olmad›k-
ça elbette imkâns›zd›r. Befler bu vadide ne kadar söz söy-
lese yine azd›r.

Sevgili Üstad›m, herhangi bir risaleyi aç›p okuyacak
olsam, hissem kadar dersimi al›yorum. Hâlbuki, evvelce
bu risaleleri tamamen yazd›¤›m için, okumaya pek az va-
kit bulabiliyordum ve el’an da öyleyim. Evvelce okudu-
¤um zamanlar istifadem az oluyordu. fiimdi ise, Nurlar›n
hakikatlerini gördükçe minnet ve flükrüm tezayüt ediyor,
kalbim nurlar ile doluyor, ruhum nurlarla istirahat ediyor,
letaifim bu Nurlar ile hisseleri kadar feyizyâb oluyor. Ve
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bedayi: efli benzeri olmayan gü-
zellikler, mükemmel ve yeni fley-
ler.
bedî: efli ve benzeri olmayan, efl-
siz güzel; yeni, garip, eflsiz.
befler: insanl›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
derece-i nihaye: mertebede so-
na ulaflma derecesi.
düstur: esasl› kaide.
elan: flimdi, flimdiki hâlde; henüz,
hâlâ, daha, bu ana kadar, flu an-
da.
evvelce: daha evvel, daha önce.
feyizyap: feyiz bulan, feyiz bulu-
cu.
hakikat: gerçek, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hâsse: duygu.
havât›r: düflünceler.
hisse: pay, nasip, k›smet.
ifa-i ubudiyet: kullu¤un yerine
getirilmesi.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihzarat: haz›rl›klar, haz›rlanmalar.
imkân: olabilecek hâlde bulun-
ma, mümkün olma, olabilirlik.
intak-› bilhak: Hakk›n söyletme-
si, Cenab-› Hakk›n konuflturmas›.
istifade: anlay›p ö¤renme, bilgisi-
ni geniflletme.
istimâl: kullanma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.

kalbî: içten, gönülden, yürek-
ten, samimî.
kelâm: Kur’ân-› Kerîm.
kemal: olgunluk, yetkinlik,
taml›k; kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma; erginlik, mükem-
mellik.
letaif: manevî duygular.
mahsus: bilhassa, müstakil,
hususî olarak.
medih: övmek.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
mualece: ilâç, ilâç yapma, ilâç

kullanma.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâ-
dil.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
s›r: manevî hakikat ve mari-
fetler.
salifü’l-arz: dünyan›n geçmi-

fli, geçmifl zaman.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flükür: görülen bir iyili¤e
karfl›l›k hoflnutluk, memnun-
luk ve minnettarl›k ifade et-
me, teflekkür.
talebe: ö¤renci.
tezayüt: artma, ço¤alma, zi-
yadeleflme.
vas›l: eriflen, ulaflan, kavuflan,
yetiflen.
vezaif: vazifeler, ifller.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
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yine Cenab-› Haktan ümit ediyorum ki, hisse ve istifa-
dem, gün geçtikçe ço¤alacakt›r ve nasibim artacakt›r.

Bu hâdisat gösteriyor ki, bedî’ âsâr›n büyük bir hasi-
yeti ve bir kerametidir ki, talebelerini baflka ellere vermi-
yor ve nurland›rmak için baflka kap›lara boyun büktür-
müyor. A¤layan kalplerimize teselliler veriyor. ‹manlar›-
m›z› takviye ediyor. Lika-i ‹lâhîyi ifltiyakla istetiyor ve so-
nunda da, “Yâ Rab! Sen Üstad›m›zdan hoflnut olaca¤›
tarzda raz› ol!” nidalar›n›, lisanen ve kalben söylettiriyor.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Talebeniz

Ahmed Hüsrev

ìÕ

Œ 1 5 1 œ

(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstad,

Eyyam-› bahar›n her bir gününün, birer letafet ve te-
ravet-i bîmisali ve acip tebeddülü; Fât›r-› Akdes Hazret-
lerinin nihayetsiz kudret ve azametini irae eyledi¤i gibi,
derya-i Nurun da bînazir ve hayretbahfl bir bahar›;
Minhaclar, Mirkatler, ‹stiazeler ve emsali lâtif, flirin, nura-
nî ezhar ve esmar-› bînihayeleri, ehl-i iman ve tevhide
taze hayat bahflediyorlar. Bu Nurlar öyle manevî g›dalar
ki, herkesi, her an doyurmaya kâfi ve bu elmaslar öyle 
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hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hayretbahfl: hayret veren,
flafl›rtan.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hoflnut: Memnun, raz›, gönlü hofl
edilmifl.
irae: göz önüne koyma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kâfî: yeter, elverir.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
lika-i ilâhî: Allah’a kavuflma.
lisanen: sözle, flifahen, a¤›zdan
konuflarak.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
minhac: meslek, yol, aç›k genifl
yol.
mirkat: merdiven, basamak, de-
rece, yükselip ç›k›lacak derece.
nasip: hisse, pay, k›smet.
nida: ba¤›rma, ça¤›rma, seslen-
me.
nihayet: son.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rab: “Yaratt›klar›n› besleyen, ye-
tifltiren; verdi¤i nimetlerle ›slah
ve terbiye eden” anlam›nda Al-
lah’›n bir ismi.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme,
baflka hale getirme, baflka flekil
alma.
teravet-i bimisal: eflsiz canl›l›k,
tazelik, gençlik.
teselli: avunma.

1. Gerçek bâkî olan ancak Allah’t›r.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
asar: eserler.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bedî: efli ve benzeri olmayan,
eflsiz güzel; yeni, garip, eflsiz.
bînazir: benzeri olmayan, efl-
siz, benzersiz, nazirsiz.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

derya-i nur: nur denizi.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.

ehl-i tevhid: tevhit ehli, Ce-
nab-› Hakk›n birli¤ini bilip ina-
nan ve sadece bir Allah’a
ba¤lan›p ibadet eden kimse.

emsal: örnekler, benzerler.
esmar-› bînihaye: Tükenme-
yen meyveler.
eyyam-› bahar: bahar günü.
ezhar: çiçekler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
Fât›r-› Akdes: mukaddes, ku-
sursuz yarat›c›; noksan s›fat-
lardan berî olan yarat›c›; Allah
(c.c.).
hâdisat: hadiseler, olaylar.
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k›ymettar birer rida’lard›r ki herkesi, her zaman ›s›tmaya
vâfidir.

1 »uH nQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG
Aziz, Büyük Üstad›m, bu risaleleri okudukça ruhum

güller gibi aç›l›yor, hayat-› fâniyeden gelen âlâm ve me-
flakkati, kald›r›p at›yor. Yerine, kanaat gibi bir kenz-i
mahfiyi iddihar ediyor. Ve diyorum: “Ey ruh! fiimdiye ka-
dar manevî talep ve arzular›n› temin eden nur fabrikas›-
n›n elmas ve cevherlerinden her birerlerinin ayr› ayr› k›y-
met ve zerafetlerini görünce, bundan daha k›ymettar bir
eser olamaz deyip, sen hâlen, ben kalen hükmedi-
yorduk. Envar-› Kur’âniye ve reflahat-› Furkaniye ve le-
maat-› bekaîyenin iflte nihayeti yokmufl. Elhamdülillâh,
Hakaik-› Kur’âniyeden yevmen-feyevmen nasibedâr olu-
yoruz ve olaca¤›z, inflaallah. Hemen Cenab-› Kibriya, flu
enhar-› kevseri hayat-› bâkiye harman› olan Mahflere ka-
dar ak›ts›n, âmin.

Üstad›m Efendim, bugün harekât-› maziyem ile ah-
val-i hâz›ram› mukayese ciheti ihtar edildi. Alâ-kadri’l-is-
titaa tetkik ettim. Neticede ahval-i hâz›ram› hamden
sümme hamden-s›klet cihetinde pek hafif ve k›ymet hu-
susunda pek a¤›r buldum. Harekât-› sab›kam ise bunun
hilâf›nad›r. Elhamdülillâh, Cenab-› Feyyaz-› Hakikî, âciz,
fakir, muhtaç kullar›ndan rahmet-i Rabbaniyesini esirge-
medi.

“Armut pifl a¤z›ma düfl” kabîlinden her nevi malze-
me-i cerrahiye-i ruhiyeyi, haz›k bir operatörle beraber 
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âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahval-i havra: flimdiki durum.
alâkadrilistita: elden geldi¤i ka-
dar, güç yetti¤i kadar.
âlâm: kederler, elemler, ac›lar.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Cenab-› feyyaz-› Hakiki: gerçek
feyiz verici. Allah (c.c).
Cenab-› Kibriya: Yüce Rab, aza-
met ve kudreti sonsuz, fleref ve
azamet sahibi olan Cenab-› Allah.
cevher: mec. de¤er, k›ymet.
cihet: yön.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
enhar-› kevser: kevser ›rmaklar›,
kevser sular›, Cennetteki Kevser
sular›, nehirleri.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n nur-
lar›.
eser: kitap.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hâlen: hareket ve davran›fl ola-
rak.
hamden sümme hamden: tekrar
tekrar flükür.
harekât-› sab›ka: geçmifl önceki
hareket.
harman: farkl› cins veya kalitede-
ki fleyleri kar›flt›rma.
hayat-› bak›ye: bakî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fâniye: geçici hayat.
hâz›k: maharetli, becerikli, usta,
mahir.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kabil: tür, gibi.
kâlen: sözle, söyleyerek.
kanaat: h›rs göstermeden k›sme-
tine raz› olmak, elindeki ile yetin-
mek.
kenz-i mahfî: gizli hazine.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah’a nazaran insan; insan, abd.
lemeât-› bekaiye: beka p›r›lt›lar›.
Mahfler: haflrolunacak, toplan›la-
cak yer; k›yamette ölülerin dirilip
toplanacaklar› yer.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
meflakkat: zahmet verici ifl.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdü-
lillâh” k›sm› birçok ayette geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

mukayese: benzeterek ve
karfl›laflt›rarak de¤erlendirme,
k›yaslama.
nasibedar (nasiptar): nasibi
olan, nasipli, k›smetli, hisse-
dar.
nevi: çeflit.
nihayet: son.
rahmet-i Rabbaniye: terbiye
ve idare eden Allah’›n rahme-
ti, merhameti ve flefkati.

reflahat-› Furkaniye: hak ile
bat›l› birbirinden ay›ran
Kur’ân-› Kerîm’den damlalar,
reflhalar, s›z›nt›lar.
rida: belden yukar› örtülen
örtü, omuza al›nan örtü.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
s›klet: a¤›rl›k, yük.
sümme: tekrar ve tekrar.
talep: ra¤bet.
temîn: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vâfi: yeterli, tam.
yevmen-fe-yevmen: günden
güne, gittikçe, günbegün.
zerâfet: incelik, zariflik.
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ihsan buyurdu. E¤er bizler, bu ameliyat› görmeseydik ve
bu nurlu ve zevkli, flevkli ihrama girmeseydik, hubb-i cah
yüzünden acaba hangi bid’attan geri duracakt›k.

‹flte lâyüad velâ yuhsa nurlar›n bîpayan füyuzat›, züm-
re-i muvahhidini  medyun-i flükran b›rakm›flt›r.

1 »uH nQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG
Hemen Cenab-› Hak cümle Ümmet-i Muhammed’i

(Aleyhissalâtü Vesselâm) envar-› Kur’âniyeden müstefit
ve hakikî muvahhidîn s›n›f›na ilhak ve flimdiye kadar gaf-
letle geçirdi¤imiz zamanlardan, defter-i a’malimize yaz›-
lan seyyiat›m›z›, rahmetiyle afv buyursun... âmin.

Hulûsî-i Sâni Sabri

ìÕ

Œ 1 5 2 œ
(Zekâî’nin bir f›kras›d›r.) 

Üstad›m!

Bir meydan-› mücadele ve imtihan olan flu dünyan›n
her köflesinde beflere ders-i ibret olacak bir hâdise, bir
numune eksik de¤il.. Her yerde muhtelifü’l-mizaç insan-
larda ayr› ayr› temayülât-› kalbiye bulunuyor. Hâdisat-›
dünyeviye içinde, en elîm olan fleyin, meslek-i uhreviye
ve diniye perdesi alt›nda vahflet ve hayvaniyet ruhlar›yla
karfl›laflmak oldu¤unu tecrübelerim ve müflahedelerim
bana ö¤retiyor.
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arzular›na dalmak.
hâdisat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan olaylar.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hubb-i cah: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
ihram: di¤er zamanlarda yasak
olmayan baz› fleyleri geçici olarak
kendine haram k›lma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
medyun-› flükran: flükran, teflek-
kür borçlu.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
muvahhidîn: muvahhitler, tevhit
edenler, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inananlar.
müstefit: istifade eden, faydala-
nan, kazanan.
müflahede: gözlem.
nurlu: ayd›nlanm›fl.
nümune: örnek.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
Ümmet-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in ümmeti; Hz. Muham-
med’e (a.s.m.) ba¤l› olan ve yo-
lundan gidenler.
vahflet: yabanî ve vahfli olan fley,
medeniyetin z›dd›.
zümre-i muvahhidîn: Allah’›n
birli¤ine inananlar›n oluflturdu¤u
topluluk.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdü-
lillâh” k›sm› birçok ayette geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ameliyat: operasyon.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
befler: insan, insanl›k.
bid’at: asl›nda olmay›p, son-
radan meydana ç›kan, sonra-

dan türeyen fley.
bîpayan: sonsuz, tükenmez.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
ders-i ibret: ibret dersi, göz

ve fikir açacak hâdise.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân
nurlar›, Kur’ân par›lt›lar›,
›fl›klar›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
füyuzat: feyizler, manevî bol-
luk ve bereketler, inayetler.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
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Evet, ehl-i iman için mucib-i teessür fleyler, kendisini
›slah-› hâle irca etmek üzere, ubudiyetle Hâl›k’›na yalva-
r›rken, bir mülhidin uysal bir mahlûk gibi sokularak, bir-
kaç zaman hileli etvar gösterdikten sonra, ruhunun çirkin-
li¤i ile karfl›s›ndakine hücum ederek, kendine onu benzet-
mek istemelerini ve hatta karfl›s›ndaki mü’min hakk›nda,
suizan ve sû-i tefehhüme düfltü¤ünü görmektir.

Ah üstad›m, ne vard›, insanlar ya göründü¤ü gibi ol-
sa, yahut oldu¤u gibi görünseler idi. Ehl-i irflad, ahkâm-›
Kur’âniyeyi tebli¤ hususunda müflkülât çekmeyecek ve
inkâr edilmeyecekti. Benim gibi henüz kendinini ›slah
edemiyenler de, baz› budalalar›n ruhlar›nda safiyet ve
hüsn-i insaniyet aramaya çal›flmayacakt›.

Aziz Üstad›m, inflaallah Cenab-› Hak, hak ve hakika-
tin günefl gibi yükseldi¤ini size ve bize göstersin. Bir zin-
dan hayat›na benzeyen, birçok manevî mahrumiyetler
içerisinde geçen flu günleri, sürurla ve serbest günlere
tebdil eylesin. Âmin.

Talebeniz Zekâi
ìÕ

Œ 1 5 3 œ

(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Üstad-› Ekremim!

Hikmetü’l-‹stiazenin ikinci k›sm› öyle k›ymettar bir ha-
zine-i cevahir ve maraz-› vesvesenin iksir bir ilâc›d›r ki, 
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›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
›slah-› hâl: hâlin, durumun düzel-
tilmesi.
ahkâm-› Kur’âniye: Kur’ân hü-
kümleri.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
budala: zekâca geri, salak, aptal,
bön.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
ehl-i irflat: mürflitler, do¤ru yolu
gösterenler.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
hikmetülistâze: Risale-i Nur Kül-
liyat›ndan, “Allah’a s›¤›nman›n
hikmetleri” anlam›nda bir risale
ismi.
husus: mevzu, konu.

iksir: çok tesirli ilaç.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
irca: eski hâline getirme, eski
durumuna getirme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahrumiyet: mahrumluk, di-
ledi¤ini, istedi¤ini elde ede-
meme, nasipsizlik, hissesizlik.
manevî: madde d›fl› olan,

maddî olmayan, manaya ait.
maraz-› vesvese: vesvesenin
sebep oldu¤u hastal›k, flüphe
ve kuruntulardan kaynakla-
nan dert.
mucib-i teessür: üzüntü veri-
ci, üzüntüyü gerektiren.
mü’min: iman eden, inanan.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
safiyet: safl›k, halislik, temiz-
lik.
su-i tefehhüm: yanl›fl anla-
ma.
suizan: fena, kötü zan, flüphe.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: ö¤renci.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
ubudiyet: kulluk.
zindan: hapishane.
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âlem-i fânîden âlem-i bekaya göçünceye kadar, nefis ve
fleytan›n hücumuna maruz bulunan insan, kalbinin üze-
rine as›p beraberinde tafl›mal›. O iki düflman her zaman
köpük gibi, zahirde bir fleye benzeyip, hakikatte ele avu-
ca girmeyen havaî itirazat-› muannidâne yaparlar. Onla-
ra karfl› en rasin tahassungâh ve en güzel esliha ve bu
u¤urda sarf edilecek halis sikkeler bunlard›r. Zira vücu-
dumda tecrübe yapt›m. Sualleri okudu¤um vakit nefsim,
sual cihetine mail bulunuyor. Ve ehemmiyet veriyor. Fa-
kat elhamdülillâh akabinde, tevali eden Kur’ânî elmas
müdafaalar, o kabîl emraz-› nefsaniyeyi çabuk çürütüyor.
Ve kökünden kurutuyor. fiu nuranî ve Kur’ânî hikmetle-
ri, bihakk›n takdir hususunda zîruh ve zîfluurun mükem-
meli bulunan nev-i beflerin, bidayet-i vahiyden tâ haflre
kadar, i’caz ve icaz›na, izhar-› acz edegeldikleri, davam›-
z›n bariz ve zahir bir delilidir.

Hülâsa : Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n ahkâm-› bînazi-
rinden olan flu risale-i istiaze-i furkaniyeyi mütalâamda,
derya-i hakaikte sermest-i hayran kalarak, kemal-i aflkla
dedim: Yâ Rab, flu Kitab-› Mübin’in infaz-› ahkâm›n› tes-
hil ve teysir ve dellâl-› Kur’ân’› da, âmâl ve makas›d›nda
muvaffak ve cemî ihvan›mla beraber bu kemter kulunu
da, hulûl-i ecelime de¤in, Kitab-› Mübin’e hadim buyur,
duas›yla ariza-i âciziyeye hatime veririm.

Sabri

ìÕ
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karfl› ç›kma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’caz: mu’cize gösterme, kimse-
nin yapamayaca¤› fleyleri yapma.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
infaz-› ahkâm: hükümlerini yeri-
ne getirmek.
izhar-› acz: acizlik göstermek.
kabîl: tür, gibi.
kemal-i aflk: aflk›n son derecesi;
tam bir aflk, büyük bir aflk.
kemter: “Ben” anlam›nda alçak-
gönülllük sözü; eksik noksan.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah’a nazaran insan; insan, abd.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan: Aç›kla-
malar›yla, ak›llar› “benzerini yap-
mak”tan aciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rim.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
mail: meyilli, hevesli ve kabiliyet-
li, istekli, düflkün.
makas›d: maksatlar, gayeler.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müdafaa: savunma, koruma.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rab: “Yaratt›klar›n› besleyen, ye-
tifltiren; verdi¤i nimetlerle ›slah
ve terbiye eden” anlam›nda Al-
lah’›n bir ismi.
rasîn: sa¤lam, dayan›kl›.
risale-i istiaze-i furkaniye: s›¤›n-
ma kitab›.
sarf: harcama.
sermest-i hayran: flafl›rarak ken-
dinden geçmifl.
sikke: madenî para, akçe.
sual: soru.
tahassungâh: s›¤›nma yeri,
s›¤›nak.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama.
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
tevali: arkas› kesilmeksizin sür-
me, ard arda gelme, sürüp gitme.
teysir: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›, ha-
yattar.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

ahkâm-› binazir: benzersiz
hüküm.
akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
âlem-i fânî: fânî dünya, gelip
geçici âlem.
ariza-i âciziye: acizce yaz›lan
mektup.
bariz: aç›k, besbelli.
bidayet-i vahiy: vahyin bafl-
lang›c›.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-

la.
cemi: cümle, hep, bütün.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.
derya-i hakaik: hakikat der-
yas›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
emraz-› nefsaniye: nefsin

hastal›¤›.
esliha: silâhlar.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hatime: son, nihayet.
havâî: önemsiz, de¤ersiz.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hizarat-› muannidâne: inatla
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Œ 1 5 4 œ
(Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.) 

Sevgili Üstad›m!

Bu defa irsaline inayet buyurulan Hikmetü’l-‹stiazenin
‹kinci K›sm›n› ald›m. Sekizinci iflarette isbat edilip göste-
rilen (Hak ve hakikat), dalâlet vadilerinde uçan serseri
mudillerin yollar›n› pek vaz›h tenvir ile, onlara hem ken-
dilerinin ne yapt›klar›n›, hem cadde-i hakikat› göster-
mekle îcaziyle azîm bir mesele tahayyül buyuruluyor.

Dokuzuncu ‹flarette ise, bütün ehl-i iman ve bilhassa
Risale-i envar ile hilkat-i insaniyyenin gaye-i hakikîsini
anlamaya çal›flan talebeleriniz, ruhen istikbale gittikçe,
bu mesele pek genifl bir daire olarak, Hazret-i Âdemden
beri, bütün Peygamberan-› izam hazerat›n›n ehl-i dalâle-
te karfl› ma¤lûbiyeti ve feci hâdiseler çok düflündürüyor.

Ve kalbi zedeliyordu. 
1 »uH nQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG O genifl

daire öyle tenvir ediliyor ki, içinde Üstad’dan, Fahrü’l-
Mürselîn’den, Hazret-i Âdem’e kadar müflkilât, hak ve
hakikat k›l›nc›yla fethedilip, ak›l ve kalp (sadakte ve bil-
hakk› natakte) diye tasdik ediyorlar.

Onuncu iflareti yazarken elimden kalemi b›rakarak ha-
z›runa okudum. ‹çinde temsilin misal de¤il, hakikat oldu-
¤unu ve böyle bir hakikat›, ism-i Hakîm ve ism-i Nur ve
ism-i Bedîin cilvesiyle görülece¤ini derk ettim. Ve hay-
alen tatbikine ç›kt›m. Pek do¤ru bir esas oldu¤unu anla-
d›m. Cenab-› Hakka flükrettim.
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azîm: büyük.
bilhassa: özellikle.
cadde-i hakikat: gerçek yol.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cilve: tecelli, görüntü.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
derk: anlama, kavrama.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fahrü’l-mürselin: peygamberle-
rin övünç kayna¤›; Hz. Muham-
med (s.a.v).
fecî: elem, keder ve ›st›rap veren,
ac›kl›.
fetih: zafer, galebe.
gaye-i hakiki: gerçek, as›l amaç.
hâdise: olay.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hayalen: hayal olarak, hayâlî bir
flekilde, zihinde tasarlay›p canlan-
d›rarak.
haz›run: hâz›r olanlar, bulunan-
lar, meydanda, göz önünde olan-
lar, huzurda bulunanlar.
hazerat: hazretler.
hikmetülistiâze: Risale-i Nur Kül-
liyat›ndan, “Allah’a s›¤›nman›n
hikmetleri” anlam›nda bir risale
ismi.
hilkat-i insaniye: insan›n, insan-
l›¤›n yarat›l›fl›.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa fa-
kat yeterli ifade etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
ism-i Bedi: eflsiz güzel isim (Es-
maül-hüsnadan)
ism-i Hakîm: Hakîm ismi; Cenab-
› Hakk›n hikmetle, faydalar› takip
ederek ifl gören manas›ndaki is-
mi.
ism-i Nur: Allah’›n Nur ismi.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
istikbal: gelecek zaman.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
mesele: önemli konu.
misal: örnek.
mudil: idlâl edici, yoldan ç›karan,
do¤ru yoldan sapt›ran.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdü-
lillâh” k›sm› birçok ayette geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
Peygamberan-› izam: büyük
peygamberler, peygamberle-
rin büyükleri.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
sadakte: do¤ru söyledin, sa-
d›ks›n. manas›nda karfl›daki
kifliye söylenen söz.
serseri: gayesiz, hedefsiz;

öteden beri bafl›bofl olan.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifa-
de etme, teflekkür.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma, zihin-
de canland›rma, tasavvur et-
me.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tatbik: uydurma, uygulama.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r.
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On Birinci ‹flarette gösterilen zecr-i Kur’ânî (kâinat tar-
las›n›n mahsulü, makinas›n›n mensucat›, insan nevi oldu-
¤u ve umum mevcudat semeratiyle o nev’e hizmet ettik-
lerinden insan hodgâml›¤›yla, bedbinli¤iyle o azîm gaye-i
dünyay› hiçe indirmesiyle) büyük çarklar misillü anas›r-›
külliyenin insan aleyhine hareket ettiklerini ve mühlik
mes’uliyetten kurtulmak ancak Kur’ân-› Hakîm’in daire-i
kudsiyesine girmek ve Fahrü’l-Mürselîn’e ittiba etmekle
olaca¤›n› beyan ile insan› kendine veznettiriyorsunuz.

On ‹kinci ‹flaret ve Dört sualin cevab›n›n ihtiva ettikle-
ri hakikatlar, (bizi aras›ra kendi hesab›na çal›flt›rmak iste-
yen ve cüz-i ihtiyar ile kendisinde bir varl›k görüp, istih-
kaka göz diken ve flöhret ve hodfuruflluk tahakkümüyle,
hebaen çal›flan nebatî ve hayvanî nefis ve heva zincirleri-
ni, alt›n makaslarla keserek halâs buyuruyorsunuz.)

On Üçüncü ‹flaret ve bu üç nokta ile her zaman husu-
sîyle mübarek vakitlerde bizimle u¤raflan ve baz› ye’se
düflüren, yüzümüzün siyahl›¤›n› görmeyip, mü’min kar-
defllerimizin ufak tefek çizgiler nevinden karalar›yla onla-
r›, bütün siyahl›kla ittiham ettiren, Cenab-› Hakk›n rah-
metini ve Gaffar ve Rahîm isimlerini tenkide cür’et eden
ve bu yüzden büyük tahribatlara sebebiyet verdiren hiz-
bü’fl-fleytan›n kuvveti gösteriliyor.

Muhterem Üstad›m;

Bu iflareti yazarken, vücud âlemine seyahata ç›kt›m.
‹flarattaki noktalar bir müfettifl hükmüne geçti. ‹zah bu-
yurulan kuvvetler yerinde görülüp, teslim-i silâh etmek
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nen, bencil.
hususiyle: özellikle.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtiva: içine alma, kapsama.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mahsul: ürün.
mensucat: dokunmufl fleyler, do-
kumalar.
mes’uliyet: mes’ul olma hali, so-
rumluluk.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
misillü: gibi, benzeri.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müfettifl: araflt›ran, araflt›r›c›.
mühlik: tehlikeli.
nebatî: bitkisel.
nev: tür, çeflit.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
semerat: semereler, meyveler.
sual: soru.
tahakküm: hüküm sürme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tenkîd: elefltirme.
teslim-i silâh: silâh b›rakma, silâ-
h›n› teslim etme.
umum: bütün, hepsi.
vezn: ölçü.
vücut: varl›k.
ye’s: ümitsizlik.
zecr-i Kur’âni: Kur’ân’ca yasak
edilen.

âlem: cihan, evren.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anas›r-› külliye: külli unsur-
lar, dünyan›n her taraf›na ya-
y›lm›fl olan unsurlar.
azîm: büyük.
bedbin: fena gören, kötüm-
ser.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cür’et: cesaret etme, yürekli-

lik, yi¤itlik.
cüz-i ihtiyar: icattan mah-
rum, hak kazanmaktan baflka
hiç bir fleye gücü yetmeyen
az bir arzu serbestli¤i, cüz’i
irade.
çark: mekanizma, sistem.
daire-i kudsiye: mukaddes,
muazzez daire.
fahrü’l-mürselin: peygam-
berlerin övünç kayna¤›.
Gaffar: kullar›n günahlar›n›
çok affeden, örten, ba¤›flla-
yan, ba¤›fllamas› bol olan Al-

lah.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
halâs: kurtarma.
hayvanî: canl›ya ait.
hebâen: boflu bofluna.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-
zular›.
hizbüflfleytan: fleytan taraf-
tarlar›.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hodgâm: kendi keyfini düflü-
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üzere idiler. Bize bu kuvvetleri gösteren Kur’ân-› Ha-
kîm’den istimdat ve feyzi, her hatvelerimde istiyordum.
Ve bize bu esas hakikat-› hayat›n neticelerini, karanl›kla-
r›n› gösteren üstad›m›z, muvaffak›yetimizi Cenab-› Hak’-
tan dilemekte oldu¤u, her an kendini göstermektedir. Ve
inflaallah halâs edecektir.

Muhterem Üstad›m, bu On Üç ‹flaret, On Üç Cevahir
kümesini muhtevîdir. Bunlardan baz›lar›n› ipe çizip gös-
termekle ve çizmemekle ve görmemekle, o cevahir ha-
zinesine ve cevherlerine bir nakîse gelmiyece¤inden e¤-
ri ve do¤ru çizmek istedi¤im cevherler, inflaallah hüsnü-
nü zayi etmez.

Ey sevgili üstad›m, ne kadar teflekkürat-› vefîre ifa et-
sem ve hayli minnettar olsam, yine ifa edemiyece¤ime
kail oldu¤umdan, dilerim Cenab-› Hak’tan raz› olaca¤›-
n›z kadar, nail-i mükâfat eylesin. Âmin, bihürmeti Seyyi-
di’l-Mürselîn.

Haf›z Ali (r.h.)

ìÕ

Œ 1 5 5 œ
(Vezirzade Mustafa’n›n f›kras›d›r.)

Aziz, K›ymettar Üstad›m!

Hesaps›z hamd ve flükür, ol Hâl›k-› Mennan Hazret-
lerine ki, ben ümmî oldu¤um hâlde, hissiyat ve emelle-
rimi, flu fânî ve âfil olan hayat-› dünyadan tecrit ile, 
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âfil: görünmez olan, kaybolan.
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bihürmeti: hürmete lây›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
Cevahir: çok k›ymetli söz veya
faydal› yaz›lar.
cevahir: çok k›ymetli söz veya
faydal› yaz›lar.
cevher: mec. de¤er, k›ymet.
emel: amaç, arzu, istek.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fânî: ölümlü, geçici.
feyz: ilim, irfan.
Hâl›k-› mennan: ihsan› bol olan
yarat›c› Allah (c.c).
halâs: kurtarma.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hatve: ad›m.
hayat-› dünya: dünya hayat›.
hayat-› dünya: dünya hayat›.
hesaps›z: s›n›rs›z, sonsuz.
hissiyat: hisler, duygular.
hüsn: tamaml›k, eksiksizlik, ol-
gunluk.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.

inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, ka-
bul etmifl.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.

muhtevî: ihtiva eden, içine
alan, içinde bulunduran, kap-
sayan.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
nail-i mükafat: hediyeye eri-
flen.
nakîse: eksiklik, noksanl›k,
kusur.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
seyyidi’l-mürselin: peygam-
berlerin efendisi.
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

tecrîd: kalpten ve ak›ldan
dünyaya ait fleyleri ç›kararak
yaln›z Allah’a gönül ba¤lama,
maddî alemin ilgilerinden so-
yulan kalbin ‹lâhî tecellileri
temafla etmesi.

ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.

zayi: yitik, zarar, ziyan.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 298



Risale-i Nur Talebeleri içine girdim ve hizbü’l-Kur’ân
âlimlerine arkadafl oldum. Hizmet-i neflriyede ve ilimde
onlara yetiflemiyorum. Fakat, inflaallah irtibat ve mu-
habbet ve ihlâsta yetiflmeye çal›flaca¤›m. Ve dua ile on-
lar›n kalemlerine yard›m ediyorum. Risale-i Nur’a karfl›
hissiyat›m› ümmîli¤im münasebetiyle yaln›z rüyalar›mla
arz ediyorum.

Bu defa rüyada Fahr-i Âlem (a.s.m.) Efendimiz Haz-
retlerini gördü¤üm vakit Sure-i Hacc›n nihayetinde 
1 ïdG ...lõj/õnY w…pƒn≤nd %G s¿pG =/√pQrónb s≥nM %G GhoQnónb Éne okuyarak ve

fiah-› Geylânî (kuddise sirruhu) Hazretlerini gördü¤üm

vakit, Sure-i Nur’da 
2 lênônM »'ªrYn’rG n¤nY n¢ùr«nd ayetini k›raat

ederek nevmden bîdar oldum. Ve anlad›m ki, bu ahirde
sünnet-i seniyeye dair mühim bir risale yaz›ld›¤› için, Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) makbulü olmufl ki, rüyamda mü-
flerref oldum. Ve o ayet Risale-i Nur’un hulâsas›n› ifade
etti¤i gibi, ehl-i gafleti fliddetli tehdit eder. fiah-› Geylâ-
nî’yi gördü¤ümün sebebi, Risale-i Nur’un Talebelerinin
kudsî bir Üstad›, beni de flakirt kabul etti¤ine dair bir ifla-
ret anlad›m ve bu ayetler havsalam›n haricinde oldu¤u
hâlde, o kudsî zatlar›n hürmetine, kuvve-i haf›zamda her
zaman okur ve bir genifllik hâs›l olurdu.

Di¤er bir rüyamda pek genifl bir daire, temelleri henüz
infla ediliyor görmüfltüm. Bu defa, o büyük bina ikmal
edilmifl, içine girdi¤imde sa¤ cihetini cami-i flerif olarak
gördüm. Ve namaz k›ld›ktan sonra, bütün yaz›lan 
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celtme, övme maksad›yla kulla-
n›lan tabir.
hissiyat: hisler, duygular.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hizmetkâ-
r›, Kur’an taraftar›.
hizmet-i neflriye: neflriyat; ya-
y›nlama hizmeti.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihlâs: halis, içten, samimî, riyas›z,
karfl›l›ks›z sevgi ve ba¤l›l›k, gönül-
den gelen dostluk.
ikmal: tamamlama, bitirme.
infla: yapma, bina etme, kurma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
irtibat: bir fleye ba¤l› olma, ba¤-
lanma.
k›raat: Kur’ân-› Kerîm’in usûl ve
kaidelerine göre okunmas›.
kuddise sirruhu: s›rr› mukaddes
olsun, s›rr› mübarek olsun, s›rr›
aziz olsun, (büyük velîler için kul-
lan›l›r).
kudsî: mukaddes, yüce.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
muhabbet: insan›n manevî haz
ald›¤› veya kendisinde hay›r ve
olgunluk gördü¤ü bir fleye mey-
letmesi.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müflerref: flereflendirilmifl, kendi-
sine fleref verilmifl, yüceltilmifl;
flerefli, yüce.
nevm: uyku, hâb.
nihayet: son.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.
zat: kifli, flah›s.

1. Onlar Allah’›n kudret ve azametini hakk›yla bilemediler. fiüphesiz ki Allah mutlak kuvvet
ve izzet sahibidir. (Hac Suresi: 74.)

2. Köre zorluk yoktur. (Nur Suresi: 61.)

ahir: son.
âlim: çok okumufl, bilen, bil-
gili, bilgin.
arz: sunma.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bîdar: uykusuz, uyumayan,
uyan›k.
bina: yap›.

cami-i flerif: flerefli ibadet ye-
ri, mescit.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i gaflet: dünyaya dal-
d›¤›ndan dolay› ahiretin far-
k›nda olmayan.
Fahr-i Âlem: âlemin övüncü,

âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
havsala: anlama gücü, kavra-
ma derecesi, anlama faaliyeti.
hazret: sayg›, ululama, yü-
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Risale-i Nur’u bana verdiler. Ben de yaln›z bir adedini
orada okunmak üzere verdim. Binan›n en yüksek ve or-
tas›nda bir dikmesinin de¤iflmesi için ellerinde demir,
vinç ile çal›flanlar üç kifli idiler, gördüm. Tabirini siz Üs-
tad›ma havale ediyorum.

Ümmî talebeniz Mustafa

ìÕ

Œ 1 5 6 œ
(As›m Beyin f›kras›d›r.)

Üstad-› Ekremim!

Bu kere ikmaline muvaffak olabildi¤im üç risale-i fleri-
fe ki; Yirmi Dördüncü, Yirmi Dokuzuncu Söz, Otuz Bi-
rinci Mektubun Beflinci Lem’as› Mirkatü’s-Sünne risale-
leri beray-› tashih ve manzur-i üstadanelerine buyurul-
mak üzere takdim edildi. Risale-i flerifelerin cümlesi, bi-
rer hakikat nuru f›flk›ran birer gülistan-› cinand›r. Hele
Otuz Birinci Mektubun Lem’alar› ki, Minhacü’s-Sünne
ve gerekse Tiryak-› Maraz›’l-Bid’a olan Mirkatü’s-Sünne
okunmaya doyulmaz. Okundukça hissedilen manevî sü-
rur ve füyuzat›n hadd ü hududu bulunmaz bir umman-›
feyizdir. Baz› cümleler oluyor ki, namazdan evvel ve
sonra fakirhaneye gelen ihvana müteaddit defalar oku-
yup feyizleniyoruz. Hele Giritli Hasan Efendi, göz yaflla-
r›ndan kendisini alam›yor. Malûm-i Üstadâneleri, kendi-
si Kadirî fleyhidir. Zat-› Üstadânelerine ve bahusus 
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bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
beray-› tashih: tashih ederek,
düzelterek, tashih için, tashih
maksad›yla.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fakirhane: tevazu ifadesi olarak
kendisinden bahseden kimsenin
evi.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
gülistan-› cinan: cennetin gül-
bahçesi: 
hadd-i hudud: s›n›r.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
ihvan: kardefller.
ikmal: tamamlama, bitirme.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî haz-

retlerinin yolunda olan, onun
tarikatine mensup olan.
kerre: kere, defa, kez, sefer.
malûm-i üstadane: üstat’›n
bildi¤i.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
manzur-› üstadâne: üstada
yak›flan bak›fl, üstatça görü-
len.
Minhacüssünne: Bediüzza-
man Said Nursî’nin Lem’alar
kitab›nda yer alan bir eserinin
ad›.

Mirkatü’s-Sünnet: “Peygam-
berimizin sünnetine uyman›n
dereceleri, basamaklar›” anla-
m›nda, Risale-i Nur Külliyat›n-
dan bir risale ismi.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müteaddit: çeflitli.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
risale-i flerife: flerefli, müba-
rek risale, kitap.
sürur: sevinç, mutluluk.
fleyh: tarikat dersi veren ma-

nevî lider, mürflit.
tabir: yorum, yorumlama.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
Tiryak-› Maraz›’l-Bid’a: bid’a
hastal›klar›n›n ilâc›; ‹slâmiye-
tin asl›nda olmay›p sonradan
dine sokulan, Kur’ân’a ve
sünnete muhalif manevî has-
tal›klar›n ilâc›, panzehiri.
umman-› feyiz: feyiz deryas›,
feyiz okyanusu.
Ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
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Gavsü’l-Azam fieyh Geylânî Hazretlerine merbutiyet ve
muhabbeti derece-i nihayettedir.

Üstad-› Ekremim! Bu defa risale-i flerifeler bir parça
tehire u¤rad›. Bunu, fakirin atalet, betalet ve kesaletine
haml buyurmay›n›z. fiikayet de¤il müftehirane arz ediyo-
rum. Bu sene Cenab-› Hakk›n fakire lütf u ihsan ve ke-
remi çok oldu. Lehülhamd vel minnetü, yüz binlerce mü-
teflekkirim. Ramazan Bayram›ndan beri, iki defad›r has-
tal›¤›m ki, el’an nekahet devrindeyim, Risale-i Nur-i fie-
rifelerin istinsah›na oldukça bir fas›la vermifl oldu. Çok
flükür elhamdülillâh bu hastal›klar bir in’am-› ‹lâhîdir.
Dua-i üstadaneleriyle s›hhatim yerine gelmektedir.

As›m

ìÕ

Œ 1 5 7 œ

(Rüfltü Efendinin f›kras›d›r.)

Ey Aziz Üstad›m!

Bu kadar azîm ihsan›n›z, beni sevgili üstad›m›z›n nez-
dinde talebelerin en sonuncusu olmak flerefini kazand›r-
d›¤›n› tahattur ettirdikçe, Cenab-› Vacip-i Vücut Hazret-
lerine gece ve gündüz dua ediyorum. Ve baz› vakitlerde
bafl›m secdede oldu¤u hâlde, mütemadiyen a¤l›yorum.
Günah›m›n azameti, cürmümün hadsizli¤i, beni titretir-
ken sevgili üstad›m›n duas›, Cenab-› Hakk›n rahmeti, be-
ni teselli ediyor.
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haz ald›¤› veya kendisinde hay›r
ve olgunluk gördü¤ü bir fleye
meyletmesi.
müftehirane: iftiharla, övünerek,
gururlu bir flekilde.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
müteflekkir: teflekkür eden.
nekahet: hastal›ktan yeni kalk-
m›fl fakat tamam›yla iyileflmemifl
kimsenin hâli, hastal›ktan sa¤l›kl›
hale geçifl devresi.
nezd: yan, kat, huzur, ind.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risale-i flerife: flerefli, mübarek ri-
sale, kitap.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
secde: namazda, al›nla beraber
burnu yere koyma fleklindeki
ibadet vaziyeti.
fleref: üstünlük.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah’a dil ile hamd etme.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
talebe: ö¤renci.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.

arz: sunma.
atalet: tembellik.
azamet: büyüklük.
azîm: büyük.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
betalet: avarelik, iflsizlik.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
Cenab-› Vacip-i Vücut: Allah
(c.c). varl›¤› zatî zorunlu olan.
cürüm: hata, suç.

derece-i nihayet: son derece,
çok fazla.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dua-i üstadâne: üstatça, üs-
tat gibi yap›lan dua.
elan: flimdi, flimdiki hâlde; he-
nüz, hâlâ, daha, bu ana kadar,
flu anda.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fas›la: ara.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haml: yükleme, yüklenme.

in’am-› ilâhi: Allah’›n nimeti.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
kesalet: tembellik, uyufluk-
luk, üflenme.
Lehü’l-hamd ve’l-minne:
hamd ve minnet onun (Allah)
içindir.
lütf-i ihsan ve kerem: ikram,
cömertlik, ba¤›fl›n verilmesi.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
muhabbet: insan›n manevî
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Her gönderdi¤iniz risaleyi kemal-i ifltiyakla okuyorum.
K›ymetli kardefllerimle belki her gün bir yerdeyim. ‹stifa-
dem pek çok, siz Üstad›m›n manevî feyizlerini her vakit
risalelerden al›yorum.

Evet Aziz Üstad›m, hissiyat›m› yazabilsem her hafta
mektuplar›mla mukabele edece¤im ve size mektup yaz-
mak da, benim için en büyük meserrettir. Aff›n›za istinat
ederek, zahiren sükûtla ve manen dergâh-› hüdaya el aç-
t›¤›m vakitlerde, size âciz Rüfltü talebeniz, aczini takdim
ettikçe, sevgili Üstad›mdan bilmukabele gördü¤üm lütuf-
lar karfl›s›nda, göz yafllar›mla cevaplar itâ eyliyorum
efendim.

Talebeniz Rüfltü

ìÕ
Œ 1 5 8 œ

(Haf›z Ali’nin dersini ne tarzda anlad›¤›n› 
gösteren bir f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m!

Otuz Birinci Mektubun, On Dördüncü Lem’as›n›n,
ikinci Makam›n› bir defa kendim okudum. bir cüz’î istifa-
de ile, dima¤›mda bir lezzet hissettim. ‹kinci ve üçüncü
tekrarlar›mda öyle bir zevk-i ruhanî uyand›rd› ki; e¤er
kalp ve kalemim ruhuma tercüman olabilse ideler, belki
bir derece siz Üstad›ma minnettarâne arza cür’et eyler-
dim. Heyhat ne kalbim ve ne de kalemim ve ne ruhum,
acz ile önüme ç›kt›lar ve itiraf-› kusur ediyordular.
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âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
arz: sunma.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilmukabele: karfl›l›kl›, karfl›l›k
olarak.
cür’et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
cüz’î: az bir parça.
dergâh-› Hüda: Cenab-› Hakk›n
makam›.
dima¤: ak›l, fluur.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.

heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
hissiyat: hisler, duygular.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istinat: dayanma.
ita: verme.
itiraf-› kusur: kusurunu söy-
leme, kusurunu itiraf etme.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meserret: sevinç, flenlik.
minnettarane: minnet duya-
rak, yap›lan bir iyili¤e karfl›
teflekkür hissi tafl›yarak.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki

her bir ba¤›ms›z bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sükût: susma, sessiz kalma.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil, suret.
tercüman: çeflitli hal, durum,
maksat veya duygular› ifade
etme vas›tas›.
zahiren: görünüflte.
zevk-i ruhanî: ruha ait zevk,
ruhun hissedebildi¤i zevk.
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Sevgili Hocam! Sözler ünvan›yla neflr-i envar ve feth-i
bab-› rahmet eden envar-› Kur’âniye esasen has, mahsus
bir sikke-i hatemi tafl›maktad›rlar. Her bir parças›ndan,
flümullü rahmet-i ‹lâhiyeye cüz’î, küllî bir kap›s› var gös-
teriyor ve göstermekle kap›lar aç›k b›rak›yorlar. Bu mü-
barek risaleyi, Süleyman, Zeki, Zekâi ve Lütfü kardeflle-
rimle okurken, hayalime bir büyük müzeyyen bir saray
gösterildi. Asl› ve hakikatini ve vüs’atini ve müzeyyenat›-
n› temafla için ruhen ç›kt›m bakt›m ki, yorgun ve naza-
r›m kesik bir tarzda geriye döndüm. Zekâi kardeflim de-
vam ediyordu. Tekrar o saray fleklinde mutantan, rev-
naktar, k›ymetçe, mahiyetçe ayn›, ufak bir saray-› vücut
âlemimi gördüm. Ve feth-i bab edip temafla etmek iste-
dim. Anahtar› yoktu. Birden kardeflimin a¤z›ndan 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH iflittim. Kap› aç›ld›.

2 pø'ªrMsôdG pánjGnópgnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY ! oórªnërdnG dedim. Gördüm

ki; büyük saray›n müfltemilât› ve tezyinat›, o küçük saray-
da derç edilmifl. Âdeta çarklardan mürekkep bir saat ve
çok ipleri havi bir nessaçt›r. Dikkat ettim, o saati kuran
ve iflleteni ve o ipleri gûna gûna boyay›p dokuyan›, gün-
düzü gündüz eden günefl oldu¤u gibi, pek parlak bir su-

rette izah buyurulunca gördüm. Tekrar 
3 !oórªnërdnG dedim

ve flu âlem-i kübran›n fihristesini ve numunesini elime
al›nca art›k pervas›z seyahata ç›kt›m.
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tabiat›, niteli¤i.
mutantan: tantanal›, debdebeli,
gösteriflli, flatafatl›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
müzeyyenat: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl fleyler, süslü fleyler.
nazar: bak›fl.
nessac: dokumac›, çulha.
neflr-i envar: nurlar›n yay›lmas›,
nurlar›n da¤›t›lmas›, nurlar›n sa-
ç›lmas›.
nümune: örnek.
perva: çekinme, sak›nma, çekin-
genlik.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
revnaktar: göz al›c› parlakl›k ve
güzellikte olan.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
saray-› vücut: varl›k saray›.
sikke-i hatem: damga mührü,
tasdik mührü.
suret: biçim, flekil, tarz.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme.
tarz: biçim, flekil.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vüs’at: genifllik.

1. Rahman ve Rahim olan Allah’›n ad›yla.

2. Rahman’›n hidayeti ve iman nurundan dolay› Allah’a hamd olsun.

3. Ezelden ebede her türlü hamd, flükür ve minnet Allah’a hamd olsun.

adeta: sanki.
âlem: dünya.
âlem-i kübra: en büyük
âlem.
cüz’î: az bir parça.
derc: sokma, içine alma.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân
nurlar›, Kur’ân par›lt›lar›, ›fl›k-
lar›.

esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
feth-i bab: kap›n›n aç›lmas›.
feth-i bab-› rahmet: rahmet
kap›lar›n›n aç›lmas›.
fihriste: katalog, liste.
gûnagûn: türlü türlü, renk
renk, çeflit çeflit, rengârenk,
alaca.

hakikat: as›l, esas.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
k›ymet: de¤er.
küllî: çok, büyük, çok miktar-
da.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
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Muhterem Üstad›m! fiu söz öyle bir hakikati ders ve-
riyor ki, daha insana yabanc› ve bilinmesi mümkün ol-
mayan bir fley kalm›yor. Her gördü¤ü munis bir arkadafl
oluyor ve susuz vadiler ve genifl sahralar ve koca küre-i
arz bir bahçe hükmünde Hâlik-› Rahîm taraf›ndan ihzar

edilmifl ve t›ls›m› da 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH oldu¤u ve t›l-

s›m› bulunmazsa ve al›nmazsa, o bahçede yaflamak
mümkün olmad›¤› ve yaflasa da her tarafta yabanc› ola-
rak ve her hatvesinde istiskal edilerek, hayat de¤il, belki
camit olarak bulunaca¤›n› izah buyuruyorsunuz. Hele bi-
zi her zaman, günde k›rk def’a havsalam›z alm›yarak
“Ah!” ile geri dönen mirac-› mü’min olan namazda 
2 oÚ/©nà°rùnf n∂sjpGnh oóoÑ`r©nf n∂sjpG s›rr› öyle bir dü¤me olarak gös-

teriliyor ki; her mü’min kendi vücut âleminde bir elektrik
fabrikas› görüyor. Ve dü¤mesini aç›nca bütün dünyay› zi-
ya ile gösteriyor.

Sevgili Üstad›m! Cenab-› Hak bu k›ymetli eserleri k›-
yamete kadar mü’min kullar›na yetifltirsin, duas›yla
hatm-i kelâm eylerim efendim.

Kusurlu Talebeniz

Haf›z Ali (r.h.)

ìÕ
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âlem: dünya.
camit: cans›z.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hatm-i kelam: sözün sona erme-
si.
hatve: ad›m.
havsala: anlama gücü, kavrama
derecesi, anlama faaliyeti.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.

istiskal: hofllanmad›¤››n› çe-
flitli flekillerde belirtme, yüz
vermeme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mirac-› mü’min: mü’minin

mirac›; namaz.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mûnis: insandan kaçmayan,
insana yak›n, cana yak›n, ka-
n› s›cak.
mü’min: iman esaslar›na; Al-
lah’a, onun birli¤ine, melekle-
rine, kitaplar›na, peygamber-
lerine, ahirete ve kadere

iman edip itaat eden kimse.
s›r: gizli hakikat.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
talebe: ö¤renci.
vadi: saha.
vücut: varl›k.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Rahman ve Rahim olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

2. Ancak sana ibade eder ve ancak senden yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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Œ 1 5 9 œ

(Yeni mühim bir kardeflimiz Müftü Ahmet
Feyzi Efendinin f›kras›d›r. Bu f›kra çendan flah-
s›ma bak›yor. O zat flahs›m› görmemifl, dellâll›-
¤›m eseri olan Risaleleri gördü¤ünden, haddim-
den pek çok fazla olan sena ve medhi, Risalelere
ve esrar-› Kur’ân’a ait oldu¤u için kabul ettim.)

1 W
Hamd-i bînihaye Kerîm-i Müteal’e, salâtüselâm Ha-

bib-i Zülcelâl’e ve onun Âl ve Ashab›na.

Ey bâkîye vâs›l olmufl fânî! Ve ey Matlûbun bab-› rah-
metinde oturan mahbup! Ve ey derecat›n ekmeli olan s›-
fât-› abdiyete sülûk edebilmifl Bahtiyar! Ve ey fiems-i Tâ-
bân-› Zülcemal’in karanl›klara aksettirdi¤i ziya-i hidayet!
Ve ey Habib-i Kuddüs’ün tarik-› ulviyetinde karanl›klar›
yararak uçan flehab-› flaflaanisar! Hatiat ve masiyet der-
yas›n›n korkunç dalgalar› aras›nda inleyen, Hâl›k-› Ke-
rîm’in bunca eltaf›n› nankörlükle karfl›lamaktan baflka bir
vaziyeti bulunmayan bu edna-i mevcudat, nail oldu¤un
derece-i makbuliyetten bir katresinin olsun, kendine ih-
das›n› senin flevket ve kereminden bekliyor. Ne olur be-
ni kendine al›p, hizmetinle müflerref k›lsan. Ne olur, Ha-
bib-i Kibriyaya benim de kendisinin hizmetine intisab›m
için Onun uflflak›n›n asgar› ve hikmet ve nurunun dellâl›
olmakl›¤›m için yalvarsan ah!..
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med (a.s.m.).
Habib-i Kuddüs: Kuddüs olan Ce-
nab-› Allah’›n habibi, sevgilisi.
Habib-i zülcelâl: celâl sahibinin
sevgilisi.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ikram
ile yaratan, cömert ve ihsan› bol
olan yarat›c›, Allah.
hamd-i binihaye: sonsuz hamd,
sonsuz flükür ve övgü.
hatiat: hatalar, yanl›fll›klar.
hikmet: yüksek bilgi.
ihda: hediye etme, hediye ver-
me.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
katre: damla.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Kerîm-i Müteâl: yüce, yüksek
kerem sahibi, Cenab-› Hak.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
masiyet: itaatsizlik, isyan; günah.
matlup: talep edilen, istenilen,
aran›lan fley.
medih: övmek.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müflerref: flerefli, yüce.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nur: ilim.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
s›fat-› abdiyet: kulluk s›fat›.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
(s.a.v) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
senâ: methetme, övme.
sülûk: bir yola girme, bir yol tu-
tup o yolda terakki mertebeleri-
ne devam etme.
fiehab-› fla’flaanfliar: par›lt›lar sa-
çan y›ld›z. 
fiems-i tâbân-› Zülcemal: ‹lâhî
güzelli¤in parlak günefli.
flevket: büyüklük, azamet, hafl-
met.
tarik-› ulviyet: yücelme, yücelik
yolu.
uflflak: afl›klar.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
ziya-i hidayet: do¤ruya ulaflt›ran
›fl›k.

aks: yans›ma.
asgar: daha veya pek küçük,
en küçük.
ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
bab-› rahmet: rahmet kap›s›.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.

çendan: gerçi, her ne kadar.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
derecat: dereceler, kademe-
ler, mertebeler.
derece-i makbuliyet: kabul
görme, be¤enilme derecesi.
derya: deniz.
edna-i mevcudat: varl›klar›n
en alça¤›, en zavall›s›, en zay›-
f›.

ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
eltaf: lütuflar, iyi muameleler,
iyilikler, iyilikseverlikler, ne-
zaketler.
esrar-› Kur’ân: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fânî: ölümlü, geçici.
Habib-i Kibriya: Allah’›n en
büyük sevgilisi, Hz. Muham-

1. Rahman ve Rahim olan Allah’›n ad›yla. IFatiha Suresi: 1.)
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Her an ayaklar›n›n alt›n› öpmek atefliyle mütehassir ve
nâlân, ahkar-› mahlûkat

Ahmed Feyzi

ìÕ

Œ 1 6 0 œ

(Ahmed Hüsrev’in Otuz Birinci Mektubun, On
Dördüncü Lem’as›n›n, ‹kinci Makam› 

münasebetiyle yazd›¤› f›krad›r.)

Sevgili Üstad›m Efendim Hazretleri!

Üç-dört gün evvel Cenab-› Hakk›n o mukaddes kelâ-
m›ndan müjdeler ç›kararak, aktar-› âleme saçan cofl-
kundenizlerin ak›nt›lar› gibi, feyizleriyle bizi mest eden,
afil güneflin her gündüze mahsus sönmez ziyas› gibi, ar-
d› aras› kesilmeyen nurlar›yla bizi nurland›ran, hiçbir fer-
di flübehatta bo¤mamak esas› üzerine yürüyen, kendisi-
ne has belâgatiyle ukûlü teshir edecek bir kabiliyetle söy-
leyen, samialar› ve bas›ralar› kendisine müteveccih k›lan,
o azametli Külliyat-› Nurdan bir nur daha ald›m.

Bu nur, o güzel ‹slâm niflan› ve o büyük rahmet hazi-

nesinin keflflaf› olan 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH ’in, binler

esrar›ndan otuz s›rra mukabil, alt› s›rla nurlu flualar›n› ez-
han›m›za nakfletmifl ve rahmetin bin bir Esma-i ‹lâhiye-
den gelen flualar›yla, insana had ve hesaba gelmeyen 
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âfil: görünmez olan, kaybolan.
ahkar-› mahlûkat: canl›lar›n en
acizi en küçü¤ü.
aktâr-› âlem: âlemin her taraf›,
âlemin dört bir yan›.
azamet: büyüklük.
bâs›ra: göz.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
Esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvel: önce.
ezhan: zihinler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
feyiz: ilim, irfan.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kelâm: Kur’ân-› Kerîm.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
külliyat-› Nur: Risale-i Nur.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mest: keyifle kendinden geçmifl,
sarhofl, esrik.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.

1. Rahman ve Rahim olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

mütehassir: hasret çeken,
özleyen.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
nalân: inleyen, inleyici, feryat
eden.
niam-› Sübhanî: zat, s›fat ve
fiillerinde bütün kusurlardan
münezzeh olan Allah’›n ni-
metleri, ihsanlar›.
niflan: iz, belirti, alamet.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nurlu: ayd›nlanm›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
s›r: manevî hakikat ve mari-

fetler.

sâmia: kulaktaki iflitme kuv-
veti, iflitme duyusu.

flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.

flübehat: flüpheler.

teshir: cezbetme, kendine
ba¤lama.

ukul: ak›llar, zihinler, uslar.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
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niam-› Sübhaniyenin medet elleriyle yard›ma gönderildi-
¤ini ö¤retmekle, bizi sonsuz bir derya-i feyze gark etmifl-
tir.

Bu kudsî mübarek kelimenin her sure bafl›nda zikriyle,
ehemmiyet ve azameti ve her hay›rl› ifllerde tekrar›yla
mübarek bir flefaatç› olmas›, ferflte gezen insana, arfla ç›-
kacak kamet giydirmesi ve acz-i mutlakta ç›rp›nan insa-
n›, Kadîr-i mutlaka rapt etmekle, insan›n k›ymet ve izze-
ti gösterildikten sonra

1 pø'ªrMsôdG pInQƒ°oU '¤nY n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN % s¿pG
hadis-i flerifiyle Mün’im-i Hakikî’nin binbir Esma-i Hüs-
nas›n›n cilvelerinin flualar›ndan tezahür eden rahmetiyle
perverde edilmek suretiyle de, rahmetin bir cilve-i etem-
mi oldu¤u izah buyurulmufltur.

Sevgili Üstad›m!

Ruh-i insan›n nazar›n› ak›l ve kalbini ve muhayyilesini
2 $G pºr°ùpH ile kâinat simas›na, 

3 pø'ªrMsôdnG ile arz simas›na,

4 pº«/MsôdnG ile ebna-i cinsinin sima-i manevisine da¤›t›yor.

Oralardaki rahmet-i vâsia-i külliyenin azametini, letafeti-
ni gösteriyor.

Aziz Üstad›m! 

Nazar›m nereye iliflse, akl›m herhangi bir hâli muha-
keme etse, muhayyilem ne ile meflgul olsa, samiam ne
duysa, kalbim nereye gitse, dolaflt›klar› yerlerde ve
tesadüf ettikleri fleylerde, beflere bakan pek büyük 
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nel ad›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
k›ymet: de¤er.
Kadîr-i mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kamet: boy, endam.
kudsî: mukaddes, yüce.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
muhayyile: hayal etme gücü.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mün’im-i hakikî: as›l nimetlendi-
rici. Allah (cc).
nazar: bak›fl, dikkat.
perverde: beslenmifl, terbiye edi-
lip yetifltirilmifl, e¤itilmifl.
rabt: ba¤lamak, bitifltirmek.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
rahmet-i vasia-› külliye: her ta-
raf› kaplayan Allah’›n genifl rah-
meti.
sâmia: kulaktaki iflitme kuvveti,
iflitme duyusu.
sima: yüz, çehre.
sima-i manevî: manevî çehre,
manevî görünüfl.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefaat: günahkâr bir kimsenin af-
f›n› Allah’tan niyaz etme.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tesadüf: rastgelme, rastlant›; ön-
ceden bilinmeyeni, hesaplanma-
yan karfl›laflma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
zikr: anma, bildirme.

1. Muhakkak Allah insan› suret-i Rahman’da yaratm›flt›r. (Müsned, 2:244.251.315; Buharî, ‹sti-
zan: 1; Müslim, Birr: 115, Cennet: 27.)

2. Allah’›n ad›yla.
3. Er-Rahman.
4. Er-Rahim.

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
befler: insan, insanl›k.

cilve: tecelli, görüntü.
cilve-i etem: tam ve mükem-
mel tecelli.
derya-i feyz: ilim, irfan mari-
fet denizi.
ebna-i cins: ayn› cinsten
olanlar.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
esma-i hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
gark: batma, bo¤ulma.
Hadis-i flerif: Peygamberi-
mizden aktar›lan sözlerin ge-
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âsâr-› rahmeti görüyor. Semavat ve arfl, bütün heybetiy-
le insanlar›n seyrangâh›, Cennet mesken-i hakikîsi olu-
yor. Zemin bir hane flekline giriyor. Mele-i âlân›n seke-
neleri ve zemin yüzüne serpilen yüz binlerce mahlûkat
ve nebatat enva›n›n insanlar›n hacetleri için koflufltukla-
r›n›, sineklerden bal›klara, zerrelerden y›ld›zlara kadar
küçük büyük her bir masnu, insanlar›n yüzüne vahfletle
de¤il, gülerek bakt›klar›n› görüyor.

Sonsuz rahîm olan Hâl›k-› Azîm’in kusursuz olan bu
kasr›n›, temaflaya doyamayan ruh, kendine avdet ediyor.
Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve ida-
re edilen cisme bak›yor. Duygular› aras›nda yaln›z mu-
hayyilesine hasr-› nazar ediyor. Bu muhayyilenin dima¤-
da kendisine tahsis edilen mahalli, bir hardal tanesi ka-
darken, her zaman bütün âlemi sinema fleritleri gibi ha-
yal hanesinde dolaflt›r›r. Haf›za bir çeflit, ak›l ayr› bir çe-
flit, fikir baflka bir hâlde, kalp daha baflka, kâmil insan-
larda hâl-i faaliyette olan di¤er letaif, daha baflka bir fle-
kilde, bâs›ra, sâmia, zaika, lâmise, flamme gibi havass-›
zahirinin istiap ettikleri manevî sahalara nispetle, nihayet
derecede küçük bir dima¤›mda yerlefltikleri hâlde, yekdi-
¤erine kar›flmayarak, biri di¤erinin vazifesine müdahale
etmeyerek, ayr› ayr› vazifelerde, ayr› ayr› dairelerde ga-
yet muntazam çal›flt›klar›n› ve hatta et›bban›n bile sene-
lerce tahsil ederek içinden ç›kamad›klar› vücud-i beflerin
her bir k›sm›n›n, her bir uzvunun inceliklerini görüyor.
Bu derece rahmetle tanzim edilen, bu kadar muhtelif ve-
zaif ile çal›flt›r›lan, bu muhayyiri’l-ukul makineyi temafla 
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âlem: cihan, evren.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
asar-› rahmet: Rahmet eserleri.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bâs›ra: görme duyusu.
dima¤: ak›l, fluur.
enva: çeflitler, türler, neviler.
etibbâ: tabibler, t›p ilmini bilen-
ler, doktorlar.
gayet: son derece.
hacet: ihtiyaç.
haf›za: insanda hat›rlama hasse-
si, bellek.
Hâl›k-› azîm: büyük yarat›c›, Al-
lah.
hâl-i faliyet: çal›flma durumu.
hane: ev, mesken, dünya.
hardal: turpgillerden, deriyi yak›-
c› nitelikte olan, sar› çiçekli, kü-
çük tohumlu, yapraklar› yenen
ve t›pta da kullan›lan, tad› ac› bir
bitki.
hasr-› nazar: sadece bir fleye ba-
k›p ona dikkat etme.
havass-› zahiri: bilinen görünen
duygular.
heybet: sayg› ile birlikte korku
hissini veren hal, büyüklük.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
kâmil: kemale ermifl, olgun, bilgi-
li, kültürlü.
kasr: saray, köflk.
lâmise: dokunma hissi, duygusu.
letaif: manevî duygular.
mahal: yer.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
Mele-i â’lâ: yüce alem; Cenab-›
Hakk’a daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› alem.
mesken-i hakikî: gerçek as›l,
yerleflim yeri.
muhayyile: hayal etme gücü.
muhayyirü’l-ukûl: ak›llara hay-
ret verip hayranl›k uyand›ran.

muhtelif: farkl›.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müdahale: kar›flma.
nebatat: bitkiler.
nihayet: son.
nispet: oran.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saha: alan.
sâmia: kulaktaki iflitme kuv-
veti, iflitme duyusu.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar.
semavat: semalar, gökler.
seyrangâh: seyir yeri, e¤len-
ce ve gezme yeri.
flamme: koku alma duyusu.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
tahsis: has k›lma, ay›rma.

tanzim: düzenleme, tertiple-
me, ›slah etme, düzeltme, iyi-
lefltirme.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
uzv: organ.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
vazife: görev.
vezaif: görevler.
Vücud-i befler: insan bedeni.
zaika: tad alma duygusu.
zemin: yeryüzü.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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eden ruh, bu makine üzerindeki derece-i malikiyetini dü-
flünüyor. Hükmünün hiçbir uzva tesir etmedi¤ini görün-
ce, s›¤›nacak bir yer, iltica edecek bir mahal, perverde
edilecek bir varl›k ar›yor. ‹flte o vakit bu kadar rahmetiy-
le perverde eden Hallâk-› Azîm’e karfl› secde-i flükrana
kapanarak a¤l›yor, a¤l›yor, a¤l›yor. Bütün dertlerini dö-
küyor. Onun, yaln›z onun lütf u keremine iltica ederek
affolunmak, dünyada oldu¤u gibi ukbada da sevdikleriy-
le birlikte vaat etti¤i Cennette bulundurulmas›n› istiyor
ve yalvar›yor.

Ahmed Hüsrev
ìÕ

Œ 1 6 1 œ
(Re’fet Beyin f›kras›d›r.)

Aziz ve Muhterem Üstad›m Efendim!
Geçen hafta ald›¤›m mektupta, “Senin ve fierif Efen-

dinin ifadeleri k›sad›r, bir fley anlafl›lm›yor. Tenkit mi?
Takdir mi? buyurdunuz. Bütün eserlerinizi takdir ve ke-
mal-i istihsan ile karfl›lad›¤›m›z malûm-i âlîleridir. Esasen
tenkit edecek kudret-i ilmiye de¤il bizde, Türkiye ulema-
s›nda olmad›¤› hâdisat ile sabittir.

Sinn-i sabavetinizde flark ulemas›n› ilzam etmeniz ve
ondan sonra ‹stanbul’a gelerek bilumum uleman›n na-
zar-› takdir ve hürmetini celp etmeniz, bu hususu ispata
kâfidir. Gerek fierif Efendi ve gerekse Hikmetü’l-‹stiaze
ve Besmele s›rr›n› okuyan di¤er arkadafllar duyduklar›
hazz-› manevîden gaflyolmufllard›r.
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mahal: yer.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
nazar-› takdir: k›ymet veren, de-
¤er bilen, takdir eden bak›fl.
perverde: beslenmifl, terbiye edi-
lip yetifltirilmifl, e¤itilmifl.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
secde-i flükran: flükür secdesi,
flükretmek maksad›yla yap›lan
secde.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
takdir: be¤enme.
tenkîd: elefltirme.
tesir: etki.
ukba: ahiret, öbür dünya.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
uzv: organ.
va’d: söz verme, aht.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
besmele: Bismillâhirrahmâ-
nirrahîm (Rahman ve Rahim
olan Allah’›n ad›yla.) cümlesi-
nin ad›.
bilumum: bütün, tamam›,
hep, genel olarak.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
derece-i malikiyet: sahiplik
derecesi.
esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gaflyolma: kendinden geçme,
bay›lma.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
Hallâk-› Azîm: yüce yaratan,
yüce yarat›c› Allah.
hikmetülistiâze: Risale-i Nur
Külliyat›ndan, “Allah’a
s›¤›nman›n hikmetleri” anla-
m›nda bir risale ismi.
husus: mevzu, konu.
hüküm: emir, buyruk.
hürmet: sayg›.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-

yanma.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl›
hale getirme; do¤ruyu delil-
lerle gösterme.
kâfî: yeterli.
kudret-i ilmiye: ilme ait kud-
ret, ilmin gücü, kuvveti, ilim-
deki üstünlük, güçlülük.
lütfukerem: kerem ve lütuf.
iyilik ve yumuflakl›kla mu-
amele; cömertlik, merhamet
ve ihsan.
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Fakire gelince, Sözler hakk›nda hiçbir fley yazmazsam
bile o kemal-i takdirdendir. zira, flimdiye kadar büyük bir
zevk ile mükerreren okudu¤um ve daima okumaktan hâ-
li kalmad›¤›m Sözler ve Mektubat hakk›nda kanaatlerimi
daima Üstad›ma arz etti¤imden, yazacak kelime bulam›-
yorum. O da âcizli¤imden olsa gerektir. Bir risale ne ka-
dar parlaksa, onu takib eden ondan çok ziyade parlakt›r.
Binaenaleyh, ne yazsak hakk›yla ifade-i meram etmifl
olam›yorum. fiimdi hayat›m çok zevklidir. Sözlerin tetki-
kat›yla meflgulüm. Evvelki okuyufllar›mda hazmedemi-
yordum. fiimdi gayet yavafl ve dikkatli okuyup anlamaya
çal›fl›yorum. Tak›ld›¤›m noktalar oluyor, soruyorum. Bu
vesile ile istifade fazlad›r. Nitekim Yirmi Dördüncü Sö-
zün Birinci ve ‹kinci Dal›nda çok tevakkuf ettim. Lây›k›y-
la anlayamad›m. Üstad›m›zla görüfltü¤ümde bu iki Dal›n
flifahen izah›n› rica edece¤im.

Muhterem Üstad›m, fakirin bir nokta çok hayretini
mucip oluyor. Sizden bir meselenin izah›n› rica ediyo-
rum. ‹zah ediyorsunuz. O izahta da, muhtaç izah nokta-
lar bulunuyor. Öyle lâtif ve flümullü cümlelerle cevap ve-
riyorsunuz ki, o cümleleri de anlamak için sual icap edi-
yor. Bundan flu netice ç›k›yor ki, Sözlerinizin her sat›r›,
bir kitap teflkil edecek kadar flümullü ve manidard›r. ‹ste-
nildi¤i kadar izah olunabilecektir.

Re’fet

ìÕ
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âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
arz: sunma.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
evvel: daha eski.
gayet: son derece.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ifade-i meram: dilek ve maksad›-
n› anlatma, maksad› ifade etme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.

kanaat: görüfl, fikir.
kemal-i takdir: takdirin en
mükemmeli.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla
ilgili, ruhanî.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
Mektubat: Risale-i Nur Külli-
yat›n›n dört büyük kitab›n-
dan birinin ad›.
meram: maksat, niyet, arzu,
istek, içten tasarlanan.
mesele: konu.

mucip: icap eden, gerektiren.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be
tekrar.
nokta: hâl, durum.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sual: soru.
flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle,
yaz›l› olmayarak.

flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.

teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.

tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.

tevakkuf: duraklama, durma.

Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.

vesile: f›rsat, elveriflli hal.

ziyade: fazlas›yla.
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(Doktor ‹brahim’in f›kras›d›r.)

Efendim,

Nuranî ve ziyadar cadde-i kübra-i manevîyede seyr ü
seyahat eden umum ahiret kardefllerimle her hafta görü-
flüyor ve arams›z tulû eden Risale-i Nur eczalar› gibi fe-
yiz ve marifet günefllerinin haberlerini iflittikçe ruhum
güller gibi aç›l›yor, huzur ve ibtihace müsta¤rak oluyor.
Ve istidad›m nispetinde bir-iki meselecik ö¤renmeye sa’y
ediyor isem de, bu envar-› bahr-i muhitten kardefllerimin
ruhlar›na in’ikas eden mesailden bahis arîzalar› tahrir ve
takdim ettiklerini gördükçe, adem-i muvaffakiyetimden
mütevellit esef ve kederim hasebiyle cehlimden el-aman
çekiyorum. Ümmîlik ne güç imifl diye ruhum a¤l›yor.
Muterifâne, “‹brahim, müstehaks›n” diyorum. Nihayet
yine ümidimi Rabbimden kesmeyerek diyorum: “Bir mü-
essesenin bafl müdürü, muavini, kâtibi, müvezzii, tahsil-
dar›, hademesi olur. Fakir de k›smen müvezzilik, k›smen
hademelik s›fât›yla bulunsam ne zarar› var?” deyip mü-
teselli oluyorum.

‹brahim

ìÕ
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mifl.
mütesellî: teselli bulan, avunan.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
müvezzi: tevzi eden, taksim
eden, paylaflt›ran, da¤›tan.
müvezzilik: da¤›t›c›l›k.
nihayet: en sonunda.
nispet: oran, ölçü.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rabb: besleyen, yetifltiren, verdi-
¤i nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
seyr ü seyahat: hareket etme ve
yolculuk.
tahrir: yazma, yaz›.
tahsildar: tahsil eden, alacak ve-
ya vergi toplayan vazifeli, tahsil
memuru.
takdim: arz etme, sunma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umum: bütün, hepsi.
Ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

adem-i muvaffakiyet: bafla-
r›s›z olma.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
bahis: bahseden, araflt›ran,
anlatan.
cadde-i kübra-i maneviye:
manevî genifl, büyük yol, ma-
nevî ana yol.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
ecza: eczac›l›kta, ilâç yapma-
da kullan›lan çeflitli maddeler.
elaman: medet, aman, imdat

manas›nda yard›m ve flikâyet
bildiren edat.
esef: keder, hüzün, gam, tasa.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
feyiz: ilim, irfan.
hademe: hizmetçi.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
ibtihâc: sevinç, sevinme, iç
aç›kl›¤›. bolluk, bereket.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-

s›m.
kâtip: yaz›c›.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
marifet: bilme, derin bilgi.
mesail: meseleler.
mesele: konu.
muavin: yard›mc›.
mûterifâne: itiraf edercesine,
itiraf ederek.
müessese: kurulufl, kurum.
müsta¤rak: gark olmufl, dal-
m›fl, batm›fl, içine girmifl.
müstahak: hak eden, hak et-
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(Osman Nuri’nin f›kras›d›r.)

KUR’ÂN-I AZÎM

Bir kelimeni, milyonlar defa tekrar okusam,
‹lk bafllad›¤›m lezzeti, daima duyar›m.
Sen ‹slâm ocaklar›n›n sönmez bir lem’as›s›n,
Sen o misilsiz Zat›n, emsalsiz kelâm›s›n.
Rabbin en sevgili Resulüne k›smet olan,
De¤erli bin bir çeflit ispatl› kelâm›s›n.

Hangi kitap var ki, as›rlarca böyle hürmetle okunsun,
Nas›l bir nankör var ki, gelsin sana dokunsun,
Hafla, sana inanmayanlar kâfirse bile,
Gelsin onun dellâl›n›n yan›na otursun.

O dellâldan al›nca ders-i ilham›,
Lânetler eder, inkâr etti¤ine Kur’ân’›,
‹lmin en derin hocas›, bürhan›,
Zelil eder, karfl›s›nda seni tan›mayan›,

Kudsî kitab›n çok ünlü, Onun dellâl› Üstad›m Said
Gönül ister ki, o ayarda bulunsun binler Said.

Ayn› günün sabah› okudu¤um, büyük ve kudsî kitab›m›z
olan Kur’ân-› Azîmüflflan’dan ald›¤›m nurlu ilham-› ‹lâhî-
den, dolay›s›yla günefl gibi kuvvetli olan Risale-i âliyelerini-
zin âcizde b›rakt›¤› derin his ve tesirlerden do¤mufltur.

Osman Nuri
ìÕ
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âciz: konuflmada alçak gönül-
lülükle kendinden bahseden
kifli.
asr: yüzy›l.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ders-i ilhami: ilham olarak
gelen ders.
emsalsiz: benzersiz.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin.
hürmet: sayg›.

ilham-› ‹lâhî: Allah taraf›ndan
kalbe indirilen ilham.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
ispat: delil, bürhan, kan›t.
k›smet: nasip.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
kelâm: Kur’ân-› Kerîm.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
lânet: beddua, ilenç.
lem’a: par›lt›.

misil: benzer, efl, kat.
nurlu: s›n›rs›z, sonsuz.
Rabb: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
Risale-i âliye: üstün yüce ki-
taplar.
tesir: etki.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
olan. Allah.
Zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤›lanm›fl.
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Œ 1 6 4 œ
(Hulûsî’nin f›kras›d›r.)

Bir mirkatü’s-sünnet olan mübarek mektup hakk›nda-
ki ihtisaslar›m› arza maalesef muktedir de¤ilim. Fakat is-
tikametli tefsir, i’cazl› beyan, nurlu ilân gibi flan›na lây›k
tabirle tavsif edebilece¤im Beflinci Lem’an›n on bir nük-
teyi ihtiva ediflini manidar buldum. Sanki, manen diyor:
“‹fa-i sünnet ile mükellef oldu¤umuz, ol Nebî-i Zîflan›n ta-
raf-› ‹lâhîden getirip haber verdi¤i yakinen malûm olan
fleylerin hak oldu¤unu bilip, kalp ile tasdik ve dil ile ikrar
etmek suretiyle, tarif olunan iman ve ‹slâm›n flartlar›n›n
mecmuu olan on bir adediyle bu nurlu mektuptaki nük-
telerde sarih tevafuk vard›r. Madem böyledir; mü’minim
diyen ittiba-› sünnet etmeli, ‘Elhamdülillâh Müslüman›m’

iddias›nda bulunan ve 
1 n¿ƒo∏n©rØnJ n’ Éne n¿ƒodƒo≤nJ nºpd itab›ndan kur-

tulmak isteyen sünnete yap›flmal›.” ‹lâahir hakaik› ders
veriyor.

Bu mektubu almadan evvel, Allah hayretsin, bir gece
rüyamda büyük bir camide bulunuyorum. Namaz k›l›n-
d›ktan sonra, ben kap›ya yak›n bir yerde ayakta duruyo-
rum. Bakt›m, mihrab›n sol taraf›ndan küçük ve toplu bir
cemaat geliyor. Bana yaklaflt›klar› zaman, “‹flte Abdülka-
dir-i Geylânî Hazretleri” diye kula¤›ma bir ses geldi.
Gayr-i ihtiyarî “Medet yâ Gavs-› Azam!” diyerek, a¤la-
yarak, aya¤›na kapand›m. Mübarek sol elleriyle beni yer-
den kald›rd›lar ve flefkat gösterdiler. Kendileri uzun boy-
lu, çok mehîb ve üzerlerinde siyah bir sako, mübarek 
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miz (a.s.m) sünnetine uyma.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manidar: nükteli, ince manal›.
mecmu: toplam, tüm.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mehîb: heybetli, ihtiflaml›, aza-
metli.
mihrap: cami ve mescitlerde k›b-
le yönünde bulunan ve imam›n
namaz k›ld›r›rken durdu¤u ço-
¤unlukla girintili bölüm.
mirkatü’s-sünnet: Peygamberi-
mizin (a.s.m.) sünnetine uyman›n
dereceleri, basamaklar›.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
nebî, peygamber olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimiz
nurlu: s›n›rs›z, sonsuz.
nükte: bir söz veya ibareden hu-
susî bir dikkatle ç›kar›lan gizli ma-
na.
sako: üste giyilen erkek elbisesi.
sarih: aç›k, âflikar.
suretiyle: tarz›yla, biçimiyle, yo-
luyla.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek söz,
fiil ve emirleri, kabulleri veya tak-
rirleri.
flan: flöhret, ün.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tabir: ifade; deyim.
taraf-› ‹lâhî: Allah’a ait olan taraf,
Allah’›n taraf›.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
tefsîr: aç›klama, izah.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
yakinen: yakîn olarak, flüpheye
düflmeden bilme.

1. Yapmayaca¤›n›z fleyi niçin söylüyorsunuz? (Saf Suresi: 2.)

arz: sunma.
beyan: anlatma, aç›klama.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayr-i ihtiyarî: elinde olma-
yarak, istemeksizin, düflün-
meksizin yap›lan.

haber: bilgi.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hay›r: iyilik, iyi fley.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ifa-i sünnet: sünnete uyma.
ihtisas: intiba, izlenim.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ikrar: dil ile söyleme, bildir-

me.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
istikamet: do¤ruluk; inanç,
düflünce, niyet, tutum ve
davran›flta Allah’›n r›zas›na
uygun olarak do¤ru yol üzere
olma.
itap: azarlama, tersleme,
paylama, rencide etme.
ittiba-› sünnet: Peygamberi-
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sakallar› siyah, pek az a¤arm›fl. Beflufl ve nuranî bir çeh-
re. Mübarek bafllar›nda bir mahrut-i nak›s fleklinde yük-
sek ve çok beyaz bir sar›k vard›. Camiden ç›k›nca, bitiflik
bir odada cemaatle beraber oturdu¤umuzu da hat›rl›yo-
rum. Bu rüya bana çok zevk vermekle beraber, dua ve
himmetlerinin Hizbü’l-Kur’ân üzerinde, her zaman mev-
cut bulundu¤una daha ziyade yakin hâs›l ettirdi.

Hulûsî
ìÕ

Œ 1 6 5 œ
(Sabri’nin f›kras›d›r.)

Bu kerre bir k›t’a lütufname-i faz›lâne-i mer¤ubeleriy-
le tereflfluhat-› kitab-› mübinin bir zübdesi bulunan, Fih-
riste-i Mübin’in Dördüncü K›sm›n›, Süleyman Efendi
kardeflimiz yediyle ald›m, okudum. Müellifine, kâtibine,
naflirine, hadimlerine binler dualar ettim. Hakikaten
vakt-i k›raatim olan iki saat zarf›nda, Risalatü’n-Nur ve
Mektubatü’n-Nur’un kâffesini icmalen okumufl kadar
mütelezziz ve müstefit oldum. Ve flöyle dedim. Lütufna-
me-i keremkârîlerinde iflaret buyuruldu¤u üzere, dört
nüsha de¤il, belki bir kaç ay, her vazifeye tercihen fihris-
teyi teksir ve neflre sa’y etmeliyiz.

Madem ki, gayemiz neflr-i envar-› hakaik-› Kur’ân’d›r.
Bu mübarek ve k›ymettar eser-i giranbaha ise hakaik-›
Kur’âniyenin hülâsas› ve zübdesi ve tabiri caiz ise, tam
bir pifltar›d›r. Miftahu’n-Nusret ve Mirkatü’l-Fütuhdur.

beflufl: güleryüzlü, flen.
caiz: geçerli, kabul edilebilir, uy-
gun.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
çehre: vecih, yüz.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eser-i girenbaha: çok de¤erli
eser.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fihriste: bir kitapta bulunan fley-
leri s›rayla gösteren liste, katalog.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
Hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hizmetkâ-
r›, Kur’an taraftar›.
hülâsa: k›saca, özet.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
k›t’a: dörtlük, dört m›sradan olu-
flan naz›m birimi.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kâffe: hep, bütün, cümle, tama-
m›.
kâtip: yaz›c›.
kerre: kere, defa, kez, sefer.
lütufname-i faz›lane-i mer¤ube:
ra¤bet edilen be¤enilen, ilim, ir-
fan lütuf listesi.
lütufname-i keremkâr: ikraml›,
ihsanl› liste.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahrut-i nak›s: eksik koni (geo-

metrik flekil).
miftahu’n-Nusret: yard›m
anahtar›.
mirkatü’l-fütuh: zafer merdi-
veni.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.
mütelezziz: lezzet alan, tat
hisseden, hazzeden, hoflla-
nan.

naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
neflr-i envar-› hakaik-i
Kur’ân: Kur’ân’›n gerçek nur-
lar›n›n neflri.
nuranî: mübarek ve sayg›
uyand›ran yüz ve görünüfle
sahip olan.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
tabir: ifade; deyim.
teksîr: ço¤altma.
tercihan: tercih ederek, ön-

celikli olarak.
tereflfluhat-› kitab-› mübin:
Kur’ân’›n s›z›nt›lar›.
vakt-i k›raat: okuma zaman›.
vazife: görev.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.
yed: el.
zarf›nda: süresince.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zübde: bir fleyin en mühim
k›sm›, bir fleyin özü, seçkin
k›sm›.
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Üstad-› Azizim!

Mukaddemen, bu k›ymettar eserleri avn-i ‹lâhî ile vü-
cuda getirdikçe, bu kusurlu talebenizi de, bir muhatap
addederek her eseri irsal ve tenvir buyurmakta idiniz. Fa-
kat o zamanlar, gayr-i ihtiyarî nurla, zulümat karfl›s›nda
bulunmakl›¤›m hasebiyle, nurlar ile aramdaki perde aç›l-
mam›flt›. fiimdi o semm-i katil tabirine lây›k muhalif, z›t,
menfi cereyanlar›n zevaliyle, envar-› bînihaye-i Kur'âni-
yenin elhamdülillâh kap›lar› aç›ld›. Salifü'l-arz zulümat›n
zebunu bulundu¤um s›ralarda, münteflir âsâr› tekrar oku-
yup yaz›yorum.

Risalelerin derece-i k›ymetlerini ve bahfletti¤i feyzi ve
fevzi arz etmek, lisan ve kalemin fersah fersah iktidar›n›n
fevkindedir. Bu mübarek ve kudsî tereflfluhat-› Kur’âniye
ve lemaat-› Furkaniyeyi, hakikî bir dellâl-› Kur’ân olmal›
ki hakk›yla takdir ve sena edebilsin zira bu hayat-› haki-
kîye ve sermediye hazinelerindeki müstamel kelimat ve
tabirat›n kâffesi sairlerine minküllilvücuh faik ve bâkir be-
yanat› havi, kemal-i selâset ve cezalet ve flayan-› g›pta ve
hayret, dirayeti müfltemil ve cami ve cümel ve f›karat
ism-i bedi ve hakîmin bir cilve-i hassa ve mümtazesidir,
dersem binden bir hakk›n› bile vermifl olamam.

Hulâsa : Bu nurlar›n kâffesi deccallara mahsus ve
müstahzar elmas gülleler ve ehl-i iman için menba-› en-
var-› hakaik olan Kur’ân-› Hakîm’den son as›rda nebean
etmifl, binler âb-› hayat-› bâkiye hazineleridir.

Sabri
ìÕ
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fevk: üst.
gayr-i ihtiyari: istek d›fl›, tercih
harici.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hayat-› hakikiye ve sermediye:
sonsuz ahiret hayat›.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›.
iktidar: kabiliyet.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
ism-i Bedi: Allah’›n güzel isimle-
rinden.
kâffe: hep, bütün, cümle, tama-
m›.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemal-i selâset ve cezalet: ak›c›,
güzel ifade.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lemaat-› Furkaniye: Kur’ân par›l-
t›lar›.
menba-› envar-› hakaik: gerçek
nurlar›n kayna¤›.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
muhalif: z›t, karfl›t.
muhâtab: konuyla ilgili say›lan
kimse.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mümtaze: seçkin.
münteflir: neflredilmifl, bas›lm›fl
ve yay›lm›fl.
müsta’mel: istimal edilen, kulla-
n›lan.
müstahzar: haz›rlanm›fl, haz›r.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
nebean: kaynayarak.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
Sâlifü’l-arz: dünyan›n ve arz›n
evveli veya geçmifl zaman›.
semm-i katl: öldürücü zehir.
senâ: methetme, övme.
flayan-› g›pta ve hayret: hayret
edilecek g›pta edilmeye lây›k.
tabir: ifade; deyim.
tabirat: tabirler, ifadeler, terimler,
deyimler.
takdir: k›ymet verme, ölçme, öl-
çüye vurma, de¤er biçme.
talep: istek, dilek.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi ver-
me, bir konu hakk›nda baflkalar›-
n› ayd›nlatma.
tereflsuhat-› Kur’âniye: Kur’ân-
dan s›z›nt›lar.
zebun: bîçare, zavall›.
zeval: sona erme, bitme, yok ol-
ma.
zulümat: mec. dinsizlik, zulüm ve
küfür.

âb-› hayat-› bâkiye: tüken-
meyen hayat suyu.
add: saymak, öyle kabul et-
mek.
arz: sunma.
asar: eserler.
avn-i ‹lâhî: Allah’›n yard›m›.
bakir: üzerinde çal›fl›lmam›fl,
araflt›rma yap›lmam›fl, ince-
lenmemifl.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cami: kapsayan.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.

cilve-i hassa: özel cilvesi.

cümel: cümleler, birden fazla
anlama gelen sözler, kelime
dizileri.

deccal: k›yamet zaman›na
yak›n meydana ç›karak fitne
ve fesada sebep olaca¤›, ‹slâ-
mî fleairi tahrip edece¤i, tarih-
te görülmemifl zulümleri ni-
fakla aldatarak yapaca¤› ha-
dis-i fleriflerde belirtilmifl ya-
lanc› ve zararl› flah›s.

dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.

derece-i k›ymet: k›ymet de-
recesi.
dirayet: zeka, anlay›fl, incelik-
leri kavray›fl.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
envar-› bînihaye-i Kur’âni-
ye: Kur’ân’›n sonsuz nurlar›.
f›karat: fas›llar, bölümler, k›-
s›mlar.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
fersah fersah: çok çok, bol
bol, çok fazlaca uzak.
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Œ 1 6 6 œ

(Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m Efendim Hazretleri!

Otuz Birinci Mektubun On Beflinci Lem’as›n›n birinci
k›sm›n›, büyük bir meserretle ald›m.

Sevgili Üstad›m,

Zaten fakir, âcizâne nazar›mda flems-i hidayetten
neflr-i envar eden Sözler hak ve hem hakikat olarak, ha-
kikat âleminin çarfl›s›d›r. Hakikat âleminde ne varsa, o
kadar zengin, o kadar mücehhez, o kadar bîpayand›r.
Böyle bir çarfl›-i âlem mallar›n› almak lâz›m ki, bir padi-
flah kuvveti olsun. E¤er görmekse, öyle bir keskin nafiz,
seyyar bir nazar olmal› ki, seyr-i seyahat ile görebilirsin.
Bu da pek ender bulundu¤undan almak ve görmek için
lâz›m ki, bütün mallar›n bir numune levhas› bulunsun.

Ey Sevgili Üstad!

Her numune levhalar› mukaddema görülüyordu ki,
yaln›z bir parça ile (toplar›n ve küllîlerin) nevilerini göste-
rir. Daha bir fleye yaramaz. Fakat serâser nur olan hazi-
ne-i bînihayenin fihriste ve numune levhas›n›n her par-
ças›ndan (Hanîfen müslimen) gömle¤i ç›kacak. Harika
derecede parçalar› ve k›ymetleri hâvîdirler. Nas›l umuma
muhalif külliyatla harika oldu¤u gibi, cüz’iyatlar›yla hari-
ka bir hatemi tafl›yorlar.
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âcizâne: alçak gönüllülükle.
âlem: dünya.
bîpayan: sonsuz, tükenmez.
cüz’iyat: parçaya ait olan fleyler.
çarfl›-i âlem: dünya çarfl›s›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fihriste: katalog, liste.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hârika: ola¤anüstü.
hatem: mühür, damga.

hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hazine-i bînihaye: sonsuz,
bitmez tükenmez hazine.
k›ymet: de¤er.
küllî: bütüne ait olan, umumî,
genel.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir
fleyin tamam›, hepsi.
levha: bir yere as›lmak üzere
yaz›lm›fl veya yap›lm›fl yaz›

veya resim, tablo.
meserret: sevinç, flenlik.
muhalif: z›t, karfl›t.
mücehhez: haz›rl›kl›.
nafiz: tesir eden, nüfuzlu, te-
sirli.
nazar: huzur, kat, yan, ön,
nezdinde.
neflr-i envar: nurlar›n yay›l-
mas›, nurlar›n da¤›t›lmas›,
nurlar›n saç›lmas›.

nevi: çeflit.
nümune: örnek.
serâser: bafltan bafla, tama-
m›yla, bütünüyle, büsbütün.
seyr-i seyahat: gezinti.
seyyar: sabit olamayan, be-
lirli bir yerde sürekli durma-
yan, hareket eden.
fiems-i Hidayet: hidayet gü-
nefli; Hz. Muhammed (a.s.m.).
umum: bütün, herkes.
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Evet Üstad›m, bu mektubu istinsah ederken kalp ve
ruhum cûfluhurufla gelerek bütün envar-› resaili kemal-i
flevk ve tahassürle görmek istiyordular.

Demek Üstad›m, umum risalelerin her parças›na ihti-
yac›m›z oldu¤u gibi, her parçay› da birden görmeye
fliddetle ihtiyaç varm›fl. Cenab-› Vacibü’l-Vücud size ke-
mal-i rahmet ve merhametinden, o rahmet ve merhame-
tinin iktizas›yla nail-i mükâfat buyursun. Âmin.

Haf›z Ali

ìÕ

Œ 1 6 7 œ

(Kardeflim Abdülmecid’in f›kras›d›r.)
(Hulûsî Beye yazd›¤› mektuptand›r.)

Eyyühe’l-Azizin Azizi, Hazret-i Seyda’n›n muhterem
tilmizi!

Teflnesi bulundu¤um tebflirnamelerinizi memnuniyetle
ald›m. Var olunuz. Cevaplar› yazmak icap eder amma ne
yazay›m. Ruh nâhofl, kalp bîhofl, kafam bombofl. Zira,
etraf-› erbaamdan takattur eden vahfletler, kasavetler, ye-
isler, beisleri tasavvur ettikçe biri, cinnete yani cünuna,
di¤eri Cennete yani fiam’a gitmek üzere, akl ü ruhum se-
ferber vaziyetini al›yorlar. Bunun içindir ki, ne Seydan›n
yani Üstad›n talebeli¤ini ve ne de sizin kardeflli¤inizi bi-
hakk›n ifa edemedi¤imden ne yazaca¤›m› bilemiyorum.
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mükemmelli¤i.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
nahofl: hofl de¤il.
nail-› mükâfat: ikrama ulaflma.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
seferber: bir ifle veya yola ç›kma-
ya haz›r.
Seyda: Bediüzzaman’a bu ismle
de hitap edilirdi.
tahassür: çok istenilen ancak el-
de edilemeyen fleye üzülme.
takattur: damlama, damla damla
akma.
talebe: ö¤renci.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, tasarlama, kurma.
teflne: istekli, çok arzulayan, he-
vesli.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
umum: bütün, hepsi.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
vaziyet: durum.
yeis: ümitsizlik.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
amma: ama, lakin, ancak.
beis: zarar, korku.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
bîhufl: flaflk›n, sersem.
Cenab-› Vacibü’l-Vücut: Var-
l›¤› zatî zorunlu olan; Allah
(c.c).

cinnet: delilik, ç›lg›nl›k.
cûfluhurûfl: coflup taflma,
kaynay›p taflma, nefle ve
ahenk.
cünun: delirme, ç›ld›rma, de-
lilik.
envar-resail: Risale-i Nur.
etraf-› erbaa: dört yan, dört
yön; do¤u, bat›, kuzey, güney.
Eyyühe’l-Azizin Azizi: Ey de-
¤erlilerin de¤erlisi.

f›kra: parça, mektup, bölüm.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
iktiza: gerek, lüzum.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
kasavet: sertlik, kat›l›k.
kemal-i rahmet: rahmetin
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Hem de sizden gelen mektuplar saf, temiz, nurlu bir
fikirden ç›kt›¤›ndan okuyanlara ›fl›k veriyor. Zulmetli fik-
rimden ç›kan arizalar ise, size zulmet verece¤i ihtimalin-
den korkarak tez, tez takdime cesaret edemiyorum.

Abdülmecid
ìÕ

Œ 1 6 8 œ
(Re’fet Beyin bir f›kras›d›r.)

Aziz ve Muhterem Üstad›m Efendim!

Sözlerin ve Mektubat›n ve pencerelerin fihristesi, o
kadar güzel olmufl ki, bir defa sathî bir nazar atfeden
kimse, Risalet-in Nur eczalar›n›n k›ymet ve ehemmiyeti
hakk›nda yek nazarda bir fikir edinebilir. Bu fihriste
umum risalelere bedeldir. Hiçbir müellif, yazm›fl oldu¤u
yüz yirmi kadar kitab›n›n, her birisinin hülâsa-i mealin-
den ve bilhassa metnindeki âyât›, birer birer münasip ve
manidar bir tarzda, tâ’ dâd etmek suretiyle risalelerin ga-
yat›ndan ve mahiyetinden bahsetmek flart›yla, böyle
ehemmiyetli dört Risaleyi vücuda getiremez. Fihristenin
bariz bir vasf› daha var ki, o da kendi ihtiyar›n›zla olma-
y›p, sünuhat-› kalbiye ile oldu¤unu ispat ediyor. Biz bu
hâlleri gördükçe, sizin gibi bir Üstada nailiyetimizden do-
lay› Rabbimize çok flükür etmekteyiz.

Re’fet

ìÕ
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ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
ayat: Kur’ân ayetleri.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bariz: aç›k, besbelli.
bedel: de¤er, k›ymet, karfl›l›k,
karfl›.
bilhassa: özellikle.
defa: kere, kez, yol.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fihriste: içindekiler bölümü.
gayat: gayeler, amaçlar, emeller,
ülküler, idealler, neticeler, sonlar,
sonuçlar.
hülasa-i meal: öz anlam.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: irade, tercih.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
manidar: nükteli, ince manal›.
Mektubat: Risale-i Nur Külliyat›-

n›n dört büyük kitab›ndan bi-
rinin ad›.
metn: yaz›n›n tamam›, yaz›-
n›n asl› veya sureti.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
münasip: uygun.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nazar: bak›fl.
Rab: “Yaratt›klar›n› besleyen,

yetifltiren; verdi¤i nimetlerle
›slah ve terbiye eden” anla-
m›nda Allah’›n bir ismi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
saf: halis, temiz.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.
sünuhat-› kalbiye: kalbe ge-

len fleyler.
flart: koflul.
flükür: teflekkür.
tadat: sayma.
takdime: kendisinden üstün
kifliye sunulan arma¤an, he-
diye.
tarz: biçim, flekil.
umum: bütün, herkes.
vasf: s›fat.
yek: bir, tek, münferit.
zulmet: karanl›k.
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Œ 1 6 9 œ

(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

(E¤ridir’de bir kardeflimize gönderdi¤i 
mektuptand›r.)

Üstad Hazretlerinin son Otuz Birinci Mektubun, On
Üç ve On Dördüncü lem’alar›n› havi olan pek k›ymetli,
nurlu ve hikmetli, serâpâ nur olan hakaik derslerinden
derin manal›, flirin lezzetli, asel-i musaffa nev’inden ek-
mel eserlerini almakla bahtiyar, cevap takdimine muvaf-
fak olmamakla bedbaht›m. fiurac›kta karalamaya niyet
eyledi¤im birkaç sat›rla, o ders-i hakaikten ald›¤›m feyzi
izah veya duygular›m› nakletmek istemiyorum. Çünkü,
bu dersin nihayetindeki hususî hafliye, sanki manen be-
ni bir müddet mektup yazmaktan menetti. Zahirî mana-
lar da bu iflaretin do¤rudan do¤ruya bu bîçareye ait oldu-
¤unu göstermektedir. Bu nurlu dersi bir defa (On Üçün-
cü Lem’a k›sm›n›) ‹mam Ömer Efendi gibi arkadafllara
okuyabildim.

Sevgili üstad›m›n, emirleri, iflaretleri, dersleri, tembih-
leri, ikazlar›, irflatlar›, tehditleri, flefkatleri hep hakikatli-
dir. Bu güne kadar söylenmifller böyle olmakla beraber,
bundan sonrakiler de ayn› mahiyettedir. Asla flüphe ve
tereddüdüm yoktur. Tabiî, sevk-i tabiî tesadüf de¤il. Ha-
kikî, f›trî sevk-i ‹lâhî, kader-i Sübhanî, her iflimizde hâ-
kim. Cüz’î ihtiyar›m›zla seyyiat›m›zdan mes’ul olmakla 
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kader-i süphani: Allah’›n takdir
etmesi.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
men: yasak etme, engelleme.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müddet: süre, zaman.
nakl: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
nev: tür, çeflit.
nihayet: son.
niyet: öncede düflünmek, bele-
mek.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
serapa: tamamen, bütünüyle.
sevk-i ‹lâhî: Allah’›n sevk etmesi;
gayr-› ihtiyarî olarak Allah taraf›n-
dan sevk olunma.
sevk-i tabiî: tabi-
î sevk , düflünme sonucu de¤il,
tabi-
î olarak yap›lan hareket, insiyak,
içgüdü.
seyyiat: suçlar, günahlar.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tabiî: elbette, flüphesiz.
takdim: arz etme, sunma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tembih: uyarma, ikaz.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tesadüf: rastlant›.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.

asel-i musaffa: süzme bal.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cüz-i ihtiyar: icattan mah-
rum, hak kazanmaktan baflka
hiç bir fleye gücü yetmeyen
az bir arzu serbestli¤i, cüz’i
irade.
defa: kere, kez, yol.

ders-i hakaik: gerçek ses.
ekmel: daha (en, pek) kâmil,
mükemmel ve kusursuz olan,
en uygun, en olgun, en eksik-
siz.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.

hâkim: hükmeden.
hafliye: dipnot.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hikmet: kainattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.
hususî: özel.
ikaz: uyar›.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
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beraber, hasenat tevfik-› Hudâ ile oldu¤una, Kur’ân-› ba-
hirü’l-bürhan flahid-i sad›kt›r.

Hulûsî

ìÕ

Œ 1 7 0 œ

E⁄R‹D‹R MÜFTÜSÜNE SON ‹HTAR

(Bir kardeflimiz olan Hakk› Efendinin hat›r› için
lay›k oldu¤u fliddeti b›rak›p gayet mülâyim bir 

surette ihtar edildi.)

1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 
Eski bir dost ve ilim noktas›nda bir arkadafl olmak üze-

re sizinle bir hasb-i hâl edece¤im. ‹kimize taallûk eden
mühim bir musibet-i diniyeyi size haber veriyorum. Bu-
nun telâfisine mümkün oldu¤u kadar beraber çal›flmal›-
y›z. fiöyle ki:

Zat›n›z, herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hara-
retle himayetkâr olmak lâz›m gelirken, maatteessüf,
meçhul sebeplerle, aksimize tarafgirâne ve bize karfl› so-
¤ukça rakîbâne bakt›¤›n›zdan, o¤lunuzu bu köyde yerlefl-
tirip ona dost-ahbap buldurmak için çal›flt›n›z. Neti-
cesinde, burada öyle bir vaziyet hâs›l olmufl ki, mahiye-
tini düflündükçe senin bedeline ruhum titriyor. Çünkü, 
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ahbap: bildik, tan›d›k.
aksi: ters, z›t.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hasbihal: halleflme; görüflüp ko-
nuflma, sohbet.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
himayet: koruma, esirgeme.
hizmet: görev, vazife.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilim: bilgi, marifet.
Kur’ân-› bahirü’l-bürhan: ispat-

1. Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› üzerinize olsun.

lar, deliller denizi olan Kur’ân.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, ya-
k›fl›r.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç
yüz, esas.
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan.
musibet-i dîniye: dinle ilgili,
dine gelen belâlar; dine yöne-
lik tehlikeler, belalar.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mülâyim: yavafl, yumuflak
huylu, uysal.
rakîbâne: rakip olarak, birbi-
rine üstünlük sa¤lamaya ça-
l›fl›rcas›na.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü fla-
hit.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.

tarafgirane: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
telâfi: tamamlama, yerini
doldurma, zarar› karfl›lama.
tevfik-› Hudâ: Allah’›n yard›-
m› ve baflar›ya ulaflt›rmas›.
vaziyet: durum.
zat: kendi, nefsi, flahs›.
ziyade: çok, fazla.
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1 pπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG kaidesince bu vaziyetten gelen günah-

lardan, seyyiattan siz mes’ulsünüz.

Zehire tiryak nam› vermekle tiryak olmad›¤› gibi, zen-
deka hissiyat›n› veren ve dinsizli¤e zemin izhar eden bir
hey’etin vaziyetine ne nam verilirse verilsin, Genç Yurdu
denilsin, Hatta Mübarekler Yurdu denilsin, ne denilirse
denilsin, o mana de¤iflmez. Baflka yerlerde, Genç Yurdu
ve Türklük Meclisi, Teceddüt Mahfeli gibi isim ve ünvan-
larla bulunan hey’etler, baflka flekillerde zarars›z bir su-
rette bulunabilirler. Fakat bu köyde, madem sekiz sene-
dir ki, s›rf esasat-› imaniye ve usul-i hakaik-› diniye ile
meflgulüz. Elbette bu köyde bize karfl› muannidâne bir
hey’etin takip edece¤i esas, imans›zl›¤a ve usul-i diniye-
ye muhalif, Hatta z›nd›ka hesab›na bir hareket yerine gi-
rer. Bilinsin bilinmesin, netice öyle ç›kar. Çünkü, bu ha-
valide umumca tebeyyün etmifl ki, siyaset cereyanlar›yla
alâkadar de¤ilim; belki yaln›z hakaik-› diniye ile meflgu-
lüz.

fiimdi burada birisi bize muhalif hareket etse, hükü-
met hesab›na olamaz; çünkü mesle¤imiz siyasî de¤il.

Hem yeni bid’alar hesab›na da olamaz; çünkü hakikî
meflgalemiz esasat-› imaniye ve Kur’âniyedir.

Hem resmî diyanet dairesinin emirleri hesab›na dahi
de¤il; çünkü emirleri tenkit ve muhalefet meflgalesi bizi
kudsî hizmetimizden menetti¤i için, o meflgaleyi baflkas›-
na b›rak›p, onunla meflgul olmuyoruz. Mümkün oldu¤u
kadar o emirlere karfl› temas ettirmemeye çal›fl›yoruz.

BARLA LÂH‹KASI | 321

muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
muhalif: z›t, karfl›t.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nam: ad, isim.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
seyyiat: suçlar, günahlar.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
teceddüd mahfili: tazelenme,
yenilenme, yeni hale gelme yeri.
tenkit: elefltirme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
umum: bütün, herkes.
usûl-i diniye: dinin as›llar›, esas-
lar›, prensipleri.
usûl-i hakaik-› diniye: dinin ha-
kikî usulleri, kaideleri.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vaziyet: durum.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zemin: temel, dayanak.
zendeka: z›nd›kl›k, Allah’›, ahireti
ve haflri inkâr etme.

1. Sebep olan yapan gibidir.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar..
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
diyanet: diyanet iflleri teflki-
lât›.
esasat-› imaniye: iman›n
esaslar›, flartlar›.
hakaik-› diniye: dine ait olan
hakikatler.

havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
heyet: kurul, komite.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmet: görev, vazife.
iman: inanç, itikat.
izhar: gösterme, belirtme.
kaide: kural, esas, düstur.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: de¤il mi ki.
mahfel: toplant› yeri.
meclis: topluluk, hey’et, ce-

miyet, encümen.
men: yasak etme, engelleme.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
muannidane: inatç›l›kla, inat-
ç›ya yak›fl›r flekilde, inatç› bir
flekilde.
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Öyle ise, sekiz sene bu cereyan-› imanî merkezi olan
bu köyde, bize karfl› muhalefetkârâne ve mütecavizâne
vaziyet alan, ne nam verilirse verilsin, muhalefeti z›nd›ka
hesab›na ve imans›zl›k nam›na kaydedilecek.

‹flte, sizin ilminize ve makam-› içtimainize ve mensab-
› fetvan›za ve bu havalideki nüfuzunuza ve evlât hakk›n-
daki müfrit flefkatinizden gelen teflvikkârâne muaveneti-
nize istinat ederek, burada hem beni, hem seni pek cid-
dî alâkadar edecek bir vaziyet vücuda geliyor.

Ben kendim burada muvakkat›m; ›slah›na da mükellef
de¤ilim; belki bir derece mes’uliyetten kurtulabilirim. Fa-
kat, zat›n›z hem sebep, hem nokta-i istinat oldu¤unuz-
dan, o vaziyetten gelen müthifl meyveler defter-i a’mali-
nize geçmemek için, her fleyden evvel bu vaziyeti ›slah
etmelisiniz. Veyahut o¤lunu buradan çek! O daimî senin
manevî zarar›na günah iflleyecek tezgâh› tebdil etmeye
çal›fl.

Zat›n›za bu tezgâh›n mahsülât›ndan numune olarak,
sizin hesab›n›za, bana muhalefet suretinde gelen, yaln›z
iki küçük numuneyi gösterece¤im:

Bir inc i s i : Beni haddimden çok fazla hüsn-i zanda
bulunan ve harekât›m› herkesten ziyade hak telâkki eden
bir ehl-i ilim, sana itimaden o¤lunuza meslekçe dostluk
etmifl. O adam bir gün yan›ma geldi. Hususî odamda
namaz›m› k›lmak vakti geldi. Benimle beraber cemaatle 
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›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
alâkadar: ilgili, iliflki.
cereyan-› imanî: imanî hareket,
imana ait hareket.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
daimî: sürekli, devaml›.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
evlât: çocuklar.
evvel: önce.
harekât: hareketler, devinimler.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hususî: özel.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
iman: inanç, itikat.
istinat: dayanak.
itimaden: itimat ederek, dayana-
rak, güvenerek.
mahsulât: meyveler, ürünler.
makam-› içtimaî: sosyal hayatta-
ki mevki, makam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mensab-› fetva: fetva makam›.

mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
muhalefetkârâne: muhalefet
ederek, muhalefet edene ya-
k›fl›r flekilde.
muvakkat: geçici.
müfrit: afl›r›.
mükellef: sorumlu ve yü-

kümlü olan.
mütecavizane: tecavüz ede-
rek, sark›nt›l›kla, tecavüz eder
flekilde.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nam: ad, yerine.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
nümune: örnek.
suret: biçim, flekil, tarz.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
telâkki: anlama, kabul etme.
teflvikkârâne: teflvik ederek,
isteklendirerek, flevke getire-
rek.
tezgâh: tertip, oyun, düzen.
vaziyet: durum.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zat: kendi, nefsi, flahs›.
ziyade: çok, fazla.
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k›lmak onun yan›nda çok ehemmiyetli oldu¤u hâlde, giz-
li ezan-› Muhammedîyi (a.s.m.) iflitmekten kula¤› müte-
neffirâne, havftan gelen bir istikrah ile, kalkt›, kaçt›. Bu
ifle sen fetva ver! Fahr-i Âlemin (a.s.m.) en nuranî, leziz,
kudsî kelimat›n› iflitmekten kaçan bir kula¤›n alt›nda olan
kalpte bulunan iman ne hale girdi¤ini sen söyle!

Bu böyle olsa, baflka cahil yahut gençler, o meslekte
nas›l boya al›rlar, k›yas ediniz, benimle beraber bu ifle a¤-
lay›n›z.

‹ k inc i s i : Bir dostum var idi, takvas› ifrat derecesinde
idi. Benim yan›ma geldi¤i vakit ahirete ait en güzel par-
çalar› bana gösteriyordu ve ihtar ediyordu. Zat›n›z onu
bir derece benden so¤utmak ve senin o¤luna dost yap-
mak suretinde onunla konuflmuflsunuz.

‹flte o zat, o telkinattan sonra, geçen Ramazan’da bir
gün, bana Hülâgû ve Cengiz vak›alar›n› okutmak için
gösterdi. “Aman, bunlar› oku” dedi. Ben kemal-i taac-
cüb ve hayretten dedim: “Kardeflim, sen divane mi ol-
dun? Benim Delâil-i Hayrat› okumaya vaktim yok. Böy-
le zalemelerin sergüzeflt-i zalimanelerini bu Ramazan-›
fierifte bana okutmak hissini nereden kapt›n?” dedim.
Haftada iki defa yan›ma gelen o has dostumu iki ayda bir
defa daha göremedim. Fakat hakk›nda inayet vard›, o
hâlden kurtuldu.
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sergüzeflt-i zalîmâne: zalimlik-
lerle dolu hayat hikâyesi.
suret: biçim, flekil, tarz.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
telkînât: telkinler, fikir afl›lama-
lar.
vak›a: olay.
zaleme: zâlimler.
zat: kendi, nefsi, flahs›.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
cahil: tecrübesiz, acemi, toy.
cemaat: topluluk.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
ehemmiyetli: önemli.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).

fetva: ‹slam’da bir mesele
hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.
havf: korku, korkma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istikrah: bir fleyi kerih görme,
i¤renme, tiksinme.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranla-
ma.

kelimat: kelimeler, sözler.
kemal-i taaccüp: tam hay-
rette kalmak.
kudsî: mukaddes, yüce.
leziz: lezzetli, tatl›.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
müteneffirâne: tiksinerek,
nefret ederek, nefret ederce-
sine.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
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Her ne ise… Bu neviden olan elîm hâdiseler çoktur.
Hakikatli bir kardeflimin neseben kardefli oldu¤unuzdan,
haflinâne de¤il, mülâyimâne bir surette olan bu dertlefl-
mekten gücenmeyiniz.(HAfi‹YE)

Said Nursî
ìÕ

Œ 1 7 1 œ
(Ehl-i bid’an›n fliddetli hücumuna maruz kalan

Süleyman hakk›ndad›r.)

Sua l : Süleyman nas›l adamd›r? Baflta buran›n me-
murlar›, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. “Lüzumsuz
sözleri Hocaya söylüyor, yanl›fl ediyor, âdeta münaf›kl›k
ediyor,” derler. Sana çoktand›r hizmet ediyor; mahiyeti
nedir, bildir?

324 | BARLA LÂH‹KASI

HAfi‹YE: Hiç kimseye söylemedi¤im, Hatta düflünmesini de istemedi-
¤im, Kur'ânî hizmetimize zarar veren bir hâleti söyleyece¤im: Zat›n›z bir
zaman bize dost göründü¤ünüzden, senin o¤lun talebe gibi yan›ma geli-
yordu. Ciddî istifadeye çal›fl›yordu. De¤il bana s›k›nt› vermek, belki ihta-
rat›m›, ciddî telâkki ediyordu. Vakta ki zat›n›z bana karfl› rakîbâne bir va-
ziyet ald›n›z; o¤lunuz da o vaziyetin tesiriyle öyle bir flekle girdi ki, en mu-
tî talebeden, en merhametsiz bir düflman vaziyetine geldi. O zamandan
beri çekti¤im s›k›nt›lar›n ve hizmet-i Kur'âniyemize gelen zararlar›n k›sm-›
azam›, o¤lunuzun yüzünden ve senin o rakîbâne vaziyetinden geldi¤ine
flüphe kalmad›. Senin nüfuzun ve flerefin olmasa idi, o¤lun böyle fleylere
müdahale edemezdi.

Her ne ise… Sizi bütün bütün gücendirmemek için k›sa kesiyorum.
Kardeflim Hakk› Efendinin hat›r› için ben hakk›m› helâl ederim. Fakat, bi-
zi istihdam eden ve hizmetine kabul eden Kur'ân-› Hakîmin darbesinden
korkmal›; belki o helâl etmez!

ciddî: gerçek, hakikat.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlet: hal, durum.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ihtarat: ihtarlar, hat›rlatmalar.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.

merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.

mutî: itaat eden, boyun e¤en.

müdahale: kar›flma, el atma,
araya girme, sokulma.

mülâyimane: mülâyim ola-
rak, yumuflak ve uysal bir fle-
kilde.

neseben: nesepçe, soy bak›-
m›ndan.
nev: tür, çeflit.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
rakîbâne: rakip olarak, birbi-
rine üstünlük sa¤lamaya ça-
l›fl›rcas›na.
suret: biçim, flekil, tarz.

fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
telâkki: kabul etme, alma.
tesir: etki.
vaktaki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vaziyet: durum.
zat: kendi, nefsi, flahs›.
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Elcevap: Süleyman sekiz sene, benim gibi asabî,
hiddetli bir adam› hiçbir vakit gücendirmeden, hiç bir
menfaat-i maddî mukabilinde olmayarak, kendi iflini b›-
rak›p kemal-i sadâkatle lillâh için hizmeti bu köyce ma-
lûmdur. Böyle bir adamla bu köy de¤il, belki bu vilâyet if-
tihar etmeli. Bu tarz ahlâk, bu zamanda bulunmas›, me-
dar-› ibrettir. Ben, hem garip, hem misafirim. Benim is-
tirahatimi temin etmek köyün borcu idi. Bu köy nam›na
Cenab-› Hak onu ve Mustafa Çavuflu ve Muhacir Haf›z
Ahmed’i ve Abdullah Çavuflu bana ihsan etti. Ben de
Cenab-› Hakka flükrediyorum. Bunlar, bana yüzer dost
kadar k›ymettar göründüler, vatan›m› bana unutturdular.
Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunlar›n
yüzünden ben bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alâ-
kadar olup, onlara her zaman dua ediyorum. Sadâkatçe
Süleyman’dan geri kalmayan Mustafa Çavuflla Muhacir
Haf›z Ahmed, flimdilik hücuma maruz olmad›¤›ndan, iyi-
liklerinden bahsedilmedi. Bir parça Süleyman’dan bah-
sedece¤iz. fiöyle ki:

Süleyman, benim her hususî iflimi ve kitabetimi ke-
mal-i flevk ile, minnet etmeyerek, mukabilinde bir fley
kabul etmeyerek, kemal-i sadâkatle yapm›fl. Hatta o de-
rece hizmeti safî ve halis, Allah için yap›yordu, belki yüz
defadan ziyade arzu etti¤im dakikada, ümit edilmedi¤i
bir tarzda geliyor; “Fesübhanallah,” diyordum. “Benim
arzu-i kalbimi bu iflitiyor mu?” Anlad›m ki, o, istihdam
olunuyor; sadakatinin kerametidir. Hatta hizmetimde bu-
lundu¤u bir gün, bir yafl›ndaki k›z çocu¤una bak›lmam›fl. 
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kar.
minnet: kendini borçlu hissetme.
mukabil: karfl›l›k.
mukabil: karfl›l›k.
nam: ad.
sadâkat: ba¤l›, sebat eden.
safî: saf kat›ks›z.
tarz: flekil.
vefat: ölüm.
vilâyet: il.
ziyade: fazla.

alâkadar: ilgi, münasebet.
arzu-yu kalb: kalbin iste¤i.
asabi: sinirli.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
defa: kere.
elem: s›k›nt›, dert, üzüntü.
garip: yabanc›, kimsesi olma-
yan.
Gurbet: memleket d›fl›nda.

halis: ihlasl›, samimi.
hususî: özel, kifliye ait.
ihsan: lütuf, ba¤›fl, ikram.
istihdam: çal›flt›rma, kullan-
ma.
istirahat: dinlenme.
k›ymettar: de¤erli.
kemal-i sadâkat: mükemmel
ba¤l›l›k.

kemal-i flevk: tam arzu istek.
keramet: ola¤anüstü.
kitabet: yazma ifli.
lillâh için: Allah r›zas›.
malûm: bilinir, aflikâr.
maruz: etki alt›nda.
medar-› ibret: ibret al›nacak
fley, durum.
menfaat-i maddi: maddi ç›-
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Yüksek bir damdan, tafl üstüne çocuk düfltü. O hizmet
sadâkatinin bir ikram-› ‹lâhî olarak, o çocuk hiçbir tees-
sür ve hastal›k görmedi¤i gibi, sütten, memeden bile ke-
silmedi. Her ne ise, bu tarz sadâkatinin lem’alar›n› çok
gördüm.

Süleyman’da sadâkatle beraber esasl› bir ihlâs gör-
düm. Evet, bu günlerde insafs›z insanlar, onun fleref ve
haysiyetini k›racak derecede, hakk›nda iflaalar izhar et-
tikleri zaman, ona teselli nev’inden dedim ki: “Sana bir
sû-i flöhreti takmakla riyadan kurtulursun.” O da kemal-i
sürur ve ciddî bir surette o teselliyi kabul etti.

Gelelim g›ybet hakk›ndaki mesle¤ine: Bu zat bende
g›ybet hakk›nda ne kadar fliddetli bir nefret oldu¤unu bil-
di¤i cihetle, beni k›zd›rmamak için mümkün oldu¤u ka-
dar —cevaz da olsa— söylemiyor. Ve bilhassa Rama-
zan’da, bütün bütün içtinap eder. Zaten ahlâk›nda, bafl-
kas›na muz›rl›k yok. ‹nsafs›zlar›n iflaas›na sebep, bu ka-
dar olmufl: Birisi sormufl, “Hoca Efendi, filân adama
flöyle demifl mi?” O da geldi bana ayn› sözü söyledi ki, o
adama cevap versin. Hâlbuki o sözde ne g›ybet var, ne
de bir fley. Her ne ise…

Ben, bu köyde, ümit etmiyordum ki, benim en ziyade
itimat etti¤im ve tam ahlâklar›na ve diyanetlerine kana-
at etti¤im Mustafa Çavufl, Süleyman Efendi gibi kardefl-
lerimi tenkit etsinler. Zannederim ki, ben gittikten sonra,
burada benim yerimde, bana ettikleri hürmeti onlara
edecekler. Ümidim budur ki, köy halk›n›n yüzde doksan› 

326 | BARLA LÂH‹KASI

bilhassa: özellikle.
cevaz: yap›l›p yap›lmamas›n-
da sak›nca olmayan.
diyanet: dindarl›k.
g›ybet: birinin arkas›ndan
hofllanmayaca¤› flekilde ko-
nuflmak.
haysiyet: fleref, izzet, onur.
hürmet: sayg›.
içtinap: çekinme.
ihlâs: Allah r›zas› gözetme.

ikram-› ilâhi: Allah’›n ikram›,
ihsan›.
insafs›z: zalim, hoflgörüsüz.
ifla: dedikodu, yalan haber.
itimat: güven.
izhar: ortaya koyma.
kanaat: inanç, güven.
kemâl-i sûrur: tam mükem-
mel bir memnunluk.
lem’a: par›lt›.
muz›r: yaramaz, zararl›.

riya: iki yüzlülük, gösterifl.
sadâkat: ba¤l›l›k, sad›kl›k.
sû-i flöhret: kötü nam.
suret: tarz, flekil.
fleref: izzet, onur.
tarz: flekil.
teessür: üzüntü, elem, dert.
tenkit: elefltiri.
tesilli: avutma.
ziyade: fazla, çok.
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onlar›n k›ymetini takdir edecekler. Birkaç insafs›zlar ten-
kit ededursunlar; o tenkitlerden ne ç›kar? Bunlara ilifl-
mek, do¤rudan do¤ruya bana iliflmektir. Bana hizmet
eden mezkûr kardefllerim, hiçbir maddî menfaati düflün-
meyerek ve kabul etmeyerek ve bilâkis kendi keselerin-
den bana ve misafirlerime bak›yorlar. Hatta Süleyman’a
baz› yemedi¤im bir ekmek verdi¤im vakit, hat›r›m› k›r-
mayarak al›r. Fakat kat’iyen mukabelesiz alm›yor. Ona
mukabil evinden getiriyor. Ara s›ra birer bardak çay ›srar
ediyordum; ilhah›ma karfl› istinkâf ediyordu. “Ne için
böyle yap›yorsun?” derdim. “Hizmetimize maddî fayda
girmeyip, fîsebilillâh, ihlâsl› olmak istiyoruz” derdi.

Hatta bu Süleyman ve Mustafa Çavufl, misafirlerim
için çok hizmet ettikleri hâlde, hiçbir vakit hiçbir misafir
bu iki zata bir hediye getirdi¤ini görmedim, bilmedim.
Yaln›z Bekir Bey bir defa Süleyman’›n küçük k›z›na bir-
kaç meyve vermifl. Ona mukabil Süleyman, bildi¤ime
göre, birkaç defa patl›can, biber, kavun gibi sebzeler he-
diye edip ona göndermekle beraber, Bekir Bey buraya
geldikçe, onun, hem baflka misafirlerin hayvanat›na sa-
man, arpa verir.

Bunun bu ahlâk› zat›nda vard›. Yan›ma geldi¤i vakit,
benim bir düstur-i hayat›m olan isti¤na ve insanlar›n he-
diyelerini almamak kaidesi, onun aslî ahlâk›na muvaf›k
gelmifl. Daha ziyade, insanlar›n de¤il hediyesini kabul et-
mek, onlara etti¤i iyiliklere mukabil dahi bir fleyi kabul
etmiyor.
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aslî: seçkin.
defa: kere, kez, yol.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
faide: fayda.
fîsebilillah: Allah yolunda;
karfl›l›k beklemeksizin.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ilhah: üzerine düflme, zorla-
ma, s›kma.
isti¤na: aza kanaat etme,
olanla yetinme, gönül toklu-
¤u, tok gözlülük.
istinkâf: kabul etmeme, red-
detme.
kaide: kural, esas, düstur.

kat’iyen: hiç bir zaman, asla.

lâkis: aksine, tersine.

maddî: madde ile alâkal›.

mukabele: karfl›l›k.

mukabil: karfl›l›k.

muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.

zat: kifli, flah›s.

ziyade: çok, fazla.
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Hatta, yüz defa, ben ›srar etmiflim, benden fazla kalan
bir fleyi kabul etmiyor. Hatta bir defa bir k›yye kadar
üzüm, kay›s› kurusu, bir k›yye bal; ben yemiyordum, mi-
safirlere de yedirmek istemiyordum; ona ›srar ettim, “Bu
hediyemdir, teberrükümdür, çocuklar›n›za hediye ediyo-
rum, almaya mecbursun” dedim. Ald›; iki flinik bu¤day›-
n›, bana de¤irmende ö¤üterek, getirdi. Dört ayd›r daha
bitmemifl.

‹flte bu zat›n hakikî hâli bu surette iken, insafs›z insan-
lar bunun hakk›nda iflaa ediyorlar ki, “Said’in sayesinde
yafl›yor.” O da kemal-i iftiharla dedi: “Evet, Üstad›m›n
sayesinde kanaati ve iktisad› ö¤rendim, rahatla yafl›yo-
rum. Halklar›n bu sözleri bana iyidir. Beni riyadan kurta-
r›r, ihlâsa sevk eder” dedi.

Ben de dedim: “Sana iyidir; hizmet-i Kur’ân’a zarar-
d›r! Onun için hakikat-i hâli beyan ediyorum; tâ ehl-i
bid’a bilsin ki, ihlâs ile, Allah için çal›fl›yorlar.”

Said Nursî
ìÕ

Œ 1 7 2 œ
(Hulûsî’nin f›kras›d›r.)

On Sekiz Recep tarihli, Otuz Birinci Mektubun Birin-
ci, ‹kinci Lem’alar›yla Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birin-
ci Remzinin, Birinci Makam›n›, fiaban’›n birinci günü,
yani yaz›ld›¤›ndan On Üç gün sonra ald›m. Demek olu-
yor ki, Recep’in On Sekiz rakam›na, On Üç daha ilâve 
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beyan: anlatma, aç›klama.
defa: kere, kez, yol.
ehl-i bid’a: bid’atç›lar, do¤ru yol-
dan sap›p hurafelerin peflinden
gidenler.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-

lah r›zas› için yapma.
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-
dan kaç›nma.
iflâ: yats› namaz›.
k›yye: a¤›rl›k ölçüsü, okka,
400 dirhem veya.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.

kemal-i iftihar: övünmenin
son derecesi, tam manas›yla
iftihar etmek.
recep: Arabî aylar›n yedincisi,
dört haram ay›n ilki.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, flekil, tarz.

fiaban: Hicrî aylar›n sekizinci-
si ve mübarek Üç Aylar›n
ikincisi.
teberrük: bir fleyi bereket ve
saadet vesilesi sayarak almak
veya vermek.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
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ederek, mübarek mektubun numaras›n› teyit etmek gibi,
gaybî bir iflaret ibraz edilmifl oluyor. Bu nurlu mektuptan
ald›¤›m hisseyi, kendisinden evvel gelmifl olan manevî
feyzinden, âlî aff›n›za güvenerek bahsetmek suretiyle arz
edece¤im.

fiöyle ki: Mektubun bura postahanesinde kald›¤› gece,
âlem-i menamda flöyle garip bir hâlet gördüm. Allah
hayretsin. Kamer batn-› arzdan sür’atle ç›karak, flakulen
semavata yükselmeye bafllad›. Ç›k›fl› ile sür’atle yükseli-
flinde hiçbir ziya eseri görülmüyordu. Sükûnetle hareke-
ti takib etmekle beraber, sanki gaybî bir ses bana (alâ-
met-i kübra bafllad›) diyor gibi geldi. Kamer bu h›zla ç›k›-
fl› esnas›nda, bir hadde geldi ki parlad›, büyüdü. Bedr-i
tam hâlinin birkaç misli cesamet arz etti. Bu vaziyette
içinde bir insan flekli göründü. K›sa bir zaman sonra bu
flekil ve kamer kayboldu. Cihan serâser zulmet içinde
kald›. Ma¤rip cihetinde, ufuktan bir m›zrak boyu yüksek-
li¤nide, flems sönük bir ziya ile göründü. Ufku takiben
bir müddet flimale do¤ru gayet sür’atle gitti ve kayboldu.
Tekrar zulmet bafllad›. So¤ukkanl›l›¤›m› muhafaza et-
mekle beraber, k›yamet kopuyor diye uyand›m.

‹flte bu dehfletli gecenin gündüzünde Otuz Birinci
Mektubun Bir ve ‹kinci Lem’alar›n› havi k›ymetli eseri al-
d›m, okudum. Kendi kendime geceki hâleti düflündüm.
Dedim: (Bu mübarek mektup, bana flu dersi veriyor.)
Sen bir sefineye rakipsin ki, o azametli sefinen bafl dön-
dürücü sür’atle, feza-i namütenahide koflturuluyor. Bu
sefineyi böyle p›r›l p›r›l çeviren Kàdir-i Kayyum, sana 
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hayr: iyi sonuçland›rma, faydal›
k›lma.
hisse: ibret, nasihat; pay, nasip.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
Kàdir-i Kayyum: kaim olan kud-
ret sahibi. Allah.
kamer: Ay.
m›zrak: uzun sapl›, ucu sivri de-
mirli harp aleti, karg›.
ma¤rip: garp, bat›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
misl: kat; efl.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müddet: süre, zaman.
rakîb: bindirilmifl, oturtulmufl.
sefine: gemi, dünya.
semavat: semalar, gökler.
serâser: hertaraf.
suret: biçim, flekil, tarz.
sükûnet: sakinlik, sessizlik.
sür’at: çabucak, h›zla.
flakul: dikey olarak.
flems: günefl.
flimal: kuzey.
takiben: takip ederek, takip sure-
tiyle.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
ufk: gökle yerin veya denizin bir-
leflmifl gibi göründü¤ü yerler, göz
erimi, çevren, ufuk.
ufuk: gökle yerin veya denizin
birleflmifl gibi göründü¤ü yerler,
göz erimi, çevren, ufuk.
vaziyet: durum.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

alâmet-i kübra: en büyük
iflaret, en büyük belirti.
âlem-i menam: uyku âlemi,
rüya âlemi.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arz: bir büyü¤e sunma, gös-
terme, bildirme, önüne koy-
ma.
azamet: büyük, ulu, yüce.

batn-› arz: yeralt›.
bedr-i tam: dolunay.
cesamet: büyüklük, irilik.
cihan: dünya.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evvel: önce.
feyz: ilim, irfan.
feza-i namütenahi: sonsuz

uzay bofllu¤u.
garip: tuhaf, hayret verici.
gaybî: görünmeyen.
gayet: son derece.
hadde: s›n›ra, dereceye.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hal, durum.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
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musahhar etti¤i, muntazam tulû ve gurup eden fiems ile
incelerek, büyüyerek mükemmel bir takvim-i semavî va-
ziyetini gösteren Kamer gibi azîm cisimleri de istihdam

ediyor. Bir küre 
1 o¿ƒoµn«na røoc emrini ald›¤› zaman, bu

muazzam küreler gibi milyonlarca seyyarat birbirine ka-
r›flacak, nizam-› âlem bozulacak, her fley harap olacak.

2 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµ`oërdG o¬nd o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mrÅn°T tπoc s›rr› zahir

olacak. Öyle ise en metin, en âlî, en müzeyyen görünen
bu saray-› kâinat›n bir anda y›k›laca¤›, harap olaca¤›, bü-
tün sekenesinin mahv u nabud olacaklar›n› düflün. Hiç
ender hiç oldu¤unu hat›rla, senin mini mini hayat tekne-
ni, da¤lar gibi dalgalar› bulunan, k›sac›k ömrünün deni-
zinde aldanarak bo¤durma. Ve hayat-› ebediyeni söndür-
mek isteyen, en büyük ve en yak›n olan nefsinin hilesin-
den kurtulmaya çal›fl. Bunun için sana çok kolay ve
ucuz, tesiri mücerrep ve kat’î ve

3 nÚ/ªpdÉs¶dG nøpe oâræ`oc uÊpG n∂nænërÑ°oS nârfnG s’pG n¬'dpG n=’
4 nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG nârfnGnh tô°t†dG n»pæ°sùne uÊnG uÜnQ

gibi halâs ve flifa ve necat vas›talar›n› tavsiye ederim.
Bunlara bilhassa ma¤rip ve iflâ ortas›nda, Otuz Üçer
def’a devam et, demekte oldu¤unu hissettim.

O küçük rüyan›n tabiri, Muhterem Üstad›ma aittir. Ve
arzusuna ba¤l›d›r. Bu defa manevî mahrumiyetin uzamas›,
beni cidden müteessir etmiflti. Sabra gayret ettim, fakat
garibdir ki, bu mübarek mektubun bura postahanesine
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âlî: yüce, yüksek, ulu.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bilhassa: özellikle.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
defa: kere, kez, yol.
garip: tuhaf, hayret verici.
gurup: batma, bat›fl.
halâs: kurtulma, kurtulufl, sela-
mete erme.
harâp: alt üst olmufl.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hiç ender hiç: hiç bir fley, bir hiç
kadar.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
iflâ: yats› namaz›.
kamer: Ay.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
küre: yuvarlak, toparlak.
ma¤rip: güneflin batma vakti, ak-
flam.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
mahv ü nabut: darmada¤›n.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
muntazam: bir kararda devaml›.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücerrep: tecrübe edilmifl, de-
nenmifl.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
necat: kurtulufl, kurtulma.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
rüya: uyku s›ras›nda görülen fley,
uyku s›ras›nda zihinde geçen ha-
yaller, misalî âlem, düfl.

1. “Ol” der; oluverir. (Yasin Suresi: 82.)
2. Her fley helak olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm ve hükümranl›k Onundur.

Sizde Ona döndürüleceksiniz. (Kassas Suresi: 88.)
3. Senden baflka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendi-

me zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)
4. Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.

(Enbiya Suresi: 83.)

s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
saray-› kâinat: kâinat saray›.
sekene: sakin olanlar, ikamet

edenler, oturanlar.
seyyarat: gezegenler.
flems: günefl.
flifa: deva, ilaç.
tabir: yorum, yorumlama.
takvim-i semavî: semaya ait

takvim.
tesir: etki.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vas›ta: vesile, neden.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, âflikar.
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vürudu gününün sabah›nda 
1 nøj/ôpHÉ°südG n™ne %G s¿pG emr-i ce-

lîlinin kuvvetine dayanarak tahammül etmekte oldu¤u-
mu, fakat meraktan da hasbe’l-befleriye kurtulamad›¤›-
m›, nat›k küçük bir mektubu, uhrevî kardeflimiz Hakk›
Efendiye göndermifltim.

Bu nurlu mektubun bafl›n› iflgal eden befl nükteli ‹kin-
ci Lem’a, bafl›ma tokmak vurarak: Ey bîçare, sab›rdan
bahsetmek sana yak›fl›r m›? Gözünü aç da Hazret-i Ey-
yub Aleyhisselâm›n sabr›na bak, akl›n varsa o Peygam-
ber-i Zîflan›n (a.s.m.) sab›rda ki kahramanl›¤›n› taklide
çal›fl ve korkunç manevî yaralar›ndan kurtulmak için 
2 nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG nârfnGnh tô°t†dG n»pæ°sùne uÊnG uÜnQ duas›n› vird-i ze-

ban et, diye tembih ve ikazda bulundu¤una yakin hâs›l
ettim. Elhamdülillâh dedim.

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci K›sm›n›n Birin-
ci remzinin Birinci Makam›n›n Birinci Bab› Mu’cizat-›
Ahmediyenin en büyü¤ü ve k›yamete kadar i’caz›n›n de-
vam edece¤ine flüphe olmayan Kur’ân-› Kerîm’in, otuz
cüz’ünden otuzuncu, yüz On Dört suresinden yüz onun-
cu, lâf›z itibar›yla küçük, fakat makam ve mana itibar›y-
la âlî ve flümullü Suretü’n-Nasr’daki çok mühim s›rlardan
muazzez ve muhterem Üstad›m›z vas›tas›yla zahir olan
tevafukata münasebetli bir tek s›rr›ndan beyan buyurulan
üç Mesele, bana öyle bir kanaat getirdi ki, bu küçük su-
renin üç ayetinden sülüs ve tamam›nda otuz cüz
Kur’ân’a, Hatta her harfinde bir sureye iflaret ve delâlet 
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lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
makam: yer, mevki.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merak: kuruntu, telâfl, iç s›k›nt›s›,
içdarl›¤›.
mesele: önemli konu.
mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin an-
lat›ld›¤› eser.
muazzez: çok aziz, izzet sahibi,
sayg› uyand›ran.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nat›k: konuflan, söyleyen; bildi-
ren, beyan eden.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
Peygamber-i Zîflan: flan ve fleref
sahibi olan Peygamber; Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir su-
rette ifade etme.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sabr: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sülüs: üçte bir.
flümul: içine alma, kapsam.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tembih: uyarma, ikaz.
tevafukat: uygunluk.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vas›ta: arac›.
vird-i zeban: dilde tesbih, s›k s›k
tekrar edilen dua, devaml› oku-
nan zikir.
vürud: gelme, ulaflma.
yakîn: aç›k-seçik ve kesin bilgi.
zahir: aç›k, âflikar.

1. fiüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi: 153.)
2. Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.

(Enbiya Suresi: 83.)

âlî: yüce, yüksek, ulu.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
emr-i Celil: Allah’›n güzel em-
ri.
hâs›l: sonuç, netice.
hasbe’l-befleriye: insanl›k
hâli olarak, insanl›k gere¤in-
ce.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz

kald›klar› fleyi yapmak.
ikaz: uyar›.
iflgal: yer alan, yer tutan.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
kanaat: kanma, inanma.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
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mevcut oldu¤unu cezmettim. Bu nuranî mektup hakk›n-
daki, muhtasar tahassüsat›m› âcizâne yukarda arz ettim.
Feyz menba›na maddeten ve manen çok yak›n olan kar-
dafllar›ma, flu periflan ifadat›m kap› açmak ve (buradan
içeri geçmeye sizler lây›ks›n›z,) diyecek kadar faidebahfl
oldu¤u hakk›ndaki emirlerinizden çok sevindim.

Sevgili Üstad›m! Allah için sevenler, Kur’ân’a hadim
olmay› yürekten isteyenler musibetin büyü¤ünü, dine ge-
len mesaip bilenler, zahiren ne kadar flaflaal›, mutantan
görünse de, her bid’akârâne hareketten mutlak ve mu-
hakkak, Kur’ân’a ve imana bir hücum hissedenler... ilh.

‹flte bunlar niyetlerindeki ihlâs, kalplerindeki safiyet ve
imanlar›ndaki kuvvet ve Kur’ân’a ciddî merbutiyetleri de-
recesinde, felillâhilhamd merkez-i menba ve masdar-›
feyze yak›n bulunduruyorlar. Elbette böyle ulvî ruhlu, cid-
dî, ihlâsl›, metin, imanl› kardafllar›m› çok sever ve maz-
har olduklar› niam-› ‹lâhiyyeye flakirinden olmalar›n› ta-
zarru eylerim. Hasbel kader, dünyaya dalm›fl, masiyette
bunalm›fl, hakikatte ac›kl› bir gurbete düflmüfl olan bu bî-
çare kardefllerine dua etmelerini rica ederim. Cümlesine
alelhusus isimleri zikrolunan Galip, Hüsrev, Haf›z Ali,
Süleyman Efendilere ve nurlar›n bafl kâtibi fiaml› Haf›z
Tevfik hasta oldu¤undan müteessir oldu¤um ve inflaallah
iade-i afiyet etmifl olan Muhacir Haf›z Ahmed Efendiye
ve sair mukarreplere selâm ve dualar ederim.

Hulûsî

ìÕ
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âcizâne: alçak gönüllülükle.
alelhusus: özellikle, hususiyle, en
çok, hele.
arz: sunma.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bid’akârâne: dinde olmayan› di-
ne mal etmeye çal›flarak.
cezm: kesin karar, niyet.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
felillahilhamd: Allah’a hamdol-
sun.
feyz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasbe’l-kader: kaderden, kader
icab›.
iade-i afiyet: afiyetin iadesi, sa¤-
l›¤›n geri verilmesi, iyileflme.
ifadat: ifadeler.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilh: ilâ-âhir sözünün k›salt›lm›fl›.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maddeten: maddî olarak.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
masdar-› feyz: ilim kayna¤›.
masiyet: günah, kötü fley.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
menba: kaynak.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
merkez-i menba: kaynakla-
r›n merkezi.
mesaip: u¤ursuzluklar.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.

mukarreb: yak›nlaflm›fl, ya-
k›nlaflt›r›lm›fl, yak›n.
musibet: felaket, bela.
mutantan: tantanal›, debde-
beli, gösteriflli, flatafatl›.
mutlak: elbette, behemehal.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
niam-› ‹lâhîye: Allah’›n ver-
mifl oldu¤u nimetler, ihsanlar.
niyet: maksat, meram.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
safiyet: safl›k, halislik, temiz-

lik.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakir: flükreden, flükürler ol-
sun diyen, gördü¤ü iyili¤e
karfl› dua eden, müteflekkir.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
tahassüsat: duygulanmalar,
hislenmeler.
tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.
ulvî: yüksek, yüce.
zahiren: görünüflte.
zikr: anma, bildirme.
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Œ 1 7 3 œ
(Sabri Efendinin f›kras›d›r.)

Eyyühe’l-Üstadü’l-Azam!
fiah-› Geylânî Hazretlerinin manidar ve ihatal› bir

beyt-i k›ymettarîlerinin (dellâl-› kitab-› mübini) manevî
parma¤›yla irae ve müntesiplerine ima ve iflaret etti¤i te-
feülnamenin nihayet f›kras›nda okudum ve dedim: (Evet,
nurlar heyetini umum ehl-i hak ve hakikat manevî elekt-
rik âyinelerine hedef etmifllerdir. Ve Hatta Kur’ân-› Azî-
müflflan›n ve Ehadis-i Nebeviyenin bu hususu alenen ve-
ya s›rran ve remzen ihbar›yla bile vard›r) demekte asla
tereddüt etmiyorum.

Bu zümre-i safiye ve halise aras›nda, sâni Hulûsî tes-
miyesine bile lây›k ve müstait olmayan ve hiç-ender-hiç
olan bir abd-i pür-kusura da, haddinin fersah fersah fev-
kinde bir yer veriliyor. Hâlbuki, bu acz-i bîpayan, kusuru
çok, hatas› azîm Sabri, sahaif-i a’maline bakt›¤›mda çok
kara ve mucib-i nefret görüyor. Ve bu mevkide iflaret edi-
len flah›s ismiyle, a’mal ve harekât›yla, sabr ve teennisi
müspet ve müsellem bulunan baflka kardefllerimiz olduk-
lar›na hükmediyor. Çünkü k›ymettar bir hazine ve defi-
neyi keflfeden ve o zemin ve zamanda gayyur keflflafa,
taharriyatda bezl-i vücut eden sailer o yolda acaba o de-
fineyi bulabilir miyiz? gibi bir eser-i tereddüt göstermeye-
rek, sarf-› mesaide bulunan, pek k›ymettar semere-i sa’yi
ve âlem k›ymetindeki mahsul gayretleriyle, herkesi ter-
gip ve teflvik ve tenvire hasr-› vücut eden zevat, hakika-
ten flayan-› takdir ve tebriktirler.
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hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
husus: mevzu, konu.
ihatal›: kuflat›c›.
ihbar: haber verme, bildirme.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
irae: gösterme.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mahsul: ürün.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manidar: nükteli, ince manal›.
mevki: yer, makam.
mucib-i nefret: nefrete lây›k nef-
ret görmesi gereken.
müntesip: intisap etmifl, ba¤lan-
m›fl, mensup.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
müspet: olumlu.
müstait: istidatl›, kabiliyetli, bir
fleye kabiliyetli olan, yetenekli.
nihayet: son.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
s›rran: s›r olarak, gizlice, gizli ola-
rak.
sabr: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sahaif-i a’mal: amellerin sayfala-
r›.
sâî: çal›flan, didinen, u¤raflan,
sa’yeden.
sarf-› mesai: çal›flma zaman har-
cama.
semere-i sa’y: çal›flman›n seme-
resi, gayretin meyvesi; çal›flma
sonucu elde edilen kâr, fayda.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülkadir
Geylânî.
flayan-› takdir: be¤enilmeye, ta-
kidre lây›k, de¤er.
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
teennî: acele etmeden, ihtiyatl›,
düflünceli ve yavafl hareket etme,
temkinli davranma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tergip: ra¤bet verme, isteklendir-
me.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
umum: bütün, herkes.
zemin: yer.
zevat: zatlar, flah›slar, kimseler.

a’mal: ameller, ifller.
abd-i pürkusur: herfleyi ile
kusurlu kul.
acz-i bîpayan: sonsuz güç-
süz, aciz.
âlem: dünya, cihan.
alenen: aç›kça, aç›ktan aç›¤a,
gizlemeden, herkesin önün-
de.
beyt-i k›ymettarî: k›ymetli,
de¤erli manzume.
bezl-i vücut: bedeni esirge-
me.
define: yere gömülmüfl, para

veya alt›n gibi eskiden sak-
lanm›fl fleylerin bulundu¤u
yer.
delâl-› kitab-› mübin:
Kur’ân’›n ilan edicisi.
ehadis-i Nebeviye: Hz. Pey-
gamber taraf›ndan söylenen
sözler, hadis-i flerifler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâ-
miyet ve hak yolunda olan,
hak mezhepte olan.
eser-i tereddüt: karars›zl›k
belirtisi, tereddüt alâmeti.
f›kra: parça, mektup, bölüm.

fersah: üç mil, befl kilometre
veya dört saatlik mesafe.
fevkinde: üstünde.
gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
harekât: hareketler, devinim-
ler.
hasr-› vücut: vücudunu kul-
lanan, vücudunu sadece o ifle
ay›ran.
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Hulûsî ise, fiah-› Geylânî, ‹mam-› Rabbanî ve fiah-›
Nakflibend gibi, nice zevat-› mübarekenin maziden flid-
detle bast›klar› ad›mlar›n›n kuvvetiyle, istikbalde coflup
f›flk›racak olan menabi’ü’l-envar›, mümaileyh ayr› bir
meslek, bir meflrepte oldu¤u hâlde, her türlü vezaife ter-
cih ederek, (Dahileke yâ Dellâl-› Kur’ân) nida-i âfl›kane
ve müfltakanesiyle dehalet etmesi, fevkalâde bir tefeyyü-
ze mazhar oldu¤una ve olaca¤›na yegâne delil ve hüccet-
tir. Onun içindir ki, Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nura
birinci muhatapl›¤› hakk›yla ihraz etmifltir. Ve müstehak-
t›r. Ve hakeza, Süleyman Efendi kardeflimiz de, manen
ve maddeten teflrik-i mesai etmifl ve hiç bir ferdin yapa-
mayaca¤› fedakârâne hidemat› yapm›fl olmas›yla, sa-
adet-i ebediye sikke-i hâliselerinin teksir ve tamimine ça-

l›flm›fl 
1 oπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG mefhumunca, keza bu zat da, her

türlü takdire seza ve lây›kt›r.

Bu günahkâr ise, maalesef salifü’l-arz zevat›n hiç biri-
siyle kabil-i k›yas de¤ildir. Madem Üstad-› âlî böyle gör-
müfller ve bu flekilde buyurmufllar. Küfran-› nimet etme-
yip, tahdis-i nimet suretinde kabul eder. Ve gördü¤üm
sahife-i siyah›m›n, sahife-i beyaza tahvilini, Cenab-› Hak-
tan tazarru ve niyaz eder ve Rahmet-i Rahman’a iltica
eylerken, teveccühat-› Üstadanelerinin bekas›n› yürekten
dilerim; Efendim.

Sabri

ìÕ
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beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dahîlek: yalvar›r›m, sana s›¤›n›-
r›m, sana güvenirim, rica ederim.
dehalet: girme, birinin himaye ve
merhametine s›¤›nma.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân eden,
tan›tan, hizmet eden.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
fevkalâde: ola¤anüstü.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
yen, günah ifllemifl.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
hidemat: hizmetler.
hüccet: delil.
ihraz: bir fley kazanma, kesp et-
me, elde etme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
istikbal: gelecek zaman.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir, k›-
yaslanabilen, düflünülebilen, öl-
çülebilen.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-› Hakk›n
ihsan etti¤i nimetleri bilmemek,
hürmetsizlikte bulunmak, nimet-
lere flükürsüzlük.
maddeten: maddî olarak.
madem: de¤il mi ki.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazi: geçmifl zaman.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana, sözden ç›kar›lan mana;
konsept, kavram.
menabi’ü’l-envar: nurlu kaynak,
ilim kayna¤›.
meslek: gidifl, usul, yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mûmaileyh: kendisine iflaret edi-
len, ismi evvelce geçen, imâ edi-
len.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
müfltakane: ifltiyak ve arzu ile,
çok isteyerek.
nida-i âfl›kane: sevgi ile yalvar-
mak.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Rahmet-i Rahman: rahman olan
Allah’›n rahmeti, yarat›lm›fllara
sonsuz flefkat ve merhametle
muamele eden Allah’›n rahmeti.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sahife-i beyaz: beyaz sayfa.
sahife-i siyah: siyah sayfa.
salifü’l-arz: dünyan›n geçmifli.

1. Sebep olan yapan gibidir.

seza: lây›k.
sikke-i hâlise: saf, samimi
iflaret.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülka-
dir Geylânî.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve
teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.
tahvil: de¤ifltirme, döndür-

me, çevirme.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tamim: umumilefltirme, yay-
ma, herkese duyurma.
tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.
tefeyyüz: ilerleme, geliflme,
yükselme.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
teflrik-i mesai: mesaileri bir-
lefltirme, birlikte çal›flma, ifl-

birli¤i yapma, bir ifli beraber
yapma.
teveccühat-› üstadane: üsta-
da yak›fl›r ilgi, alâka.
üstad-› âli: büyük, yüce üs-
tat.
vezaif: görevler.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zat: kifli, flah›s.
zevat-› mübarek: mübarek
zatlar, flah›slar, kimseler.
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Œ 1 7 4 œ
(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m!

Aktab-› Hamse-i Azîmenin birincisi ve Gavs-› Azam
nam›yla müfltehir fieyh-i Geylânî Hazretlerinin, flimdiki
Kur’ân’›n hadimlerine bakan kasidesindeki ihbarat-› gay-
biye-i mühimmeyi havi, k›ymettar risaleyi kardefllerime
ve dostlar›ma okudum. Ve inflaallah f›rsat buldukça yine
okuyaca¤›m. Rahats›zl›¤›m, bir suretinin takdimine f›rsat
bahfl etmedi¤i gibi, Otuz ‹kinci Sözün, Birinci ve ‹kinci
mevk›flar›ndan da üç dört sahifeden daha fazla yazmak-
l›¤›ma mâni oldu.

Sevgili Üstad›m, o büyük fieyhin mazhar oldu¤u o bü-
yük tecelli ve nail oldu¤u o büyük eltaf-› sübhaniye ile se-
kiz yüz senelik mesafeyi gören ve bu müddet aras›nda
gelip geçenlere ve bu günün dehfletini ehl-i zevk ve kefl-
fe gösteren, yaz›lar›nda ki o derin ve pek ince manalar,
idrak edebildi¤im kadar›n› düflünürken, ehl-i gafletin na-
zar›ndan saklanm›fl olan ve fakat ehl-i hakikatin görme-
sine mâni olmayan maziyi hat›rlad›m. Ve bu risalenin
feyziyle mücahede-i maneviyenizden ve etraf›n›zda top-
lanm›fl olan fedakâr, mücahit talebelerinizden ve maruz
kald›¤›n›z mühlik felâketlerden ve nail oldu¤unuz, bu ka-
dar azîm eltaf-› ilâhiyeden bafllayarak, fiah-› Geylânîye
kadar ve ondan Asr-› Saadete kadar uzanan, o uzun za-
man› hayalen gezdim. O büyük Gavs›n sekiz yüz sene
evvel ilân etti¤i bu hakikatin karfl›s›nda hayran oldum. O 

BARLA LÂH‹KASI | 335

ihbarat-› gaybiye: önemli geçmifl
veya gelecek zamana ait verilen
haberler.
ilân ve mühimme: yayma, du-
yurma.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
mâni: engel, mania, set.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazi: geçmifl zaman.
mesafe: uzakl›k, ara.
mevk›f: k›s›m, parça, bölüm, bi-
rim.
mücahede-i maneviye: manevî
olarak yap›lan cihat.
mücahit: cihat eden, savaflan.
müddet: süre, zaman.
mühlik: tehlikeli.
müfltehir: ifltihar eden, flöhret
bulan, flöhret kazanan, meflhur,
ünlü.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
suret: nüsha, kopya.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tecelli: Allah’›n lutfuna nail olma.

Aktab-› Hamse-i Azime: befl
büyük kutup, fleyh.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
ehl-i gaflet: dünyaya dal-
d›¤›ndan dolay› ahiretin far-
k›nda olmayan.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-

layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i zevk ve keflf: keflif ve
kerametten zevk alan.
eltaf-› süphaniye: süphan
olan Allah’›n lütuflar›; güzel-
likleri ve nimetleri.
evvel: önce.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
felâket: musibet, büyük dert,

bela.
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
Gavs: Abdülkadir-i Geylânî
Hazretleri.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayalen: hayalî bir flekilde.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
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büyük fieyh eski Said gibi, bir mürit ile yeni SA‹D gibi bir
ders arkadafl›yla konufluyor. Ve konuflmaya da zaman ve
mekân mâni olam›yor. ‹ster arz›n öbür taraf›nda olsun,
ister semavat›n en uzak köflelerinde olsun, ister Hazret-i
Âdem Safiyullah zaman›nda dünyaya veda etmifl olsun.

‹flte bu muhavere neticesinde bu ihbarat-› gaybiyeyi ve
acibeyi sekiz-on sene evvel ö¤renmifl ve flimdi de talebe-
lerinize ders veriyorsunuz. Bu hizmette temayüz eden ar-
kadafllar›n›za irae ederek, her hususta sitayifle lây›k Hu-
lûsî’yi ve ona refik olacak bir kabiliyette bulunan müte-
vazi Sabri’yi ve hizmet ve gayretleriyle sad›kane çal›flan
Süleyman ve Bekir A¤a gibi talebelerinize iflaret eyliyor-
sunuz. Ve bu küçük cemaatin istinadgâh› olan, azîm ce-
maatlerin himmetlerini ve bu cemaatlerin içindeki nura-
nî simalar› tan›tt›rd›¤›n›z gibi, fiah-› Geylânî zaman›nda-
ki Hülâgû vak’as›yla da zaman›m›z›n riyakâr münaf›kla-
r›na ve bu münaf›klar›n re’skârlar›na hitap ederek “yak›n
bir istikbalde kahhar bir el, size cezan›z› tamamen ver-
mekle, masumlar›n intikam›n› alacakt›r,” diyorsunuz. Bu
hakikatler gösterilen dokuz-on delil ile ispat edildikten
sonra, bu risale-i flerife ile ilân ediliyordu.

Sevgili Üstad›m, Hulûsî Beyin bir f›kras›nda söyledi¤i
gibi, ben de diyorum ki: Kur’ân’›n feyziyle açt›¤›n›z bu
cadde-i Nuraniyede acz ve fakr kanatlar›yla tayeran
ederken, ne büyük harika kerametlerle karfl›lafl›yorsu-
nuz. Ve ne azîm hâdisat-› acibeye flahit oluyorsunuz.
Kim bilir, daha neler göreceksiniz ve mazhar oldu¤unuz 
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acibe: flafl›lacak, hayret edilecek,
tuhaf, anlafl›lmaz fley.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
arz: yer, dünya.
azîm: büyük, yüce, ulu.
azîm: büyük.
cadde-i Nurani: Nurlu cadde, yol.
cemaat: bir mezhebe veya bir
gruba ba¤l› olanlar›n oluflturdu¤u
topluluk.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
evvel: önce.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fakr: fakirlik, yoksulluk; varl›ktan
geçme, yaln›z Allah’a muhtaç ol-
ma.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
hâdisat-› acibe: görülmemifl,
hayret verici olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme.
hitap: söylem.
hizmet: görev, vazife.
husus: mevzu, konu.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl veya
gelecek zamana ait verilen ha-
berler.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intikam: öç alma.
irae: gösterme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istikbal: gelecek.
istinatgâh: dayanak noktas›, gü-
venilecek yer.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kahhar: kahreden, yok eden, ba-
t›ran, mahveden.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.

lây›k: yak›flan, yarafl›r, ya-
k›fl›r.
mâni: engel, mania, set.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mekân: yer, mahal.
muhavere: konuflma, sohbet
etme.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat

usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
refik: arkadafl, yoldafl.
risale-i flerife: flerefli, müba-
rek risale, kitap.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sad›kane: sad›k olarak, do¤-
ruluk üzerine.
safiyullah: Allah’›n seçti¤i, te-
miz k›ld›¤› kul.
semavat: semalar, gökler.

sima: yüz, çehre.
sitayifl: övme, övüfl, methet-
me, sena.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülka-
dir Geylânî.
fleyh: Abdülkadir-i Geylânî
Hazretleri.
talebe: ö¤renci.
tayeran: uçma, uçufl.
temâyüz: kendini gösterme,
seçkin hale gelme.
vak›a: olay.
veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
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bu inayetlerden bizleri de hissedar ederek, vazifemizde
her an gayret ve ciddiyet tavsiye ediyorsunuz.

‹flte sevgili Üstad›m, bu kadar ikram-› ‹lâhî karfl›s›nda
bir taraftan kulluk edemedi¤im için gözlerim yaflar›yor.
Kalbim a¤l›yor. Di¤er taraftan da bargâh-› Samediyete
afv olunmakl›¤›m için yalvar›rken, bîhad ve bîhesap min-
net ve teflekkürlerimi takdim ediyorum. Ve Sevgili Üsta-
d›ma ve muhterem fedakâr kardefllerime muvaffak›yet
ve selâmetler ihsan edilmesi için duagû oluyorum. K›y-
mettar Üstad›m Efendim Hazretleri.

Günahkâr Talebeniz
Ahmed Hüsrev

ìÕ

Œ 1 7 5 œ

(Re’fet Beyin f›kras›d›r.)

Pek Muhterem ve Sevgili Üstad›m Efendim!

Bu defa göndermifl oldu¤unuz Gavs-› Geylânî Hazret-
lerinin ihbar-› gaybiyesi, çok flayan-› hayret ve teemmül
bir mesele-i mühimmedir. Büyük zevk-i ruhanî ile oku-
makla beraber, fakir talebeniz bunu çoktan hissetmifltim.
Üstad›m›z›n bu zaman için, mühim bir vazife-i maneviyesi
var. Lâkin henüz iffla etmiyor, mektum tutuyor, fikrinde-
yim ve bu fikrimi baz› hâlis kardafllar›ma da söylemifltim.
Geçen sene Sabri Efendiye yazm›fl oldu¤unuz mektuplar›n
birinde de flu f›kray› görmüfltüm. “‹mam-› Rabbanî, ‘Son 
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li.
selâmet: kurtulma, selâmete ç›k-
ma.
flayan-› hayret: hayret edilecek,
flafl›lacak, flafl›rmaya de¤er fley,
hayret verici fley.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme.
vazife: görev.
vazife-i maneviye: maneviyata
ait; ruha ait vazife, görev ifl.
zevk-i ruhanî: ruha ait zevk, ru-
hun hissedebildi¤i zevk.

bargâh-› Samediyet: herfle-
yin ona muhtaç hiçbirfleye
muhtaç olmayan Allah’›n hu-
zuru.
bîhad: hadsiz, s›n›rs›z, pek
çok.
bihesap: say›s›z, hesaps›z.
ciddiyet: ciddîlik.
defa: kere, kez, yol.
duagû: dua okuyan, dua
eden, duac›.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
ihbar-› gaybî: gayba ait ha-
ber, geçmifl veya gelecek za-
mana ait haber.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.

ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mektum: gizli, sakl›, ketme-
dilmifl.
mesele-i mühimme: mühim,
önemli mesele.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaffak›yet: baflar›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
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zamanlarda biri gelecek, iman meselelerini gayet vaz›h
bir surette neflir ve ilân edecek. Bu sizin hiç ender hiç
kardefliniz, hafla kendimi o adam zannedecek de¤ilim,
yaln›z o büyük adam›n bir pifltar neferi oldu¤umu zanne-
diyorum. Sen benden o zat›n kokusunu hissediyorsun.’”
Bu f›kra evvelki düflüncemi takviye etti ve kemal-i sürur-
la gelip Hüsrev’e dahi söyledim. Üstad›m›z›n rütbe-i ma-
neviyesini anlad›¤›m›zdan, çok sevinmifltik. Bundan
dört-befl ay evvel de ziyaret-i âlînize geldi¤imde Üstad›-
m›z hakk›nda sormufl oldu¤um suale verdi¤iniz cevap,
kezalik evvelki kanaatlerimi teyit ve takviye etti. O za-
man yaln›z bir-iki kifli biliyorduk. fiimdi, bu risalenin nefl-
riyle has talebelerin hepsi vâk›f olmufl oluyor. Sürurumu-
za payan yoktur. Dinsizli¤in münteflir oldu¤u flu zaman-
da bulundu¤umuza evvelce teessüf ediyorduk. fiimdi hiç
teellüm, teessür eseri kalmad›. Zat-› âlîleri gibi bir Üsta-
d› buldu¤umuzdan, zaman ne olursa olsun bizi me’yus
etmiyor. Cenab-› Allah tûl-i ömür ihsan buyursun. Daha
bizlere çok zevkli eserler okutaca¤›n›za eminim. Müsa-
adenizle flunu da ilâve edeyim ki, sizin daha harika vazi-
fe-i maneviyeniz var. Zaman gelecek remizlerle, iflarat-›
Kur’âniye ile, öyle haber vereceksiniz ki, (HAfi‹YE) bunlar›
da geçecek ve bizleri flafl›rt›p b›rakacakt›r.

Fakir Talebeniz

Re’fet

ìÕ
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HAfi‹YE: Bu, Re’fet’in bir keramet-i ferasetidir.

emin: inanma, güvenme.
ender: daha (en, pek) nadir, çok
seyrek ve az bulunan.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hârika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
hafliye: dipnot.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
iflaret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
reti göstermesi.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kemal-i sürur: tam bir sevinç,
mutluluk.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
mesele: konu.
münteflir: etrafa yay›lm›fl, duyul-
mufl.

müsaade: izin.
nefer: asker, er.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
payan: son, nihayet, bitim,
ak›bet.
pîfldâr: önde giden, öne dü-
flen, öncü.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
rütbe-i maneviye: manevi
rutbe, makam, derece.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.

sürur: sevinç, mutluluk.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
talebe: ö¤renci.
teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
teessüf: üzülme, eseflenme,
bir fleyin tesirini hissetme, ac›
duyma.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-

lamlaflt›rma.
tûl-i ömür: ömrün uzunlu¤u.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vâk›f: blgilenme, bilme.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r.
zan: zanneden, sanan, zanne-
dici.
zat: kifli, flah›s.
zat-› âlî: büyük flahs›n›z.
ziyaret-i âlî: yüce ziyaret;
mânevî yücelik veren ziyaret.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 338



Œ 1 7 6 œ

(Re’fet Beyin f›kras›d›r.)

Son gönderdi¤iniz Minhacü’s-Sünnet gibi lem’alar
hakk›nda ne söylesem ifade-i meram etmifl olamam. Zi-
ra eserler birbirini takiben neflrolundukça, k›ymetleri de
mebsutan tezayüt etmektedir. Bizlere Cennet hayat› ya-
flatmaktad›r. Eserler hakk›nda fakirin mütalâa yürütmesi
küstahl›k olur. Çünkü, fieyh-i Geylânî’nin medih buyur-
du¤u, zat-› mübarekin yazm›fl oldu¤u eseri tenkit de¤il,
kemal-i hürmetle tasvip ve tahsin ve takdir ve büyük bir
zevk-i ruhanî ile okumakdan baflka ne yapabiliriz. Yaln›z
flu kadar diyebilirim ki, bu dalâlet devrinde bizlere zat-›
âlîleri gibi yüksek bir Üstad› lütuf buyuran ve flimdiye
kadar emsaline tesadüf olunmayan, mükemmel ve mü-
kemmil eserler okutup ezvak-› nâmütenahiye içinde ya-
flatan Hâlik-› Zülcelâl’e, nihayetsiz flükürler etmekle, ifa-i
vazife-i ubudiyet edebilirsek bahtiyar›z.

Talebeniz Re’fet

ìÕ

Œ 1 7 7 œ

(Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.)

Pek Sevgili ve Muhterem Üstad›m!

Hazret-i fieyh-i Geylânî Kuddise Sirruhu’l-Âlînin kera-
met-i acibe-i gaybiyesini ald›m. Hayretimden düflünmeye 
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takiben: takip ederek, takip sure-
tiyle.
talebe: ö¤renci.
tasvip: do¤ru bulma.
tenkit: elefltirme.
tesadüf: rastlant›.
tezayüt: artma, ço¤alma, ziyade-
leflme.
ubudiyet: kulluk.
zat-› âli: büyük zat, kifli.
zat-› mübarek: mübarek kifli.
zevk-i ruhanî: ruha ait zevk, ru-
hun hissedebildi¤i zevk.

bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
emsal: örnekler, benzerler.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
Hâl›k-› Zülcelâl: celâl sahibi
yaratan. Allah (c.c).
ifade-i meram: dilek ve mak-
sad› ifade etme; kitaplara ya-
z›lan önsöz.
ifa-i vazife-i ubudiyet: kul-
luk görevini yapmak.
k›ymet: de¤er.
kemal-i hürmet: sayg›yla.
keramet-i acibe-i gaybiye:

bilinmeyenden haber veren
acaip ola¤anüstü.
kuddise sirruhu’l-âlî: Allah
s›rr›n› yüce k›ls›n.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
mebsuten: mebsut olarak,
afl›lm›fl, yay›lm›fl, etrafl›ca an-
lat›lm›fl olarak.
medih: övmek.
minhacüssünne: Bediüzza-
man Said Nursî’nin Lem’alar
kitab›nda yer alan bir eserinin
ad›.

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mükemmil: mükemmel hale
getiren, tamamlayan, ta-
mamlay›c›, ikmal eden, mü-
kemmellefltiren.
mütalâa: dikkatli okuma, tet-
kik etme.
neflr: yay›m, yay›n.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
flükür: teflekkür.
tahsin: hayran olma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
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bafllad›m. Aradan çok geçmeden hizmet etti¤im Nur
elektrik fabrikas›ndan bir dü¤me çevirildi. Bir mumluk
bir ziya geldi. Bir fleyler görmeye bafllad›m. Ayn›yla ya-
z›yorum. Kusur ve noksan bîçare Ali’nindir.

Evet Üstad›m, nas›l ki, Fahr-i Âlem (sallâllâhü aleyhi
vesellem) Hazretleri flecere-i kâinat›n hayattar çekirde¤i,
Enbiya ve Mürselîn o flecere-i mübarekin dallar› olup,
dal›n ibtidas›ndan müntehas›na kadar, kat’î bir alâka ile
daimî birbirlerini götürüyorlar. Bu s›r için Hazret-i Âdem
Safiyullah koklad›¤› ve hissetti¤i Nur-i Muhammed (aley-
hissalâtü vesselâm) hakk›nda demifl: (Yâ Rab, benim al-
n›mda bir ç›¤›rta var, nedir? Cenab-› Kibriya hazretleri
buyurmufl: Nur-i Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm)
tespihidir. Aynen kütüb-i sab›kada vesile-i dünya olan
(fiah-› Levlâki) evsaf›yla, ashab›yla haber vermeleri gös-
teriyor ki, ulûm-i evvelîn ve ahirîni cami bir kitap ile ba’s
olunacak, kâinat›n ruhu hükmünde ve bütün kâinat›n gü-
zellikleri kendi f›trat›nda tecemmu edip, tekemmüle tu-
lûu, fecirden sonra flemsin tulûu gibi bekleniyordu.

‹flte bu kitab-› kâinat›n vaz›h bir fihriste-i mukaddesesi
olan Fürkan-› Mübin Arfl-› Azamdan, ve her ismin azamî
mertebesinden nüzul ile kökü Arfl-› Azamdan, gövdesi
Fahr-i Âlem’in (sallâllâhü aleyhi vesellem) sadr›na ve dal-
lar› bütün zemini ihata eden kitab-› kâinat›n her sahi-
fesinde ve her cüz’ünde lâfzullah ve lâfz-› Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm ve lâfz-› Kur’ân’›n bütün birbiriyle
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ahirîn: sonrakiler.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
ba’s: gönderme, yollama, irsal.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Kibriya: Yüce Rab, aza-
met ve kudreti sonsuz, fleref ve
azamet sahibi olan Cenab-› Allah.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
ç›¤›rta: parlakl›k, nur.
daimî: sürekli, devaml›.
enbiya: nebiler, peygamberler.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
Fahr-i Âlem: Kâinat›n övünç ve
gurur kayna¤›.
fecr: sabah namaz› vakti, sabaha
karfl› günefl do¤madan önce uf-
kun do¤usu taraf›ndan görünen
ayd›nl›¤›.
fihriste-i mukaddese: kutsi, te-
miz, pak liste.
Furkan-› Mübin: hak ile bat›l›
tam olarak ay›ran; Kur’ân-› Kerîm.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hayattar: canl›, yaflayan.
Hazret-i Âdem: ‹lk insan ve ilk
peygamber.
hizmet: görev, vazife.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihata: kuflatma, içine alma.
iptida: bafl, bafllang›ç.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kusur: suç, kabahat.
kütüb-i sab›ka: Önceki, geçmifl
kitaplar.
lâfz-› Kur’ân: Kur’ân lâfz›, Kur’ân
kelimesi, Kur’ân sözü.

lâfz-› Resul-i ekrem: Hz. Pey-
gamberin sözü.
lâfzullah: Allah lâfz›.
mertebe: derece, basamak.
müntehâ: bitifl, sona erme.
mürselîn: gönderilenler, pey-
gamberler.
nur-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
Rab: Ey Allah’›m!.
s›r: giz.
sadr: gö¤üs, sine.

safiyullah: Allah’›n seçti¤i, te-
miz k›ld›¤› kul.
sahife: sayfa.
Sallâllâhü aleyhi vesellem:
Allah’›n selam› üzerine olsun.
flah-› levlâk: e¤er sen olma-
sayd›n ayetinden
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
flems: günefl.
tecemmu: toplanma, birik-
me, y›¤›lma.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk’› flan›na la-
y›k ifadelerle anma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
ulûm-i evvelîn ve ahirini ca-
mi: önceki ve sonraki ilimleri
bar›nd›ran.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r.
vesile-i dünya: dünyan›n ya-
rat›l›fl sebebi.
zemin: yeryüzü.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
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alâkadarâne iflaret edip birbirini göstererek, biri birinin
hükümlerini tasdik ettikleri misillü Hazret-i fieyh (Kuddi-
se sirruhu) s›rr›na mazhar oldu¤u, esma ve cilvesine
mazhar oldu¤u levh-i mahfuz ve lûtfuna mazhar oldu¤u
Cenab-› Hâl›k›n bildirmesiyle, sekiz as›r sonra kendisiyle
tevafuk eden bir hadim-i Kur’ân’› görüp ve tasdik etmek-
le haber vermesi, hak ve ayn-› hakikattir.

Evet, Hazret-i fieyh hadim oldu¤u o hizmet-i kudsiye-i
Kur’âniye hürmetine zaman›n padiflahlar›n› titretmifl.
Nur-i Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) omuzunda te-
celli etmesiyle, o Nur-i Muhammed’in (aleyhissalâtü ves-
selâm) ziyas›yla hareket eden bütün evliya Hazret-i fiey-
he boyun eymeleri, gerek müslim ve gayrimüslim ve her
bir meflrep ehli, Hazret-i fieyhi tenkide cür’et etmemele-
ri gösteriyor ki, cadde-i Muhammediyede (sallâllâhü aley-
hi vesellem) batakl›k ve Nur-i Muhammedîde (aleyhissa-
lâtü vesselâm) z›ll olmad›¤›n› aynelyakin derecesinde is-
pat ediyordu.

Öyle de, on dördüncü asr›n hadim-i Kur’ân’› da dokuz
yafl›ndan, alm›fl (seksen alt›) yafl›na kadar bilâ istisna
do¤rudan do¤ruya Kur’ân nam›na hizmet ve hareketi ve
zaman›n padiflah›ndan en canavar reislerine bafl e¤me-
di¤i, Hatta terakkiyat-› fenniye ve zihniyede birincili¤i ih-
raz eden, Avrupa devletlerini iskât eden, zemzeme-i
Kur’âniyenin flifahanesinden nebean ederek, onlar›n
semlerine karfl› tiryaklar› flifle de¤il, mâ-i câri nehirlerle
i’lâ-i kelimetullah eden ve onlar›n kal’alar›n› zirüzeber
eden, emsali görülmemifl on dördüncü asra mahsus 
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hükümsüz b›rakma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istisna: ay›rma, ayr› tutma, ben-
zerlerinin d›fl›nda b›rakma.
kal’a: büyük hisar.
kudduse sirruhu: s›rr›n› mukad-
des k›ls›n.
levh-i mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mâ-i cârî: akarsu.
mazhar: nail olma, flereflenme.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
misillü: gibi, benzeri.
nam: ad.
nebean: yerden ç›kma, kaynama,
f›flk›rma.
Nur-i Muhammed: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
reis: baflkan.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
sem: hastal›k.
flifahane: flifa yeri; hastahane.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tenkit: elefltirme.
terakkiyat-› fenniye: fennî ilerle-
meler, fenle ilgili yükselmeler.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
z›ll: gölge.
zemzeme-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hofl sedas›.
zir ü zeber: darmada¤›n, param-
parça, yerlebir.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

alâkadarâne: ilgilenerek, alâ-
ka göstererek.
Aleyhissalâtü Vesselâm: sa-
lat ve selam ona olsun.
asr: yüzy›l.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
bilâ: s›z, ...siz.”.
cadde-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in yolu islâmiyet.
canavar: zararl›. vahfli.

Cenab-› Hâl›k: yarat›c› Allah.
cilve: tecelli, görüntü.
cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
emsal: örnekler, benzerler.
esma: adlar, isimler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
gayrimüslim: Müslüman ol-
mayan, ‹slâmiyeti kabul et-
meyen.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdim: hademe, hizmetçi,

hizmet eden, ifle yarayan.
hadim-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
metçisi.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i kudsiye-i Kur’âni-
ye: kudsi Kur’ân hizmeti.
hüküm: emir, buyruk.
hürmet: sayg›.
i’lâ-i kelimetullâh: ‹slâml›¤›
yüceltme, ‹slâm hakikatlar›n›
yaymaya çal›flma.
ihraz: nâil olma, eriflme.
iskât: susturma; düflürme,
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envar-› Kur’âniyeden Risale-i Nur ile, cihan›n cihat-› sit-
tesini ve seman›n yüzünü ayd›nlatan ve yaral› olup ölme-
yen ehl-i iman›n yaralar›n› tedavi ve seksen yafl›nda ihti-
yarlar›n› flab-› emret ve gençlerini masum bir hâle (Haz-
ret-i Eyyûbvari) hayat bahfline vesile olan hadim-i
Kur’ânînin ve Nur Risalelerini, de¤il Hazret-i fieyh (k.s.)
alt›nc› as›rdan on dördüncü as›rda görmesi, kütüb-i sab›-
kada remzen ve Hazret-i Kur’ân’da sarahaten gösterme-
leri, “O kitab-› mübarekin fle’nindendir” diyebilece¤im.
‹nflaallah vazifenin makbuliyetine iflarettir ki, vazifenin
ehemmiyetine binaen Cenab-› Hak onu çok zaman ev-
vel göstererek, Mebus-i Âlem Güzide-i Benîâdem Efen-
dimizden, Hulefa-i Raflidînden (rad›yallahü anhüm), ak-
tab-› evliyadan öyle bir manevî kuvvet teraküm etmifl
oluyor ki, de¤il bu zaman›n kör ve sa¤›rlar›, dünyan›n en
azg›n firavun ve nemrutlar› da olsa yine korkacaklar› ve
a¤›z açamayacaklar› bedihîdir. Dilerim Cenab-› Hak’tan,

envar-› Kur’âniyenin 
1 $G o∫ƒo°SnQ lósªnëoe *G s’pG n¬'dpG nB’ bayra-

¤› alt›nda toplanan ehl-i iman›n ellerine yetiflmesiyle, ilâ-
yevmü’l-k›yam o envar›n tevessüüne ve neflrine hayat›n›
feda eden ve edecek erbab›n›n teksirini ihsan buyursun.
Âmin, Âmin. Bihürmeti Seyyidil-Mürselîn...

Sevgili Üstad›m yar›m yafl›m›n tercüman oldu¤u flu
arizama, yar›m nazarla bak›p afv ü kusur buyurman›z›
diler, el ve eteklerinizden öper, bize ve bütün âleme 
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afv ü kusur: kusurlar›n affedil-
mesi.
aktab-› evliya: kutup evliyalar›.
Büyük evliyalar.
âlem: cihan, evren.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
bihürmeti seyyidil-mürselin:
peygamberlerin efendisi hürme-
tine.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cihat-› sitte: dört taraf, her yönü.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
envar-› kur’âniye: Kur’ân nurlar›,
Kur’ân par›lt›lar›, ›fl›klar›.
Envar-› Kur’âniye: Kur’ân nurlar›.
erbap: kifliler, iyi insanlar.
evvel: önce.
fedâ: u¤runa verme.
firavn: firavun.
güzide-i ben-i Âdem: insanlar›n
en seçkini.
hadim-i Kur’âni: Kur’ân hizmet-
kâr›.
hâle: durum, vaziyet.
hafliye: dipnot.
Hulefa-i Raflidin: dört halife.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ilâ: son, nihayet, dek, de¤in, ... ye,
... ye kadar.
inflaallah: Allah izin verirse.
kitab-› mübarek: mübarek kitap,
Kur’ân.
kusur: özür kabul etme, ay›pla-
mama.
kütüb-i sab›ka: Önceki, geçmifl
kitaplar.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mebus-i âlem: âlem mebusu,
âlemin vekili.
nazar: bak›fl, dikkat.
nemrut: Hz. ‹brahim’in peygam-
ber olarak gönderildi¤i bölgede
saltanat sürdü¤ü rivayet edilen

1. Allah’tan baflka ilah yoktur, Hz. Muhammed (a.s.m.) Onun resulüdür. (Muhammed Suresi:
19.)

Babil’in kurucusu ve hüküm-
dar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir
taslayarak isyan eden ve Hz.
‹brahim’i atefle att›ran kâfir
hükümdar.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Rad›yallahü anhüm: Allah
onlardan raz› olsun.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.

sarahaten: aç›kça, aç›ktan
aç›¤a.
sema: gökyüzü, gök.
flabb-› emret: sakal› b›y›¤›
ç›kmam›fl genç.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum,
özellik, yap›, istidat.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
teraküm: birikme, y›¤›lma,

toplanma.
tercüman: ifade eden.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
yevmül-k›yam: k›yamet gü-
nü.
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aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer ve-
ya fley; dikkate de¤er.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
defaat: kereler, defalar, kez-

ler, yollar.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebediyen: ebedî olarak, son-
suza kadar.
eser: telif, kitap, yay›n.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta ba¤l› olmadan çok
çok bereket ve bolluk veren

Allah (c.c.).
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
gaybî: görünmeyen.
hâle: durum, vaziyet.
hamd: teflekkür, flükran.
hikmet: kainattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.
ihbar: haber verme, bildirme,
anlatma, duyurma.

vesile-i hayat olan Üstad›m, Cenab-› Hak sizden ebedi-
yen raz› olsun, duas›n› gece ve gündüz niyaz eylerim.

Mücrim Talebeniz
Ali

ìÕ

Œ 1 7 8 œ
(Hulûsî’nin f›kras›d›r.)

Aziz, Muhterem Üstad›m Efendim Hazretleri!

Emirlerinize imtisalen, uhrevî kardeflimiz Hüsrev Bey
taraf›ndan irsal buyurulan flayan-› hayret ve cay-› dikkat,
mühim bir ihbar-› gaybî ismini tafl›yan çok k›ymetli, ma-
nal›, ruhlu, sürurlu, tesirli, lezzetli, hikmetli, nurlu emri-
nizi bu hafta ald›¤›mdan dolay›, Cenab-› Hak ve Feyyaz-›
Mutlak Hazretlerine hamd ve flükürler ve müflfik Üstad›-
ma yüzümün karas›na, kalbimin yaras›na bakmayarak,
dergâh-› ‹lâhiyeye kapan›p dualar eylerim. Ve defaatle,

pánerôoëpH À/SrôtædG nó«/©n°S ÉnfpOÉnà°rSoG nOƒ°oür≤nenh ÉnfnOGnôoe rπ°uünM sºo¡s∏dnG
p¬r«n∏nY *G s¤n°U u»uen’rG u»pÑsædG mósªnëoe n∂pÑ«`/ÑnM

1 nÚ/e'G rºu∏°nSnh /¬pÑrë°nUnh =/¬pd'G '=¤nYnh
dedim.

Gavs-› A’zam fiah-› Geylânî (Kuddise sirruhul’âlî)
Hazretlerinin eserlerindeki gaybî ve manevî ihbar, bu
bîçareyi öyle bir hâle getirdi ki, tariften âcizim. 
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ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
kuddise sirruhul’âlî: s›rr›n› yüce
ve mukaddes k›ls›n.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mücrim: cürüm ifllemifl, suçlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
ruh: his, duygu.
sürur: sevinç, mutluluk.
flayan-› hayret: hayret edilecek,
flafl›lacak, flafl›rmaya de¤er fley,
hayret verici fley.
flükür: teflekkür.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tesir: etki.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vesile-i hayat: hayat sebebi.

1. Allah’›m, nebiyy-i ümmî olan habibin Muhammed’in (a.s.m.) hürmetine bizim murad›m›z›
ve Üstad›m›z Said Nusî’nin maksudunu gerçeklefltir, âmin.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 343



Ruhanîyetlerindeki celâlet ve azamet karfl›s›nda avuç
içinde s›k›lan bir top hamur ne hale girerse, bu bîçarede
öyle oldum. Bir fley düflünemez, sersem, âdeta meyyit-i
müteharrik bir hâle geldim. Günlerden beri zihnim ve
bütün havass›m, hemen tamamen bu harika eserle mefl-
gul. Bu hâlette iken, istidad›m›n fevkinde flöyle bir kaç
beyit kalbime ve kalemime geldi. Kaidesine uygun olarak
düzeltemedim. Müflfik Üstad›m›n aflar›na istinaden yaz›-
yorum. Tashihi, Üstad›ma ve Hablullaha yap›flan kardefl-
lerime b›rak›yorum.

Hulûsî bak gaybî ihbarnameye,

Gör Üstad›n neler izhar eylemifl..

Kitab-› Sinan’dan edip tefeül,

Hakka ki keramet ibraz eylemifl..

“Ümmî Alîm” ile (HAfi‹YE) “Sinan Ümmî” de,

Hesab-› ebcetle var mutabakat..

Görünür bak›l›nca bu tarikle, 

Esma-i Üstadla tam münasebet..

Hakk›yla Hadimü’l-Kur’ân’d›r Üstad,

‹spata kâfidir bu muvafakat..

Hayret bahfl esrara vâk›ft›r bu zat,

‹hvana deriz haber-i beflaret..
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HAfi‹YE: (Ümmî ey Âlim) tarz›nda okundu¤una göre.

âdeta: sanki.
alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celâlet: büyüklük, ululuk, hey-
betlilik.
eser: telif, kitap, yay›n.
esma-i üstat: üstad’›n ismi.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fevk: üst.
gaybî: görünmeyen.
haber-i beflaret: müjde haberi.
hablullah: Allah’›n ipi.
hâdimü’l-Kur’ân: Kur’ân hizmet-
kâr›, Kur’ân’a hizmet eden.
hâle: durum, vaziyet.
hâlet: hal, durum.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
havas: hasseler, duyular.
hesab-› Ebcedî: harflere verilen
say› de¤erleriyle ibarelerden geç-
mifle ve gelece¤e ait iflaretler ç›-
karmak, tarih düflürmek.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
ihbarname: ihbar kâ¤›d›, bir fle-
yin geldi¤ini veya bir paran›n

ödenebilece¤ini bildiren ha-
ber kâ¤›d›.
ihvan: kardefller.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâfî: yeterli.
kaide: kural, esas, düstur.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
kitab-› sinan: sinan’›n kitab›.

meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
meyyit-i müteharrik: hare-
ket hâlindeki ölü.
mutabakat: uyma, uygunluk,
birbirini tutma.
muvafakat: müsaade etme,
kabul etme.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
ruhaniyet: ruhlara hükmet-
me.
sersem: budala, aptal.

tarik: yol.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vâk›f: blgilenme, bilme.
zat: kifli, flah›s.
zihin: bilinç, dima¤.
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Sekiz yüz sene evvelinden görmüfl,
Hadimü’l-Fürkan Bediüzzaman’›..

Habib-i Hudâ hem de Gavs-› Azam,
Sultan-› evliya fiah-› Geylânî..

Büyük bir hüsn-i zan eyle, Üstad›m
Seni Kur’ân hadimi eder add..

Kapan secde-i flükre ey Hulûsî:
1 oórÑn©rdG ÉnfnGnh » uHnQ nârfnG »/¡'dpG

Bu âciz kulunu muvaffak eyle,
Hzmet-i Kur’ân’la flerefyab eyle...

Hizbü’l-Kur’ân’dan ay›rma tâ ebed,
Bu asi kuluna merhamet eyle..

Üstad›m Said Nursî’den ol raz›,
2 uÀpVrônªrdG uÀpVGsôdG n∂pÑ`«`/ÑnM pánerôoëpH

Evliya sultan› Abdülkadirin,
Himmetin eksiltme bizden ‹lâhî..

‹hbarname-i gayb›n izhar›n›n,
Gönül istedi yazmak tarihini..

Yüz bin hamd ü flükret, Hakka Hulûsî
Sana Üstadd›r Molla Said Nursî.

Uhrevî Kardefliniz
Hulûsî

ìÕ
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hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
‹lâhî: seslenme, yakar›fl) Ey Al-
lah’›m!.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
molla: eskiden büyük âlimlere
verilen isim, büyük kad›, büyük
âlim.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
Rabbi: benim Rabbim, Allah’›m.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
secde-i flükür: flükür secdesi; bir
nimete eriflmek, sevindirici bir
olay yaflamak veya bir musibet
ve belâdan kurtulmak sebebiyle
Allah r›zas› için yap›lan secde.
Sultan-› evliya: evliyalar›n sulta-
n›.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülkadir
Geylânî.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.

1. Allah’›m Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin bir kulunum.
2. O Senden, Sen ondan raz› olan Habibinin hürmetine.

add: sayma, say›lma.
âlim: çok okumufl, bilen, bil-
gili, bilgin.
asî: bafl kald›ran, söz dinle-
mez.
Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.

ente: sen.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
evvel: önce.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
Habib-i Hudâ: Allah’›n sevgili-
si.
hâdim: hademe, hizmetçi,
hizmet eden, ifle yarayan.

hadimü’l-Fürkan: Kur’ân hiz-
metkâr›.
Hakka: Cenab-› Hak.
hamd: teflekkür, flükran.
hafliye: dipnot.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hiz-
metkâr›, Kur’an taraftar›.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
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Œ 1 7 9 œ
(Kalemi kerametli Mes’ut’un ehemmiyetli 

bir rüyas›d›r.)

Âlîcenap ve fazilet-mend Üstad-› Muhteremim Efen-
dim Hazretleri!

Tulûat olmad›kça, siz Üstad›ma mektup yazmaya
muktedir olam›yorum. Çünkü, bafll›ca âmâlim nurlar›n
ikmali oldu¤undan ve yazd›¤›m esnada bir an evvel bitir-
mek emeliyle serî bir surette yazd›¤›m için, o nurlardan
alm›fl oldu¤un feyzi etrafl›ca anlatamayaca¤›m için, mek-
tup tastirine cür’et edemiyorum.

Hüsrev efendinin nezdinizden müfarakat› günü, ben-
deniz ziyarete geliyordum. Bedrenin civar›nda birbirimi-
ze tesadüf ettik. Geri dönmekli¤imizi söylediler. Sab›rs›z-
ca esbab›n›n neden münbais oldu¤unu sordum. Neticeyi
anlatt›lar. Birlikte köye avdet ettik. Çok müteessir ol-
dum. Me’yusiyetimden iki gün d›flar›ya ç›kamad›m. Kal-
bimin teessürünü teskin için, Nurlar› yazmakla meflgul
oldum.

Avdetimizin ikinci gününün gecesi, saat on buçu¤a ka-
dar yaz› ile ifltigal ettim. Sahuru yedikten sonra me’yusâ-
ne ve mükedderâne yatt›m. Gördüm ki, zat-› âlînizle bir-
likte Medine-i Münevvere’ye gitmifliz. Harem-i fierifin ka-
p›s›ndan girince, makber-i saadet önümüzde görünüyor-
du. Makber-i saadetin içinde Peygamberimiz Sallâllâhü
Teâlâ Aleyhi ve Sellem Babü’s-Selâma do¤ru müteveccih 
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âlicenap: cömert, iyilik sahibi,
yüksek ahlakl›.
âmâl: emeller, arzular, istekler.
avdet: geri gelme, dönme, dönüfl,
rücu.
Babü’s-selam: selâm kap›s›.
civar: çevre, yöre, etraf.
cür’et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
ehemmiyetli: önemli.
emel: amaç, arzu, istek.
esbap: sebepler, vas›talar.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit, za-
man, hengâm.
evvel: önce.
faziletmend: faziletli, iyi huylu.
Harem-i fierif: Mescid-i Nebevî,
Peygamberimizin kabrinin bulun-
du¤u mescit.
ikmal: tamamlama, bitirme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
makber-i saadet: saadet kabri,
Peygamber Efendimizin (a.s.m.)
mübarek kabr-i flerifleri.

me’yusâne: ümitsizce, ümit-
sizlikle, ümitsiz bir flekilde.
me’yusiyet: ümitsizlik.
Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l-
ma, ayr›l›k.
mükedderane: mükedder
olan bir kimseye yak›fl›r flekil-
de, mükedderce, kederli ola-

rak.
münbais: bir sebepten ileri
gelen, bir fleyden ileri gelmifl,
bir fleyin ç›kard›¤›, bir fleyden
do¤an.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
nezd: yan, kat, huzur, ind.
sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
seri: çabuk, h›zl›, sür’atli.

suret: biçim, flekil, tarz.
tastîr: yaz› yazma, sat›rlar
meydana getirme, sat›r diz-
me.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
tesadüf: rastlant›.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
Tulûat: kalbe do¤an fikirler.
üstad-› muhterem: sayg›de-
¤er üstat.
zat-› âlî: yüce, k›ymetli, de-
¤erli, büyük zat.
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idiler. Ben derakap koflmak istedim. Birlikte ben sizin bir
ad›m arkan›zda olarak vard›k. ‹mam›n namazdan fari¤
oldu¤unda, nas›l yüzünü cemaate çevirir, bizim girdi¤i-
miz tarafa do¤ru Zat-› Risalet dönmüfller. Diz üstüne
oturmufllar ve biz de vard›k. Zat-› Âlîniz hemen bir ad›m
mesafeli olarak diz çöküp oturdunuz. Ben de sizin arka-
n›zda diz çöküp oturdum. Siz Resul-i Ekremle (a.s.m.) ile
epey müddet görüfltünüz. dikkatli vech-i saadete nazar
etti¤imde, aln› vech-i mübareki günefl gibi gayet parlak
ve sair aksam› bu¤day rengi, re’yül-ayn müflahede ettim.
O esnada mükâlemeniz neye müncer oldu¤unu anlaya-
mad›m. Tefsirini Üstad-› Ekremime havale ediyorum.
Yaln›z kas›r fikrimle, sen ne oluyorsun, diye kalbimi tes-
kin edebildim. Üstad›m flu zalimlerin islâmiyete karfl› teca-
vüzlerini, kendi merciine ve fleriat sahibine flikâyet etti.

Mes’ut

ìÕ

Œ 1 8 0 œ

(Vezirzade Küçük Mustafa’n›n f›kras›d›r.)

Ey Sevgili Üstad›m›z, Ey Nurlar›n Mazhar› ve Nafliri!

Cenab-› Hak, sizi bu memlekete göndermifl, tâ ki da-
lâlete giden ruhlar, senin neflr etti¤in Nurlarla kurtulsun.
Cenab-› Hakka gece ve gündüz secde-i fiükran etsek, bu
nimetlerin flükrünü ödeyemeyece¤iz.

BARLA LÂH‹KASI | 347

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
secde-i flükran: flükür secdesi,
flükretmek maksad›yla yap›lan
secde.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
flükür: teflekkür.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tefsîr: Yorum, flerh.
teskin: sakinlefltirme, yat›flt›rma.
üstad-› Ekrem: kerem sahibi üs-
tat.
vech-i mübarek: müberek yüzü.
vech-i saadet: saadet yüzü. Pey-
gamberimizin yüzü.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zat-› Risalet: peygamberlik ma-
kam›nda bulunan zat.

aksam: parçalar, bölümler,
k›s›mlar.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
derakab: hemen, derhal, aka-
binde.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fari¤: ayr›lma bitirme.

gayet: son derece.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.
kas›r: k›sa.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer.
merci: merkez, kaynak, mü-
racaat edilecek yer.
mesafe: uzakl›k, ara.
müddet: süre, zaman.
mükâleme: konuflma.

müncer: varma, sona erme.
müflahede: ‹lahî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
nazar: göz atma, bakma, ba-
k›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
re’ye’l-ayn: kendi gözüyle
görerek.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
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Ey Üstad›m, ben ümmîyim. Sair kardefllerim gibi ma-
lûmatl› de¤ilim ki, Risale-i Nur’a karfl› hissiyat›m› dilim ile
ifade edeyim. Fakat, inflaallah sadâkatte ve muhabbette
ve irtibat-› ruhîde kardefllerime yetiflmeye çal›flaca¤›m.
Uyan›k âleminde ifade-i meram edemeyen dilime bedel,
uyku âleminde ruhumun diliyle mahiyetini anlamad›¤›m
ve size karfl› merbutiyetime delâlet eden bir-iki vak›ay›
arz edece¤im:

Bir inc i s i : Bundan bir buçuk sene evvel, ticaret için
iki günlük mesafede olan bir köye gitmifltim. O esnada
dünyan›n iç yüzü bana göründü. Hem fânî, hem zindan
hükmünde oldu¤undan, bir nefret geldi. Bana bu fânî
dünyadan bâkî bir âleme yol gösterecek bir üstat, Ce-
nab-› Hak’tan istedim ve dedim ki: “Öyle bir üstada rast
gelsem, söz veriyorum ki, ona tam hizmetkâr olaca¤›m.”

‹flte ben bu hâlde ve bu niyazda iken, o gece gayet fli-
rin ve güzel, bilmedi¤im bir flehirde gayet güzel, dünya-
da misli bulunmaz ziynetli bir at üstünde, siz Üstad›m›
ona binmifl, garptan flarka do¤ru befl-alt› metre yüksek-
te, flehrin üstünde uçarken selâm›n›za durduk. Selâm›n›-
z› ald›k. O esnada uyand›m. fiahadet getirdim. fiükrettim
ki, istedi¤im üstad› bulaca¤›m. ‹ki ay sonra ziyaretinize
geldim.

‹ k inc i  Vak ’a : Rüyada bir flehirde gayet kesretli
askerler ve cephane görüyorum. Biz de, güya o asker-
lerdeniz. Dedim: “Yâ Rabbi, bu askerlerin kumandan› 
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âlem: ça¤, zaman.
arz: sunma, bildirme.
bâkî: daimi, sonsuz.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cephane: savafl malzemesi, top,
tüfet, vs.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit, za-
man, hengâm.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ifade-i meram: dilek ve maksad›-
n› anlatma, maksad› ifade etme.
inflaallah: Allah izin verirse.
irtibat-› ruhi: ruhen ba¤l›l›k, ilgili
olma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
kumandan: komutan.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
malûmat: bilgi.

merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
mesafe: uzakl›k, ara.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muhabbet: sevgi, sevme.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Rabbi: benim Rabbim, Al-
lah’›m.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
ruh: his, duygu.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
selâm: karfl›lama, sayg›yla
karfl›lama.
flahadet: ‹slâm›n befl flart›n-
dan biri olan kelime-i flehadet
getirme.

flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifa-
de etme, teflekkür.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vak›a: olay.
zindan: hapishane.
ziynet: süs.
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kimdir?” Niyaz etti¤im vakit karfl›m›zda yüksek bir saray
zuhur etti. O saray›n içerisine girdim ki, kumandan› gö-
reyim. Bakt›m ki parlak bir çay ak›yor. O çay› takip et-
tim. Bakt›m flubelere ayr›l›yor. Devam ettim, tâ menba-
›na kadar gittim. O askerlerin kumandan› o sular›n sahi-
bini buldum. Yani, Üstad›m›z› iki adamla bafl›nda namaz
k›larken gördüm. Ben de o sudan abdest ald›m. Nama-
za dâhil oldum. Kalbimin hareketiyle, dilimin flahadetiy-
le uyand›m. Cenab-› Hakka flükrettim ki, Üstad›m›z› bize
gösterdi.

Hizmetkâr ve talebeniz

Mustafa
ìÕ

Œ 1 8 1 œ
(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Bu hafta Otuz Birinci Mektubun Yedinci Lem’as› ile
Üçüncü Lem’as›n›, hazine-i Mektubat’a ilâve ve muhib-
ban ve müfltakâne tilâvet eylemekle, vesatat-› âliyenizle,
bir lütf-i azîm-i ‹lâhîye daha mazhar oldu¤umdan dolay›
Kerîm, Rahîm, Bâkî-i Zülcelâl’e yüz binler hamd ve flü-
kür eylemekte ve sevgili Üstad›m› r›za-i Samedanîsine ve
vazife-i meflkûre-i maneviyesinde devaml›, nüfuzlu, flü-
mullü muvaffak›yetlere mazhar buyurmas›na, âbidâne
tazarru ve niyazlarda bulunmaktay›m. Bu bîçare ve is-
yankârdan çok dua bekledi¤inizi emir buyuruyorsunuz.
Ben o dergâh-› âlîye ancak bir nevi i’caz›n›n izhar›na 
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iflleyen affeden, Allah.
kumandan: komutan.
lütf-i azîm-i ilâhî: Allah’›n büyük
lütfu, ihsan›, ikram›.
mazhar: nail olma, flereflenme.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
muhibban: dostlar, ahbaplar, se-
vilenler.
muvaffak›yet: baflar›.
müfltakane: ifltiyak ve arzu ile,
çok isteyerek.
nev: türlü, çeflit.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nüfuz: söz geçirme, hüküm sahi-
bi olma.
r›za-i Samedanî: her fleyin Ona
muhtaç, Onun hiçbir fleye muh-
taç olmad›¤› Allah’›n hoflnutlu¤u
raz› olmas›.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
flükür: teflekkür.
flümul: içine alma, kapsam.
talebe: ö¤renci.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
tilâvet: güzel sesle ve anlam›n›
düflünerek okumak.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.
vazife-i meflküre-i maneviye:
manevî flükür görevi.
vesatat-› âliye: yüce vas›talar.
zuhur: ortaya ç›kma.

âbidâne: ibadet edene ya-
k›fl›r surette, kullu¤a yarafl›r
bir flekilde.
Bâkî-i Zülcelâl: heybet ve ce-
lâl sahibi olan Allah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

dahil: kar›flma, girme.
dergâh-› âlî: padiflah kap›s›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hamd: teflekkür, flükran.
hazine-i mektubat: Mektu-
bat isimli hazine gibi olan
eser.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.

i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulu-
nan, kullar›na nimetler ihsan
eden, günahlar› örten, günah
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Fahrü’l-Âlemîn, Habib-i Rabbülâlemîn, Seyyidü’l-Mürse-
lîn Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazret-
lerinin en büyük mu’cizesi olan, tâ k›yam-› saate kadar
hükmü ve i’caz› bâkî olaca¤›na iman etti¤im Kur’ân’›n
nurlar› delâletiyle ve Üstad›m›n mübarek isimlerini, vesi-
le-i kabul olmak üzere kullanarak iltica edebiliyorum. Hiç
mümkün müdür ki, bu efli¤e yüzümü sürerken “Yâ Rab,
Üstad›m Said Nursî Hazretlerinden raz› ol, Dareynde
muratlar›n› hâs›l k›l!” diye yalvarm›yay›m? Asla ve kat’a.
Bu bir vazife olmakla beraber, kanaatçe inflallah vesile-i
icabe-i duad›r.

Aziz Üstad, sadîk›n›z›n zay›f ruhu, bu fânî hayatta ol-
du¤u gibi, bâkî ve sermedî hayatta da inflallah ulvî ruhu-
nuzun cenah-› flefkatinden ayr›lmayacakt›r, ayr›lamaya-
cakt›r ve ay›ramayacaklard›r.

Evet gayr-i kabil-i inkârd›r ki, bu fânî hayat›n da¤da¤a-
lar› aras›nda, havas ve letaif her zaman müfltak› bulun-
duklar› münevver ve muhteflem âyineye bakam›yorlar,
fakat o meflgaleden feragat edildi¤i anda, yine Nur bü-
tün haflmetiyle arz-› didar ediyor. Bu zamanlarda hiç ay-
r›l›k hissetmiyorum. Hatta ihtilâf-› mekân› da, tesirsiz gö-
rüyorum. Yedinci ve Üçüncü Lem’alar›n bura postaha-
nesine vürudu, Ramazan’›n On Birine tesadüf ediyor. Bir
gün postada kalmas›na karfl›l›k tutulursa, her bir Lem’a,
bu mübarek ay›n bafl›ndan onuna kadar birer gün alm›fl-

lar ve 
1 lánªrMnQ o¬odshnG olan aflr-› ûlâ-i Ramazan’da, mahall-i

maksuda vâs›l olmufllard›r. Müftülük ilân›na göre tam 
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arz-› didar: yüz gösterme, yüzü-
nün güzelli¤ini gösterme.
aflr-› ûlâ-i Ramazan: Ramazan
ay›n›n onuncu günü.
âyine: ayna.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bâkî: daimi, sonsuz.
cenah-› flefkat: flefkat ve merha-
met kanad›.
dâreyn: her iki dünya, dünya ve
ahiret.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
Fahru’l-Âlemin: kainat›n övünç
kayna¤›.
fânî: ölümlü, geçici.
ferâgat: vazgeçme.
gayr-› kabil-i inkâr: inkâr› müm-
kün olmayan.
Habib-i Rabbü’l-Alemin: Alemle-
rin Rabbinin sevgilisi.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
havas: hasseler, duyular.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihtilâf-› mekân: bulunulan yerin
farkl› olmas›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›yam-› saat: k›yamet.
kanaat: inanma.
kat’a: hiç bir vakit, asla.
letaif: manevî duygular.
mahall-i maksut: ulafl›lmak iste-
nen hedef.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nur: ayd›nlatma, par›lt›; Cenab-›

Hakk’›n bütün kainat› isim ve
s›fatlar›yla ayd›nlatmas›.
Rab: Ey Allah’›m!.
Ramazan: Kamerî aylar›n do-
kuzuncusu ve üç aylar›n so-
nuncusu, oruç ay›.
raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve
sellem: salat ve selâm ona ol-

sun.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
Seyyidü’l-mürselin: peygam-
berlerin efendisi.
tesadüf: rastlant›.
tesir: etki.
ulvî: yüksek, yüce.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vas›l: eriflme, ulaflma, kavufl-

ma.
vazife: görev.
vesile-i icabe-i dua: duan›n
kabul vesilesi, duan›n kabul
edilme sebebi, duan›n kabul
olmas›na veya cevap veril-
mesine iflaret.
vesile-i kabul: kabul edilme
sebebi.
vürud: gelme, ulaflma.
zaif: zay›f.

1. Evveli rahmet... (Münzirî, et-Tergip ve’t-Terhib, 2:94-95.)
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onuncu gündedir. Dördüncü ve Sekizinci Lem’alar› da
bu mah-› gufran›n on dördüncü günü ald›m. Posta bir
gün evvel geldi¤ine ve bir gün de postada kal›fl›na veya
birinci makama say›l›rsa bu nurlu eser de, sanki rama-
zan›n her gününde bir Lem’a alarak, yerini bulmakla,
hem bu adetlerin bofluna konulmad›¤›na, hem de 
1 lInôpØr¨ne o¬n£n°SrhnG olan aflr-› sâni-i Ramazan’da yaz›ld›¤› ma-

halle yetiflece¤ine sarahat derecesinde delâlet ediyor.

fiu saatte fluaat›n› gözüme sokan günefl gibi, bu kadar
nurlu ve zahir hakaik› mahza bir inayet-i ‹lâhî olarak, bu
bîçareye gösterilen, bu mübarek eserlerden, bu nurlar›n
bihavlillâh gurupsuz tulû ettikleri mahalle, Utarit ve Züh-
re gibi maddeten ve manen yak›n bulunan Hizbü’l-
Kur’ân’a dahi haf›z, sad›k, halis ve salih kardefllerimin
daha çok esrar anlayacaklar›n› flüphe etmiyorum.

Madem ki, merkez-i feyze en uzak bulunan âciz bir
kardefllerinin, mübarek eserler hakk›ndaki duygular›,
kendilerinin de lây›kl›, manal› çok de¤erli ihtisaslar›n› be-
yana vesile oluyor. ‹nflallah bu hareketleri hizmet-i
Kur’ân’dan ma’dud olur. Âlî huzurunuzda kardefllerimle
biraz konuflmak istiyorum.

Kardefllerim, bu bîçarenin nurlarla ifltigali üç devreye
ayr›lm›flt›r.
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mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
Ramazan: Kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› içten
olan.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
Utarit: günefle en yak›n gezegen,
Arz›tilek, Merkür.
vesile: bahane, sebep.
zahir: aç›k, âflikar.
Zühre: Çoban Y›ld›z›, sabah y›ld›-
z›, Venüs.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
aflr-› sâni-i Ramazan: Rama-
zan ay›n›n onikinci günü.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
eser: telif, kitap, yay›n.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvel: önce.
gufran: affetme, merhamet
etme.

hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’ân taraf-
tar›, Kur’ân grubu.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
ihtisas: hissetme, duyma.
inayet-i ilâhi: Allah’›n yard›-
m›, lütfu, ihsan›.
inflaallah: Allah izin verirse.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-

gul olma.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maddeten: maddî olarak.
madem: de¤il mi ki.
mâdud: addedilen, say›lan.
mahza: safi, halis, kat›ks›z,
s›rf, tam, tâ kendisi, asl›.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
merkez-i feyiz: ilim, irfan
merkezi.

1. Ortas› ma¤firet (ba¤›fl)… (Münzirî, et-Tergip ve’t-Terhib, 2: 94-95.)
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Bir inc i s i : Üstad Hazretleriyle ilk teflerrüf etmek sa-
adetine nail oldu¤umdan itibaren intiflar etmifl olan eser-
leri, kendim için istinsah etmek.

‹ k inc i s i : Yine muhterem Üstad›m›n emirlerine imti-
salen Sözler’in, muhtelif tabaka-i nâsa tesirleri ve kabil-i
cerh, lâz›mü’t-tashih, mucib-i itiraz cihetleri olup olmad›-
¤› hakk›nda, kas›r akl›mla anlayabildi¤im kadar ve k›sa
görüflümle seçebildi¤im kadar›n› arz eylemek ve bütün
f›rsatlardan istifade ile, din kardefller›me faydal› olmak,
onlara da, bu nurlar› göstermek, dikkat-i nazarlar›n› celp
etmek, kalbî ve bât›nî yaralar›na merhem eylemek eme-
liyle, ihtiyars›z ve manevî bir tesir alt›nda âsâr-› Nuru aflk
ile okumak.

Üçüncüsü : Yine aziz ve müflfik Üstad›m›n emirleri-
ne mutavaatla, bildi¤iniz veçhile her birisi bir türlü leta-
fet ve belâgat ve celâdette ve çok kolayl›kla ak›llara hay-
ret verecek tarzda intiflar etmekte olan, nurlu âsâr hak-
k›ndaki ihtisaslar›m› arz eylemek ve bizzat veya kardeflle-
rim nam›na, baz› Kur’ânî müflkilât ve tereddüdat› ma-
kam-› feyze takdim ederek, bu tarikle hem müflkülün hal-
line, hem de sail ile birlikte, di¤er kardefllerimin da isti-
fadelerine âcizâne hizmet eylemek. Denizden katre me-
sabesindeki bu Kur’ânî hizmetten dolay›, bu bîçareye bir
k›ymet atfetmeyiniz. Çünkü maalesef hiç liyakat›m olma-

d›¤›n› ben çok iyi biliyorum 
1 %G pánªrMnQ røpe Gƒo£næ`r≤nJ n’ ayet-i

celîlesi ümit vermemifl olsa, isyan›m›n nihayetsizli¤i kar-
fl›s›nda ç›ld›rmak iflten bile de¤il.
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âcizâne: âciz ve güçsüz bir flekil-
de.
arz: sunma, bildirme.
asar: eserler.
asar-› Nur: Nur eserleri.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, muhab-
bet, gönül verme, candan sevme,
alâka, iptilâ.
ayet-i celile: azîm ve yüce mana-
lar› ihtiva eden ayet.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bât›nî: içe ait, dahilî.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
celâdet: yi¤itlik, bahad›rl›k, kah-
ramanl›k, kuvvet ve fliddetlilik.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dikkat-i nazar: inceden inceye
düflünme ve bakma, bak›fl inceli-
¤i.
emel: amaç, arzu, istek.
faide: fayda.
hall: çözme, çözülme, kar›fl›k bir
meselenin içinden ç›kma.
hizmet: görev, vazife.
ihtisas: hisler, duygular.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
itibaren: den beri, ...den bafllaya-
rak, itibar ederek.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
k›ymet: de¤er.
kabil-i cerh: reddi mümkün.
kalbî: kalple ilgili, kalbe ait.
kas›r: k›sa.
katre: damla.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
lâz›mü’t-tashih: düzeltme gere-
¤i.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
makam-› feyz: ilim makam›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.

mesabe: derece, menzile,
rütbe.
mucib-i itiraz: kabul etmeme
sebebi.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
müflkil: güçlük, zorluk, engel.

müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar, çetinlikler.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nam: ad›na, yerine.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
saadet: mutluluk.
sâil: soran, isteyen.
tabaka-i nas: insanlar›n taba-
kas›.
takdim: arz etme, sunma.
tarik: yol.

tarz: biçim, flekil.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tereddüdat: tereddütler.
tesir: etki.
teflerrüf: tan›flma.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vechile: vecih ile, o cihetten,
yönden.

1. Allah’›n rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. (Zümer Suresi: 53.)
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Öyle ise aziz kardefllerim, bu zavall› kardeflinize hay›r
dua buyurman›z› bilhassa rica ediyorum. Kur’ân hesab›-
na bak›l›rsa, o zaman belki baz› güzellikler görünebilir.
Bu da Sevgili Üstad›m›z›n buyurduklar› gibi, Kur’ân’›n
güzellikleri ve menba-› Kevser’den gelen Nurlar›n lâtifli-
¤i bu hususu temin etmifllerdir. Hîn-i sabavetimden beri
en ziyade menfurum, felillâhilhamd, yalan söylemektir.
Onun için hakikati ifade etti¤ime emin olabilirsiniz ki,
yukar›da arz etti¤im üç safhada ihtiyar ve tesadüf yoktur.
Hâkim olan, bir dest-i gaybî ve kader-i ‹lâhîdir. Bunu his-
sediyorum. Kader-i ‹lâhîyi izaha lüzum yok. Dest-i gay-
b›n da Gavs-› Azam, Sultan-› Evliya, Bâzü’l-Eflheb Sey-
yid Abdülkadir-i Geylânî Kuddise Sirruhu’l-Âlî Hazretleri
oldu¤unu son defa ö¤renmifl olduk.

Fakat, Muhterem Üstad›m›n âlî aflar›na istinaden
flunu ilâve edeyim ki, Gavs-› Azam Hazretlerinin kera-
met-i gaybiyeleri, sarahaten üstad›m›z Said Nursî Haz-
retlerini göstermektedir. Çocuklu¤undan beri harika ter-
cüme-i hâli tetkik edilecek olursa görülür ki, bu zat›n vü-
cudu s›rf Kur’ân ve iman hesab›nad›r. Ondand›r ki, o ha-
rika hâlâta mazhar olmufl biz bîçareler, bu flem’in perva-
nesi oldukça, hizbü’l-Kur’ân nam›na Hazret-i Gavs’›n
himmet ve duas›na ve cedd-i zîflan› Peygamberimiz Sal-
lâllâhü Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz Hazretlerinin
flefaatine, iltimas›na ve nihayet Münzilü’l-Kur’ân’›n aff›-
na, himayesine mazhar olaca¤›m›za da flüphe edilme-
mek lâz›md›r.
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keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
kuddise sirruhul âli: s›rr›n› mu-
kaddes ve yüce eylesin.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mazhar: nail olma, flereflenme.
menba-i kevser: kevserin kay-
na¤›.
menfur: kendisinden nefret edi-
len, sevilmeyen, i¤renç.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
Münzilü’l- Kur’ân: nüzul indirilen
Kur’ân.
nam: ad›na, yerine.
nihayet: en sonunda.
pervane: f›r›ldak, f›r›ldak çark›.
sabavet: sabilik, çocukluk.
safha: devre, merhale.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
Seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
sultan-› evlîya: evliyalar›n sulta-
n›.
flefaat: Hz. Peygamberin ve di¤er
salih kullar›n, baz› günahkâr
mü’minleri ba¤›fllamas›n› Al-
lah’tan dilemeleri.
flem: balmumu, mum›fl›k, ayd›n-
l›k kayna¤›.
temîn: elde etme.
tercüme-i hâl: hâl tercümesi, bir
kiflinin hayat›n› anlatan eser, bi-
yografi.
tesadüf: rastlant›.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
arz: sunma, bildirme.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Bâzü’l- Eflheb: Akdo¤an Ab-
dülkadir Geylani’nin bir nam›.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilhassa: özellikle.
defa: kere, kez, yol.
dest-i gaybî: görünmez el; Al-
lah’›n yard›m›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
emin: inanma, güvenme.
felillahilhamd: Allah’a ham-

dolsun.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkim: hükmeden.
halat: haller, durumlar, vazi-
yetler.
hârika: ola¤anüstü.
himaye: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hin-i sahavet: çocukluk za-

man›.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’ân taraf-
tar›, Kur’ân grubu.
husus: mevzu, konu.
ihtiyar: irade, tercih.
iltimas: yap›lmas›n› isteme,
rica.
iman: inanç, itikat.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
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Allahü Zülcelâl Hazretleri cümlemizi muhafaza buyur-
sun. Âmin. Dareynde bais-i necat›m›z olan bu hizmeti
bilkülliye terk edecek olursak, o zaman helâkimiz mu-
hakkakt›r. Madem ki, elimizde ma’fuv oldu¤umuza dair
senedimiz yok. Bais-i feyzimiz Üstad›m›z Hazretlerinin
bizlere flefkatinden dolay›, keramet-i gaybiyeden haber
verdikleri müjdeler, yaln›z flevkimizi ve flükrümüzü artt›r-
maya vesile olmal›. isimlerinin sarahaten zikredildi¤ini
bildirmekle beraber, gösterdikleri âlî feragat, cümlemiz
için nazar-› ibretle görülmeli ve cidden taklit olunmal›d›r.

Yine, emirlerindendir ki, bizler hizmetle muvazzafs›z,
mükellefiz. Netice ile de¤il. Bu Nurlu hizmette bizleri bir-
lefltiren Allahü Zülcelâl’den niyaz›m: Haflirde de liva-i
Muhammedî (a.s.m.) alt›nda haflir ve cem olmakl›¤›m›z-

d›r. 
1 oº«/∏n©rdG o™«/ª°sùdG nârfnG n∂sfpG Ésæpe rπsÑ`n≤nJ Énæs`HnQ sºo¡s∏dnG

Müsaadenizle sadede geliyorum:

Otuz Birinci Mektubun Yedinci Lem’as›na esas olan
üç ayet-i celîlenin tefsiri harika bir tarzdad›r. Bilhassa
‹kinci veçhile Birinci vechin ‹kinci ihbar-› gaybî ciheti ifli-
tilmemifl bir surettedir. bu Mektubun Üçüncü Lem’as› ki,
2 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµ`oërdG o¬nd o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπoc ayetinin

mealini ifade eden 
3 ≈/bÉnÑrdG nârfnG≈/bÉnH Énj @≈/bÉnÑrdG nârfnG ≈/bÉnH Énj

cümlelerinin gösterdikleri iki hakikatten çok büyük feyiz
ald›m. Gariptir ki, bu mübarek eser 

354 | BARLA LÂH‹KASI

âlî: yüce, yüksek, ulu.
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i celile: azîm ve yüce mana-
lar› ihtiva eden ayet.
bais-i feyz: ilim sebebi.
bais-i nerat: s›k›nt›dan kurtaran.
bilhassa: özellikle.
bilkülliye: büsbütün, bütün bü-
tün.
cem: toplama, bir araya getirme.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
dâreyn: her iki dünya, dünya ve
ahiret.
eser: telif, kitap, yay›n.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
feyiz: ilim, irfan.
garip: tuhaf, hayret verici.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
helâk: y›k›lma, bitme, mahvolma,
harap olma.
hizmet: görev, vazife.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
liva-i muhammedi (a.s.m): Hz.
Muhammed’in sanca¤›.
ma’füvv: suçu affedilmifl,
ba¤›fllanm›fl.
meal: mana, anlam, mefhum.
muhafaza: koruma.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
müsaade: izin.
nazar-› ibret: ders al›nacak, ibret
al›nacak bak›fl, ibret verici görüfl.

niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.

sadet: konuflulan madde, as›l
konu.

sarahaten: aç›kça, aç›ktan
aç›¤a.

senet: güvence, dayanak.

suret: biçim, flekil, tarz.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
flükür: teflekkür.
taklit: benzemeye veya ben-

zetmeye çal›flma.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: aç›klama, izah.
vechile: vecih ile, o cihetten,
yönden.
vesile: arac›, vas›ta.
zikir: anma, bildirme.

1. Allah’›m, ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur. fiüphesiz sen her fleyi hakk›yla ifliten,
her fleyi hakk›yla bilensin. (Bakara Suresi: 127.)

2. Her fley helâk olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna.) Hüküm ve Hükümranl›k Onundur,
Sizde Ona döndürüleceksiniz. (Kassas Suresi: 88.)

3. Bâkî Sensin, ey Bâkî! • Bâkî Sensin, ey Bâkî.
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1 u≥nërdÉpH ÉnjrDhtôdG o¬ndƒo°SnQ *G n¥nón°U rón≤nd ayet-i celîlesiyle baflla-

makla, sanki bu fakirin gördü¤ü rüyaya bir iflaret yap›yor
ve diyor ki: Senin rüyanda gördü¤ün kamer, bu ayette
bahs buyurulan rüyan›n sahibi iki cihan Fahri Sallâllâhü
Teâlâ Aleyhi Vesellem Hazretlerinin bir parmak ifla-
retiyle ve izn-i Hakla inflikak etmifltir. fiems onun hat›r›
için, On Dokuzuncu Mektupta beyan buyuruldu¤u üzere,
bir saat hareketsiz görünmüfltür, gibi mu’cizat›n› hat›r-
latarak: (Ey gafil, ittiba-› sünnet et) diyor. Bu rüyay›
nakleden mektubumda, Otuz Birinci Mektubun Birinci
ve ‹kinci Lem’alar›yla Yirmi Dokuzuncu Mektubun Bi-
rinci Remzinin Birinci Makam›ndan gelen feyiz neticesi,
ihtiyars›z yapt›¤›m tabirin sonunda yazm›fl oldu¤um 
2 o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπoc ayet-i celîlesinin bir nevi i’cazl›

tefsirini beyan buyurmakla, mektubuma gayet lâtif ve
çok muhteflem bir cevap verilmifl oluyor. Otuz Birinci
Mektubun Dördüncü Lem’as›n›n Birinci Makam› (Min-
hacü’s-Sünne) denme¤e hakikaten lây›kt›r.

B‹R‹NC‹ NÜKTE: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâ-
m›n, ümmetine flefkatinin derecesini ve bihakk›n fiefîu’l-
müznibîn oldu¤unu göstermekle beraber, Süleyman
Efendi merhumun Mevlid-i flerifindeki:

T›fl iken ol diler idi ümmetin,
Sen kocald›n terk edersin sünnetin

vecizesini hat›rlatmakta ve ol Hazrete ümmet olanlara,
sünnetlerine riayet lüzumunu ehemmiyetle ders vermek-
tedir.
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kamer: Ay.
lâtif: hofl.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
Minhacüssünne: Bediüzzaman
Said Nursî’nin Lem’alar kitab›nda
yer alan bir eserinin ad›.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muhteflem: haflmetli, yüce.
nakl: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
nevi: çeflit.
Resul-i Ekrem: kerim ve cömert
olan Resul, Hz. Muhammed
(a.s.m).
riayet: uyma, gözetme.
rüya: uyku s›ras›nda görülen fley,
uyku s›ras›nda zihinde geçen ha-
yaller, misalî âlem, düfl.
sünnet: farz ibadetler d›fl›nda, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) yapmay›
âdet edindi¤i ibadetler.
flefiü’l-müznibin: günahkârlar›n
ba¤›fllanmas› için flefaatte bulu-
nacak olan Hz. Muhammed
(a.s.m.).
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
fiems: günefl.
t›fl: küçük çocuk.
tabir: rüya yorumu.
tefsîr: Yorum, flerh.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vecize: özdeyifl, icazl› söz, öz, k›-
sa fakat ifadece kuvvetli söz.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
ayet-i celile: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
bahis: konu.
beyan: anlatma, aç›klama.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gayet: son derece.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
inflikak: yar›lma, çatlama, bö-
lünme, ikiye ayr›lma.
ittiba-› sünnet: Peygamberi-
miz (a.s.m) sünnetine uyma.
izn-i Hak: Allah’›n izni, müsa-
desi.

1. And olsun ki, Allah, Resulünün gördü¤ü rüyay› tasdik etti. (Fetih Suresi: 27.)
2. Her fley helâk olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna. (Kassas Suresi: 88.)
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‹K‹NC‹ NÜKTE: Cenab-› Peygamber Sallâllâhü Teâlâ Aley-
hi Vesellem Efendimiz Hazretlerinin nesl-i mübarekleri-
nin, ilâ yevmil k›yam Hz. Hasan ve Hüseyin’den (Rad›-
yallahü Teâlâ Anhüma) geleceklerini ve istikbalde çok
mübarek zevat›n da, bu meyanda zuhur edeceklerini na-
zar-› nübüvvetle gördükleri için, bu iki hafidine bütün o
nurlu zatlar hesab›na flefkat göstermesi, öyle bir tariftir
ki, beflerin düflünmesiyle yaz›lmas›na imkân yoktur.

ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Nass-› Kàt› ile sabit ve hadis-i Nebevî
ile müberhen Âl-i Beyte muhabbete iflaret etmekte, bu
vazifeyi ifaya davet eylemektedir. Çünkü: ‹slâmiyet bir
vücutsa, bu vücudun bel kemi¤i muhakkak Âl-i Beyt ve
bafl› her zaman Kitabullaht›r.

DÖRDÜNCÜ NÜKTE: fiialar› ilzam edecek kadar kuvvetli
bir derstir. Bu flümullü dersten gaye ne oldu¤u, sonunda

mükemmelen icmal edilmifltir.

1 GƒobsônØnJ n’nh Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH Gƒoª°pünà r̀YGnh emr-i celîline tevfi-

kan, bütün mü’minler tevhide ça¤›r›lm›flt›r. Keramet-i
Gavsiyenin iflaratini teyit eden remizleri defaatle oku-
dum. Bu müjdeler hamd ve flükrümü artt›rm›flt›r. Zembil-
li Ali Efendinin hâle çok uygun olan f›kras› hofluma git-

ti. Lâtif tefeülünüz 
2 l∂°rùpe o¬oeÉnàpN kabilinden olmufltur.

Evet, Kur’ânî bahçede her zaman baflka renkte, baflka
letafette, baflka tesirde hakikî Cennet çiçekleri aç›l›yor.
Bu mezherenin bülbülünü ve onun gönülleri teshir eden 
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Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ev halk›.
Cenab-› peygamber: peygambe-
re hürmet ifadesi.
defaat: kereler, defalar, kezler,
yollar.
emr-i celile: ayet-i kerime güzel
emir.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hadis-i Nebevî: Hz. peygamberin
söyledikleri.
hafîd: evlat o¤lu, torun.
hakikî: gerçek.
hâle: durum, vaziyet.
icmal: ihtisar etme, k›saltma,
özetleme, ayr›nt›lar›na girmeme.
ilâyevmi’l-k›yâm: k›yamet günü-
ne de¤in, k›yamete kadar.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
kabil: tür, gibi.
Keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî’nin kerâmeti.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel, nazik,
narin.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
meyan: ara, s›ra, dönem.
mezhere: çiçekli yer, çiçek yeri,
çiçek bahçesi.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müberhen: delil ile ispatlanm›fl,
gerçekli¤i delille belli edilmifl.
mükemmelen: mükemmel ola-
rak, mükemmel bir flekilde, ku-
sursuz olarak.
nass-› kat’î: kesin delil; anlam›
aç›k ve sarih olan Kur’ân ayetle-
rinden delil olarak gösterilen
ayet.
nazar-› nübüvvet: peygamberlik,
peygamber bak›fl›.
nesli mübareke: mübarek, kutlu
nesil.
Rad›yallahü Teâlâ Anhüma: Al-
lah onlardan raz› olsun.
remiz: kelime ve cümleye yükle-
nilmifl gizli mana, flifre, sembol.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
Sallâhü Teâla Aleyhi Vesellem:
Allah’›n selam› üzerine olsun.
Sayfa 1.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.

1. Allah’›n dinine ve Kur’ân’a hep birlikte s›ms›k› sar›l›n, ayr›l›¤a düflüp da¤›lmay›n. (Âl-i ‹mran
Suresi: 103.)

2. Ard›nda nefis bir koku b›rak›r. (Mutaffifin Suresi: 26.)

flia: Hz. Ali (r.a.) tarafl›s› olan-
lar, Hz. Ali’nin taraftarl›¤›n›
esas alanlar toplulu¤u, Alevî,
fiiî.

flükür: teflekkür.

flümul: içine alma, kapsam.

tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-
rilme.

tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
teshir: cezbetme, kendine
ba¤lama, emri alt›na alma.
tesir: etki.
tevfikan: uygun olarak, uya-
rak, uygun düflürerek.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una

inanma, birleme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vazife: görev.
vücut: beden, ceset.
zat: kifli, flah›s.
zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.
zuhur: ortaya ç›kma.
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âlem: cihan, evren.
bahis: konu.
beyt: iki m›sradan oluflan fliir.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar..
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
dâreyn: her iki dünya, dünya
ve ahiret.

devir: dönem, süresi belli za-
man parças›.
evvel: önce.
gülistan: gül bahçesi, gül tar-
las›.
hâmûfl: susmufl, sessiz, su-
san, sessiz duran, sakit.
harâp: alt üst olmufl.
hafliye: dipnot.
havz: havuz.
hâz›r: mevcut, amade.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
husûl: olma, meydana gelme.
husus: flekil.
hutbe: Cuma veya bayram
namazlar›nda hatip taraf›n-
dan minbere ç›k›larak yap›lan
‹lâhî emirleri hat›rlatan ko-
nuflma ve dualar.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate

na¤mesini dinleyen, meflk eden yoldafllar›na, dareynde
selâmet ve saadet ve muvaffak›yetler temenni ve niyaz
eylerim.

fiairin zamana muvaf›k bir beyti:

Bir mevsim bahar›na geldik ki, âlemin:
Bülbül hamufl, havz tehî, gülistan da harap.

Ben de derim:

Öyle bir bid’alar devrindeyiz ki, ‹slâm›n:
Bir bülbülü, bir gülistan› kalm›fl Kur’ân’›n.

Keramet-i Gavsiyeyi henüz kimseye okuyamad›m.
‹çinde bu bîçareden bahis edilifli okumak hususunu dü-
flündürüyor. Mübarek Ramazan (HAfi‹YE) bir an evvel bu is-
yankârlar›n, kadir-nâflinaslar›n elinden yakay› kurtarma-
ya çal›fl›r vaziyette, sür’atle elimizden gitmektedir. ‹mam
Ömer Efendinin geçen sene Ramazan’›n hikmetleri ese-
rinin, Ramazan ay› geçtikten sonra geliflinden, benim gi-
bi müteessir olmufltu. Bu Ramazan’›n birinci Cuma hut-
besinde, ben de haz›r oldu¤um hâlde, yüzlerce cemaate,
bu nurlu hikmetlerden bir kaç›n› hemen aynen okudu.
Bu anda bu fakirde husule gelen flükür hislerini tarif ede-
meyece¤im.

1 »uH nQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
Hulûsî

ìÕ
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namaz k›ld›ran kifli.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
Keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî’nin kerâmeti.
meflk: ders.
mevsim: belirli vakit, hengâm,
dönem, devre.
muvaf›k: uygun, uyar, münasip.
muvaffak›yet: baflar›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
na¤me: güzel ses, ahenk, ezgi.
naflinas: cahil, bilmez, bilmeyen,
anlamayan.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
Ramazan: Kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
saadet: mutluluk.
selâmet: esenlik.
sür’at: çabucak, h›zla.
flükür: teflekkür.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tehî: bofl.
temenni: dilek, istek, arzu.
vaziyet: durum.
yoldafl: arkadafl, dost.

1. Rabbimin fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdülil-

lah k›sm› bir çok ayette geçmektedir. Sonraki k›sm› ise Neml Suresi: 40.)

HAfi‹YE: Gariptir ki, Hulusi’nin bu sözünü belki yirmi defa tekrar etmi-
flim. Süleyman gibi dostlar flahiddirler. Demek bir hakikat var ki, ikimizi
böyle söyletmifl.
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Œ 1 8 2 œ

(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m!

Bu fakir talebenize teselli veren mektubunuzu ald›m ve
ba’de’t-takbil okudum. Ruhumda hâs›l olan manevî yara-
lar›n ›zd›raplar› ile çok müteellim olurdum. Her fleyden
ziyade hürmet etti¤iniz ve ehemmiyeti dolay›s›yla pek
fazla itina etti¤iniz, fieair-i Diniyemize ve sizi severek,
hahiflle, fîsebilillâh emirlerinize itaat ederek, size koflan
talebelerinize set çekmek suretiyle yap›lan denaete ru-
hum sabredemiyordu. Bir an evvel Hâl›k›na ulaflmak is-
teyen ruhumda, azîm bir galeyan hissediyordum. Di¤er
taraftan sizden malûmat alamad›¤›m için, ›zd›raplar›n al-
t›nda fevkalhad eziliyordum.

Zalimlerin kahr› için dergâh-› ‹lâhiye iltica etmekle te-
selli bulmak isterken, iflte bu mektubunuz kaza ve kade-
re raz› olmak suretiyle teselli ihsan ediyordu. Ben de  
1 Énær©nWnGnh Énær©pªn°S diyerek kahr talebinde bulunmay› b›rak›-

yorum.

Ey sevgili ve müflfik Üstad›m, her an duan›za muhtaç
talebeniz, kendi hesab›ma düflünürsem, ruhen bir parça
istirahat ediyorum. Fakat Üstad›m ve kardefllerim hesa-
b›na düflünürsem, ›zt›rab›m, ye’sim birden bine ç›k›yor.
Ruhum feveran ediyor. Yine Cenab-› Hak hesab›na itaat
etmek istemiyor.
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›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
azim: büyük, yüce.
ba’d: erteleme, tehir ifade eden
zaman zarf›.
ba’det takbil: öptükten sonra.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
denaet: alçakl›k, afla¤›l›k, adîlik.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evvel: önce.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
feveran: kaynama, f›flk›rma.
fevkalhad: haddinden fazla, had-
dinin üstünde.
fîsebilillah: Allah yolunda;
karfl›l›k beklemeksizin.
galeyan: coflma, çalkalanma,
kaynama.
hahifl: istek, arzu, isteyifl.
Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hürmet: sayg›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
itina: bir ifli yaparken gösterilen
özel dikkat, çok dikkat etme,
özen gösterme.

1. ‹flittik ve emrine uyduk. (Bakara Suresi: 285.)

kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-
si.
kahr: büyük eziyet, cefa, zu-
lüm.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak ta-
raf›ndan bilinen ve takdir olu-
nan fleylerin zaman› gelince
yaratmas›.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
muhtâc: gerek duyan.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
müteellim: ac›l›, a¤r›l›, ac› du-
yan.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
ruh: his, duygu.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
set: mani, perde, engel.

suret: biçim, flekil, tarz.
fleair-i diniye: dinin alâmet-
leri, belirtileri.
takbîl: öpme.
talebe: ö¤renci.
talep: isteme, dileme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
ye’s: ümitsizlik.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
ziyade: fazlas›yla.
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Aziz Üstad!

Âlem-i ‹slâma indirilen o azîm darbeler, Âlem-i ‹slâm
hesab›na sizin omuzlar›n›za isabet etti¤ini biliyorum.
Böyle olmakla beraber, ulvî ruhunuz, âlî hamiyyetiniz,
hadden efzun sabr›n›z, daha pek çok ve pek güzel has-
letleriniz üzerinde en bariz izleri gözüken flefkatiniz, za-
limler hakk›nda da hay›r dua etmek oluyor.

Talebeniz

Ahmed Hüsrev

ìÕ

Œ 1 8 3 œ

(Babacan Mehmed Ali’nin f›kras›d›r.)

Cenab-› Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes hazretlerinin,
Cibril-i Emin vas›tas›yla, ahir zaman Nebîsi Peygamberi-
miz (a.s.m.) Efendimize gönderilen ve bugüne kadar mu-
hafaza edilen Kur’ân-› Hakîm’i hakikatiyle ve hak sözler
ile, Hakk›n yaratm›fl oldu¤u kullar›na tercümanl›k eden
ve Hakk›n r›zas› için gece ve gündüz dua eden, hakikî
Said’den bir muhabbetname ald›m ki, o da Üstad›m
Efendimin mektubudur.

Ciddî ve samimî dostumuz ve kardeflimiz bulunan
Âs›m Beye vard›¤›mda müjdeledi. Befl dakika kadar
görüfltüm. Ve göndermifl oldu¤unuz emanetleri al›rken
öyle sevindik ki, bülbülün gül dal›nda seher vaktinde 
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zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

ahir: en son, en sondaki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
azîm: büyük, yüce, ulu.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bariz: aç›k, besbelli.
Cenab-› Vacibülvücub: varl›¤›
zatî ve zarurî olan yüce Allah
(c.c.).
cibril-i Emin: Cebrail (a.s) va-
hiy mele¤i.
darbe: musibet, belâ, afet, fe-

lâket.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efzun: fazla, çok, aflk›n.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma
duygusu ve gayreti.
haslet: huy, özellik.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve

faydalar bulunan Kur’ân.
muhafaza: koruma.
Nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
talebe: ö¤renci.
ulvî: yüksek, yüce.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vas›ta: arac›l›k.
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aflk›ndan, a¤z›ndan ç›karm›fl oldu¤u na¤meler gibi iflittik.
Onun için birbirimizle ne konufltu¤umuzu bilemedik. Bil-
di¤im flu kadar ki: Yaln›z ayr›l›rken çok flükür Cenab-› Al-
lah’a böyle envar-› Kur’âniyeyi neflreden bir Üstad›m›z
varken, hiçbir vakit saadetimizden mahrum kalmay›z di-
ye bildik.

Babacan

ìÕ

Œ 1 8 4 œ

(Zeki Zekâi’nin f›kras›d›r.)

Aziz ve Sevgili Üstad›m!

Üç haftaya yak›n bir zaman oluyor ki, size mektup ya-
zamad›m. Her zaman oldu¤u gibi, flu günlerde dairede
vazifenin çoklu¤u dolay›s›yla, pek k›ymetli olan uhrevî
vazifelerim geri kal›yor ve bu cihetle teessürüm kâfi gel-
miyormufl gibi, bu hafta içinde iflitti¤im pek ac› elîm bir
haber, bir saika gibi beni beynimden vurdu. ‹flittim ki,
Üstad›m y›lanlar›n hücumuna maruz kalm›fl. Ah Üsta-
d›m! vakit vakit tehacümlerine, taaruzlar›na maruz kald›-
¤›m›z bu menhus hainlerin zulmünden ne zaman azade
kalaca¤›z. Bu mülhit mütecavizler, haddini tecavüz etme-
ye bafllad›lar. Art›k tecavüzün bu derecesi fazlad›r. Bu iti-
barla muazzam bir barika-i hakikatin zuhuru yaklaflt›¤›
iman ve itikad›, bizi teselli ediyor. Ne zaman ki, tahribat
ve istibdat haddini aflt›. Uçurum kendini gösteriyor. 
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azade: uzak, emin, korunmufl.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bârika-i hakikat: hakikat flimfle-
¤i, hakikatin par›lt›s› ve parlakl›¤›,
hakikat nuru.
ciddî: mühim, önemli.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
emanet: emniyet edilen kimseye
b›rak›lan fley, eflya veya kimse.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân nurlar›,
Kur’ân par›lt›lar›, ›fl›klar›.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
haber: bilgi, bilgilendirme.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran, iyili¤i kötülükle karfl›l›k ve-
ren.
hakikî: gerçek.
iman: inanç, itikat.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
itibar: bak›mdan, sebepten.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
kâfî: yeterli.
mahrum: yoksun.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
menhûs: u¤ursuz, kötü, mefl’um.

muazzam: ulu, muhteflem.
muhabbetnâme: sevgisini
bildiren yaz›l› kâ¤›t, aflk›n› bil-
diren yaz›, sevgi mektubu,
aflk mektubu.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
mütecaviz: sald›rgan.
na¤me: güzel ses, ahenk, ez-
gi.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
saadet: mutluluk.

saika: sevk eden, götüren,
sürükleyen, sebep olan, se-
bep.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
seher: sabah›n gün do¤ma-
dan önceki zaman›, tan yeri
a¤armadan önceki vakit, tan
a¤art›s›.
flükür: teflekkür.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tecavüz: sald›rma, sataflma,
namusa sald›rma, sark›nt›l›k.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
tehacüm: hücum etme, sal-
d›rma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vazife: görev.
zuhur: ortaya ç›kma.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 360



(Büyük felâketler, güler yüzlü intibahlar do¤urur) derler
ki: Pek musîb bir söz. Herhangi bir hükümet zulmü ve is-
tibdad› artt›rd›, mazlum milletler istiklâlini kazan›yor. fiu
as›rda dinsizlik ve tahribat fazlalaflt›. ‹nflaallah mazlum ve
masum ehl-i iman›n yüzü gülecek. Parlak bir hakikat gü-
nefli tulû edecek.

Aziz üstad›m, nak›s kalemim, âciz lisan›m, hissiyat›ma
tercüman olam›yor. Her dindafl gibi, benim de kalbim
aziz iman›m›n aflk›yla çarp›yor, hamd olsun damarlar›-
m›zda dolaflan kan, binler senelik ehl-i hak ve imandan
irsen intikal etmifl bir mayad›r. Sevgili Üstad›m! Öyle an-
lar geliyor ki, hayat çok alçal›yor. Biz insanlar o derece
e¤ilmek mecburiyetinde kal›yoruz. Bu fikrimle, nefsim
hesab›na bir hisse-i gurur aram›yorum. Menhus ve mü-
levves ellerin, temiz bileklerimizi s›kmas›, sab›r tafl›n› çat-
latacak kadar müellim bir hâl de¤il midir? Tahribat›n en
müthifl zaman›nda hastalanan insaniyeti, manevî ilâçlar-
la tedavi etmeye çal›fl›rken, bize musallat olan hainlere
mukabele etmek, acaba zavall› bir milletin sürüklenece¤i
uçuruma set çekmek için, çekilecek mezahim ve meflak,
hayat›n ind-i ‹lâhîde makbuliyeti için sabretmek, son de-
receye kadar tahammül etmek, bu fikir fakirin hayli dü-
flüncesi neticesi bulabildi¤i bir hakikat.

Sevgili Üstad›m, flu günleri, düflünceler ve elemler içe-
risinde geçiriyorum. Hâdiseyi bir kaç a¤›zdan birbirini
tutmayan rivayetler gibi, dall› budakl› olarak iflittim. Ben-
denize hâdisenin cereyan› hakk›nda lütfen bir haber ve-
riniz. ‹nsan cünun getirecek.
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¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
menhûs: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
meflak: eziyetler, s›k›nt›lar, me-
flakkatler, mihnetler, zahmetler.
mezahim: eziyetler, s›k›nt›lar,
zahmetler, zorluklar, belâlar.
mukabele: karfl›l›k.
musallat: çok rahats›zl›k veren,
afl›r› derecede sataflan.
musîb: isabet eden, yan›lmayan,
yan›lg›ya düflmeyen.
müellim: elem veren, hüzne bo-
¤an, keder veren; s›zlatan, a¤r›-
tan.
mülevves: kirli, pis, murdar.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nak›s: noksan, eksik.
nefs: kendi, flah›s.
rivayet: aç›klama, nakledilen
sözler ve olaylar.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
set: mani, perde, engel.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tercüman: ifade eden.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cünun: delirme, ç›ld›rma, de-
lilik.
dindafl: ayn› dinden olan, din
kardefli.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâ-
miyet ve hak yolunda olan,
hak mezhepte olan.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
felâket: musibet, çok zarar,

s›k›nt› do¤uran durum.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise: olay.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran, iyili¤i kötülükle karfl›l›k
veren.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hisse-i gurur: övünme pay›.
hissiyat: hisler, duygular.
iman: inanç, itikat.
ind-i ‹lâhî: Allah’›n kat›, Al-

lah’›n indi.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
inflaallah: Allah izin verirse.
intibah: uyan›fl.
intikal: geçme, bulaflma, sira-
yet etme.
irsen: miras olarak.
istibdat: hak ve hukuku tan›-
mama, keyfî uygulama, zu-
lüm ve tahakküm.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.
lisan: dil.
makbuliyet: makbullük, be-
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Sevgili Hocam, siz herkes için, befleriyet için, zararl›
olan tahribat ve afat›n önünü almak için, gece gündüz
çal›fl›n›z. Kendinizi tehlikeye at›n da ac› ac› tahrikata ma-
ruz kal›n. Hay›r Aziz Üstad›m, hay›r! Yüce dâhî, hay›r!
Sizin nasibiniz bu de¤il. Size verilecek mükâfat, bu ola-
maz. Bu hâletler olsa olsa üç-befl dinsizin ve bir tak›m
Cehennem yolcular›n›n ç›lg›nl›¤›d›r. Bu hâle sabretmek
ve ehemmiyet vermemekle, pek yüce mükâfatlara maz-
hariyetler kesbediyorsunuz. Siz asla ve kat’a müteessir
olmay›n. Ne kadar vahfliyâne ve zalimâne olursa da, dö-
nüp arkan›za bakmay›n. Size aç›lan manevî âlemlerin
kap›lar›na do¤ru ilerleyin. Yürüyün, yürüyün, tâ namüte-
nahi yürüyün. Gitti¤iniz yerlerde, uzaklaflt›¤›n›z âlemler-
de bizim gibi yaral›, âciz, zay›f, pür-kusur, kemter bîçare-
ler için de, müebbet bir istirahat ve saadet yata¤›n› ha-
z›rlay›n.

Zekâi

ìÕ

Œ 1 8 5 œ
(Zekâi’nin f›kras›d›r.)

Kalbim derin bir ihtiyaç ve ifltiyak içinde, flu mübarek
günlerde, Üstad›m›n ziyaretini arzu ediyor. Nas›l ki, yaz
günlerinin s›cak demlerinde bilumum nebatat, ya¤mura
ihtiyaç hissederse, Zekâi de Üstad›n›n nasihatlerine ve
telkinlerine öylece müfltak ve muhtaçt›r.
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afat: afetler, büyük belâ ve musi-
betler.
âlem: dünya, cihan.
arzu: isteme, bekleme, özleme.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
dem: an, vakit, saat, zaman.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hâle: durum, vaziyet.
hâlet: hal, durum.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.

kat’a: hiç bir vakit, asla.
kemter: “Ben” anlam›nda al-
çakgönülllük sözü; eksik nok-
san.
kesb: kazanma.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
muhtâc: gerek duyan.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müebbet: sonsuza kadar de-

vam eden, sonsuza kadar,
sonsuz, ebedî.
mükâfat: ödül.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
namütenahî: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
mez tükenmez.
nasihat: ak›l ö¤retme, yol
gösterme.
nasip: hisse, pay, k›smet.
nebatat: bitkiler.

pürkusur: çok kusurlu.
pür-kusur: herfleyi ile kusur-
lu.
saadet: mutluluk.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahrikat: tahrikler.
telkin: ö¤üt verme, fikir ver-
me.
vahfliyâne: vahflîcesine, vah-
flîce, vahflîlikle.
zaif: zay›f.
zalîmâne: zalimce, zulmeder-
cesine.
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Üstad›m, eyyam-› mübereke pek çabuk gelip geçti.
Benim gibi manevî yaral›lar›ndan mecruh bîçareler, böy-
le mübarek günlerde, elbette kusurlar›n›n afv›n› ve mefl-
ru emellerinin husulünü, Hallâk-› Âlemden temenni ve
niyaz etmifllerdir. Cenab-› Allah mah-› gufran›n kudsiye-
ti hürmetine kusurlar›m›z› af ve ma¤firet eylesin.. Âmin.

Sevgili Üstad›m. Bu defa üç gün izinle Atabey’e gidip,
ebeveynimi ve ahiret dostlar›m›z› ziyaret ettim.

Ah üstad›m, bazen zahirî hâdisat insan› çok düflündü-
rüyor. Gayr-i ihtiyarî, ruhu garip ve rikkatle kar›fl›k bir ›z-
t›raba düflürüyor. Bu anlarda hayat›n karars›zl›klar›ndan
mütevellit yeis, bizi müteessir ediyor. fiefkat ve merha-
mete hasret çekiyoruz.

Üstad›m, öyle zannediyorum ki, âcizleri hayat›n ihtilâ-
ta mecbur eden ahvalinden uzaklaflamad›kça, kalbim
aramgâh-› lezzetinde tam bir sükûnu bulamayacak. ‹nfla-
allah duan›z himmetiyle, o anlara da selâmetle vâs›l ola-
ca¤›m. Bu hissiyat›m› izah etmek, anlafl›lm›fl bir ruh için
zait de¤il midir?

Aziz Üstad›m, emsal-i kesîresiyle Üstad›m›z›n riyaseti
alt›nda, müflerref olmakl›¤›m›z› diledi¤im ›yd-i f›trinizi
tebrik vesilesiyle, takdim-i ihtiramat eyler, muhterem el-
lerinizden ve ayaklar›n›zdan öperim. Sevgili Üstad›m.

Günahkâr talebeniz

Zekâi

ìÕ
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anlatma.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
kusur: suç, kabahat.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
mah-› gufran: af ay› Ramazan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecruh: yaralanm›fl, cerh olun-
mufl, yaral›.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
meflru: fleriata uygun, fleriat›n
müsaade etti¤i fley.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müflerref: flerefli, yüce.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
mütevellid: ...den dolay›, ...den
ötürü.
niyaz: rica, dua.
rikkat: ac›ma, incelik, yumuflakl›-
l›k.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
selâmet: salimlik, eminlik; dert,
s›k›nt›, kusur, noksanl›k ile korku
ve endifleden uzak olma.
sükûn: rahat, huzur, asayifl.
fiefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
takdim-i ihtiramat: hürmetlerini
sunma.
talebe: ö¤renci.
temenni: dilek, istek, arzu.
vas›l: eriflme, ulaflma, kavuflma.
vesile: bahane, sebep.
ye’s: ümitsizlik.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zait: lüzumsuz, gereksiz, fazla.

›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahval: haller, durumlar.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ebeveyn: ana baba.
emel: amaç, arzu, istek.
emsal-i kesire: pek çok ben-
zerler, birçok misiller.
eyyam-› mübareke: bere-
ketli, u¤urlu günler.
garip: kimsesiz, zavall›.
gayr-› ihtiyarî: elinde olma-
yarak, istemeksizin, düflün-
meksizin yap›lan.
Günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
Hallâk-› Âlem: âlemi yoktan

ve en güzel bir surette yara-
tan Allah.
hasret: özlem.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hissiyat: hisler, duygular.
husûl: has›l olma, meydana
gelme, peydâ olma.
hürmet: haysiyet, fleref.
›yd-i f›tr: Ramazan Bayram›.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, bera-
ber yaflama.
inflaallah: Allah izin verirse.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
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Œ 1 8 6 œ

Ahiret hemflirelerimden
Müzeyyene’nin f›kras›d›r.

Sevgili Üstad›m!

‹ki aya yak›n zamandan beri, gelen ahiret kardefllerle
selâm›n›z› al›yorsam da, benim gibi âcize bu talebenin,
sizin her vakit nurlu nasihatlerinizi dinlemeye ihtiyac› ol-
du¤undan dolay›, haftalar› bütün mahzuniyetle geçiriyo-
rum. (Evet, zaman oluyor ki, gözlerimden dökülen yaflla-
r›, nurlu Risaleleri okumakla teskin ediyorum. Zaman
oluyor kalbim mütemadiyen a¤l›yor.) Hele flu mübarek
Ramazan, birkaç müfsidin kalbimize sald›¤› hançerin ac›-
s›n› kalben, bütün gün için için a¤lamakla geçiriyoruz.

Nihayet ald›¤›m bir haber üzerine, yine eskisi gibi ahi-
ret kardefllerimizin, sizi ziyaret etmekten mahrum olma-
d›klar›ndan memnun oldum. Yaln›z mübarek ibadetha-
nenin ve bütün ehl-i ifltiyak›n sizin duan›zdan mahrum
kald›¤›na çok ac›yorum. Hatt›m›n noksanl›¤› ve zay›fl›¤›
dolay›s›yla Risaleleri yazamad›¤›mdan beni af ediniz. (fiu
zamanlarda dünyay› sevmez oldu¤umuz hâlde, kurtula-
mad›¤›m›za çok müteessirim. Iss›z sahralar, susuz çöller,
kimsesiz yerler ruhumuzun meskeni oluyor. Hayalen
oralarda dolafl›yoruz. Evet, bir fley ar›yoruz. Heyhat...
Arad›¤›m›z gün hem çok uzak, hem çok yak›n görülüyor.
Daha ne kadar bu hâl içerisinde ç›rp›naca¤›z?) Diye 
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âcize: güçsüz, kabiliyetsiz, bece-
riksiz.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i ifltiyak: arzulayan, istek du-
yan.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hançer: iki taraf› keskin, k›vr›k ve
sivri uçlu büyük b›çak.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hemflire: k›z kardefl, bac›.

heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
ibadethane: ibadetgâh, Al-
lah’a ibadet edilen yer, ibadet
evi.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
mahrum: yoksun.
mahzuniyet: üzgün olmak,
mahzunluk, hüzünlülük.
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

müfsidin: müfsitler, ifsat
edenler.
müteessir: üzgün.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,
güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.
Nihayet: en sonunda.
Ramazan: Kamerî aylar›n do-
kuzuncusu ve üç aylar›n so-
nuncusu, oruç ay›.
Risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki

her bir ba¤›ms›z bölüm.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

sahra: büyük çöl, genifl saha.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

talebe: ö¤renci.

teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.

zaif: zay›f.
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feryat eden kardefllerimizin hissiyat›na bu âcize, bu faki-
re ifltirak ediyorum.

Âcize talebeniz

Müzeyyene
ìÕ

Œ 1 8 7 œ

(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)
Senelerden beri zalimlerin pençe-i zulmünde inleyen

bu bîçare Müslüman kardefllerinizle geçirmekte oldu¤u-
nuz bu mübarek bayram›n, belki dokuzuncusunu ücra
köflelerinde, dostlar›n›zdan uzak, akraba ve taallûkat›n›z-
dan mahrum bir vaziyette, teâlî ve terakkisi için çal›flt›¤›-
n›z cemiyet-i ‹slâmiyye aras›ndan uzaklaflt›r›ld›¤›n›z bir
hâlde geçirece¤inizi hat›rlad›kça yüre¤im parçalan›yor,
ruhum azîm bir elemle yan›yor, gözlerimden yafllar dökü-
lüyor. Kalbimden yükselip gelen bir sesle, “A¤la hem çok
a¤la! Belki rahmet-i ‹lâhiyenin nüzulü ve âlem-i ‹slâm›n
saadet ve selâmeti için a¤layanlarla beraber a¤la” diyor.

Bu anda kalp gözüm, bu hüzne ifltirak ederek, Dicle
ve F›rat ve Nil-i Mübarek gibi âlem-i gayp vadilerinde su-
lar ak›tarak a¤l›yor.

Ah Sevgili Üstad›m! Ehl-i gaflet gülerken, ehl-i ilhad
nefsî müfltehiyatlar› arkas›nda koflarken, biz ne ac› hayat-
larla karfl›lafl›yoruz. Ah, sevgili Üstad›m! Cenab-› Hak
bize saadet vermeyecek mi? Acaba bu gün daha çok 
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si.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet: mutluluk.
selâmet: esenlik.
taallûkat: h›s›mlar, yak›nlar, ak-
rabalar.
talebe: ö¤renci.
teâlî: yükselme, yücelme, çok
yüce olma.
terakki: ilerleme, geliflme.
ücra: çok uçta, uç yer, kenarda
olan, sapa, tenha, sakin ve uzak
yer.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

âcize: güçsüz, kabiliyetsiz,
beceriksiz.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
azim: çok, fazla.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cemiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm
toplulu¤u.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).

ehl-i gaflet: dünyaya dal-
d›¤›ndan dolay› ahiretin far-
k›nda olmayan.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bât›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
hissiyat: hisler, duygular.
hüzn: keder, tasa, gam.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.

mahrum: yoksun.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müfltehiyat: ifltahl›lar, istekli-
ler.
nefsî: kifliye ait, kifli ile alâka-
l›.
Nil-i Mübarek: mübarek Nil,
bereket veren Nil nehri, M›-
s›r’a hayat veren mübarek Nil
nehri.
nüzul: yukar›dan afla¤›ya in-
me, inifl.
pençe-i zulüm: zulüm pençe-
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uzayacak m›? ‹htiyars›z kendime sordu¤um bu suallere yi-
ne kendim cevap verirken, teenni ve sab›r tavsiye ediyo-

rum. Ve s›rr-› 
1 Énær«n£rYnG BÉsfpG tebflirat›yla müteselli oluyorum.

Ey k›ymettar Üstad›m! Sizin hüznünüze, huzurunuzda
oldu¤um hâlde ifltirakimi istiyordum. Öyle hissediyorum
ki, ruhen hiç de uzak de¤ilim. Bazen kendimi unutuyo-
rum. Güya kanats›z tayeran ediyor, koca ç›nar a¤ac›n›n
aras›ndan girerek meclisinize dâhil oluyorum.

Sevgili Üstad›m!

Hâl›k›mdan ebediyen raz› olmuflum. O da sizden ebe-
diyen raz› olsun. Maalesef ziyaretinizle müflerref olam›-
yorum. Buna bedel Bekir Beyle takdim ettim ve arzu edi-
len flekilde yazamad›¤›m ‹’caz-› Kur’ân’›n sahifelerini aç-
t›kça, fakir talebenizin her sahifeye mukabil ellerinizden
öpmekte oldu¤umu kabul buyurman›z› istirhamla, s›hhat
ve selâmet ve muvaffak›yetiniz için dua ederek, el ve
ayaklar›n›zdan öperim, efendim hazretleri.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Talebeniz

Ahmed Hüsrev

ìÕ
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arzu: isteme, bekleme, özleme.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
dahil: kar›flma, girme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebediyen: ebedî olarak, sonsuza
kadar.
güya: sanki.
Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
hüzn: keder, tasa, gam.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
ihtiyar: irade, tercih.
istirham: merhamet isteme,
merhamet dileme, yalvarma.

1. Biz sana verdik. (Kevser Suresi: 1.)

2. Gerçek bâkî olan ancak Allah’t›r.

ifltirak: kat›lma, ortak olma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
meclis: topluluk, heyet.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak›yet: baflar›.
müflerref: flerefli, yüce.
mütesellî: teselli bulan, avu-
nan.

raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
selâmet: esenlik.

sual: soru.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tayeran: uçma, uçufl.
tebflirat: müjdeler, müjdele-
meler, müjde vermeler.
teennî: acele etmeden, dik-
katli ve düflünerek davranma.
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Œ 1 8 8 œ
(Sabri Efendinin f›kras›d›r.)

Dün E¤irdir’e gittim. Hulûsî Beyin ihlâsl› ve sadâkatli
mektubunu getirdim. Nuranî kalp ve ruhtan cufl eden, flu
mektubun muhteviyat ve münderecat›n› bu fakir de tek-
rar ederim. Kendi hesab›ma takdim ediyorum. O muh-
terem kardeflime bedel fakire, madem ki, Üstad-› muh-
teremim, Sâni-i Hulûsî ismini vermifl. O halis imza sahi-
binin halefinde bu fakir de görünse, ifadat›na ifltirak et-
se, irsiyyet-i maneviyesi daha iyi, sabit ve zahir olur.
Emel-i âcizânesini esas gaye ve maksat bildim Efendim.

Âciz talebeniz

Sabri
ìÕ

Œ 1 8 9 œ
(Ayd›nl› ‹smail’in f›kras›d›r.)

Sizin tatl› sözlerinizi yazmaya bafllad›m ve yazmaya
doyam›yorum.

Ve sizin tatl› Sözlerinizi yazmaya bafllad›¤›m anda, ru-
humda bir ferahl›k hissediyorum. Ayn› zamanda sizi hiç-
bir türlü unutam›yorum. Ve daima sizin mektubunuzu
yazmak istiyorum.

Talebeniz
‹smail

ìÕ

BARLA LÂH‹KASI | 367

bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cûfl: coflma, kaynama, taflma,
deprenme.
emel-i  âcizâne: zavall›ca is-
tek, arzu.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
halef: o¤ul, soy, nesil.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
ifadat: ifadeler.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
irsiyyet-i maneviye: manevi
varis olma.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
madem: de¤il mi ki.
maksat: kastedilen fley; gaye.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muhteviyât: içindekiler.
münderecat: içendekiler.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
Sâni-i Hulûsi: ikinci Hulûsi.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
Üstad-› muhterem: muhte-
rem, sayg›de¤er üstad.
zahir: aç›k, âflikar.
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(Ayd›n’da Doktor fievket’in f›kras›d›r.)

Üstad-› Azam›m Efendim!

Nuranî ve çok k›ymettar eserlerinizi okuduk. Nurlu ve
feyizli eserlerinizin tesiriyle parlayan kasvetli kalplerimiz-
le, siz Üstad›m›za ebediyen minnettar ve medyun-i flük-
ran bulundu¤umuz gibi, Risaleleri bizlere okutturmaya ve
yazd›rmaya sebep olan Haf›z Zühdü Efendi kardeflimizi
de, daima hay›rla yâd etmekten kendimizi alam›yoruz.
Kendilerine fiyat takdir edilemeyecek derecede k›ymete
malik bulunan muhterem risalelerinizi yaz›p ikmal etme-
mize, Cenab-› Hakk›n bizi muvaffak k›lmas› için Üstad-›
Ekremimizin dua ve himmetlerine muhtaç bulunuyoruz.

Talebeniz
Doktor fievket

ìÕ

Œ 1 9 1 œ

(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Müflfik Üstad›m Efendim Hazretleri!

Arz-› hürmet ve ifltiyakla el ve ayaklar›n›zdan öperim.
Hulûsî Beyin suallerine verilen cevaplara ait cihande¤er
k›ymetli, nurlu, feyizli sözlerinizi, iki gün evvel ald›m. Su-
allerin cevaplar› o kadar lâtif idi ki, ne okumaya doyabil-
dim ve ne de idrakim kadar olsun hakk›yla kavrayabildim.
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arz-› hürmet: hürmet, sayg› gös-
terme, sayg› duydu¤unu bildir-
me.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihande¤er: cihan k›ymetinde.
çok k›ymetli.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebediyen: ebedî olarak, sonsuza
kadar.
eser: telif, kitap, yay›n.
evvel: önce.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan.
hayr: iyilik, iyi fley.
himmet: manevî yard›m, ihsan,

lütuf.
ikmal: tamamlama, bitirme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kasvet: kat›l›k, sertlik.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
malik: sahip.
medyun-› flükran: flükran,
teflekkür borçlu.

minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muhtâc: gerek duyan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›

meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sual: soru.
takdir: de¤erlendirme.
talebe: ö¤renci.
tesir: etki.
üstad-› Ekrem: keremli, cö-
mert üstat.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.
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Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin makbulînden oldu¤u
hâlde, hatas›n›n ve her kitab›nda muhdî olmamas›n›n es-
bab›, o kadar amik bir flekilde ve o derece ince bir tarz-
da izah buyuruluyor ki, bu âlî dersinizi sair kardefllerimle
beraber okudum, dedim: (Aziz kardefllerim, bu âlî ders-
ten istifade ediyor, mühim bir fley anl›yorum, fakat züb-
de edemiyorum, zihnimde toparlayam›yorum, siz ne
dersiniz?)

Haz›run dersimizin yüksekli¤ine iflaret ederek, ‹slâmi-
yetin ard› ve arkas› kesilmeyen hücumlara maruz kald›¤›
bir zamanda, bu nurlu eserlere kavufltu¤umuzdan dolay›,
binler teflekkür ettik. Bilhassa doktora verilen son cevap
hafliyesinin letafeti yüzümüzde âsâr›n› göstermiflti.

Bir taraftan h›nz›r etinin hürmet-i esbab›, illeti, gayet
güzel bir surette izah edilmifl, di¤er taraftan da âlî müfek-
kirenizden parlayan nurlarla, hem de pek yak›nda dün-
yan›n ufuklar›nda ‹slâmiyetin güneflinin parlayaca¤›na
iflaret buyuruyorsunuz. Cenab-› Hak sizden hadsiz he-
saps›z raz› olsun.

Sevgili Üstad›m, âciz talebeniz, bu aczi ile manevî
himmetinize iltica ediyorum. Ve öyle ümit ediyorum ki,
Hallâk-› Kerîm’im beni ihtiyar›m olmayarak, istihdam et-
ti¤i bu vadide, duan›z himmeti ile, inflaallah bir idrak ve
bir kabiliyet ihsan buyuracakt›r.

Hakir talebeniz

Ahmed Hüsrev
ìÕ
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yanma.
inflaallah: Allah izin verirse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
müfekkire: düflünme gücü ve
kuvveti.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
zihin: haf›za, bellek.
zübde: netice, sonuç, hulâsa, öz.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
amik: inceden ince, tafsilâtl›,
ayr›nt›l›.
asar: eserler.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
h›nz›r: domuz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.
hafliye: dipnot.
haz›run: hâz›r olanlar, bulu-
nanlar, meydanda, göz önün-
de olanlar, huzurda bulunan-

lar.
hesaps›z: s›n›rs›z, sonsuz.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
illet: neden.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
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(Said’in bir f›kras›d›r.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k, fedakâr ve vefadar kardeflim Kürt Bekir

Bey!

Maatteessüf bilmecburiye nahofl ve malâyani say›lacak
bir bahis söyleyece¤im. Fakat bu bahsim, hakikî hami-
yetperver Türkçülere karfl› de¤il belki Frenklik hesab›na
sahtekâr bir surette Türkçülü¤ü kendine perde eden mü-
tecavizlere karfl› söylüyorum. fiöyle ki; mülhit münaf›kla-
r›n en son ve alçakça ve vicdans›zca aleyhimizde istimal
ettikleri bir silâh› fludur ki, diyorlar: “Said Kürttür, Bir
Kürdün arkas›nda bu kadar koflmak hamiyet-i milliyeye
yak›flmaz.” Ben bu münaf›klar›n vicdans›zca desiselerine
karfl› de¤il, belki safdillerin temiz kalpleri bunlar›n sözle-
riyle bulanmamak için diyorum ki:

Evet ben baflka memlekette dünyaya gelmiflim. Fakat
Cenab-› Hak beni bu memleketin evlâd›na hizmetkâr et-
mifl ki; dokuz sene mütemadiyen bu memleketteki mille-
tin ondan dokuz k›sm›n›n saadetine, kendileriyle hizmet
etti¤im bu havalideki insanlara malûmdur.

Hem ben bu memlekette Hulûsî, Sabri, Haf›z Ali,
Hüsrev, Re’fet, As›m, Mustafa Çavufl, Süleyman, Lütfü,
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aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahis: konu.
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
evlât: çocuklar.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
frengîlik: Avrupal›l›k.
hakikî: gerçek.
hamiyet-i milliye: millî duygu ve
hislerin muhafaza edilmesi için
yap›lan çaba.
hamiyetperver: hamiyet duygu-
lar› besleyen.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hizmet: görev, vazife.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selam›, Rahmet ve berekât› üzerinize olsun.

hizmetçi.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
malâyani: manas›z, faydas›z,
bofl (fley).
malûm: bilinen, bilinir olan.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
mütecaviz: sald›rgan.

mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nahofl: hofl olmayan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
saadet: mutluluk.
safdil: hile, oyun bilmeyen,
kolay aldat›lan, bön.
sahtekâr: sahte fleyler ya-

pan, sahteci, hilekâr.
suret: biçim, flekil, tarz.
vefadar: sözünde ve dostlu-
lu¤unda devaml› olan, vefal›
dost.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
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Rüfltü, Mustafa, Zekâi, Abdullah gibi yirmi-otuz Müslü-
man-Türk gençlerini âdeta yirmi-otuz bin milletdafllar›-
ma tercih etti¤imi ve onlar›, o otuz bin adam yerine ka-
bul etti¤imi, bu dokuz senedeki Türkçe asar ile ve hizmet
ile göstermiflim. Evet ben bin gafil ve âmi Kürdü, bir
Türk olan Hulûsî’ye karfl› tutmad›¤›m› ve bin cahil Kür-
dü birer Türk olan As›m ve Re’fet’e mukabil göremedi-
¤imi ve bir genç olan Hüsrev’i bin âmî Kürtle de¤iflme-
di¤imi ehl-i dikkat ve benim ahvalime muttali olanlar tas-
dik ettikleri hâlde; Frenklik nam›na ve ilhad hesab›na,
Türkçülük perdesi alt›nda, sahtekâr bir milliyetperverlik
suretinde ve hodfuruflluk cihetinde bana tecavüz edenler
ve Türk milletini ve milliyetini zehirleyen mülhitler bilsin-
ler ki: Ben millet-i ‹slâmiyenin en mühim ve mücahit ve
muazzam bir ordusu olan Türk milletine binler Türk ka-
dar hizmet etti¤imi, binler Türk flahittirler. ‹flte bana Kürt
diyen ve ittiham eden, zahir hamiyetperverlik gösteren
sahtekârlar, bu millete ne gibi hizmet ettiklerini göster-
sinler. Bu firavuncuklar›n enaniyetini kabartan mahviyet-
kârâne söz söylemek caiz olmad›¤›ndan, bilmecburiye o
mütekebbirlere karfl› izzet-i ilmiyeyi muhafaza etmek
için, söylenmeyecek ve izhar› münasip olmayan uhrevî
hizmetlerimi Cenab-› Hakk›n afv›na güvenerek izhar et-
tim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
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izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
mahviyetkârâne: tevazu göste-
rerek, alçak gönüllülükle, kendini
küçük görerek.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
millettafl: ayn› milletten olan.
milliyet: millete has olma duru-
mu veya millî olma durumu, ulu-
sall›k.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
muttali: bir iflten haberli, haber
alm›fl, ö¤renmifl, bilgili, haberdar.
mücahit: cihat eden, savaflan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.
münasip: uygun.
mütekebbir: tekebbür eden, ki-
birlenen, kendini be¤enmifl.
nam: ad›na, yerine.
sahtekâr: sahte fleyler yapan,
sahteci, hilekâr.
suret: biçim, flekil, tarz.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tecavüz: sald›rma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
zahir: aç›k, âflikar.

âdeta: sanki.
ahval: haller, durumlar.
âmî: bilgisiz, cahil.
asar: eserler.
bilmecburiye: mecburiyetle,
zorunlu olarak.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî
hakikatlerden habersiz, hak
bilgisinden yoksun.
caiz: geçerli, kabul edilebilir,
uygun.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,

gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihet: yön.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dik-
kat sahipleri.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
firavun: zalim, merhametsiz,
imans›z.
frengîlik: Avrupal›l›k.
gafil: olan›n bitenin fark›nda

olmayan.
hamiyetperver: hamiyet
duygular› besleyen.
hizmet: görev, vazife.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ilhad: islâm inanc›ndan dön-
me, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inanmay›fl.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.

1. Gerçek bâkî olan ancak Allah’t›r.
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(Zekâi’nin f›kras›d›r.)

Aziz Üstad›m,

Bu elîm hâdisat hususunda sab›r ve tevekkülden bah-
setmek, bilirim ki, zaittir. Esasen bizim gibi hayat›n cüz’î
›zt›rab›ndan ah ü enin eden kemterlere, sab›r ve tevek-
kül gibi define-i saadet ve necat›n k›ymetini siz ö¤retti-
niz. Hamd olsun, günden güne bu kelimelerin mefhumu-
nu daha iyi kavr›yoruz ve takdir edebiliyoruz. ‹lk zaman-
larda, yani Nurlara çok uzak oldu¤umuz gaflet zamanla-
ra, hayatta, Hâdisatta her fleyde sab›r ve tevekkül bizle-
re zahiren ac› ve kabil-i haz›m de¤il gibi geliyordu, öyle
görüyorduk. Fakat bu hususat› bihakk›n telkin ve tenvir
buyuran Üstad›m›z›n irflad›, bizim nazar›m›zda sathî ve
zahirî fleyleri silmektedir. Bu fakirin ve günahkâr›n en zi-
yade medar-› süruru olan bir fley varsa, o da ancak ak›l
ve fikir ve bahr-› muhit-i kebirden bir katre nisbetinde
kalp gözüyle hakikî nurlar› görüp muvakkat bir an ve za-
man için mütelezziz olmas›d›r. 

Sevgili Üstad›m, hamd olsun, kardefllerimiz fikren ve
ruhen hâl-i terakkidedirler. ‹nflallah, manen ve nazar-›
‹lâhîde de terakki ediyorlar. Yirmi Yedinci Mektup gittik-
çe çoflan berrak bir flelâle gibi ça¤lamaktad›r. Yegâne ar-
zum ve emelim, tarik-i selâmet saliklerinin kesretini ve
elimizdeki mecmua-i hakaik›n daha çok k›ymetli ve te-
miz ellerde dolaflt›¤›n› görmektir. ‹nflallah, zaman bu 
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›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
arzu: isteme, bekleme, özleme.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahr-i muhit-i kebir: Büyük Ok-
yanus.
berrak: nurlu, pek parlak, duru,
aç›k.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
cüz’î: az bir parça.
define-i saadet ve necat: kurtu-
lufl ve mutluluk definesi.
elîm: fliddetli.
emel: amaç, arzu, istek.
enin: inilti, inleme, inleyifl.
esasen: asl›nda, temelinde, do¤-
rusu.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikî: gerçek, sahici.
hâl-i terakki: geliflme, yükselme
durumu.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
husus: mevzu, konu.
hususat: hususlar.
inflaallah: Allah izin verirse.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
k›ymet: de¤er.
kabil-i haz›m: sindirmek.
katre: damla.
kemter: daha afla¤›, daha k›y-
metsiz, çok de¤ersiz, hakir, itibar-
s›z.
kesret: çokluk.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mecmua-i hakaik: hakikatler
mecmuas›, gerçekler demeti.

medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.
muvakkat: geçici.
mütelezziz: lezzet alan, tat
hisseden, hazzeden, hoflla-
nan.
nazar: bak›fl, fikir.
necat: kurtulufl, kurtulma.
nisbetinde: oran›nda, ölçü-
sünde.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.

sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
salik: bir yola giren, bir yolda
giden, bir yolu takip eden.
sathî: yüzeysel.
takdir: de¤erlendirme.
tarik-› selâmet: kurtulufl yo-
lu.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt ver-
me, zihinde yer ettirme, ku-
la¤›na koyma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
terakki: yükselme, ilerleme.

tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünürde.
zait: lüzumsuz, gereksiz, faz-
la.
ziyade: çok, fazla.
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mukteza-i hak ve hakikati icra edecektir. Âcizleri, bu
ümit ve intizarla hay›rl› ak›beti Cenab-› Haktan temenni
ediyor. Ve flimdilik gayyur, sad›k, müttakî a¤abeylerim ve
kardefllerimini meziyetleriyle ve temiz kalpleriyle ve
hüsn-i niyetleriyle iftihar ediyorum. Nurlarla, projektör-
lerle, semavî y›ld›zlarla ezelî bir iman gibi manevî toplar-
la mücehhez olan sefine-i maneviyemizin flu zaman›n
dalgalar›ndan, kas›rgalar›n azade kalmas›n› Cenab–›
Hallâk-› Âlem’den yalvar›rken, müteveccih oludu¤umuz,
hilkat-› âlemlere bais ve bâdî olan iki cihan serveri, âciz-
lerin senedi Cenab-› Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm
Efendimizin ve etba› ezvac›n›n sefinemizin erkân ve et-
ba›yla müttefik oldu¤u ümit ve iman›n› besliyorum. Âciz-
leri ise, manen her an zarar ve ziyan içinde bir taraftan
›slah-› hâl edememifl, hasara u¤rayan mukaddes bilgile-
rin tashih ve takviyesine muhtaç, di¤er taraftan nefsin
hücumuna maruz ve huzuzat›na müptelâ, öbür taraftan
günahlar›na mukabil olmayan cüz’î bir ubudiyetin sa-
adet-i ebediyeyi bihakk›n temine kâfi gelemeyece¤inden
korkup kusurlar›m›n cezas›n›n tahayyülünden an bean
müzmahilim, Bizler kendi ubudiyetimiz ve bu nak›s hiz-
metimizle bize delil, bir mürflid ve bir flefi olmad›kça sa-
adet-i ebediyeye vâs›l olmak ne kadar uzak! Heyhat, ha-
yat-› dünyeviye dümdüz de¤il. Hissiyat-› befleriye tebed-
düle pek müstait.

Aziz Üstad›m! Madem ki bizi talebeli¤inize ve kar-
deflli¤inize, hatta kabule lây›k olmayan vatandafllar›m›z›
ve mecruhlar› huzurunuza ve arkadafll›¤›n›za kabul 
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intizar: bekleme, gözleme.
kâfî: yeterli.
kusur: suç, kabahat.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
madem: de¤il mi ki.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mecruh: yaralanm›fl, cerh olun-
mufl, yaral›.
meziyet: k›ymetli özellik.
muhtâc: gerek duyan.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
mukteza-i hakve hakikat: hak
ve gerçe¤in gerektirdi¤i.
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müstait: mütemayil, meyilli.
müteveccih: dönme, yönelme.
müttakî: kendisini Allah’›n sev-
medi¤i fena fleylerden koruyan;
haramdan ve günahtan çekinen,
takva sahibi, dindar.
müttefik: fikirce beraber olan.
müzmahil: çökmüfl, periflan,
da¤›n›k.
nak›s: noksan, eksik.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› içten
olan.
sefine: gemi, dünya.
sefine-i maneviye: manevî gemi.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
serveri: önde gelen, reis, baflkan.
flefî: suçlular›n ba¤›fllanmas› için
Allah’a yalvaran, flefaatçi.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
temîn: elde etme.
ubudiyet: kulluk.
vas›l: eriflme, ulaflma, kavuflma.
ziyan: zarar, kay›p.

ak›bet: sonuç, netice.
anbean: gittikçe, yavafl ya-
vafl, zaman ilerledikçe.
azade: uzak, emin, korun-
mufl.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bâdî: ilk, bafllang›ç.
bais: sebep olan.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
Cenab-› Hallâk-› Âlem: Ale-
min yarat›c›s›. Allah (c.c).
erkân: rükünler, esaslar.
etba: birinin sözüne, ifline,
mesle¤ine uyanlar.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.
ezvac: han›mlar, efller.
gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne

yaz›k.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›-
l›fl›.
hissiyat-› befleriye: insanl›¤›n
hisleri duygular›.
huzuzat: hazlar, insan›n ho-
fluna giden fleyler.
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.
›slah-› hâl: kendi hâlini ›slah
etme, düzeltme.
icra: yürütme, bir ifli yerine
getirme.
iftihar: gurur, övünme.
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buyurdunuz. Ve bizim yaralar›m›za deva olacak semavî
eczahane-i kudsiyeden ilâçlar› bize gösteriyor ve istimal
ediyorsunuz. Lütfen flu âciz talebelerinizin feryatlar›na
ac›yarak bir an evvel bizi tedavi edin ve yaralar›m›z ka-
buklans›n, kurusun. Ondan sonra esas mühim vazifeleri-
mizi ifa etmeye bafllayal›m. Bizim yaralar›m›za deva ola-
cak iksirler ve tiryaklar sizde mevcut iken flifay› ve delâ-
let-i âliyelerini zat-› faz›lânelerinden umar›z. 

Sefine-i maneviyenizin
ilânat müvezzii

Talebeniz Zekâi

ìÕ

Œ 1 9 4 œ
(Galib’in Farisî f›kras›.)

(Keramat-› Gavsiye münasebetiyle yazm›fl.)

@ r¿ƒoHnRh oÜÉnJ ≈pH h oõpLÉnY ≈pµnj ƒo¸ rºnà°rù«pc
r¿ƒoæoL pâr°ùne rΩnô°nS h oΩ’BG rôo> ¬næ«°pS røjpõnërdpO

@ rΩnórænjƒo> ≈p°ùnH pQGnórdpO pânbrôpa pºnZ rRnG
r¿ƒoªoæpgGnQ Gnône pQGnR p∫pO pOƒo> ≈p‰n ¢rùnc

@ rΩnOƒoH r¿Én°ûjpôn> pôréng pºndnG rQnO Én¡ndÉn°S
r¿ƒoµo°S pΩÉnL ≈pµnj n¬nf r≥paGnƒoe pQÉnj ≈pµnj n¬nf
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@ r¿BÉnH p¿BG rOƒoH √nóo°T rºoc røne oinO ƒo¡«pH p√GnQ
r¿hoõoa pRhoQ h oÖn°T rOƒoH r¿ƒoæoL p¥rƒ°nT rΩnôn°S rQnO

@ róo°T pΩnóoÑr¡pH pÇpOÉng É°n†nb pâr°SnO rânÑpbÉnY
r¿ƒoªof nƒr∏pL GnóoN p¿GnOrône pC√nôreoR pâsªpg

@ rÒp> pC¬njÉn°S rQnO ¬nàpaÉnj rºndpO :¬pc ¢rTpRnƒnf ¬p̧
r¿ƒoerCÉne ¢rûnØr£od h oândrhnO rRnG rπp°UÉnërdnG rΩnóo°T

@ ró«°pSnQ p∫ÉnÑrbpG pÇpRÉ°nS Gnône pRÉ°nSÉnf pârînH
r¿ƒoærªne ¢rû°nVƒo«oapR ró°oT røne pC√nQÉn̋ «pH p∫pO
@ r¢ûn°û«p>rQnO rOnƒn°T pπr©nd r¬n«°pS p∑ÉnN rÖnénY râr°ù«pf

r¿ƒ°oùna n¬nf ¬nfÉ°nùpa n¬nf røjpG r¿Énªng râr°ùs≤nM pQƒof
râ°rSGnóoN pisÓnénJ ipQGnƒrfnG r≥nM pπrgnG pÚpenR rQnO

r¿ƒof pC¬n£r≤of r∂nj ¬nªng ≈pJBGnh oA∆pVÉne r¿Én°û°pû«pH
@ rÜÉnàpc ƒo˝rªng r∫pónH pórænfGƒnîpH râr°ù«°pVÉne ¬p̋ rfBG
r¿ƒoªoc h t∞oc rOnƒn°T √nƒ«°pT r∂nj ¬nªng ≈pJBG h o∫ÉnM
@ r®ƒoØrëne pìrƒnd pânjnG pC¬næ«pjnG r¿Én°T p∫pO

r¿ƒoµn«na røoc r¿Én°T r∫pO rRnG r¿Én¡pf rÖnÑ°nS r¿GnR
@ rOnRƒoeBG GnóoN rórænjƒoµpH hoórfnójpO ¬p˝rfnG
r¿hoRrƒne rπsªnµoe róræs≤nM pänQróob h oândBG
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@ rOƒoªrëne piÉnænK räGnQrƒnJ pC¬nîr°ùof rQnO r¿Éng
r¿hoõranG Énë«°pùne p∞r°Unh rQƒoHnR pìrƒnd rQnO r¿Éng

@ râr°ùn∏«pérfpG rQnO ¬nªng rósªnëoe pÜÉnë°rUnG p∞°rUnh
r¿ƒő «pH piGnóoN p≈rMnhrRnG ¬nªng ¢rû«pæpH ¬p¸ røjpG

@ rRGnQ røjpG ≈pæ«pH ƒoJ rânjn’nh pπrgnG rQGnO pRÉnH
r¿hoôr≤ne pΩÉn«n> ≈pJBG pônÑnN rRnG √nOGnO

@ ≈pehoQ p∫nÓnL rOGnO ≈pe ≈pæ°nûr∏oc pônÑnN
r¿ƒoµnH pôrenG róngpO ipô°rüpe pônÑnN rônÑrcnG pïr«°nT

@ rônÑnN ≈pbhoQÉna pónªrMnG rRnG róngpO rΩÉnL pónªrMnG
r¿hoõoa pOGnórYnGpR ¬pc rΩnQÉnªo°ûpH ¢rûneGnóoc røne

@ rórfnOrônc ränQÉn°TpG h oõrenQ rônÑnN r¬nàrØoc ≈pµnjrông
r¿ƒoµn«°nS p¿Én°ûpf √nOGnO p¿ÉnÑ°pùn> rRnG r¿Én«n°û«pH

@ rQpOÉn≤rdG oórÑnY pänô°r†nMGnóoN pOrône ¢rUƒo°üoNÉnH
r¿ƒoµn«na røoc pC√nôpFGnO pÖr£ob rºn¶rYnG pçrƒnZ

@ r¿Én¡pL p≈pJBG pândÉnMrRnG róngpO ränQÉn°TpG ¢rùn>
r¿ƒoæ°rùne p¿Én«nH râ°rùnàrØoµpH râr°SnójpO ¬p̧ rông

@ rójpôoe pRrôpM rΩnƒn°T ¬pc ≈s∏nénJ pºr¶nf rQnO pârØoc
r¿ƒoerCÉne rΩnójpôoe p¿ÉnÑr¡nµpf ¬næràpa h oô°nT rRnG

376 | BARLA LÂH‹KASI

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:39 PM  Page 376



@ pQÉnÑrNpG ƒocnÓog h oõ«pµrænL pC¬næràpa rRnG √nOrônc
r¿ƒoæoµpH ÉnJ ¢rûnænî°oS pRƒoeoQ p∂«pdrOnônµræpH

@ Gnór«n> ¢rûn≤r£ofoR pQrhnO røjpG pC¬næràpa pônÑnN
r¿hoõoaôr°nS rÚp≤nj ÜÉnHrQnG hoG põrenQ rRnG ¬nàpa Énj

@ râr°ùnfhoõranG rónMpR ¬pµrfƒo̧ r¿ƒoæpc pQrhnO ¬næràpa
r¿ƒoeÉng p¿ƒoër«nL √nóo°T ¬næràpa h tôn°T pQGnôp°TpR

@ ròrfnOrônµ«peÉnÑnb pÖr«nLrôn°S ¬nªng ¢rûpfGnO pπrgnG
r¿ƒnër°ûne p¤ÉnN √nóo°T r¿GnOrônepR pøjpO pC¬°nUrônY

@ èr«pg ¬nZnórZnO rÚpHrónH râr°Snójpónf pôrgnO pC√nójpO
r¿ƒoªof ¬nær°ûnJ ¬nªng p≥r∏nN räGnôpa pOhoQ rOnhnQ ≈pe

@ rOƒoÑnf pQrhnO røjpG pC¬næràpa pôr°ünY rè«pg ¬nªngr QnO
r¿ƒoàrØne GnôrfÉnenR p∫ÉnM √nóo°T p≥r∏nN pônãrcnG

@ rórfnOrônc ≈pe rønàpa pOÉnéjpG pÖn°T oRhoQ r¿Gnópër∏oe
r¿ƒoæréne rónjrôpµpH ¬pµr∏nH rónæoµnf nórænN pôrgnR

@ ró«p©n°S pOÉnàr°SoG pänôr°†nM rôn°T hoG ¬næràpa røjpónHrônH
r¿hoôr≤ne ränOÉn©n°S pOrôneÉn°TƒoN rârapôpµpH pC¬n¡rÑnL

@ rºn∏nb ¬pµrfƒo̧ hoG p∞ncrQnO √nóo°T põ«pJrôn°S p≠«pJ
r¿ƒoHnR √nOrônc ¬nªng pOÉnërdpG pC√nôreoR hoG p∂r∏pc
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@ róo°T Gnór«`n> ¢rûn°TƒoN pQÉnàrØocpR pøjpO pânÑr«ng
r¿hoO ¢pûnfÉnYrPpG rOnƒn°T rónæ«pÑnf pQƒof røjpG ¬pcrông

@ rOrônµ«pe r≥pFÉn≤nM p§°rùnH r¿oónd rRnG pOÉnà°rSoG p∂r∏pc
r¿ƒo«oY pQƒof r¿ÉnL ¬nªng r¢ûnfÉn«nY ¢p†r«na rRnG rónHnG ÉnJ

@ rçrƒnZ pänô°r†nM rônµne pOƒoerônØpH (o¬r∏ob r∞nînJ n’)
r¿ƒoàoe pπ°rUnG rOnƒn°T pOÉnà°rSoG pänô°r†nM u≥nM rQnO

@ rQpOÉn≤rdG oórÑnY pänô°r†nM rârØoc ¬pc põrenQ GnònÑnM
r¿ƒoªof pór©n°S pó«p©n°S râr°SnOrônc ¬pc p≥r£ofGnP nºr©pf

@ râ°SnOrônc ≈pe r¿Én«nH pâr°Snóræ°nùp> râr°SnójpO ¬pc r¿BG
r¿hoõranG ¢rû°n†r«na p¬næ°rûnJ rOnƒn°T pâr°Sóræ°nùn> r≥nM

@ rº« p̀jƒoc ≈pe ÉnYoO √nQÉn˝«pH pÖpdÉnZ røjpR nór©nH
r¿oƒ˝«pH iGnóoN päGnR ró«p©n°SnR ∆pVGnQ pOÉnH

@ GnOÉnH nÓrYnG ¬nªng ¢rûn°†r«na h o≈pdÉnY ¢rûnà`sªpg
r¿ƒnærªne pôr«nZ pC¬nÄ°rûnf r≥nM pänô°r†nM róngpópH

@ ôpFÉn°S róo°T ≈pªng røjpG h oôpFGnO r∂n∏na ÉnJ
r¿ƒo«oY o¬rJsônbnh nôrLn’rG o¬nd *G nºs¶nY

ÖdÉZ
ì@Õ
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Œ 1 9 5 œ
(As›m Beyin f›kras›d›r.)

Otuz Birinci Mektubun Dördüncü Lem’as› olan Min-
hacü’s-Sünne elhak çok k›ymettar ve emsali bulunmayan
bir risale-i flerifedir. Takdir ve tahsine bihakk›n elyak,
medih ve senaya flayeste olup, ne kadar methedilse, yi-
ne azd›r. Her gören ve her okuyan ve dinleyen meftun
oluyor. Hatta meflrepçe Alevîlik-Sünnîlik cihetinde müf-
rit olanlar bile, son derece takdir etmektedirler. Müfrit
meflreplerin birbirine karfl› adamlar› dahi hiç itiraz ede-
meyip münakafla kap›s› açam›yorlar.

As›m
ìÕ

Œ 1 9 6 œ
(Ahmed Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin meflrebini izah edip,
noksaniyetini beyan eden nurlu beyanat›n›zdan çok isti-
fade ettim. O meseleye ait evvelki dersinizden anlayama-
d›¤›m cümleler ve karanl›k noktalar, bu defa baflka bir
tarza çevrilerek karfl›ma ç›kt›¤›n› hissettim. Ve güzel yüz-
lü hakikatlerini görmeye bafllad›m. Elhak pek çok tefey-
yüz ettim. Kardeflim Re’fet Beyle beraber okuduk, Üsta-
d›m›za minnettarâne teflekkürler ettik. Cenab-› Hak size
lây›k oldu¤unuz ecr-i kesîri ihsan etsin, âmin.

Ahmed Hüsrev

ìÕ
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me, övüfl, medih.
Sünnî: itikat ve amel ile ilgili ko-
nularda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
mezhebinden olan Müslüman.
flayeste: yak›fl›r, yarafl›r, uygun,
lây›k, münasip.
tahsin: aferin deme, alk›fllama.
takdir: k›ymet verme, ölçme, öl-
çüye vurma, de¤er biçme de¤er-
lendirme.
tarz: biçim, flekil.
tefeyyüz: feyizlenme, ilerleme,
ilim, irfan ve manevî zenginlik ka-
zanma.

Alevî: Hz. Ali’ye ba¤l›l›k nok-
tas›nda birleflen çeflitli dinî ve
siyasî gruplar için kullan›lan
tabir.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
cihet: yön.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.

elyak: daha lây›k, en, pek lâ-
y›k, en liyakatli, çok yak›fl›r.
evvel: önce.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
medih: övmek, övgü.
meftun: tutkun, müptela,

afl›r› ba¤lanm›fl.
mesele: konu.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
minnettarâne: minnet duya-
rak, yap›lan bir iyili¤e karfl›
teflekkür hissi tafl›yarak.
müfrit: afl›r›.
münakafla: tart›flma.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
risale-i flerife: flerefli, müba-
rek risale, kitap.
senâ: överek bahsetme, öv-
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Œ 1 9 7 œ
(Babacan Mehmed Ali’nin f›kras›d›r.)

Ey benim ruh-i can›m Üstad›m Hazretleri!

Size karfl› hakk›yla talebelik vazifesini ifa edemiyorum
ve Risale-i Nur’a tam hizmet edemiyorum. Çünkü Risa-
le-i Nur’la tezahür eden kuvvet ve kudret, zekâvet, esrar
ve envar› düflündükçe, tefekkür ettikçe kendimden ge-
çip, bîhufl kal›yorum, öyle yüksek yerlere ç›kam›yorum.
‹nflaallah Cenab-› Hakk›n izni ile, kullar›na bahfletmifl ol-
du¤u en k›ymettar cevahirden bin kat ziyade k›ymetli bu-
lunan Kur’ân-› Hakîm’in s›rlar›n› izhar eden risalelerden
gücüm yetti¤i kadar istifadeye çal›flaca¤›m. Gündüz
derd-i maifletle vakit bulamad›¤›mdan, gecenin bir k›sm›-
n› O Nurlarla ›fl›kland›raca¤›m.

O Nurlar› yazd›kça kalemim ve kalbim gayet flirin ve
ruhanî bir sevinç hissediyorum. Cenab-› Hakka nas›l
hamd ve flükredece¤imi bilemiyorum. Bazen o Risale-i
Nurun envar›na karfl› ihtiyar›m elimden gidiyor. Gafletli
geçmifl zaman›m› düflündükçe mahzun ve mükedder bu-
lunuyorum. Bu Nurlar› bulduktan sonra istikbalimi gör-
dükçe kahkaha ile gülüyorum, ferah oluyorum ve müfer-
rah oluyorum. On Befl senedir böyle bir hizmeti arzu edi-
yordum. Dünyan›n çok safahat-› hayat›n› ve zevkiyat›n›
gördüm. Bu ebede karfl› arzuyu tatmin ve iflba etmiyor-
dular.

‹flte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek g›day› Risa-
le-i Nur’da buldum, elhamdülillâh. fiimdiye kadar nefsim 
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arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bîhufl: flaflk›n, sersem.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
ferah: nefleli, aç›k, s›k›nt›s›z.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
gayet: son derece.
hamd: teflekkür, flükran.
hizmet: görev, vazife.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihtiyar: irade, tercih.
inflaallah: Allah izin verirse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istikbal: gelecek.
iflba: doyurma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kahkaha: yüksek sesle ve çokça

gülme, gülerken ç›kan ses.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mahzun: hüzünlü, kederli,
üzüntülü.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna ermifl.
mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.

Nur: Risale-i Nur eserleri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
safahat-› hayat: hayat safha-
lar›.
flükür: teflekkür.
talebe: ö¤renci.

tatmin: doyma, doygunluk.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
temîn: elde etme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
zevkiyat: zevk ve e¤lenceye
dair hususlar.
ziyade: çok, fazla.
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dünyan›n zahirî zevkelerine kap›lm›fl ve beni di¤er bir
âlemin zindanlar›na kadar sevk etmeyi kurmufl ve bir de-
rece muvaffak olmufltu ve bana binmiflti. fiimdi 
1 »uH nQ pπ°r†na røpe Gnò'g olan Cenab-› Mevlâ ve Tekaddes Haz-

retlerine hadsiz hamd ve flükrediyorum ki, Said isminde
bir zat›n vas›tas›yla esrar-› Kur’âniyeyi benim imdad›ma
yetifltirdi. Nefs-i emmarenin o beliyyesinden kurtuldum.
On Befl senedir hakikate giden yolu aramak için, çok ka-
p›lar çald›m. Çoklar›nda dünyaya aid ziynetleri gördü-
¤ümden geri çekildim. Felillâhilhamd tam bir kap› bul-
dum. Cenab-› Hak beni o kap›ya tam bir hizmetkâr ya-
p›p sebat versin. Bu zulmetli as›rda hakaik-› imaniyenin
envar›n› neflreden Risale-i Nur, ne derece parlak oldu¤u
ve herkese menfaatli bulundu¤u inkâr edilmez. ‹nkâr
edilse bilmemezlikten ve anlamamazl›ktand›r. (Anlayana
sivrisinek saz gelir, anlamayana davul zurna az gelir.) Ce-
nab-› Hak gözlerimizin perdelerini kald›rs›n, hakaik› hak-
k›yla bize göstersin, âmin.

Babacan Mehmed Ali

ìÕ

Œ 1 9 8 œ
(Binbafl› As›m Beyin f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m Efendim
Her defa oldu¤u gibi bu kerre de nâmüstehak oldu-

¤um hâlde hakk-› fakirânemde lütuf ve ibzal buyurulan 
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lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
menfaat: fayda.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sevk: yöneltme, gönderme.
flükür: teflekkür.
vas›ta: vesile, neden.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.
zat: kifli, flah›s.
zindan: hapishane.
ziynet: süs.
zulmet: karanl›k.

âlem: dünya, cihan.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
beliyye: felaket, musibet.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
defa: kere, kez, yol.
envar: nurlar, ayd›nl›klar,
›fl›klar.

esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
s›rlar›.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
Felillahilhamd: Allah’a ham-
dolsun.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ibzâl: bollaflt›rma, esirgeme-
yip bol bol harcama, s›k›nma-
dan verme, rahat kullanma.
imdat: yard›m.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
kerre: kere, defa, kez, sefer.

1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
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iltifatat-› bînihaye bu fakiri mestediyor. Ne yapaca¤›m›
flafl›r›yorum. Ancak Cenab-› Lemyezel Hazretlerinin lütf u
kerem ü ihsan›na hamd ü flükr ü sena ederek risale-i fle-
rifelere sar›l›yorum. Ve lezzet al›p, siz Üstad›m› karfl›m-
da ve yan›mda bulup mütehayyir ve mütefekkir olarak
bahr-i sürura dal›p gidiyorum. Ve bu hâlin devam ve tez-
yidini eltaf ve inayet-i Sübhaniyeden niyaz ediyorum.
Nas›l etmeyeyim. Yâ Hazret! Fakire bunca iltifattan bafl-
ka hele bu defaki lütufnamelerinin bafl›na bir çok tavsif-
ten sonra “Hizmet-i Kur’âniyede kuvvetli arkadafl›m ve
tarik-› hakta ve ebed yolunda enis yoldafl›m” kelimat-› lâ-
tifesi, bu cihan k›ymet kelâmlar›n›z, benim gibi fakir, ha-
kir, muhtaç bu kardeflinize karfl› ibzal ve himmet buyurul-
mas›, sizin büyüklü¤ünüze ve daha do¤rusu Gavs-› Azam
fieyh Geylânî (Kuddise s›rruhü’l-âlî) Hazretlerinin tevec-
cüh, dua, himaye ve muhafazas› oldu¤una nas›l iman et-
meyeyim. Nas›l ki, bu defa Gavs-› Azam›n ihbarat-› gay-
biyesi risale-i flerifesini gördüm, okudum, yazd›m. Gavs-
› Azam, azam-› aktap oldu¤unu bilir ve kalben tasdik
ederiz ve ziyade muhabbet etmekte iken, bu defa bu ka-
naat, bu muhabbet tasdikini, kat ender kat ziyadelefltirdi
ve takviye etti. Ve Hazret-i fieyhe iman ve muhabbetimi
habl-i metin ile ba¤lad›. Nas›l ba¤lanmayay›m? Bu kera-
met ve ihbar-› gaybiyesi ki, hakikat f›flk›ran ve ruha ha-
yat bahfleden Sözler’i söyleyen, haber veren öyle bir sa-
hib-i menba-› keramat ve hakikat olan Hazret-i Gavs-›
Azam, üstad›m›n Üstad›d›r.
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âlî: yüce, yüksek, ulu.
azam-› aktap: kutuplar›n en bü-
yü¤ü; kendi zaman›nda yaflayan
bütün evliyan›n üzerinde manevî
tasarruf sahibi olan o asr›n en bü-
yük velîsi.
bahr-i sürur: sevinç deryas›.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
ba¤›fllayan, veren, affeden.
Cenab-› Lemyezel: Daimi olan Al-
lah (c.c).
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
eltaf: lütuflar, iyi muameleler, iyi-
likler, iyilikseverlikler, nezaketler.
enis: dost, arkadafl; yar, sevgili,
yoldafl.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
haber: bilgi, bilgilendirme.
habl-i metin: sa¤lam ba¤.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
Hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ibzâl: bollaflt›rma, esirgemeyip
bol bol harcama, s›k›nmadan ver-
me, rahat kullanma.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl veya
gelecek zamana ait verilen ha-
berler.
iltifat-› binihaye: bitmez s›n›rs›z
gönlü hofl etme, iyilik.
iman: inanma, itikat.
inayet-i sübhaniye: Allah’›n ikra-
m›, ba¤›fllama.
k›ymet: de¤er.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kanaat: inanma.

kelâm: söz, konuflma.
kelimât-› lâtife: hofl tatl›, fli-
rin söz, ifade.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
lütf-i kerem-i ihsan: hoflluk,
güzellik, ikram, ba¤›fl.
lütuf: hoflluk, güzellik.
lütufnâme: lütuf listesi.
mest: keyifle kendinden geç-
mifl, sarhofl, esrik.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.

muhtâc: gerek duyan.
mütefekkir: tefekkür eden,
düflünen, her fleyi hikmetin-
ce, ibret almak ve kavramak
üzere düflünen, düflünür.
mütehayyir: hayrete düflen,
flafl›ran.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
risale-i flerife: flerefli, müba-
rek risale, kitap.
sahib-i menba-› kerâmet:
ola¤anüstü haller sahibi.
senâ: methetme, övme.

flükür: teflekkür.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
yoldafl: yol arkadafl›.
ziyade: fazlas›yla.
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‹flte bu keyfiyet, Üstad›ma olan incizap, merbutiyet ve
teslimimi bir kat daha tarsin etti ve y›k›lmaz ve tahrip
edilmez bir kal’a hükmünü ald›rd›. Madem bu fakir, bu
muhkem kaledeyim. Hariçten ve hiç kimseden pervam
yok. Ve haricin taarruz ve k›yam›na da mukabil taarruz
ve hücumlar his ve kuvvetini elde ettim. Lütuf ve inayet-i
Bârî ile, Gavs-› Azam’›n teveccüh ve duas›yla siz üstad›-

ma kavufltum. 
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g

Bârî-i Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinden dilerim ve ni-
yaz ederim ki, ahir ömrüme kadar bu yolda hatve-endaz
olay›m ve buyuruldu¤u gibi “s›dd›k, fedakâr, hakikî ahi-
ret kardefliniz ve hizmet-i Kur’âniyede kuvvetli arkadafl›-
n›z ve tarik-› Hakta ve ebed yolunda enis yoldafl›n›z”
olmaya bihakk›n kesb-i istihkak ve liyakat edeyim. 
2 o≥«/arƒsàdG $G nøpenh

Yâ Üstad-› ekremim! Size yani Risale-i Nur’a hüsn-i
hat ve daha do¤rusu tazim, tekrim, hürmet, samimiyet,
muhabbet ve teslimiyetimin binde birini takdim edemi-
yorum. Âciz kalemim ve lisan›m, hissiyat ve ruhumun
tercüman› olam›yor.

Ruhumun siz Üstad›ma karfl› incizap ve mecbuliyeti,
yüzde befl flahs›n›za karfl› ise, doksan befli neflr-i envar-›
hakikat ve dellâll›¤›nda bulundu¤unuz Kur’ân-› Hakîm
flerefine tazim ve tekrimdir. Öyle kanaat ve iman›m var
ki, sizin nur ve hakikat f›flk›ran Sözler’iniz, Kur’ân-›
Hakîm’den muktebes tefsiridir. Takdir, tahsin, medih ve 
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k›yam: bir ifle kalk›flma, bafllama.
kal’a: büyük hisar.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kesb-i istihkak: hak etme, hak
kazanma.
keyfiyet: durum, nitelik.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan: dil.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
madem: de¤il mi ki.
medih: övmek.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
mukabil: karfl›l›k.
muktebes: iktibas edilmifl, al›nt›
yap›lm›fl, al›nm›fl, aktar›lm›fl.
niyaz: yalvarma, yakarma.
perva: korku, havf.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
samimîyet: samimîlik, içtenlik.
fleref: onur, haysiyet.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tahsin: hayran olma.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: de¤erlendirme.
tarik-› Hak: hak ve hakikat yolu.
tarsin: sa¤lamlaflt›rma.
tazim: hürmet, ululama, sayg›
gösterme.
tefsîr: Yorum, flerh.
tekrîm: hürmet, sayg› gösterme,
ululama, yüceltme.
teslimiyet: teslim olma, boyun
e¤ifl.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
üstad-› ekrem: kerim, cömert üs-
tat.
yoldafl: yol arkadafl›.

1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
2. Muvaffakiyet Allah’tand›r.

ahir: sonu, son k›sm›.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
enis: dost, arkadafl; yar, sev-

gili, yoldafl.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
hatveendâz: ad›m atan.

hissiyat: hisler, duygular.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hüküm: verilen karar.
hürmet: sayg›.
hüsn-i hat: güzel yaz›, hat.
iman: inanç, itikat.
inayet-i Barî: Allah’›n ikram
ve ba¤›fllamas›.
incizap: cezp edilme, kap›l-
ma, çekilme.
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sitayifl etmeyen ve muhabbet ve merbutiyet beslemeyen
insan de¤ildir ve daha do¤rusu merdud-› ‹lâhî ve Pey-
gamberî olanlard›r. Cenab-› Hâlik-› Lemyezel Hazretleri
bu gibileri de tarik-› hakk› nasibedar eylesin. Âmin bihür-
meti Seyyidi’l-Mürselîn.

Sevgili Üstad›m! Hemflirenizin hastal›¤›n›n had devre-
si geçmifl. Evvelce arz etmifltim. Yüzde yirmisi mevcut-
tur. Henüz yataktan kalkmad›. Kuvvet ve iktidar› yok.
Namaz k›labiliyorsa da vücudu titremekte ve aras›ra ar›-
zaya maruz kalmaktad›r. Lehülhamd ve’l-minne, çok flü-
kür Cenab-› Hakk›n lütuf ve keremine ve bugününe. Ma-
zinin s›k›nt› ve elemi geçti. Hâl-i haz›r›na flükür ve istik-
bale tevekkül ile meflguldür. Ve siz üstad›ma dualar edi-
yor ve diyor ki: “fiu nur ve hakikat-i Kur’âniye risale-i fle-
rifeleri imdad›ma yetiflti.” hele Otuz Birinci Mektubun
‹kinci Lem’as›ndaki sab›r ve tahammül ve flükür bahsine
o kadar ba¤lanm›flt›r ki, mezkûr risale-i flerifeyi evvel ve
ahir ve bilhassa hastal›¤› s›ras›nda müteaddiden fakire
okutmufl ve Cenab-› Hakka hamd ü sena etmifl ve di¤er
Üçüncü Lem’ay› ve sair risale-i flerifeleri okutup dinle-
mekte ve göz yafllar› dökmektedir.

1 »uH nQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
Bunlar ve di¤er Risale-i flerifeler hakikat f›flk›ran, nur-

lar saçan bir feyizdir. fiu kadar diyebilirim ki, ehl-i dalâ-
let ve bid’alar›n en ileri gidenleri ve mülhitlerin en flenîle-
rini bile imana getirece¤ine kanaatim var. Yeter ki ruhu-
na nüfuz edebilsin.
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ahir: son.
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ar›za: aksama.
arz: sunma, bildirme.
bahis: konu.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar..
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
Cenab-› Hâlik-› Lemyezel: Daimi
olan yarat›c›. Allah (c.c).
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
devre: dönem.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
had: son.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hâl-i hâz›r: flimdiki zaman, hâl.
hamd: teflekkür, flükran.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
iman: inanç, itikat.
imdat: yard›m.
istikbal: gelecek zaman.
kanaat: inanma.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Lehü’l-hamd ve’l-minne: hamd
ve minnet onun (Allah) içindir.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
merdud-› ilâhi ve peygamberi:
Allah’›n peygamberin reddetti¤i.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun.  (metnin “Elham-
dülillah k›sm› bir çok ayette geçmektedir. Sonraki k›sm› ise Neml Suresi: 40.

an›lan.
muhabbet: sevgi, sevme.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
müteaddit: bir çok kere, de-
falarca.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
risale-i flerife: flerefli, müba-
rek risale, kitap.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
senâ: methetme, övme.
Seyyidi’l-mürselin: peygam-
berlerin efendisi.
sitayifl: övme, övüfl, methet-
me, sena.

flenî: u¤ursuz.
flükür: teflekkür.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.
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Çok flükür sevgili Üsdam›z›n sayesinde ve teveccüh ve
duas›yla bu Nurlardan mütenevvir ve mütena’im oluyo-
ruz. Hele Gavs-› Azam fieyh Geylânî Hazretlerinin kera-
mat ve ihbarat-› gaybiyesini hemflireniz o kadar lezzet ve
muhabbetle dinliyor ki, üç sene evvelisi hastal›¤a tutuldu-
¤u vakit, o hâlinde ve k›smen akl› bafl›nda olmad›¤› za-
manlar bahçede a¤açlar›n dallar›n› tutup, “Yâ Abdülka-
dir-i Geylânî, Yâ Veysel Karanî, medet!” diye ba¤›r›p sal-
lan›yordu. Bu defa keramat ve ihbarat-› gaybiyesini mu-
fassal surette görmeye ve muvaffak oldu. Bu risale-i fle-
rife, fakire de ziyadesiyle tesir etti, sürur ve göz yafllar›n›
ak›tt› ve ak›tmakta sa’y ü gayret etti. Muhabbet ve flevki-
mi artt›rd›. fiükrümü nas›l ifa edece¤imi bilemiyorum.
Hâlik-› Lemyezel Hazretlerine karfl› vazife-i ubudiyetim
noksan, iki cihan serveri Seyyidi’l-Mürselîn Fahr-i Âlem
(Sallâllâhü Aleyhi Vesellem) Efendimize karfl› ümmetlik
vazifesinde kusur ve noksan›m ziyade ve hizmet-i
Kur’âniyeye karfl› bihakk›n sa’y ü gayret ve çal›flmakta
kusur ve noksan›m çok olmakla beraber, fakiri siz Üsta-
d›mla beraber bulundurup, hadim-i Kur’ân kardefllerle
birlefltirip hizmet-i Kur’âniyeden —velev ki bir bahr-i
ummandan bir katre olsun— fakire hisse verilse, kendi-
mi mes’ut ve bahtiyar addederim. Hamd ü sena ve flük-
rüme hadd ü payan göremem. Bütün okudu¤um arka-
dafl ve kardefllerin hepsi hep takdir ve tahsin ve tasdik
ediyorlar ve kanaat-› kâmilede bulunuyorlar. Hizmet-i
Kur’ân’a flevk ve gayretleri tezayüt ediyor ve bu kafilede
ve bu dairedekilere g›bta ediyorlar. Cenab-› Hâl›k 
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lu.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
muhabbet: sevgi, sevme.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mütena’im: nimetler içinde, nazl›
olarak büyüyen, bolluk içinde bü-
yüyen.
mütenevvir: tenevvür eden, nur-
lanan, parlayan, par›ldayan.
risale-i flerife: flerefli, mübarek ri-
sale, kitap.
sa’y ü gayret: istekli arzulu çal›fl-
ma.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
senâ: methetme, övme.
serveri: önde gelen, reis, baflkan.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flükür: teflekkür.
tahsin: hayran olma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tesir: etki.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
tezayüt: artma, ço¤alma, ziyade-
leflme.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vazife: görev.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
velev: olsa da bile, hatta, ister.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
bahr-i umman: Hind Okyanu-
su.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
g›pta: imrenme.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.

hadim-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
metçisi.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hisse: pay, nasip.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
ifa: ödeme, yerine getirme.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl
veya gelecek zamana ait ve-

rilen haberler.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
kafile: birlikte yolculuk eden
topluluk; zümre, f›rka.
kanaat-› kâmile: tam, mü-
kemmel kanaat, fikir.
katre: damla.
keramat: kerametler, ermifl-
lerin, velîlerin ola¤an üstü
sözleri ve hâlleri.
kusur: suç, kabahat.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
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ümmet-i Muhammed’in (a.s.m.) kalplerine ilham versin,
ruhlar›n› nurland›rs›n, saadet-i dareyn ihsan buyursun.

Kardefliniz, fakir ve muhtaç
As›m

ìÕ
Œ 1 9 9 œ

(Vezirzade Mustafa’n›n f›kras›d›r.)

Üstad›m!

Befl vakit namazdan sonra, hakk-› faz›lânelerinize du-
ac›y›m ve duan›z› rica ediyorum. Mesle¤inize ve neflret-
ti¤iniz Risale-i Nur’a karfl›, hissiyat›m› dilimle beyan ede-
miyorum. Ben ümmîyim, sair kardefllerim gibi ifade-i
meram edemem. Fakat felillâhilhamd, kalp ve ruhum Ri-
sale-i Nur’un tesirat›yla intibaha gelmifller.

Kalbimin intibah›n› rüyalar›mla anl›yorum. Zaten bu
gaflet ve zulmet zaman›n›n yakaza âlemini, a¤›r bir uyku
âlemi ve uyku âlemini ise, bir derece yakaza âlemi görü-
yorum. Onun için siz Üstad›ma karfl› rüyalar›mla size ar-
zediyorum.

‹flte, bir rüyam›n hülâsas› fludur ki: Bir camide sizinle
beraber bulunuyoruz. Avlusunda baz› talebe arkadaflla-
r›mla temizlik yap›yoruz. Bir otomobil zuhur etti. Mesci-
din yak›n›nda duruyor. ‹çinde Resul-i Ekrem (a.s.m.) bu-
lunuyor. Sonra bir dere aç›ld›, fas›la verdi. Tabirini siz
Üstad›ma havale ediyorum. Yaln›z ben bundan hissedi-
yorum ki:
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âlem: ça¤, zaman.
arz: sunma, bildirme.
beyan: anlatma, aç›klama.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fas›la: aral›k, ara.
felillahilhamd: Allah’a hamdol-
sun.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hakk-› faz›lâne: gerçek ilim fazi-
let sahibi.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hissiyat: hisler, duygular.
hülâsa: k›saca, özet.
ifade-i meram: dilek ve maksad›-
n› anlatma, maksad› ifade etme.

ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an
fley.
intibah: duygular›n harekete
geçmesi.
mescit: namaz k›l›nacak yer,
cami, ibadet edilecek yer.
meslek: gidifl, usül, tarz.
muhtâc: gerek duyan.
neflr: yay›m, yay›n.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.

Muhammed (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rüya: uyku s›ras›nda görülen
fley, uyku s›ras›nda zihinde
geçen hayaller, misalî âlem,
düfl.
saadet-i dâreyn: iki cihan sa-
adeti, dünya ve ahiret mutlu-
lu¤u.

sâir: di¤er, baflka, öteki.
tabir: rüya yorumu.
talebe: ö¤renci.
tesirat: etkiler, tesirler.
ümmet-i Muhammed: Hz.
Muhammed’in ümmeti; Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ba¤l›
olan ve yolundan gidenler.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
yakaza: uyku ile uyan›kl›k
aras›.
zuhur: ortaya ç›kma.
zulmet: karanl›k.
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Resul-i Ekremin (a.s.m.) sünnet-i seniyesini ihyaya ça-
l›flan ve neflreden Risale-i Nur, Resul-i Ekrem’in (a.s.m.)
takdir ve tahsînine mazhar olmufl ki, imdad-› ruhanî ile
camimiz olan bu vilâyete manevî teflrif etti. Fakat ehl-i
dalâlet desiseleriyle, sünnet-i seniye hizmetkârlar›n› mü-
flevvefl ediyorlar. Üstadlar›yla görüflmemek için mâniler
teflkil ediyorlar.

‹kinci rüyam›n hülâsas› fludur ki: Bir mezaristan›n ni-
hayetlerinde kesretli harmanc›lar›n bu¤day savurdu¤unu
ve ileride iki kap›l› muhkem bir kal’a gibi yap›lm›fl bir sa-
ray içinde Hazret-i Gavs-› Geylânî oturmufl, gayet kala-
bal›k insanlar varm›fl gördüm. Ziyaret ettim. Tabirini siz
Üstad›ma havale edip fakat, bundan hissediyorum ki,
mezaristan geçmifl zamand›r. O harmanlardaki kesretli
bu¤daylar› savuran, bu zamandaki Risale-i Nurun naflir-
leri ve talebeleridir ki, ruhlar›n manevî r›zk›n› yetifltiriyor-
lar. Hakikat tanelerini evham ve hayalet samanlar›ndan
tasfiye ediyorlar. bu talebelerin, Üstad›n›n en mühim bir
Üstad› olan Hazret-i Gavs-› Geylânî, muhkem kal’a gibi
bir sarayda oturdu¤unu ve onlara üstatl›k etti¤ini ve o et-
raf›ndaki kalabal›k da ve kendi fazla meflguliyeti kera-
met-i Gavsiyyesiyle izhar etti¤i gibi, Risale-i Nur talebe-
lerine karfl› himmet ve duas›yla fazla meflgul oldu¤unu
fehmediyorum.

Ümmî talebeniz

Mustafa

ìÕ
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li.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nihayet: son, s›n›r.
r›zk: g›da, yiyecek, besin.
Resul-i ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
rüya: uyku s›ras›nda görülen fley,
uyku s›ras›nda zihinde geçen ha-
yaller, misalî âlem, düfl.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
tabir: yorum, yorumlama.
tahsin: hayran olma.
takdir: be¤enme.
talebe: ö¤renci.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma, te-
mizleme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
teflrif: flereflendirme; büyük biri-
nin bir yere gitmesi veya bir yer-
den gelmesi.
Ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vilayet: il.

1.desise: hile, oyun, aldatmaca.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fehm: anlama, anlay›fl, kavra-
y›fl, idrak, zekâ, ak›l.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hayâlet: hayalî varl›k, asl› ol-

mad›¤› hâlde görüldü¤ü san›-
lan fley.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hülâsa: k›saca, özet.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kal’a: büyük hisar.
keramet-i Gavsiye: Seyyid
Abdülkadir Geylânî’nin kerâ-
meti.

kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
mâni: engel, mania, set.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
mezaristan: mezarl›k.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
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Œ 2 0 0 œ
(Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m!

Birinci, ‹kinci Sözler çok ellerde dolaflt›klar› için,
okunmaz bir hâlde idiler. Keza, istinsah ettim. Kalbime
geldi ki, acaba flu ‹slâm ve iman hücceti olan Sözlerde bir
s›rr-› tevafuk var m› diye bakt›m, gördüm,
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG dedim. Anlad›m ki, Risaleler-

de umumiyetle bir kitle-i i’caz ve flems-i sermedînin sön-
mez bir ziya-i hakikati görünüyor. Nas›l ki, Kur’ân-› Ha-
kîm bütün dünyaya, ins ve cinne bin küsur seneden beri
nida edip, düflmanlar›n› iskat ve dostlar›n› müferrah
edip, hükmü, k›yamete kadar bâkîdir. Öyle de, Kur’ân-›
Hakîmin hakikî müfessiri olan risale-i Nur ve eczalar›, bu
zulümatl› perdelerin alt›nda kendilerini gösterip, neflr-i
envar ettikleri gibi inflaallah bir zaman olacak, zulümat
perdelerini y›rtarak, bütün dünyaya hitap edip, Kur’ân-›
Mu’cizilbeyan’›n mu’cize-i bahiresini ispat edecektir. Ce-
nab-› Hak ilâ yevmi’l-k›yam neflr-i envara hizmet eden
hadimlerinin teksirini ihsan buyursun.

Haf›z Ali

Œ 2 0 1 œ
(Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.)

Üstad-› Âliflan›m Efendim Hazretleri!

On Bir nükteyi havi Mirkatü’s-Sünne’yi istinsaha
muvaffak oldum. Bu ziyadar lem’a flu zamanda flirk ile 
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bâkî: daimi, sonsuz.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikî: gerçek.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hitap: söylemde bulunmak, ko-
nuflmak.
hizmet: görev, vazife.
hüccet: delil.
hüküm: hakimiyet, nüfuz, ku-
manda.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ilâyevmi’l-k›yâm: k›yamet günü-
ne de¤in, k›yamete kadar.
iman: inanç, itikat.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
inflaallah: Allah izin verirse.
iskât: susturma; düflürme, hü-
kümsüz b›rakma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kitle-i i’caz: tamam› flafl›rt›c› ola-
¤anüstü.
Kur’ân’› mu’cizül-Beyan: ifadele-
ri ile mucize olan Kur’ân.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Mirkatü’s-sünnet: “Peygamberi-
mizin sünnetine uyman›n dere-
celeri, basamaklar›” anlam›nda,
Risale-i Nur Külliyat›ndan bir risa-
le ismi.
mu’cize-i bâhire: apaç›k mu’cize.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.

muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna ermifl.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
eden ‹slâm âlimi.
neflr-i envar: nurlar›n yay›l-
mas›, nurlar›n da¤›t›lmas›,
nurlar›n saç›lmas›.
nida: ba¤›rma, ça¤›rma, ses-
lenme.

nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
Risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
s›rr-› tevafuk: tevafuk s›rr›,
uygun, denk, münasip gelme-
nin s›rr›.
flems-i sermedî: daimî, sü-
rekli olan günefl.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-

lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
umumiyet: genellik.
yevmi’l- k›yam: K›yamet gü-
nü.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.
ziya-i hakikat: hakikat ›fl›¤›.
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun.  (metnin “Elham-
dülillah k›sm› bir çok ayette geçmektedir. Sonraki k›sm› ise Neml Suresi: 40.
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iman›n ve kötü ile iyinin temyiz ve tefriki için öyle bir
cevher miheng ki, memduhu gibi gözler hakikatini gör-
mekde ve ak›l hakikatine ermekte hayran ve âcizdirler.
Zaten flu zaman›n pek fliddetli zulümat›n› y›rtacak, z›dd›-
n›n pek fevkinde bir nur-i lâyezalî, Cenab-› Hakk›n rah-

metinden ümit edilirdi. 
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG O nur,

bilfiil Nurdan nebean etti¤i, her akl› bafl›nda olanlarca
görülüyor. De¤il böyle en büyük bir hakikati izah ve tef-
sir eden bir risale, Hatta bir ferdi ikaz için yaz›lan bir
mektubun bile, her meflrebe bakar bir gözü, herkese ya-
rar bir sözü bulunuyor.

Ey aziz Üstad, bizler nas›l flükretmeyelim, nas›l min-
nettar olmayal›m ki, Cenab-› Hak, fliddetli muhtaç oldu-
¤umuz dünyan›n o koca günefli gibi, Kur’ân güneflinin
hakikî bir müfessirine bizleri kavuflturdu. Nas›l salât ü se-
lâm olmas›n ki, ol Hazret-i Sipehsâlâr-› Enbiya olan,
fiah-› Levlâke ki, bizlerin görmez gözlerimizi nuruyla
flu’ledar edip, tarik-› müstakime sevk eyledi. Nas›l duagû
olmayal›m, ol hazret-i dellâl-› Kur’ân’a ki, isyan›m›za ba-
k›p, bizleri, halka-i irflad›ndan hariç ve hâl-i aslimizde b›-
rakmad› ve inflaallah iki cihanda da b›rakmayacakd›r.

Sevgili Üstad, her iki parçay› istinsah ederken, kalbi-
me geldi ki, as›llar›n› taklit etmeyeyim. Zira, üzerlerinde
zahir olan ezhar-› tevafuku, cilve-i bedayi baflka tarzda
kendini nas›l gösterecek dedim. Ve takdim-i âcizânem
olan iki nüshadaki sanat-› bedia, ak›l ve istidad-› befler-
den pek uzak bir tarzda güya tezgâh›nda ölçülerek, 
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isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
memduh: be¤enilmifl, metholun-
mufl, övülmüfl.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mihenk: alt›n›n ayar›n› ölçmekte
kullan›lan tafl, denek tafl›.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
muhtâc: gerek duyan.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
nebean: yerden ç›kma, kaynama,
f›flk›rma.
nur: Risale-i Nur eserleri.
nur-i lâyezâlî: bitmeyen nur.
nüsha: suret.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mü’min-
lerin dualar›n› dileme.
sanat-› bedî: güzel ve hârika sa-
nat.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sevk: yöneltme, gönderme.
fiah-› Levlâk: yarat›lanlar›n flah›,
kâinat›n efendisi Hz. Muhammed
(a.s.m.).
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
takdim-i âcizâne: gücü yetmez
flekilde sunma.
taklit: benzemeye veya benzet-
meye çal›flma.
tarik-i müstakim: sa¤lam yol.
tarz: biçim, flekil.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tefsîr: Yorum, flerh.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rdet-
me.
tezgâh: üzerinde ifl yap›lan masa,
düzen, tertibat.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
zahir: aç›k, âflikar.
zulümat: karanl›klar.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cevher: de¤erli tafl.
cilve-i bedayi: güzelli¤in gö-
rünmesi.
duagû: dua okuyan, dua
eden, duac›.
fevkinde: üstünde.

gûya: sanki, sözde.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hâl-i tevafuk: fikirbirli¤i.
halka-i irflat: do¤ru yola ulafl-
t›rma alan›.
hariç: d›fl›nda.
hazret-i dellâl-› Kur’ân: sev-
gili Kur’ân ilan edicisi.
Hazret-i Sipehsâlâr-› Enbiya:
Peygamberler ordusunun

baflkumandan› olan hazret.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
istidad-› befler: insan›n kabi-
liyeti, insandaki potansiyel
kabiliyet, insan›n yarat›l›fl›nda
var olan, gelifltirilmeye müsa-
it kuvve, yapabilme gücü.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.

1. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun.  (metnin “Elham-
dülillah k›sm› bir çok ayette geçmektedir. Sonraki k›sm› ise Neml Suresi: 40.
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biçilerek, her harfi bir vezn-i kasdî ile zuhur etti¤ini gös-
teriyor. fiu zaman›n ak›ldan uzak eblehlerine manen di-
yorlar ki, bizim hâlen üzerimizde tecelli eden cilve-i ce-
mali, akl›n›zla ölçemezsiniz. Yaln›z gözleriniz varsa göre-
bilirsiniz.

Evet, baharda zeminin yüzünde sanat-› Rabbaniye ile
her tarafta sündüs misal çiçeklerin aç›lmalar›; cüz’î fluuru
olan kimse, bir kâdir-i mutlak olan Zat-› Zülcelâl’den
baflkas›na veremez. Öyle de, Risaleler umumiyetle
Kur’ân ömrünün as›rlar, senelerinden On Dördüncü as›r
nevruz-i sultanî misillü bir bahar› tafl›yorlar. Ar› kadar ak-
l› olan, bu baharda bu çiçeklerden istifade etmezse ne
denir? Ve koca bahar› görmeyen ehl-i basirete ne denir?
Ve görüp de kendini k›flda zemherire atana ne denir?.
Heyhat... Kendine zîfluur ve ehl-i zikir ve ehl-i basiret sü-
sü verenlere...

Var ol, ey sevgili Üstad! Sen bu Kur’ânî elmaslar ile,
o koca bahar›n mübeflflirisin. Cenab-› Hak, maksut ve
murad›n›za nail buyursun. Âmin duas›yla dest ü dâmen-i
muallâlar›n› öperim Efendim Hazretleri.

Fakir talebeniz
Ali

ìÕ
Œ 2 0 2 œ

Salifü’z-zikir eserler hakk›nda bir arizac›k da bu fakir
ve âciz talebeniz takdim-i huzur-i faz›lâneleri niyetinde
isem de, esasen emel ve gayelerimiz bir oldu¤u için,
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âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
asr: yüzy›l.
basiret: bilifl, kavray›fl, feraset.
Cenab-› Hak: Allah.
cilve-i cemal: güzellik görüntüsü.
cüz’î: az bir parça.
dest ü dâmen-i muallâ: yüce el
ve etek.
dest: el.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
ehl-i basiret: bakan inceleyen.
ehl-i zikir: zikir yapanlar.
emel: fliddet arzu, ümit.
esasen: asl›nda, temelinde, do¤-
rusu.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne ya-
z›k.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kâdir-i mutlak: kudreti mutlak
olan ve her fleye gücü yeten,
sonsuz kudret sahibi olan Allah.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
manen: mana bak›m›ndan, ma-

naca.
misillü: gibi, benzeri.
mübeflflir: müjdeleyen, müj-
deci, iyi haber vererek sevin-
diren.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nevruz-› sultanî: Sultan Celâ-
leddin Melikflah’›n takvimine
göre Nevruz, bu takvime göre
y›lbafl›.
niyet: maksat, meram.
Risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.

Sâlifü’z-zikir: zikri geçen,
bahsi geçen, bildirilen.
sanat-› Rabbaniye: terbiye
edici olan Allah’›n sanat›.
sündüs: dokunuflunda alt›n
veya gümüfl tellerin de bu-
lundu¤u, kaftan ve giysi diki-
minde kullan›lan, ifllemeli, na-
k›fll› olarak dokunmufl ipek
kumafl.
sündüsmisal: sündüs gibi,
ipekli kumafl gibi.
fluur: bilinç.
talebe: ö¤renci.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
umumiyet: genellik.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vezn-i kasdî: ölçülü, tart›l›,
dengeli.
zat-› zülcelâl: Celâl sahibi zat.
Allah (c.c).
zemherir: k›fl›n en so¤uk za-
man›, fliddetli, so¤uk kara k›fl.
zemin: yer.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
zuhur: ortaya ç›kma.
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Haf›z Ali Efendi Kardeflimin flu mektubunun mealini tek-
rar ile iktifa eyledi¤imi arz ve hak-i pay-i ekremîlerini
öperim Efendim.

Pür-kusur talebeniz
Hulûsî-i Sâni

ìÕ

Œ 2 0 3 œ
(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Aziz ve Muhterem Üstad›m!

Nurlar›n intiflar›nda berk gibi bir sür’at lâz›m gelirken,
cüz’î bir betaatten her zaman esefle bahsetti¤im, ma-
lûm-i âlîleridir. Yak›n vakitte baz› müfltaklar daha, söz
dairesine iltihak ettiler. Kalbime gelen bir ihtarla keyfi-
yet-i intiflar› düflündüm ve flu hakikatlar› hissettim. Hat-
ta kani oldum.

Mübarek Sözler ve Mektuplar tamamen olmasa bile
bu muhitte de hem de yaz›lmadan hayli intiflar etmifller.
Civar di¤er vilâyet kazalar›nda bu asar› görmek ve iflit-
mek isteyenler çok varm›fl. Fesübhanallah, bu kadar
cüz’î ve nak›s hizmetten, bu derece fayda elde edilmesi
de gösteriyor ki, bu Sözler ve Mektuplar hakikaten
“Nur” isminin tecellileridir ki, sühuletle intiflar ediyorlar.

Bu hâl karfl›s›nda hayretle tefekkürde iken 
1 $G pºr°ùpH ’i is-

mini alan Birinci Söz, hat›r›ma getirildi. Ve flöyle düflün-
meye bafllad›m. Dünyaya arkas›n› çeviren Üstad, 
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durumu.
malûm-i âliniz: bildi¤iniz gibi.
meal: mana, anlam, mefhum.
muhit: yöre, çevre.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nak›s: noksan, eksik.
Nur: ayd›nlatma, par›lt›, ›fl›k; Al-
lah’›n isimlerinden.
pürkusur: çok kusurlu.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
talebe: ö¤renci.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tefekkür: bir mesele hakk›nda
zihni faaliyet gösterme, düflün-
me, fikir üretme, zihni yorma.
vilayet: il.

arz: sunma, bildirme.
asar: eserler.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahis: konu yapan.
berk: flimflek.
civar: çevre, yöre, etraf.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
esef: keder, hüzün, gam, tasa.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
faide: fayda.

Fesübhanallah: Allah’› her
türlü kusur, ay›p ve eksikler-
den tenzih ederim” manas›n-
dad›r. fiaflk›nl›¤› anlatmak için
kullan›l›r.
hak-i pay-i ekremî: çok fle-
refli olan kiflinin aya¤›n›n to-
zu.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hâl: durum, vaziyet.

hizmet: görev, vazife.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
kani: kanm›fl, inanm›fl, tatmin
olmufl.
kaza: ilçe.
keyfiyet-i intiflar: yay›lma

1. Allah'›n ad›yla.
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Hazret-i Gavs’›n teflvikiyle belki delâletiyle Kur’ân’›n

gayr-› mekfluf bir hazinesinde 
1 $G pºr°ùpH ile giriyor,

Kur’ânî tarlaya $G pºr°ùpH @ $G pºr°ùpH diyerek Sözler tohu-

munu ekiyor, Fürkanî bahçeye $G pºr°ùpH diyerek Nurlu

Mektuplar çekirde¤ini dikiyor. Emr-i ‹lâhîye imtisalen
ekilen tohum ve dikilen çekirdeklerin inkiflaf ve intiflarla-
r› flüphesiz harika-asa olur.

Birinci Sözdeki temsilde seyahat eden mütevazi zat,
tamamen Üstad›m›zd›r. Nebat, a¤aç ve otlar›n ipek gibi

yumuflak kök, damarlar› nas›l $G pºr°ùpH tesiriyle, yer alt›n-

da sert tafl› topra¤› delip, geçiyorsa aynen onun gibi 

$G pºr°ùpH ile mevki-i intiflara vaz olunan Sözler de, harika

bir tarzda arza yay›l›yor. Ve en münevver ve mükemmel
meyve olan beflerin mü’minlerinin kalplerine nüfuz edi-
yorlar. Bu bid’atlar›n kesreti ve muharriplerin bollu¤u

devrinde 
2 $G p¿ rPpÉpH kInÒ`/ã`nc kánÄpa rânÑn∏nZ mán∏«/∏nb mánÄpa røpe rºnc ile gars

olunan nur fidan›n›n yapraklar› olan, di¤er Sözler ve
Mektuplarla, bu kudsî fidan›n dal ve budaklar› olan Hiz-
bü’l-Kur’ân ve bu hizbin esas› ve seyyidi olan Muhterem
Üstad da bir h›fz-› gaybiye mazhar bulunuyorlar.

fiems-i risaletten gelen Kur’ânî Nurlar›n evvelen Üsta-
da ve buradan da biz bîçarelere, bizlerden de di¤er müfl-
taklara, ilh., intikal etmekte oldu¤unu tasavvur ettim. 
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arz: yer, dünya.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bid’at: Hz. Peygamber zaman›n-
dan sonra dinde meydana ç›kan
fley.
delâlet: delil olma, gösterme.
Emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n emri.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
gars: dikilmifl fidan.
h›fz-› gaybî: gizli koruma.
hârika: ola¤anüstü.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hizb: bir yere ba¤l› olan topluluk.
Hizbü’l-Kur’ân: Kur’ân taraftar›,
Kur’ân grubu.
ilh: ilâ-âhir sözünün k›salt›lm›fl›.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
kesret: çokluk.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.

mevki-i intiflar: yay›lma ala-
n›, yay›lma mevkii.
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mü’min: iman eden, inanan.
münevver: ›fl›kl›, parlak, ay-
d›n.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
mütevâz›: tevâzu eden, alçak

gönüllü olan, kibirsiz, göste-
riflsiz.
nebat: topraktan biten, yeti-
flen her türlü fley, bitki.
nur: Risale-i Nur eserleri.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
seyyid: efendi, en önde olan.
fiems-i Risalet: peygamberlik
günefli.

tarz: biçim, flekil.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.
temsil: örnek, misal.
tesir: etki.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vaz: sunma, aç›klama.
zat: kifli, flah›s.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Nice az topluluklar, nice kalabal›k topluluklara Allah’›n izniyle galip gemifllerdir. (Bakara Su-

resi: 249.)
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“Elhamdülillâh” dedim. Mühim bir rüyamda arz etti¤im
vecihle, Sözlerinizin mü’minlere intiflar›na küçük ce-
maatiniz inayet-i ‹lâhî ile ahize, vas›ta olmufllar. 
1 oônÑ`rcnG *nG s›rr›na mazhariyetle manevî galebeyi temin,

merkezdeki mürflidlerine müteveccih ve mürakip küçük
bir halka-i tevhidi teflkil edenler gibi, bu küçük cemaati-
nizin her biri arkas›nda, bir nispet-i mütezayide-i munta-
zama ile artan, mahrut fleklinde zümre-i muvahhidîni gö-

rür gibi oldum. 
2 pABÉ ǹ«pÑr`fn’rG oán`KnQnh oABÉnªn∏ ò©rdnG dedim. Bu kudsî ta-

savvuru kardefllerimize afla¤›daki levha ile daha ziyade
izaha çal›flaca¤›m. Bu nurlu tefekkür, bana büyük bir
ümit bahfletti. Muallim Cûdî’nin kasidesindeki flu m›sra›
da derhat›r ettirdi.

Cem’etti kabail ve fluubu

Mevlâya muhabbeti müsellem

Bir k›bleye ba¤lad› kulûbu

Sallâllâhü aleyhi vesellem.

‹flte, ittiba-› sünnete (HAfi‹YE) pek büyük ehemmiyet
veren muhterem Üstad›m›z da, bu as›rda 
3 lôj/ónb rÀnT uπoc '¤nY %G s¿pG s›rr›nca, içlerine saç›lan nifak 
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anlatma.
k›ble: namaza bafllarken yöneli-
nen taraf; Kâbe-i Muazzama’n›n
bulundu¤u Mekke-i Mükerreme.
kabâil: kabileler, bir soydan türe-
mifl boylar, oymaklar, cemaatler,
silsileler.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kudsî: mukaddes, yüce.
kulûb: kalpler, gönüller.
levha: tablo, çizelge.
m›sra: bir beytin sat›rlar›ndan her
biri, bir sat›rl›k manzum söz; bir
fliiri meydana getiren sat›rlar›n
her biri.
mahrutî: konik, koni fleklinde
olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
Mevlâ: Allah.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mü’min: iman eden, inanan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
müteveccih: dönük.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nisbet-i müfezayide-i muntaza-
ma: düzgün bir flekilde artan.
s›r: gizli hakikat.
fluûb: cemaatler, taifeler, kabile-
ler.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, tasarlama, kurma.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
temîn: elde etme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vas›ta: vesile, neden.
vecih: flekil, tarz.
ziyade: fazlas›yla.
zümre-i muvahhidîn: Allah’›n
birli¤ine inananlar›n oluflturdu¤u
topluluk.

1. Allah en büyüktür.
2. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. (Buharî, ‹lim: 10; Ebu Davud, ‹lim: 1; ‹bn-i Mace, Mukad-

dime: 17; Müsned, 5:196.)
3. Muhakkak ki Allah her fleye hakk›yla kadirdir. (Bakara Suresi: 20.)

HAfi‹YE: Hulusi’nin tekerrür etmifl min haysü lâ yefl’ur bir keramet-i ih-
lasiyesi fludur ki: Yeni yaz›lan ve daha ona göderilmeyen risalelerin mev-
zuunu teflkil eden bir esas› mektubunda yazar. Adeta istiyor. Çok defa ol-
du¤u gibi flimdi de, ittiba-› sünnete dair Mirkatü’s-Sünne’ye sarih bir su-
rette bir hiss-i kablel vuku ile talep ediyor.

ahize: al›c›, nakledici alet;
elektrik enerjisini mekanik
enerjiye dönüfltüren alet.
arz: sunma, bildirme.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
ba¤›fllayan, veren, affeden.
cem: toplama, biriktirme.
cemaat: topluluk.

derhat›r: hat›rda, hat›rda
olan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.

halka-i tevhid: bir halka.
inayet-i ilâhi: Allah’›n yard›m
ve ihsan›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ittiba-› sünnet: Peygamberi-
miz (a.s.m) sünnetine uyma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
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tohumu yüzünden, her gün biraz daha tevhidi b›rakanla-
r›, bir k›bleye ba¤lamak için, Sözler ve Mektubat nam›n-
daki Nurlu eserlerle ehl-i iman› irflada çal›fl›yor. Küffara,
hatta cin ve fleytanlara dahi, mebde-i nüzulündeki gibi,
nusus-i Kur’âniyeyi ilân ediyor. Mahfî i’caz› izhar ediyor.

Vahdettülvücuda dair olan risaleyi mühim zatlara oku-
duktan sonra, bir sevk-i manevî ile ihtiyars›z bir yere da-
ha gittim. Orada vahdetülvücut-meflrep sahibi âlim bir
zat› haz›r buldum. (HAfi‹YE) Vahdetülvücut hakk›ndaki mek-
tubu okudum. Daha do¤rusu ihtiyars›z olarak okudum.
Müstemi olan o mühim âlim, bidayette cüz’î itiraz par-
ma¤›n› uzatmak istedi. Sonuna kadar dinlemesini ihtar
ettim. Tamamen okuduktan sonra, o zat hayretinden
Sözler’in büyüklü¤ünü ve “Bu zamanda böyle büyük ke-
lâm› acaba kim yazabilir?” diye, merak› ve suali üzerine,
Kur’ân’›n feyzine mazhar olan Üstad›m›z› haber verince,
o zat tamam›yla arz-› teslimiyet eyledi.

‹flte, ihtiyar›m olmayarak bu acip tesadüf ve teslimiyet-
te, kader-i ‹lâhînin bu cilvesi, davam›za sad›k bir bürhan
ve tesadüf oyunca¤› olmad›¤m›za büyük bir delildir. 

Hulûsî-i Sâni

ìÕ
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HAfi‹YE: Elazizli Hac› fievket Hoca.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
arz-› teslimiyet: ikna olma, tes-
lim olma.
bidayet: bafllang›ç.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cilve: tecelli, görüntü.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
cüz’î: az bir parça.
dair: alakal›, ilgili.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
defa: kere, kez, yol.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
feyz: ilim, irfan.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hafliye: dipnot.
hâz›r: mevcut, amade.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtiyar: irade, tercih.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
ittiba-› sünnet: Peygamberimiz
(a.s.m) sünnetine uyma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›ble: namaza bafllarken yöneli-
nen taraf; Kâbe-i Muazzama’n›n
bulundu¤u Mekke-i Mükerreme.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kelâm: söz, konuflma.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
yeti inkâr edenler.
mahfî: Gizli, sakl›.
mazhar: nail olma, flereflenme.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,

düflkünlük.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
mevzu: konu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstemi: dinleyen, dinleyici,
ifliten.
nam: ad, isim.
nusus-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hükümleri.
risale: Risale-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.

sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sarih: aç›k, âflikar.
sevk-i manevî: mana ilgili
yönlendirme.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
talep: isteme, dileme.
tekerrür: tekrarlanma.
tesadüf: rastlant›.
teslimiyet: teslim olma, bo-
yun e¤ifl.
teflkil: oluflturma, flekillendir-

me.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vahdetülvücut: vücudun bir-
li¤i, varl›¤›n bir ve tek oldu¤u
düflüncesi, varl›klar› bir bilme
düflüncesi: varl›¤›n tek oldu-
¤unu, her fleyin bir olan Al-
lah’›n de¤iflik görünüflleri ol-
du¤una inanma temeline da-
yanan tasavvufî görüfl.
zat: kifli, flah›s.
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Œ 2 0 4 œ
(Bu gelecek iki f›kra ikinci Sabri olan 

Haf›z Ali Efendinindir.)

Bu defa istinsah›na muvaffak oldu¤um Yirmi Doku-
zuncu Sözü istinsah›m esnas›nda ‹kinci Esas›n Medarlar
nam›yla, “biner mumluk elektrik lâmbalar›” hizas›na gel-
di¤imde, flöyle bir fikir kalbime geldi; kalemi b›rakarak
düflündüm ve düflündü¤ümü aynen yaz›yorum:

Üstad›m, beka-i ruh ve haflir hakk›nda Cenab-› Hak
taraf›ndan bize o hakaika giden yolu göstermifl. Gösteri-
len hakikatin yolunda hevesat-› nefsaniyeye hofl gelme-
yen fleyler vard› ki, bize uzun ve karanl›k. ‹flte flimdi se-
râser nur olan Sözler ve o Nur Fabrikas›n›n elektrik lâm-
balar› ve kuvve-i cazibeleri; o yolu pek parlak gösterdi¤i
gibi, pek yak›ndan cezp edip hemen yak›n ve yak›ndan
daha yak›n oldu¤unu göstermekle beraber havf yerine
emniyet, zakkum yerine asel bahflediyorlar. Ve fevkalga-
ye hikmetlerini beyanda aczimi itirafla, lisan›m›n döndü-
¤ü kadar derim:

u≥nëpHnh pº«/µ`nërdG p¿'Grôob u≥nëpHnh pº«/¶n©rdG n∂pªr°SpG u≥nëpH +uÜnQ Énj
1 pΩnôrcn’rG n∂pÑ`«`/ÑnM derya-i nurun baflkumandan› olan Üsta-

d›m› raz› oldu¤un amel üzerine sabit ve raz› olaca¤› ame-
line teshil ve müyesser k›l, âmin!..

Ali
ìÕ
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me.
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
lisan: dil.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müyesser: nasip olan.
nam: ad, isim.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
serâser: bafltan bafla, tamam›yla,
bütünüyle, büsbütün.
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
umum: bütün, herkes.
zakkum: ac›, zehir.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel: ifl, uygulama, yapma.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
asel: bal.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,
sonsuzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).

cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
defa: kere, kez, yol.
derya-i nur: nur denizi.
emniyet: güven, güvenilir.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fevkalgaye: son derecede.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haflir: k›yametten sonra bü-

tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
havf: korku, korkma.
hevesat-› nefsaniye: nefse
ait geçici, çirkin arzu ve istek-
ler.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-

1. Ey Rabbim, ‹sm-i Azam›n hakk› için ve Kur’ân-› Hakîm’in hakk› için ve Habib-i Ekrem’in
hakk› için...
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Serâser nur olan umum Sözler’in hakikatini beyanda-

ki âlî, galî, el yetiflmez makam-› mana-i mefhumunu, de-
¤il flimdi zaman›n z›nd›klar›, tâ eski inatç› ve bunlara mü-
flabeheti olan Firavunlar, Nemrutlar anlasalard›, iman
ederlerdi, dedim ve size çok dua ettim.

Ali
ìÕ

Œ 2 0 6 œ
(Hulûsî Beyin f›kras›.)

Yirmi Beflinci Söz, i’caz-› Kur’ân’› çok parlak bir tarz-
da ispat eden, ehl-i Kur’ân’a mesnet, melce ve mahzen-i
esrar; ve güruh-i isyan ve tu¤yan ve küfrana bütün leva-
z›mat-› harbiyeyi cami, muhlik bir silâhhane; y›k›lmaz,
afl›lmaz, geçilmez bir sur; burç ve borusu muhkem, ma-
huf ve müthifl bir kal’a-i polat ve bedendir. Hakikat böy-
le olmakla beraber Kur’ânî sûra dayanan, Kur’ânî kale-
ye iltica eden çok acip ve harika Kur’ânî esrar›n tetkiki-
ne koyulan, Kur’ân’› kendilerine delil-i flefî, imam, refik,
muhaf›z bilen hadimü’l-Kur’ân nam›na esrar-› Kur’ân’a
inayet-i Hakla, muttali hakaik-› Kur’ân’a lütf-i Hak’la afli-
na, rumuzat-› Kur’ân’a avn-i Hak’la vâk›f, müdakkik,
muarrif, mübeflflir Üstad›mdan flunu ö¤renmek istiyor ve
bunu kalben cidden çok arzu ediyorum.

Hulûsî
ìÕ
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
aflina: bilinen, tan›nan.
avn-i Hak: Hakk›n, Allah’›n yard›-
m›.
bâru: kale duvar›, sur.
beyan: anlatma, aç›klama.
burç: kule.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
delil-i flefî: affedilme, ba¤›fllama
k›lavuzu rehberi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli, Kur’ân’a
inan›p ona uyanlar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
esrar-› Kur’ân: Kur’ân’›n s›rlar›,
Kur’ân’a ait gizlilikler.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
Firavun: Hz. Musa’n›n (a.s.) müca-
dele etti¤i M›s›r hükümdar›.
galî: de¤erinden çok pahal› olan
(fley.
güruh-i isyan: isyan edenler top-
lulu¤u.
hâdimü’l-Kur’ân: Kur’ân hizmet-
kâr›, Kur’ân’a hizmet eden.
hakaik-i Kur’ân: Kur’ân’›n esasla-
r›, gerçekleri.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
imam: namazda kendisine uyu-
lan, Müslüman cemaate namaz
k›ld›ran kifli.
iman: inanç, itikat.
inayet-i Hak: her fleyin en do¤ru-
sunu yapan Cenab-› Hakk’›n ko-
rumas›, yard›m›.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kal’a: büyük hisar.
kal’a-i polat: demir gibi sa¤lam
kale.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
levaz›mat-› harbiye: harp, savafl
için lâz›m olan fleyler, levaz›mlar.
lütf-i Hak: Allah’›n lütfetmesi.
mahuf: korkunç, korkulu (yer.
mahzen-i esrar: s›rlar›n mahzeni,

s›rlar›n sakl› bulundu¤u yer.
makam-› mana-i mefhum:
kavramlardaki anlama maka-
m›.
melce: s›¤›n›lacak yer.
mesnet: dayan›lacak fley, da-
yanak, dayan›lan.
muarrif: tarif eden, etraf›yla
anlatan, bildiren.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
muttali: bir iflten haberi olan,
bilgili, haberdar.
mübeflflir: müjdeleyen, müj-

deci, iyi haber vererek sevin-
diren.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
mühlik: tehlikeli.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl, and›rma.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nam: ad›na, yerine.
Nemrut: Hz. ‹brahim’i atefle
att›ran kâfir hükümdar.
refik: arkadafl, yoldafl.
rumuzat-› Kur’ân: Kur’ân’›n

remizleri, iflaretleri.
Serâser: bafltan bafla, tama-
m›yla, bütünüyle, büsbütün.
sur: kale, hisar.
tarz: biçim, flekil.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hid-
detlenme.
umum: bütün, herkes.
vâk›f: blgilenme, bilme.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz Kardeflim Mustafa Efendi!

Baz› emarelerle ve baz› zevat›n hüsn-i flahadetiyle ba-
na kanaat gelmifltir ki, zat›n›z dahi Müezzinzade Bekir
Efendi gibi bana ciddî bir talebe ve samimî bir ahiret kar-
defli olabilirsiniz. Hem senin merhum pederin Hac› Said
Efendi, silsile-i duamda çoktan beri dâhildir.

Bu defaki gayet k›ymettar hediyen olan Zemzem suyu
ve Medine-i Münevvere hurmas›na mukabil, gayet k›y-
mettar ve ehl-i iman mabeyninde nihayet derecede mu-
teber ve ehl-i dalâlet bafl›nda saika gibi tesir gösteren
“Otuz Birinci Söz” olan Miraç ve fiakk-› Kamere dair ri-
saleyi ve vahdaniyet ve marifetullah ve muhabbetullaha
dair ve ehl-i tahkik meyan›nda emsalsiz ve pek meflhur
ve nuranî üç mevk›fl› olan “Otuz ‹kinci Söz”ü takdim edi-
yorum. E¤er zat›n›z hatt› güzel bir zat› bulup size (kendi-
nize) istinsah etsen çok iyi olur. Fakat tashihine dikkat
edilsin. Bir iki defa, kardeflim Seyyid fiefik’in muavene-
tiyle mukabele edilsin. Sonra Bekir Efendi als›n. Kendi-
ne ve kay›npederine yazd›rs›n. E¤er zat›n›z öyle iyi bir
kâtip bulamad›n›z, asl› sana kalmak ve birkaç defa Bekir
Efendi ile beraber okumak flart›yla Bekir Efendiye veya
Mehmed Efendi veya Haf›z Hidayet Efendi gibi k›ymetini
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anlama, bilme.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mevk›f: k›s›m, parça, bölüm, bi-
rim.
meyan: orta, ara, miyan.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muavenet: yard›m.
muhabbetullah: Allah sevgisi,
Cenab-› Hakka karfl› duyulan sev-
gi.
mukabele: karfl›l›k.
mukabil: karfl›l›k.
muteber: geçerlili¤i olan, geçerli.
nihayet: son.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
peder: baba.
saika: y›ld›r›m.
samimî: içten, candan, gönülden.
silsile-i dua: devam eden dua.
fiakk-› Kamer: ay›n ikiye bölün-
mesi; Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Cenab-› Hakk›n izniyle, bir par-
mak iflaretiyle ay› ikiye bölmesi
suretiyle gösterdi¤i büyük mu’ci-
ze.
flart: koflul.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tesir: etki.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
zat: kifli, flah›s.
Zemzem: Kâbe-i Mükerreme’nin
yan›nda bulunan kuyunun ad› ve
bu kuyunun suyu.
zevat: zatlar, flah›slar, kimseler.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
ciddî: gerçek, hakikat.
dahil: girme, içinde olma.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-

dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsalsiz: benzersiz.
gayet: son derece.

hüsn-i flahadet: lehinde fla-
hitlik.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kanaat: inanma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
mabeyn: aras›nda.
marifetullah: Allah’› tan›ma,

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selam› Rahmet ve berekât› üzerinize olsun.
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takdir eden ve münasip gördü¤ün zatlara ver, kendileri-
ne yazd›rs›nlar.

Haber alm›fl›m ki, Arabî olarak eski huruf ile Matbaa-i
Evkafta tab edilmek izni varm›fl. E¤er Cenab-› Hakk›n
rahmetiyle, Türkçe olarak eski hurufa müsaade-i resmî
oldu¤u dakikada ve Bekir Efendi flu iki risaleyi Seyyid fie-
fik’in taht-› nezaretinde tashihine gayet dikkat etmek
flart›yla çabuk tab’ ediniz. Tab masraf›n› da kesenizden
sarf etmeye mecbur de¤ilsiniz. Çünkü Haflir Sözüne sek-
sen banknotu sarf ettik, üç yüz banknotu kazand›k. De-
mek bunlar sat›lmayacak mallar de¤ildir. Müslüman ruh-
lar› bunlara g›da gibi muhtaçt›rlar. Yaln›z iki yüze yak›n
aboneler bulunsa, birisi tab’ edilse hem fiyat›n› ç›karabi-
lir, hem baflka risalelerin de tab’›na medar olabilir. Halk-
lardan sadaka kabul etmedi¤im gibi, kitaplar›m›n da sa-
dakalarla tab’›n› kabul etmem. Yaln›z gayretinizi ve him-
metinizi Onuncu Söz gibi, yaln›z yanl›fls›z ve güzelce
tab’›na ve matbaadaki tashihat›na sarf ediniz. Ve birinci
olarak tab ettirdi¤iniz risalenin masarif-i tab’iyesi ne ka-
dar ise bana bildiriniz. Ben borç eder, para gönderirim.

E¤er tab’›na muvaffak oldunuz ise, zat›n›z pederiniz
gibi çok sevdi¤iniz Medine-i Münevere ve Mekke-i Mü-
kerreme ahalisine bir miktar nüsha gönderseniz çok iyi
olur. Belki eski hediyelerinizden daha hay›rl› hediye hük-
müne geçecektir, inflaallah.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
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ahali: halk.
Arabî: Arapça.
banknot: kâ¤›t bir lira.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
huruf: harfler.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›ymet: de¤er.
Matbaa-i Evkaf: vak›flar matbaa-
s›.

medar: sebep, vesile.
Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.
Mekke-i Mükerreme: ke-
remli, aziz, mukaddes Mekke
flehri.
muhtâc: gerek duyan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münasip: uygun.
müsaade-i resmî: resmî izin,
resmî makamlar›n, kanunla-
r›n müsaadesi.

nüsha: kitap.
peder: baba.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan

yard›m.
sarf: harcama.
flart: koflul.
tab: basma.
taht-› nezaret: gözetim alt›n-
da.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.

1. Gerçek baki olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 0 8 œ

(Hulûsî Beye hitapt›r.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz kardeflim!

Sizler sabah ve akflam duamda dâhilsiniz. Siz dahi be-
ni duan›zda dahil ediniz. fiu âlemde mü’minin mü’mine
karfl› en büyük yard›m› dua iledir. E¤er bir adam, dostun-
dan emin ise, ki gurura girmez, onu flükre sevk etmek
için tahdis-i nimet nev’inden ona ait bir k›s›m ihsanat-›
Rabbaniyeyi bahsetse, beis yoktur zannederim. ‹flte seni
gurursuz bildi¤im için bu s›rr› sana aç›yorum. fiöyle ki:
Ben Sözleri yazarken ihtiyars›z olarak ekser temsilât›, flu-
unat-› askeriye nev’inden zuhur ediyordu. Ben hayret
ediyordum. Neden böyle yaz›yorum, sebebini bilmiyor-
dum. Sonra hat›r›ma geldi ki, belki istikbalde flu Sözleri
hakk›yla anlayacak, kabul edip h›rz-› can edecek en mü-
him talebeleri askeriyeden yetiflecek. Onun için böyle
yazmaya mecbur oluyorum, düflünüp o kahraman asker-
leri bekliyordum. ‹flte ma¤rur olma, flükret; sen o asker-
lerden bahtiyar birisin ki, evvel yetifltin. Yirmi dört adet
Sözleri meflag›l-i dünyeviye içinde yazmakl›¤›n, benim
bu hüsn-i zann›m› te’yit etti. Fakat bakî kalan Sözler çok
mühimdirler. Hususan ‹’caz-› Kur’ân ve Kader Sözleri,
inflaallah ötekileri sana yazd›ran, bunlar› dahi yazd›racak. 
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si.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
meflagil-i dünyeviye: dünya
meflgaleleri, dünyaya ait u¤rafllar.
mü’min: iman eden, inanan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nev: cins.
nev: tür, çeflit.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
sevk: yöneltme, gönderme.
fluunat-› askeriye: askerî ifller,
hizmetler.
flükür: teflekkür.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma.
talebe: ö¤renci.
temsilât: temsiller, örnekler.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selam› Rahmet ve bereketleri üzerinize olsun.

âlem: dünya.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bâkî: daimi, sonsuz.
beis: zarar, korku.
dahil: içine alma, sokma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekser: en çok, daha ziyade.
emin: inan›l›r, güvenilir.

evvel: önce.
gurur: kibir, böbürlenme.
h›rz-› cân: ba¤r›na bas›p can›
gibi koruma, can› gibi sakla-
ma.
hitap: söylem.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n

mu’cizeli¤i.
ihsanat-› Rabbaniye: her fle-
yi terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk›n iyilikleri, ba¤›flla-
r›.
ihtiyar: irade, tercih.
inflaallah: Allah izin verirse.
istikbal: gelecek zaman.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-
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fiimdiye kadar yazd›¤›n Sözleri bir vakit gönder, güzelce
tashih edip gönderece¤im. Merhum Muallim Cudi’nin
kasidesi mübarektir. Cenab-› Hak o zat› flefaat-i Kur’ân’a
mazhar etsin. Görmemifltim, görmesinden memnun ol-
dum, Allah senden raz› olsun. Yazd›¤›n salâvat-› flerife
ise, onun hususunda bir fleye rastgelmedim. Fakat onda-
ki letafet ve nuraniyet gösteriyor ki, onun hakk›nda zik-
redilen sevaba ve fazilete lây›kt›r. ‹flittim ki, Onuncu Söz-
den sen kendi nüshan› pederinize göndermiflsiniz. Ben
ona mukabil bir nüshay› kardeflime hediye ediyorum. O
nüshada, fehmi teshil edecek çok yerlerinde çizgi çekil-
mifl. Onu fieyh Mustafa, Hakk› Efendi, Hüseyin Efendi-
ye veriniz ve daha sair bildi¤inize gösteriniz. Tâ onlar
nüshalar›n› onun gibi yaps›nlar. Kardeflim, flu gurbet,
esaret yaln›zl›k vahfletinde fieyh Mustafa, Hakk› Efendi,
sen ve Hüseyin Efendi gibi nurlu dostlarla ünsiyet edip
teselli buluyorum. Cenab-› Hak beni de, sizi de tarik-›
Haktan flafl›rtmas›n. Âmin.

fieyh Mustafa, Hakk›, Hüseyin ve Ethem Efendilere
dua ederim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
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âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fehm: anlay›fl.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
husus: mevzu, konu.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.

mazhar: nail olma, flereflen-
me.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli.
nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
nüsha: suret.
peder: baba.

raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
salâvat-› flerife: Hz. Muham-
med (a.s.m.) için yap›lan dua-
lar.
flefaat-› Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in ba¤›fllanmaya vesile ve
sebep olmas›, Kur’ân’›n flefa-
atçi olmas›.
tarik-› Hak: hak ve hakikat
yolu.

tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teshil: kolaylaflt›rma, kolay
hale getirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vahflet: ›ss›zl›k, tenhal›k, yal-
n›zl›k.
zat: kifli, flah›s.
zikr: anma, bildirme.

1. Gerçek baki olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 0 9 œ
(Hulûsî Beye hitapt›r.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
päGnôp°TÉnY pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
3 pQƒtædG pándÉn°SpQ pAGnõrLnG pánHÉnà`pµpd p±hoôr°ünªrdG n∂pfÉnenR p≥pFÉnbnO

Gayyur, ciddî, halis ve muhlis ahiret kardeflim!

Evve len : Size Otuz ‹kinci Sözün ‹kinci Mevk›f›n›
gönderdim.(HAfi‹YE) Dikkat ile okuyunuz ve güzelce yaz›-
n›z. Hatalar varsa da tashih ediniz. Acele ve hazin bir
kalp ile yaz›ld›¤› için içinde müflevvefliyet bulunacakt›r.

San iyen: Muvakkat bir fütur, bir tembellik sizde ar›z
oldu¤unu yaz›yorsunuz. Baharda kan›n galeyan›ndan ge-
len ve gecelerin k›salmas›ndaki uykusuzlu¤undan nefl’et
eden ve müstemilerin kalpleri ifllere teveccüh etmelerin-
den tevellüt eden rehavet ve füturdan baflka, meyan›m›z-
daki münasebet-i ruhiyenin rab›tasiyle, musibetin eseri
olarak bendeki sars›nt›n›n size in’ikâs› ve sirayet etmesi
mümkündür.

Merhum Abdurrahman’›n vefat› zaman›nda bilmedi-
¤im hâlde, o münasebet-i ruhiye cihetiyle fazla bir sars›n-
t›y› ramazan-› flerifte hissettim. fiimdi anlad›m ki, fluurî
ve ihtiyarî olmayan çok in’ikâsat vard›r.
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birim.
meyan: ara, s›ra, dönem.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
musibet: felaket, bela.
muvakkat: geçici.
münasebet-i ruhiye: ruhî müna-
sebet, ruhî ba¤.
müstemi: dinleyen, dinleyici, ifli-
ten.
müflevvefliyet: kar›fl›kl›k, karma-
kar›fl›k vaziyet.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤.
ramazan: Kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
ramazan-› flerif: mübarek, flerefli
Ramazan ay›.
rehavet: tembellik, gevfleklik, ih-
malkârl›k, uyuflukluk, gayretsiz-
lik.
saniyen: ikinci olarak.
sirayet: bulaflma, geçme.
fluurî: fluurluca, bilinçli flekilde.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vefat: ölüm.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Risaletü’n-Nur eczalar›n› yazmak için sarf edilen zaman›n dakikalar› say›s›nca Allah’›n se-

lâm›, rahmet ve berekât› üzerinize olsun.

HAfi‹YE: Birinci Mevk›f› ise ramazan hediyesidir.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ar›z: sonradan meydana gel-
me.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin
olan kifli.
cihet: yön.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk

olarak.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
galeyan: coflma, çalkalanma,
kaynama.
gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan.
halis: hilesiz, kat›ks›z, ka-
r›fl›ks›z, saf, duru.

hafliye: dipnot.
hazin: hüzünlü, ac›kl›.
hitap: söylem.
ihtiyarî: kendi iste¤iyle, seçe-
rek.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mevk›f: k›s›m, parça, bölüm,
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Fakat kardeflim, sen flimdi iki vazifeyi görmekle mü-
kellefsin: Biri kardeflim Hulûsî Beyin vazifesi; biri de, ev-
lâd-› maneviyem ve biraderzadem ve bir deha-i nuranî
sahibi olmak pek muhtemel olan Abdurrahman’›n vazi-
fesi de size ilâve edildi. O benim hakikî bir vârisim idi.
Yazd›klar›m› ve mal›m› kendi mal› telâkki ederdi, öyle de
sahib oluyordu. Sen de bundan sonra yaz› ve sözleri, se-
nin hocan›n yaz›s› diye tutma; kendi mal›n ve senin söz-
lerindir bil, öyle sahib ol. Hakk› Efendiye söyle ki, o da
kardeflim Abdülmecid yerinde kendini anlas›n ve onun
vazifesiyle mükellef oldu¤unu bilsin.

Sa l i sen : Otuz Üçüncü Sözden baflka Söz yaz›lmak
ihtiyac› kalmad›. Hem fler’an çok mübarek bu otuz üç
adetten baz› esbaba binaen vazgeçmeyece¤im. Hem de
hakaik-i esasiye-i Kur’âniye ve imaniyenin elzem ve lâ-
z›m olan k›s›mlar› hemen ekseriyet-i mutlaka itibar›yla
yaz›lm›flt›r.

Ümit ediyorum ki, Cenab-› Hak kabul etse tevfik ver-
se, yaz›lanlar dalâlet bulutlar›n› da¤›tmaya kâfîdirler. Her
derdin devas› içinde var demeyece¤im, fakat mühlik
dertlerin a¤leb devas› yaz›lanlarda vard›r. Siz onlar›n mü-
talâas›n›, k›ymettar bir ibadet olan tefekkür nev’inde te-
lâkki ediniz. Ve onlardaki ilmi, envar-› imandan ve mari-
fetullahdan tasavvur ediniz ki usanç vermesin. Hem siz-
de ve müstemiînde ifltiyak oldu¤u zaman okuyunuz. Bâ-
kî selâm ve dua.

Kardefliniz
Said
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a¤leb: daha kuvvetli, çok kuvvet-
li, en çok galip.
bâkî: daimi, sonsuz.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
deha-i nuranî: nuranî bir deha.
deva: ilaç, çare.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
envar-› iman: iman nurlar›, iman

par›lt›lar›.
esbap: sebepler, vas›talar.
evlâd-› maneviye: manen
çocu¤u durumunda olan.
hakakiye-i esasiye-i
Kur’âniye: Kur’ân’›n bildirdi¤i
as›l gerçekler.
hakikî: gerçek.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kâfî: yeterli.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.

muhtemel: olas›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühlik: helâk eden, öldüren,
öldürücü.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
müstemi: dinleyen, dinleyici,
ifliten.
mütalâa: dikkatli okuma, tet-
kik etme.
nevi: tür, çeflit.
salisen: üçüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
fler’an: fleriata göre, fleriat ba-
k›m›ndan, fleriatça.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
telâkki: anlama, kabul etme.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
vâris: mirasç›.
vazife: görev.
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Otuz Üçüncünün Birinci Makam›na dair sen fikrini yazd›n,
Be¤endi¤ini gösteriyorsun. Hakk› Efendi ile Müftü Efendi ve
sair ihvanlar›n da nas›l bulduklar›n› anla, bana yaz. Umum kar-
defllerime selâm ve dua ediyorum, onlar›n duas›n› istiyorum.

Hulûsî Bey kardeflim, o senin selefine mektubunu oku, ve
ona ac› ve ona dua et.

ìÕ

Œ 2 1 0 œ

(Hulûsî Beye hitaben yaz›lm›fl bir mektuptur.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

rónérHn’rG pÜÉn°ùpM pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
3 pQƒtædG pándÉn°SpQ pAGnõrLnG røpe o¬n`JrCGnônb Éne p±hoôoM pOGnórYnG

Sevgili Kardeflim!

Seni teflvik için de¤il, çünki teflvike muhtaç de¤ilsin.
Hem medar-› fahir olmak için de¤il, çünkü fahr ise ucb
ve riyaya medard›r. Belki sana medar-› flükür olmak için
diyorum ki.

Sen ve Hakk› Efendi benim için yüz ciddî talebe hük-
müne geçtiniz. Hatta diyebilirim ki: Kader-i ‹lâhî beni bu
yerlere göndermesi, sizleri flu vazife-i kudsiyede uyand›r-
mak içinmifl. fiimdi flu zamanda iman-› tahkikînin dersi-
ni vermek pek büyük bir fazilettir ve kudsî bir vazifedir. 
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selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
selef: önce geçen; bir yerde, bir
iflte, bir hâl ve mevkide di¤erin-
den önce bulunmufl olan kimse.
talebe: ö¤renci.
ucb: kendini be¤enmifllik, kibir,
gurur.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.

ciddî: mühim, önemli.
dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fahir: övünme, böbürlenme.
fazilet: de¤er.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihvan: kardefller.

iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kudsî: mukaddes, yüce.
medar: sebep, vesile.
medar-› fahir: övünme sebe-

bi.
medar-› flükür: flükür sebebi.
muhtâc: gerek duyan.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Risaletü’n-Nur’un parçalar›ndan okudu¤un harflerin say›lar›n›n ebced hesab› de¤erince

Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› üzerinize olsun.
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‹man-› tahkikîyi tafl›yan bir mü’min, çok mü’minlere bir
nokta-i istinat olur ki; fluursuz olarak avam-› mü’minîn o
iman-› tahkikî sahibinin kuvvet-i iman›na istinat ederek
kuvve-i maneviyeleri k›r›lmaz, dalâletlere karfl› dayan›r-
lar.

‹flte flöyle bir derste bulundu¤unuz için Cenab-› Hakka
yüz binler flükür etmelisiniz. Ben de Cenab-› Hakka yüz
binler flükür ediyorum ki, o kuvvetli omuzlar›n›z yüküm
alt›na girdi¤i için zay›f omuzum a¤›rl›ktan kurtulup ru-
hum rahat etti. ‹stirahat bulan ruhum size takdirkârâne
ve minnettarâne bak›yor. Ve mes’uliyetten kurtulan kal-
bim de muvaffak›yetinize dua ediyor. Ve icra-i vazife için
çok düflünmekten kurtulan akl›m da sizi tebrik ediyor.
Ben flu vazife-i kudsiyede bilmeyerek istihdam olunur-
dum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyars›n›z. ‹nfla-
allah niyet-i hâliseniz, benim müflevvefl niyetimi dahi tas-
hih edecektir. fiimdi baflka bir kaç noktay› size beyan
ediyorum.

Evve lâ : Yazd›¤›m baz› fleylere dair fikrinizi soruyor-
dum. Maksad›m, “gördü¤üm hakikat acaba hakikat m›-
d›r?” diye sormuyorum. Belki, “Hakikate aç›lan yol, aca-
ba umuma yol olabilir mi?” diye soruyorum. Çünkü
umumun telâkkisini sizin kadar bilmiyorum.

San iyen: Misafir Müftüye ve fieyh Mustafa’ya size
gönderilen mektubun birer suretini verdi¤in için iyi etti-
niz. Hatta bana da bir suret gönderiniz. Hem bira-
derzadem olan o müftünün o¤luna deyiniz ki, benim 
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avam-› mü’minîn: mü’minlerin
genifl halk tabakas›, avam olanla-
r›.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
beyan: anlatma, aç›klama.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dair: alakal›, ilgili.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet: görev yapma, vazife al-
ma.
icra-i vazife: görevin yerine geti-
rilmesi.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.

inflaallah: Allah izin verirse.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
istinat: dayanma, güvenme.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
minnettarâne: minnetli ola-
rak, minnet duyarak, minnet-
le.

muvaffak›yet: baflar›.
mü’min: iman eden, inanan.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, düzensiz, karmakar›fl›k.
niyet: maksat, meram.
niyet-i halise: samimi niyet.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
saniyen: ikinci olarak.
suret: nüsha, kopya.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
flükür: teflekkür.
takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
telâkki: anlama, anlay›fl.
umum: bütün, herkes.
vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.
zaif: zay›f.
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taraf›mdan ahiret kardeflim ve Kur’ân hizmetinde arka-
dafl›m ve meflreben celâlli olan pederine yazs›n: Selâm,
duamla beraber ondan istiyorum ki, beraber götürdü¤ü
envar-› Kur’âniyenin sühulet-i intiflarlar› için irflad ve na-

sihatinde 
1 Ékæu«nd k’rƒnb o¬nd n’ ƒo≤na ayetindeki lütf-i irflad› kendine

rehber etsin.
Rab ian: Sordu¤un suallere dair yan›mda kitap bu-

lunmad›¤› için Hanefî ulemas›n›n kavillerini ve ehadisin
rivayetlerini flimdilik bilmiyorum. Fakat bence böyle ef-
daliyet meselesinde, kabul-i ammeyi ihsas eden âdet-i
cemaat medar-› tercihtir. Âdet-i ‹slâmiye nas›l gelmifl, o
daha efdaldir.

Birinci sualiniz: E¤er Kur’ân okunurken, namaz›n,

tesbihat›n tetimmesi ise, k›bleye karfl› duranlar vaziyetle-
rini bozmamak evlâd›r. Yaln›z müezzinin önündeki adam
arkas›n› çevirsin, yahut çekilsin. E¤er Kur’ân müstakil
olarak okunursa, okuyana karfl› teveccüh etmek evlâd›r.
Hem cihat-› sitte ile mukayyet olmayan, ruh kula¤›yla
dinleyen adam k›bleye karfl› teveccüh etse ve cismanî ku-
la¤›yla dinleyen adam, okuyana karfl› teveccüh etse evlâ-
d›r.

‹kinci sualiniz: Cemaatin ifltiyak›na ve okuyan›n ni-

yetine göre efdaliyet tahavvül eder. (HAfi‹YE)
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ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
k›ble: namaza bafllarken yöneli-
nen taraf; Kâbe-i Muazzama’n›n
bulundu¤u Mekke-i Mükerreme.
kabul-i amme: umumun kabulü,
genel kabul.
kavl: söz.
lütf-i irflat: Allah’›n, lütfuyla in-
sanlar› hidayete erdirmesi.
medar-› tercih: tercih sebebi.
mesele: konu.
meflreben: manevî feyiz ve haz
al›nan yol itibariyle.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
müezzinin: müezzinler, ezan
okuyanlar.
müstakil: tek kifli, tek olarak.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
niyet: maksat, meram.
rabian: dördüncü olarak.
rivayet: aç›klama, nakledilen
sözler ve olaylar.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
Selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sual: soru.
sühulet-i intiflar: intiflar etme,
yay›lma kolayl›¤›; kolayl›kla yay›l-
ma, da¤›lma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
dönme, dönüfl, baflkalaflma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
teveccüh: yüzünü bir yöne çevir-
me, yönelme, yönelifl.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vaziyet: durum.

1. Ona yumuflak söz söyleyin. (Taha Suresi: 44.)

HAfi‹YE: ‹kinci Sual: Sabah ve akflam namazlar›ndan sonra Sure-i

Haflrin sonunda …/òsdG *G nƒog ’den bafllamak sünnet iken …/ƒnà°rùnj n’ ’den

bafllanmas›, efdaliyeti terk olur mu?

âdet-i ‹slâmiye: ‹slâmî âdet,
gelenek ve kaideler.
âdet-i cemaat: toplumun
adeti.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cihât-› sitte: alt› cihet, alt› ta-
raf. (sa¤-sol, ön-arka ve alt-
üst.).

cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efdâl: faziletli, üstün, geçerli.
efdaliyet: efdallik, faziletlilik,
faziletçe üstünlük.
ehadis: Hz. Peygamberin söz-
leri.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân
nurlar›, Kur’ân par›lt›lar›,
›fl›klar›.

evlâ: daha uygun, daha lây›k,
daha iyi.
Hanefî: ‹mam-› Azam Ebu Ha-
nife’nin kurucusu oldu¤u,
dört hak mezhepten biri.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
irflat: mürflidin ya da irfan sa-
hibi birinin, bir kimseye tari-
kati ve Allah yolunu göster-
mesi.
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Üçüncü sualiniz: Üç ihlâs bir fatiha muhtasar bir

hatim hükmünde oldu¤undan ona vakit tahdit edilmez.
Her vakitte gayet müstahsendir.

Dördüncü sualiniz:
1 pΩGnôrcr’Gnh p∫nÓnérdGGnPÉnj nârcnQÉnÑnJ oΩnÓ°sùdG n∂ræpenh oΩnÓ°sùdG nârfnG -nG
kelâm›n›, de¤il yaln›z müezzin, her bir musalli, her bir
namaz›n selâm›ndan sonra söylemesi fiafiîce sünnettir.
Hanefîce dahi müezzin için her namazda sünnet olmas›
gerektir.

Umum ihvanlara selâm ve bayramlar›n›z› tebrik ediyo-
rum.

Ahiret Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
Œ 2 1 1 œ

(Hulûsî Beye yaz›lan bir mektuptur.)
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

päGsQnP pÜrô°nV pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
4 rºocpôrªoY p≥pFÉnbnO päGnôp°TÉnY »/a rºocpOƒoLoh

Aziz kardeflim, hamiyetli arkadafl›m, gayretli talebem,
sevgili biraderzadem!

Senin güzel mektubun bana flifal› oldu. Ben ziyade ra-
hats›z iken onu okudum, bana bir sürur verdi, o sürur 
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ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
fatiha: Kur’ân-› Kerim’in birinci
suresi.
gayet: son derece.
hamiyet: millî onur ve haysiyet.
Hanefî: ‹mam-› Azam Ebu Hani-
fe’nin kurucusu oldu¤u, dört hak
mezhepten biri.
hatim: Kur’ân’›n bafltan sona ka-
dar okunmas›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihvan: kardefller.
kelâm: söz, konuflma.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
musallî: namaz k›lan, befl vakit
namaza devam eden, befl vakit
namaz› düzenli olarak k›lan.
müezzin: ezan okuyan kimse.
müstahsen: istihsan edilmifl, her-
kesin güzel bulup be¤endi¤i, be-

¤enilmifl, güzel, makbul.
selâm: namaz› bitirirken ba-
fl›n sa¤a ve sola çevrilmesi.
sual: soru.
sünnet: farz ibadetler d›fl›n-
da, Hz. Muhammed’in (a.s.m.)

yapmay› âdet edindi¤i iba-
detler.
sürur: sevinç, mutluluk.
fiafiî: ‹mam-› fiafii’nin kurdu-
¤u mezhep.
flifa: deva, ilaç.

tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.

talebe: ö¤renci.

umum: bütün, herkes.

ziyade: fazlas›yla.

1. Allah’›m, sen Selâms›n; selâm ve selâmet de ancak sendendir. Ey ikram ve büyüklük
sahibi! Senin flan›n na yücedir. (Müslim, Mesacid: 135, 136; Ebu Davud, Vitr: 25; Tirmizî, Salat:
108; Müsned, 5:275, 280; 6:62, 184, 235.)

2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Ömür ömür dakikalar›n›z›n aflireleriyle vücudunuzdaki zerrelerin çarp›m› say›s›nca Allah’›n

selam›, Rahmet ve bereketleri üzerinize olsun.
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dahi o hastal›¤a bir hiffet verdi. fiu hastal›¤›n s›rr›, insan-
lardan isti¤naya dair sana yazd›¤›m mektubun kera-
metidir. Çünkü o mektubu bir gün iki-üç zata, onlar›n
hediyelerinin adem-i kabulüne medar olmak için oku-
dum. Ayn› günde o zat›n hanesine gittim. Az bir yemek
getirdi, arkadafllar›m›n hat›rlar› için bir parça yedim. Hiç
hat›r›ma gelmedi ki, o günde o hakikatli mektubu o
yemek sahibine okudum, flimdi muhalefet ediyorum.
Yemekten sonra hat›r›ma geldi. Fakat, hediye kabul ede-
miyorum, belki yemek yenilir tahmin ettim. Fakat, 
1 n¿ƒo∏n©rØnj n’ Éne n¿ƒodƒo≤nj alt›na girdi¤imden öyle bir fliddetli to-

kat yedim ki, bu dört senede böyle hastal›k görmemifl-
tim. Fakat Cenab-› Hakka flükrettim ki, bir-iki senedir
baz› emareler ve hâdiselerle zannetti¤im bir hakikat, bu
tokat ile gayet kat’iyetle göründü.

fieyh Mustafa’ya benim taraf›mdan geçmifl olsun de
ve flu hikâyeyi ona söyle:

Eskide iki ciddî ahiret kardeflleri var imifl. Biri hasta
düfler. Ötekisi ziyaretine gitti. Dua eder, hasta iyi olmaz.
Öyle ise sen kalk, ben yataca¤›m demifl. Hasta kalkm›fl,
onun yerine, hasta olarak yatm›fl. Her ne ise... Demek
fieyh Mustafa ile kardeflli¤imiz ciddîleflmifl ki, ben hasta-
l›¤›na dua ettim, kabul olmad›. Fakat birkaç gün devam›
mukadder olan hastal›¤›n›n bir parças› bana verildi. ‹nfla-
allah ona bir parça hiffet gelmifltir.
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mukadder: takdir edilmifl.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
sual: soru.
sünnet: farz ibadetler d›fl›nda, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) yapmay›
âdet edindi¤i ibadetler.
flükür: teflekkür.
zat: kifli, flah›s.

1. Yaflamad›klar› fleyleri söylerler. (fiuara Suresi: 226.)

adem-i kabul: kabul etme-
me.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ciddî: gerçek, hakikat.
dair: alakal›, ilgili.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efdaliyet: efdallik, faziletlilik,
faziletçe üstünlük.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hane: ev, mesken.
hafliye: dipnot.
hiffet: hafiflik.
inflaallah: Allah izin verirse.

isti¤na: aza kanaat etme,
olanla yetinme, gönül toklu-
¤u, tok gözlülük.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
medar: sebep, vesile.
muhalefet: uygun olmama,
ayk›r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muha-
liflik.
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Sözler hakk›nda hüsn-i flahadetiniz, bana büyük bir te-
selli verdi. Vazifemin bitmedi¤ine dair bürhanlar›n›z ga-
yet kuvvetlidirler, lâkin ben gayet kuvvetsizim. Fakat Ce-
nab-› Hakka tevekkül edip, o bürhanlara serfüru ediyo-
rum.

Cemaate Sözleri okumak zaman›nda, sendeki hissi-
yat-› âliye ve fazla inkiflaf ve fedakârâne hamiyet-i diniye
galeyan›n›n s›rr› fludur ki:

Velâyet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-›
tebli¤in envar› alt›na girdi¤in içindir. O vakit sen, dellâl-›
Kur’ân Said’in vekili belki manen ayn› hükmüne geçti¤in
içindir.

Gurbet mektubuyla kamer ve zemin ve seyyarata dair
mektubuma cevap verilmemesinin sebebi flu olmak ge-
rektir ki; Gurbet Mektubu, bütün dünyay› unutmak hissi
ile yaz›lm›flt›r. Sen dünyay› unutmak de¤il, belki vazife iti-
bar›yla en sathî maddiyatla zihnin meflbu oldu¤u bir za-
manda, herhâlde o gurbetteki zevki bulamad›n. Ve o
mektubun tam derecesini, muvakkaten perde çekilmifl
olan parlak zekâvetin kavrayamad› ki, cevap yazamad›.

Öteki mektup, çok yüksek ve çok genifl hakaika iflaret
etti¤i ve hadsiz âlem-i ulviyenin ve nihayetsiz âlem-i ma-
neviyenin bir nevi haritas›na iflaret etti¤i için safî, meflga-
lesiz, arzî ve arzl›lardan s›yr›l›p yukar›ya ç›kan bir ak›l lâ-
z›m idi. Hâlbuki benim gayretli kardeflim, o vakit zeminin
haritas›n› alacak bir vazife ile meflgul oldu¤undand›r ki, 
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âlem-i manevî: maneviyata ait
âlem, maneviyat âlemi.
âlem-i ulviye: yüce âlem.
arz: yer, dünya.
arzî: dünyaya ait, dünya ile ilgili.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemaat: topluluk.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dair: alakal›, ilgili.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân eden,
tan›tan, hizmet eden.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
galeyan: coflma, çalkalanma,
kaynama.
gayet: son derece.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hamiyet-i diniye: dini korumak
ve yüceltmek maksad›yla çal›fl-
ma.
hissiyat-› âliye: yüce duygular.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma, meydana ç›k-
ma.
kamer: Ay.
maddiyat: para, mal, zevk vb. ile
ilgili fleyler.
makam-› tebli¤: tebli¤ etme , du-

yurma makam›.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
meflbu: a¤z›na kadar dolu,
dolu.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
muvakkaten: geçici olarak.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.

sâfî: halis, temiz.
sathî: yüzeysel.
serfüru: bafl e¤me, söz dinle-
me, itaat.
seyyarat: gezegenler.
teselli: avunma.
tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.
vazife: görev.
vekil: yard›mc›, yerine bakan.
velâyet-i kübra: en büyük

velilik, Cenab-› Hakk’›n insana
yak›n olmas›na bakan ve
peygamber varisi olmaktan
gelen gayet k›sa ve yüksek
tarikat berzah›na u¤ramadan
zahirden hakikate geçen veli-
lik mesle¤i.

veraset-i nübüvvet: Pey-
gamber vârisli¤i, Peygamberi-
mizin vârisi durumunda olan,
büyük âlim ve velîlerin yolu.

zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.

zemin: yeryüzü.
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o ulvî ve pek keskin zekâvetin o mektuba karfl› sükûtu il-
tizam etmeye mecbur olmufl.

Said Nursî

ìÕ
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Aziz, s›dd›k, vefadar, hakikatli, fedakâr kardefllerim

Nuh Bey, Molla Abdülmecid, Molla Hamit!

Çok mübarek hediyenizi açt›k gördük ki, Van hediye-
si de¤il, belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i fierifenin
mübarek kerametli hediyesidir. Hem fiyat›, üstünde ya-
z›ld›¤› gibi yirmi befl lira de¤il, yirmi befl bin liradan faz-
la manen k›ymetlidir. O mübarek hediyeyi Medine-i Mü-
nevvere nam›na, bu havalideki Kur’ân-› Hakîm’in hizme-
tinde halis hizmetkârlar›na ve benim arkadafllar›ma tevzi
etmek için, alerresivelayn, kabul ettik. Fakat bu manevî
hediyenin ehemmiyetli bir s›rr› bulundu¤u bana ihtar
edildi. Yani Cenab-› Hakka yüz bin flükür ediyorum ki,
Kur’ân’a ve Zat-› Risalete hizmetimizin bir alâmet-i mak-
buliyeti nev’inden olarak, bir iltifat-› Nebevîyi hissettim.
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k›ymet: de¤er.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
mübarek: feyizli, bereketli.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nam: ad›na, yerine.
nev: çeflit, tür.
Ravza-i fierife: Peygamber Efen-
dimizin (a.s.m.) kabrinin bulundu-
¤u mübarek ve müflerref bahçe,
saha.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
sükût: susma, sessiz kalma.
flükür: teflekkür.
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
vefadar: sözünde ve dostlulu-
¤unda devaml› olan, vefal› dost.
Zat-› Risalet: peygamberlik ma-
kam›nda bulunan zat.
zekâvet: zekilik; çabuk anlama,
kavrama kabiliyeti.

1. O Zat›n ad›yla ki, “Yedi gökler, yer ve içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir fley yoktur ki, Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)”

2. Ayr›l›k günlerinin dakikalar›n›n aflireleri say›s›nca Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› sizin
üzerinize olsun.

alâmet-i makbuliyet: kabul
olundu¤unu belirtilen iflaret,
niflan v.b.
alerre’si velayn: bafl ve göz
üstüne.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi

olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ehemmiyetli: önemli.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: saf, samimî.
havali: etraf, çevre, civar, yö-

re, dolay.
hizmet: görev, vazife.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iltifat-› nebevî: peygamberi-
mizin iltifat›, ihsan›.
iltizam: birinin taraf›n› tutma,
tarafgirlik.
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O s›rr› size açmak münasip görüldü. fiöyle ki: fiimdi
bu mektubu yazan kâtip ile kardefli Mes’ut beraber iken
bir gün, üç aydan beri bahsi geçmedi¤i Ahmed A¤an›n
bahsi geçti. Beraberimde kâtib Tevfik ile Mes’ut’a de-
dim: Bütün kitaplar› Diyarbekir’deki Ahmed A¤aya gön-
derece¤iz; tâ ya fiam-› flerif taraf›na, ya Van’daki s›dd›k-
lara ulaflt›rs›n. Bu sözümüz ve meflveretten dört saat
sonra, aynen o Ahmed A¤a habersiz ç›kt› geldi.

Ayn› günde siyah bir mürekkebimiz vard›. Keflki güzel
bir k›rm›z› mürekkebimiz olsayd› dedik. Biraz o mürek-
kepten tafl üzerine döktük, siyah ve mor idi. Sonra yaz-
maya bafllad›k. Tam istedi¤imiz tarzda k›rm›z› oldu. Bu
hale yedi sekiz kifli pek çok hayret ettik. Bu ifli de bir
fa’l-i hayr addettik. Fesübhanallah, dedik, bunda bir s›r
var. Sonra birdenbire hat›r›ma geldi; fiam-› fierif’te enifl-
tem Molla Said var, bir k›s›m kitaplar› Ahmed A¤aya ve-
rip gönderece¤im, dedikten sonra tam bir s›dd›k olan
Nuh Bey hat›r›ma geldi.

Evvel baflka memleket niyetiyle, sonra ‹stanbul’daki
kardefllerin istemesiyle, siyah taliimiz suretini de¤ifltirip
parlayacakt›r, diye mana verdik. Sonra M›s›r’a niyet edip
yazd›rd›¤›m kitablar›, en lây›k Van’› ve en sad›k› Nuh’u
gördüm, ona gönderece¤im diye Ahmed A¤a gittikten
sonra, onun arkas›ndan Burdur’a kadar gönderdim.

Sonra bu iflte öyle bir muvaffak›yet ve teshilât görün-
dü ki, flüphe b›rakmad› ki, burada bir s›r var. Nazar-› dik-
kati celp etti. Dikkat ettik ki, evvelki mektupta size 
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add: saymak, öyle kabul etmek.
bahis: konu.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
evvel: önce, ilk, bafllang›ç.
fa’al-i hayr: çok hay›rl› ifller, faali-
yetler.
Fesübhanallah: Allah’› her türlü
kusur, ay›p ve eksiklerden tenzih
ederim” manas›ndad›r. fiaflk›nl›¤›
anlatmak için kullan›l›r.

kâtip: yaz›c›.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
mana: anlam.
meflveret: dan›flma toplant›-
s›.
muvaffak›yet: baflar›.
münasip: uygun.
mürekkep: yaz› yazmak, de-
sen çizmek veya basmak için
kullan›lan, türlü renklerde s›v›

madde.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
niyet: öncede düflünmek, be-
lemek.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-

de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.

suret: biçim, tarz, görünüfl.

fiam-› fierif: flerefli fiam flehri,
Suriye’ni baflkenti.

tarz: biçim, flekil.

teshilât: kolaylaflt›rmalar.

tevfik: uygun düflürme, bir
fleyi uygun duruma getirme.
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yazd›¤›m›z gibi ‹stanbul’da oturan bir adam, üç defa bu-
raya misafireten gelerek, onun eliyle Nuh Beyin üç defa
mektup telgraf› elime geçiyor. Ve en sevdi¤im Hulûsî
Bey ve Molla Abdülmecid ve Molla Hamit ve Hoca Ab-
dülmecid Efendilerin selâmlar› ve isimlerini bir mektup-
ta, yine o Mehmed Efendi geçen sene bana o getirdi.
Dedim: Bu bir iflaret-i inayettir, bu tesadüfî de¤il.

Sonra Nuh’un hediyesi, yirmi befl liral›k k›ymetinde
bir teneke, bizim nam›m›za geldi¤ini iflittik. Arkadafllarla
beraber hesap ettik ki, biz burada hangi tarihte kitap he-
diyelerini Nuh için haz›rl›yorduk, ayn› tarihte Nuh haber-
siz olarak k›rk gün mesafede, bize o nispette ve mana ci-
hetiyle onun gibi mübarek hediyeyi haz›rl›yordu. Bu te-
vafuk kat’iyen tesadüf de¤il. Hatta bir k›s›m dostlar dedi-
ler ki, bu Nuh Beyin kerametidir. Acaba Nuh Beyin ke-
rameti var m› ki biliyormufl gibi mukabilini gönderiyor
dediler. Dedim ki, ihlâs›n ve sadâkatin dahi velâyet gibi
kerameti var. Belki, bazen daha fevkindedir.

Hediyenin vürudundan sonra, bir ay kadar kaza mer-
kezinde b›rakt›k, almad›k. Sonra Nuh’un mektubunu
ald›ktan sonra getirterek açt›k, hayrette kald›k. Tasav-
vurumuzun bütün bütün fevkinde ç›kt›. Bu teberrüke
karfl› isti¤na de¤il, belki bir iltifat-› Ravza-i Mutahhara
oldu¤undan ona karfl› dilencilikle iftihar ediyorum. 
1 lÖ«/ÑnM pÖ«`/ÑnërdG nøpe mArÀnT tπoc s›rr›nca “Habib’in diyar›ndan

gelen her fley mahbuptur.” Ve onun içinde bir, bilhassa
Ravza-i Mutahhara’n›n levha-i müzeyyene ve münevve-
resi var idi.
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keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
levha-i müzeyyene ve münev-
vere: süslü ve manevî de¤eri
olan nurlu levha.
mahbup: sevimli, istenen.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
misafireten: misafir olarak.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli.
münevver: nurlanm›fl, nurland›-
r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›nlat›lm›fl.
nam: ad, isim.
nispet: oran, ölçü.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
tasavvur: zihinde flekillendirme,
tasarlama.
teberrük: hediye, arma¤an.
tesadüf: rastlant›.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
vürud: gelme, ulaflma.

bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
defa: kere, kez, yol.
diyar: memleket.
fevk: üstün.
Habibullah: Allah’›n en sevdi-
¤i kul olan Peygamber Efendi-
miz (a.s.m.).

iftihar: övünme.

ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

iltifat-› Ravza-i Mutahhara:
Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) Medine’deki mübarek

kabr-i fleriflerinin be¤enmesi.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek
duymazl›k.
iflaret-i inayet: yard›m ihsan
belirtisi.
k›ymet: de¤er.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kaza: ilçe.

1. Habibullahtan (a.s.m.) gelen her fley sevimlidir.
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Bir k›s›m sanat-› ‹lâhiyenin bir nevi küçük müzehane-
si flekline getirdi¤im hücremin duvar›na, o levha-i müba-
rekeyi dahi talik ettim ve karfl›s›nda oturdum; derince,
müfltakane temaflaya bafllad›m. Birden o levhada bana
ihtar eder gibi kalbime geldi: Bizler senin risalelerinin
manidar iflaretleriyiz. Fesübhanallah dedim, bu hediye
içinde s›rlar var.

Tetkike bafllad›m. Bakt›m ki, gönderdi¤im risaleler kaç
parçad›r, her bir parçaya mukabil bir nevi hediye var.
Yirmi bir parça, hem risalelerden hem teberrükten say-
d›m. Bu çeflit teberrükü, flimdiye kadar iflitmemifltim.
Hiçbir hac› böyle bir zamanda, böyle merak edip, her
neviden bir k›s›m als›n. Hem benim hesab›ma Medine-i
Münevvere’nin mübarek eflyas›n› bana ay›r›p göndersin.
Bu demek Nuh muh ifli de¤il. Ravza-i Mutahhara sahibi-
nin bu teberrük içinde bir iltifat› vard›r.

Madem kitaplar›n parçalar› ve hediyelerin nevileri bir-
birine tevafuk ediyor. Öyle ise her bir nevi, bir nevi kita-
ba iflareti var, münasebeti var. fiu gözümün önündeki
levha ise, Mu’cizat-› Ahmediye nam›nda asl› befl parça-
dan ibaret On Dokuzuncu Mektuba muvafakat münase-
beti var. Çünkü, flu levha o Ravza-i Muhtahharan›n ve
Hücre-i Saadetin suretini gösterdi¤i gibi, Mu’cizat-› Ah-
mediye Risalesi dahi, Asr-› Saadetin manevî suretini al-
m›flt›r. fiu befl minare, o befl parçaya iflaret ediyor. fiu
kubbe Miraç Risalesine bak›yor.
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Asr-› Saadet: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu¤u
devir.
fesübhanallah: Allah’› her türlü
kusur, ay›p ve eksiklerden tenzih
ederim” manas›ndad›r. fiaflk›nl›¤›
anlatmak için kullan›l›r.
Hücre-i Saadet: saadet odas›, Hz.
Peygamberin odas›.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
iltifat: güler yüzle muamele, na-
zik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
kubbe: gökyüzü, sema.
levha: tablo, çizelge.
levha-i mübareke: mübarek tab-
lo, yaz›.
madem: de¤il mi ki.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
manidar: nükteli, ince manal›.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›

Hakk›n huzuruna ruhen, cis-
men, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin
anlat›ld›¤› eser.
mukabil: karfl›l›k.
muvafakat: uyma, uyuflma,
uygunluk.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müfltakane: ifltiyak ve arzu
ile, çok isteyerek.
müzehâne: müze evi, müze

yeri.
nam: ad, isim.
nev: tür, çeflit.
nevi: çeflit.
Ravza-i Mutahhara: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
Medine’deki mübarek kabr-i
flerifleri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-

k›n sanat ile yaratmas›.

suret: biçim, görünüfl, yüz,
çehre.

talik: asma, as›lma.

teberrük: hediye, arma¤an.

temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.
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Öyleyse sair nevilerin dahi risalelerin nevilerine iflaret
eder diye, dikkat ettim ki, yedi nevi hurma gönderilmifl.
Bir parças› büyükçe, Otuz Üç tane kadar. “Fesübhanal-
lah!” dedim. “Yedi nevi göndermekte ne mana var?”
Birden kalbime geldi ki: ‹man-› billâha dair yedi nevi ile
ayn› hakikat yaz›lm›fl. Van’a gönderilmifl. Dikkat ettim,
evet mevzu vahdaniyet-i ‹lâhiye oldu¤u hâlde, Yirminci
Mektupla, sureti küçük manas› pek büyük zeyliyle ve Yir-
mi ‹kinci Söz, her biri birer risale Birinci Makam, ‹kinci
Makam› ve Otuz ‹kinci Söz Üçüncü Mevk›f› ile evvelki iki
mevk›f her biri birer risale hükmünde ve Otuz Üçüncü
Mektup, Otuz Üç Pencere ile yedi risaledir. O da aynen
yedi nevi envar-› marifetullahtan bir flems-i hakikatin zi-
yas›ndaki elvan-› seb’a gibi, bir mahiyet gösterdi¤inden,
Medine-i Münevvere’nin hediyesi içinde hakikat-i hur-
madan yedi nevi Nuh Beyin eline verilip buraya kadar
gönderilmesi, o yedi Nura tevafukla, bir makbuliyet ifla-
reti veriyor dedik, Allah’a flükrettik.

Hem o neviden birisi otuz üç tane olmas›, o risalelerin
birisi Otuz Üç Pencere olmas› ve hediye içindeki tesbih
üç defa otuz üç olmas›, Otuz Üçüncü Sözün Otuz Üçün-
cü Mektubundan Otuz Üç Penceresine muvafakati;
Nuh’u ihtiyars›z, s›rf bir vas›ta-i zahirî olarak bize göster-
di. Nuh’a de¤il, belki Ravza-i Mutahhara’ya karfl› min-
nettarâne, müteflekkirâne bakt›k.

Sonra o mübarek mâ-i zemzem, büyükçe bir flifle ve
parlak nuranî bir surette içinden ç›kmas›. Dedik ki: Ma-
dem o levha-i mübarek Mu’cizat-› Ahmediyeye, o yedi 
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muvafakat: müsaade etme, ka-
bul etme.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkür edercesine.
nev: tür, çeflit.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Ravza-i Mutahhara: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) Medine’deki
mübarek kabr-i flerifleri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
flems-i hakikat: hakikat günefli,
gerçe¤in parlakl›¤›.
flükür: teflekkür.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
vas›ta-i zahirî: görünüflteki se-
bep.
zeyl: ek, ilâve.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
elvan-› seb’a: yedi renk.
envar-› marifetullah: Allah’›
bilmenin marifet nurlar›, bilgi
›fl›klar›, bilim par›lt›lar›.
evvel: önce.
fesübhanallah: Allah’› her
türlü kusur, ay›p ve eksikler-
den tenzih ederim” manas›n-
dad›r. fiaflk›nl›¤› anlatmak için
kullan›l›r.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
iman-› billâh: Allah’a inanma,
Allah’›, onun kâinatta tecelli
eden bütün s›fat ve isimleriy-
le beraber kabul ederek Ona
inanma.
levha-i mübarek: mübarek
levha.
madem: de¤il mi ki.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç
yüz, esas.
mâ-i zemzem: Zemzem su-
yu.

Makam: yer, mevki.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mana: anlam.
Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.
mevk›f: durak.
mevzu: konu.
minnettarane: minnetli ola-
rak, minnet duyarak, minnet-
le.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin
anlat›ld›¤› eser.
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nevi hurma marifetullaha ve resail-i tevhide iflaret var;
elbette bu mâ-i zemzem dahi, âb-› hayat›n mâ-i zemze-
mesini kâinata da¤›tan Kur’ân-› Mübin’in menba› ve bi-
rinci mahall-i nüzulü bi’r-i zemzeme civar› oldu¤undan
Yirmi Beflinci Söz olan ‹’caz-› Kur’ân’a iflaret vard›r. Ve
alâmet-i makbuliyet olarak telâkki ediyoruz.

Said Nursî
ìÕ

Œ 2 1 3 œ
(Hulûsî Beye yaz›lm›flt›r.)

1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
SUAL: ‹mam-› Gazalî’nin “Nefl’e-i uhra nefl’e-i ûlâya

bütün bütün muhaliftir” demesinin sebebi?

ELCEVAP: Hüccetü’l-‹slâm ‹mam-› Gazalî’nin “Nefl’e-i
uhra nefl’e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir” demesi, mahi-
yet ve cinsiyet itibar›yla de¤ildir.

2 n¿ƒoLpôrîoJ n∂pd'òncnh Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG»p«rëoj
ve

3 o√oó«/©oj sºo`K n≥r∏nîrdG GoDhnórÑ`nj …/òs`dGnƒog
gibi çok ayetlerin sarahatine muhalif olur. O muhalefet,
keyfiyet ve suret itibar›ylad›r. Hem de umur-i uhreviyenin
mertebece fevkalâde yüksek olmas›na iflarettir. Hem de
Gazalî’nin haflr-i cismanî ile beraber haflr-i ruhanînin da-
hi vuku bulmas›na baz› ehl-i bât›na taklit ve mümaflat ci-
hetiyle bir iflaretidir.
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âb-› hayat: hayat suyu; içene
ebedî hayat verdi¤ine inan›lan ef-
sanevî su, bengisu.
alâmet-i makbuliyet: kabul
olundu¤unu belirtilen iflaret, ni-
flan v.b.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
bi’r-i zemzem: Zemzem kuyusu.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
cinsiyet: cins ba¤›.
civar: çevre, yöre, etraf.
ehl-i bât›n: bilinmeyen gaybla
u¤raflan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
haflr-i ruhanî: ruhlar›n diriltilme-
si.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
keyfiyet: durum, nitelik.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
mahall-i nüzul: nüzul mahalli,
inifl yeri, indirilen yer.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
mâ-i zemzem: Zemzem suyu.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.

menba: kaynak.
mertebe: rütbe, paye.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mümaflat: beraber hareket
etme, yoldafll›k.
nefl’e-i uhra: ölüm ile ölüm-
den sonra yeniden dirilme,

ikinci dirilifl.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl; ruhun
bedene girifli.
nevi: tür, çeflit.
resail-i tevhid: yarat›l›fltaki
birli¤i anlatan kitap.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k,
aç›k anlat›m.
sual: soru.

suret: biçim, flekil, tarz.
taklit: benzemeye veya ben-
zetmeye çal›flma.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
umur-i uhreviye: ahirete ait
ifller.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Ölümünden sonra arz› diriltiyor. Siz de böyle ç›kar›lacaks›n›z. (Rum Suresi: 19.)
3. Halk› önce yaratan, sonra tekrar diriltecek olan Odur. (Rum Suresi: 27.)
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SUAL: Sa’d-› Taftazanî, biri hayvanî, di¤eri insanî ol-
mak üzere, ruhu ikiye taksim ettikten sonra, “Mevte ma-
ruz kalan yaln›z ruh-i hayvanîdir, ruh-i insanî ise mahlûk
de¤ildir ve onun ile Allah beyninde nispet ve sebep yok-
tur, ceset ile kaim olmay›p müstakil-i bizzatt›r” demesi-
nin sebebi ve izah›?

ELCEVAP: Sa’d-› Taftazanî’nin 

1 kánbƒo∏`rîne râ°nùr«nd oás«pfÉ°nùrfp’rG oìhtôdnG demesi;

2 »uH nQ pôrenG røpe oìhtôdG pπob s›rr›yla, beka-i ruh bahsinde beyan

edildi¤i gibi, ruhun mahiyeti, zîhayat bir kanun-i emr, zî-
fluur bir âyine-i ism-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-›
Sermedî oldu¤undan mec’uldür. Bu cihetle, mahlûktur
denilemez. Fakat Sa’d, Makas›d ve fierhü’l-Makas›d’da,
bütün muhakkikîn-i ‹slâm›n icma›na ve âyât ve ehadisin
nusûsuna muvaf›k olarak, “O kanun-i emr, vücud-i hari-
cî giydirilmifl, sair mahlûkat gibi mahlûk ve hâdistir” de-
mifltir. Sa’d’›n ezeliyet-i ruha kail olmad›¤›na bütün âsâr›

flahittir. 
3 lánÑ°rùpf $G nør«nHnh Én¡nær«nH râ°nùr«nd demesi, hulûl gibi ba-

t›l bir mezhebin reddine iflarettir. Hayvanat›n ruhlar› da-
hi bâkîdir, k›yamette yaln›z cesetleri fenâ bulur. Mevt ise

fenâ de¤il, belki alâkan›n kesilmesidir. 
4 nÖnÑ°nS n’nh deme-

si, esbab-› zahiriyenin tavassutu ve Azrail Aleyhisselâm›n
kabz-› ervah hususundaki münacat› bahsinde denildi¤i
gibi, ruhun do¤rudan do¤ruya perdesiz, vas›tas›z icat 
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hayvanat: hayvanlar.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hulûl: tenasühe inananlara göre
bir ruhun bedenden ayr›ld›ktan
sonra baflka bir bedene girmesi,
tenasüh, reenkarnasyon.
husus: mevzu, konu.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
icma: fikir birli¤i etme.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kabz-› ervah: ruhlar›n al›nmas›,
ölme.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, kabul
etmifl.
kâim: mevcut, var olan.
kanun-i emrî: ifllere, fiillere ait
kanunlar, emrî kanun.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mec’ul: meydana ç›kar›lm›fl, ya-
p›lm›fl olan, câlî.
mevt: ölüm, vefat.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
muvaf›k: uygun, münasip.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
müstakil-i bizzat: bizzat kendi
kendine, baflka birine tâbi olma-
dan, kendi kendisine.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
nusûs: naslar, Kur’ân-› Kerîm ve
hadisin aç›k hükümleri.
ruh-i insanî: insan›n ruhu, insa-
n›n bizatihi kendisi, benli¤i, ruhu.
ruh-i hayvanî: hayvan ruhu.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tavassut: vas›ta olma, arac› olma.
vücud-i haricî: haricî vücut, var-
l›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da varl›¤›
bilinen, nesnel.
zîcevher: cevher sahibi, cevherli.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

1. ‹nsan ruhu yarat›lm›fl de¤ildir.
2. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. (‹sra Suresi: 85.)
3. Oununla Allah aras›nda bir ba¤ yoktur.
4. Sebep yoktur.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
asar: eserler.
ayat: Kur’ân ayetleri.
âyine-i ism-i Hayy: Allah’›n
Hayy isminin aynas›.
bâkî: daimi, sonsuz.
bat›l: dinde yeri olmayan, di-
nî hükümlere z›t.
beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,

sonsuzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyn: aras›nda.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
cilve-i hayat-› sermedî: Ce-
nab-› Hakk›n sonsuz hayat›-
n›n tezahürleri, cilveleri, belir-
tileri.
ehadis: Hz. Peygamberin söz-

leri.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
ezeliyet-i ruh: ruhun devam-
l›l›¤›.
fenâ: yokluk, son bulma, ge-
çicilik.
hadis: sonradan yarat›lan,
sonradan olan.
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edilmesine iflarettir.
1 Én¡pJGnòpH râs∏`n≤nà°rSpG demesi; beka-i ruh is-

pat›nda denildi¤i gibi, ceset ruha dayan›r, ayakta kal›r.
Ruh ise bizatihi kaimdir. Ceset harap olursa daha ziyade
serbest olur, melek gibi gö¤e uçar, demektir ve bat›l bir
mezhebin reddine iflarettir.

(Hususî k›sm›)

Haflre dair, Sure-i Rum’da ... /¬pJÉn`j'G røpenh .../¬pJÉn`j'G røpenh
2... /¬pJÉn`j'G røpenh haflrin, ayr› ayr› çok kuvvetli bürhanlar›n›

mu’cizâne beyan eden o ayetlerin ilham› ile, o ayetlere
bir tefsir yazmak niyetinde oldu¤um vakitte, bu suallerin

sorulmas›, lâtif bir tevafuktur. 
3 rºognOn’rhnGnh rºo¡nLGnhrRnGnh f›kras›-

n› dua ve münacat›mda ilâve etti¤im dakikada hat›r›ma
geldiniz. Bu nevi duada dahi birincili¤i kazand›n›z. Kal-
ben, kalemen, bilfiil alâkadar olmak flart›yla, yirmi dört
saatte yüz defa, tasavvurca befl yüz defa, manevî kazanç
ve duamda hissedar olmaya müstahak olman›z› arzu et-
ti¤im bir vakitte bu sualleriniz, beni sizin hesab›n›za çok
mesrur etti ve bir beflaret oldu.

Said Nursî

ìÕ
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alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t.
beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i, son-
suzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
beflaret: müjde.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
bizatihi: kendili¤inden, kendisi,
kendinden.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ceset: vücut, beden.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kat, misli.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
harâp: y›k›k, viran, eskime, y›p-
ranma, bozulma, v.b. sebeplerle
y›k›lm›fl olan.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hususî: özel.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kâim: ayakta duran, var olan.
Kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kalemen: yaz› ile, kalem ile yaza-
rak.
lâtif: hofl.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesrur: sevinçli, memnun.

1. Bizzat müstakildir.
2. Onun ayetlerindendir, Onun ayetlerindendir, Onun ayetlerindendir.
3. Eflleri ve evlatlar›.

mezhep: bir dinin baz› nokta-
larda görüfl farklar› bulunan
kollar›ndan her biri.

mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.

münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.

müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nevi: tür, çeflit.
niyet: maksat, meram.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sual: soru.
flart: koflul.

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.
tefsîr: Yorum, flerh.
tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.
vas›ta: arac›.
ziyade: fazlas›yla.
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Œ 2 1 4 œ

(Hulûsî Beye hitabd›r.)

søp¡«/a rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ { røne /¬pª°rSÉpH
$G oánªrMnQnh oΩnÓ°sùdG oºoµ`r«n∏nYnh 1z /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh
2 pán«paÉn©rdGnh pánenÓ°sùdÉpH *G oºocpôrªoY p≥pF=ÉnbnO päGnôp°TÉnY pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh
Aziz Kardeflim!

Evve lâ : Mektubun bana tesir etti. Fakat hakikati dü-
flündüm, o teessür gitti. ‹flte hakikat fludur ki: Mâbeyni-
mizdeki münasebet ve uhuvvet inflaallah halis ve lillâh
için oldu¤undan, zaman ve mekânla mukayyet olmaz.
Bir flehir, bir vilâyet, bir memleket, belki küre-i arz, bel-
ki dünya, belki âlem-i vücut, iki hakikî dost için bir mec-
lis hükmündedir. Böyle dostluk ve kardeflli¤in firak› yok,
hep visaldir. Fânî, mecazî, dünyevî dostluklar sahipleri,
firak› düflünsün, bize ne.

Mezhebimizde (mesle¤imizde) firak yok. Sen nerede
bulunsan, flu kardeflin ile ellerinizdeki Sözler vas›tas›yla
sohbet edebilirsin. Ben de istedi¤im zaman, seni yan›m-
da dergâh-› ‹lâhîye beraber el aç›p niyaz etmek suretin-
de görebilirim. E¤er kader sizi baflka bir yere gönderse,
3 *G o√nQÉnà`rNG Éne ≈/a oôr«nîrdnG hükmünce kemal-i r›za ile teslim

ol. Hem senin gibi, inflaallah kalbi selim, akl› müstakim,
hakikî iman dersini veren zatlara baflka yerler daha 

kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
kemal-i r›za: tam raz› ve hoflnut
olarak.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lillâh: Allah için.
mabeyn: ara.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
meclis: topluluk, hey’et, cemiyet,
encümen.
mekân: yer, mahal.
meslek: tarz, davran›fl.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
münasebet: ilgi, iliflki, münase-
bet.
müstakim: do¤ru, düz, düzgün.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
selim: temiz, samimî.
suret: biçim, flekil, tarz.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
tesir: etki.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vas›ta: arac›l›k.
vilayet: il.
visal: ulaflma, kavuflma.
zat: kifli, flah›s.

âlem-i vücut: varl›k âlemi,
vücut âlemi.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.

dünyevî: dünyaya ait.

evvelâ: öncelikle.
fânî: ölümlü, geçici.
firak: ayr›l›k.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hitap: söylemde bulunmak,

konuflmak.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüküm: emir, buyruk.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
inflaallah: Allah izin verirse.

1. Öyle bir Zat›n ad›yla ki; “Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir fley
yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)”

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât›, ömür dakikalar›n›n âflireleri say›s›nca üzerinize olsun.
Ve Allah hayat›n›z› selâmet ve afiyetle devam ettirsin.

3. Allah’›n kullar›n› sevk etti¤i ve onlar için seçti¤i her fleyde hay›r vard›r.
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ziyade muhtaçt›r. Orada E¤irdir’de, lillâhilhamd, imana
çok hizmet ettin. E¤irdir’den ziyade baflka yerler belki
daha muhtaçt›r.

San iyen: Sordu¤un birinci suale senin kalbini tevkil
ediyorum. Nas›l fetva verirse, ben de öyle raz›y›m. Me-
ratib-i dünya nokta-i nazar›mda pek ehemmiyetsiz ol-
makla beraber, senin gibi mertebesini hizmet-i Kur’ân’a
medar edenler için, minnet alt›na ve zillete girmemek
flart›yla hofl görüyorum.

‹kinci sualin ise, peder ve validenin arzular› pek mü-
himdir. Kur’ân-› Hakîm bir ayet-i kerîmede, befl tarzda
onlara karfl› flefkat ve hürmeti emreder. E¤er sühuletle
arzular› yerine gelmek kabilse yapars›n›z.

Sa l i sen : Aziz kardefllerim, bahar ve yaz›n meflgale-
leri, hem gecelerin k›salmas›, hem fiuhur-i Selâsenin git-
mesi ekser kardefllerimin bir derece hisse almas› ve da-
ha sair baz› esbab›n bulunmas› elbette bir derece nefleli
k›fl dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur size fü-
tur vermesin. Çünkü o dersler ulûm-i imaniyeden oldu-
¤u için, bir insan yaln›z kendi nefsine dinlettirse yeter.
Bahusus siz daima bir-iki hakikî kardefli de bulursunuz.

Hem o dersi dinleyenler yaln›z insanlar de¤il. Cenab-›
Hakk›n zîfluur çok mahlûkat› vard›r ki, hakaik-› imaniye-
nin istima›ndan çok zevk al›rlar. Sizin o k›s›m arkadafl›-
n›z ve müstemileriniz çoktur.

arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
asar-› sanat: Sanat eserleri.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ekser: pek çok.
esbap: sebepler, vas›talar.
fetva: ‹slam’da bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
hisse: pay, nasip.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
hürmet: sayg›.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istima: dinleme, kulak verme,
iflitme.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
meratib-i dünya: dünya makam-
lar›.
mertebe: derece.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda ken-
dini manevî olarak borçlu hisset-
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me, yük alt›nda kalma.
muhtaç: gerek duyan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstemi: dinleyen, dinleyici,
ifliten. 
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
peder: baba.

raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
salisen: üçüncü olarak.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sual: soru.
sühulet: kolayl›k.
flart: koflul.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
fiuhur-i Selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
tarz: biçim, flekil.
tevkil: vekil etme, edilme.
ulûm-i imaniye: iman ilimi.
valide: ana, anne.
zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
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Hem mütefekkirâne, o çeflit sohbet-i imaniye, zemin
yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-› flerefi oldu¤una
iflareten biri demifl:

rOnQGnO ¬pc rÚpenR rôn¡nH rOnôoH r∂r°TnQ r¿Énªr°SBG

róræ`næ«p°ûo`frônH GnóoN rôn¡nH ¢rùnØnf hoO r∂nj ¢rùnc hoO r∂nj
Yani: Semavat zemine g›pta eder ki; zeminde halisen-

lillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki
nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar; kendi Sâni-i
Zülcelâl’inin çok güzel âsâr-› rahmetini ve çok hikmetli
ve süslü âsâr-› sanat›n› birbirine göstererek Sâni’lerini se-
vip sevdirirler, düflünüp düflündürürler.

Hem de ilim iki k›s›md›r: Bir nevi ilim var ki, bir defa
bilinse ve bir iki defa düflünülse kâfi gelir. Di¤er bir k›s-
m›, ekmek gibi, su gibi her vakit insan onu düflünmeye
muhtaç olur. Bir defa anlad›m, yeter diyemez. ‹flte
ulûm-i imaniye bu k›s›mdand›r. Elinizdeki Sözler ekseri-
yet itibar›yla inflaallah o cümledendir.

Bütün kardefllerimize birer birer selâm ediyorum. Zan-
nederim müfarakat ihtimalinden, ikimizden ziyade Hak-
k› Efendi kardeflimiz daha ziyade sevap kazanmak ema-
resi olarak, daha ziyade müteessirdir. Fakat Cenab-› Hak
hakk›m›zda çok emarelerle inayet ve rahmetini gösterdi-
¤inden, sûrî iftirak›m›z vuku bulsa, bir eser-i inayet ve
rahmet oldu¤unu telâkki etmeliyiz.
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seleler üzerine sohbet etme.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telâkki: anlama, kabul etme.
ulûm-i imaniye: iman ilimleri,
imanla ilgili ilimler.
vuku: olma, meydana gelme.
zemin: yeryüzü.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
ziynet: süs.

âsâr-› rahmet: Rahmet eser-
leri.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
ekseriyet: ço¤unluk.
emare: alâmet, belirti, niflan.
eser-i inayet: lütuf eseri; ih-
san, iyilik, yard›m alâmeti.
g›pta: imrenme.
halisen lillah: s›rf Allah r›zas›
için.
hikmet: kainattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.

iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: Allah izin verirse.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kâfî: yeter, elverir.
medar-› fleref: fleref kazand›-
ran sebep.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›-
l›k.
müteessir: üzgün.

mütefekkirâne: tefekkür
ederek, derin ve dikkatli dü-
flünerek.
nevi: çeflit.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Sani-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi sanatla yaratan, Allah (cc.).
semavat: semalar, gökler.
sohbet-i imaniye: imanî me-

BARLA 02.qxd  3/27/07  6:40 PM  Page 419



Rab ian: Sizin gibi hakikate yetiflmifl ve hakikatteki
hakikî teselli ve esasl› sevinci bulmufl zatlara, envar-›
imaniyenin ve esrar-› Kur’âniyenin neflirlerine karfl› ehl-i
dalâletin ve fleytanlar›n desaisle tehacümünden nefl’et
eden müflkilât ve gam ve kedere karfl› sab›r ve metanet
et ve hüzün ve merak etme demeye ihtiyaç hissetmem.

Hem her vakit bekledi¤im, ehl-i z›nd›kan›n bana hü-
cumu gayretli talebem, cesaretli biraderzadem olan uh-
revî kardeflimden bafllamas› muhtemel olmakla beraber,
h›fz-› Kur’ânî her müflkilâta galip ve lezzet-i hizmet-i
imaniye her kederi unutturur, itikad›nda oldu¤umdan,
seni teflci ve teflvike lüzum görmem.

Rak›mü’l-Huruf Haf›z Halid sana selâm eder, duan› is-
ter.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Ahiret Kardefliniz

Said Nursî

ì@Õ

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
desais: desiseler, hileler.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i z›nd›ka: dinsizler, inançs›z-
lar.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›.
gam: keder, üzüntü.
h›fz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n koruyu-
culu¤u.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.

1. Baki olan ancak Allah’t›r.
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hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
itikat: inanç, iman.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
lezzet-i hizmet-i imaniye:
imana hizmet lezzeti.
merak: bir fleyi ö¤renmek is-
temek, çok fliddetli arzu, he-
ves, düflkünlük.
metanet: metin olma, daya-

n›kl›l›k; gayret.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
neflir: yayma,yay›m, herkese
duyurma.
rabian: dördüncü olarak.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.
tehacüm: hücum etme, sal-
d›rma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflci: gayrete getirme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zat: kifli, flah›s.
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duygu.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.
fluhud-i kalbî: kalp gözü ile gör-
me, kalbin görmesi; kalben gör-
me, keflfetme.
tabaka: kat, katman.
tekmil: tamamlama, noksanlar›n›
giderme, bitirme.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme. 

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
ahir: sonu, son k›sm›.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.

cerh: reddetme, iptal etme.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dair: alakal›, ilgili.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
f›trî: tabiî, do¤al.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâz›r: mevcut, amade.
hususan: bilhassa, özellikle.
ittifak: birleflme; rast gelifl.

izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kuvvet-i ilmiye: ilmi güç, ye-
terlilik.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
menzil: kat.
muz›r: zararl›, zarar veren.
nazar-› akliye: ak›ll›ca bak›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nur-i vicdan: nurlu his ve

1. Göklerin y›ld›z, günefl ay ve gezegenlerinin diliyle kendisini tesbih etti¤i Allah’›n ad›yla. Al-
lah’›n selâm›, rahmeti ve berekât›, semavat›n y›ld›zlar› adedince, sizin ve kardefllerinizin
üzerine olsun.

Œ 2 1 5 œ
(Üçüncü Mektubun bafl k›sm›.)

¢pSƒoªt°ûdGnh pΩƒoétædG päÉnªp∏nµpH oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ røne /¬pª°rSÉpH
$G oánªrMnQnh rºoµpfGnƒrNpG '¤nY nh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG päGnQÉs«°sSnh pQÉnªrbn’rGnh

1 päGnƒ'ª°sùdG »pa pΩƒoétædG pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh
Aziz kardeflim ve sevgili arkadafl›m!

fiimdi yüz tabakal›k f›trî bir saray›n, en yukar› menzi-
linde bulunuyorum. Sen de manen burada haz›r ol. Bir
parça sohbet edip konuflaca¤›z. ‹flte kardeflim:

Evvelâ: Evvelki mektubumda, bütün Sözlere dair sual
etmifltim ki: ‹çlerinde cerh edilecek hakikatler var m›? Ve
yahut avama izhar› muz›r fleyler bulunuyor mu? Yoksa
yaln›z Otuz ‹kinci Sözün Üçüncü Maksad› için de¤ildi.

San i yen : Sana Nokta risalesini gönderiyorum.
Aciptir ki, Eski Said’in kuvvet-i ilmiyle, nazar-› akl›yla an-
lad›¤› ve gördü¤ü hakikatleri, senin kardeflin fluhud-i kal-
biyle, nur-i vicdanla gördü¤üne tevafuk ediyor. Yaln›z ba-
z› cihetlerde noksan kalm›flt›r ki: Yirmi Dokuzuncu Söz-
de tekmil edilmifl. Hususan ahirdeki remizli nükte ve o
remizli nüktenin s›rr› beyan›nda, çok hakikatler Nokta’da
yoktur, Yirmi Dokuzuncu Sözde vard›r. Fakat birbirinden
çok uzak bu iki Said’in akl›, kalbi, bu derece ittifak› acip-
tir.
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Sa l i sen : fieyh Mustafa’ya selâm›m› tebli¤ ile beraber
de ki: Yazd›¤›n Kader Sözü beni çok memnun etti. Dua
ile kardefllik hakk›n› eda etti¤in gibi, bunun yazmas›yla
talebelik hukukunu dahi kaza ettin. Allah senden raz› ol-
sun. Yazd›¤›n› Abdülmecid’e gönderiyorum. O, yüzlerce
adama okutturacak; her birisinden sevap sana gelecek.

Rab ian: Kardeflimiz Abdülmecid’e bir mektupla baz›
Sözleri gönderiyorum. Sen gayet emniyetli bir tarzda
postaya ver. Adres: “Ergani-i Osmaniyede esnaftan Van-
l› fiahabeddin Efendi vas›tas›yla Vanl› Abdülmecid
Efendiye.” Bu adresi yeni hurufla mektuba ve emanete
yaz›n›z. (HAfi‹YE)

rΩnOÉnenO r»n°T rông rórænfnõ«/e rônHGnônH *G s’pG n¬'dpG nB’ ƒo̧
1 r»nM Énj órfnónj ƒoc rôn°SGnôn°S r≥nM Énj rófnónj ƒo̧

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ì®Õ

HAfi‹YE: Mektubun bundan sonraki “Hamisen” k›sm›, Mektubat’ta
“Üçüncü Mektup”tad›r.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eda: yerine getirme.
emanet: bir eflyan›n belli bir süre

için b›rak›ld›¤› güvenli yer.
emniyet: güven, güvenilir.
gayet: son derece.
hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
huruf: harfler.

kaza: hükmün yerine gelme-
si.
rabian: dördüncü olarak.
raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
salisen: üçüncü olarak.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
vas›ta: el, arac›.

1. Çünkü bütün eflya Lâ ‹lâhe illâ Hû deyip, kâinat›n azîm halka-i zikrinde beraber zikrederek
çal›fl›yorlar. Vakit be vakit, lisân-› istidat ile, Cenab-› Hak’tan hukuk-i hayat›n› “Yâ Hak!” de-
yip hazine-i rahmetten istiyorlar. Bafltan bafla da, hayata mazhariyetleri lisan›yla “Ya
Hayy!” ismini zikrediyorlar.

2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 1 6 œ

(Mektubat’ta On Sekizinci Mektubun bafl› ve
‹kinci Mesele-i Mühimmedeki sualinin cevab›na
bir zeyildir.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, muhlis kardeflim Hulûsî Bey,

Suallerinize dair bir cevap yazm›flt›m. Kardeflimiz
Hüsrev bir izah istedi. O zat ruhen size benzedi¤i için,
onun istizah›na sen de ifltirak etti¤ini tahayyül ettim. Bu
zeyli yazd›m, size gönderdim.

Hem, Keramet-i Gavsiyenin birinci sat›r›na dair bir
parça gönderildi; onun ahirine yazars›n›z. Hem, Kera-
met-i Gavsiye ile münasebettar bir nükte-i Kur’âniyeyi
gönderdik. Meflrebimize muhalif olan bu izhar-› esrara
beni sevk eden manevî ihtar ile kardefllerimizin sa’ye zi-
yade flevk ve gayrete gelmelerine bir vesile olmas›d›r.
Hakikaten bir vakit fütur geldi, tevafuk ç›kt›, flevki taze-
lendirdi. Bir zaman yine fütur bafl gösterdi, Keramet-i
Gavsiye ç›kt›, gayreti çok ziyadelefltirdi. Ben bu hâletten
anlad›m ki, izhar›ndan hizmetimize zarar› yok, olsa olsa
nefsime zarard›r. Zaten nefsim hizmete feda olmaya ha-
z›rd›r. Baflta muhterem pederiniz, Fethi Bey, Hoca Ab-
durrahman, Kemaleddin, Ömer Efendi olarak risalelerle
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li.
Keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî Hazretlerinin ke-
rametlerinden bahseden risale.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mektubat: Risale-i Nur Külliyat›-
n›n dört büyük kitab›ndan birinin
ad›.
mesele-i Mühimme: mühim,
önemli mesele.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nükte-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
nükte, Kur’ân-› Kerîm’deki çok in-
ce ve zarif mana.
peder: baba.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: soru.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
vesile: bahane, sebep.
zat: kifli, flah›s.
zeyil: ek, ilâve.
ziyade: Artma, ço¤alma.

ahir: sonu, son k›sm›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
dair: alakal›, ilgili.
fedâ: u¤runa verme.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-

ten.
hâlet: hal, durum.
hâz›r: mevcut, amade.
hizmet: görev, vazife.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini iste-

me, aç›klama isteme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
izhar-› esrar: s›rlar›n aç›¤a
ç›kmas›.
keramet-i Gavsiye: Abdulka-
dir Geylani’nin ola¤anüstü ha-

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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alâkadar olan zatlara selâm ve dua ediyorum ve dualar›-
n› istiyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said

ìÕ 

Œ 2 1 7 œ
(Hulûsî’nin ikinci sualinin cevab›na bir zeyildir.)

Sua l : Muhyiddin-i Arabî vahdetülvücut meselesini,
en yüksek bir mertebe telâkki etti¤i gibi, ehl-i aflk bir k›-
s›m evliya-i azîme dahi ona ittiba etmifller, bu meselenin
en yüksek mertebe olmad›¤›n›, hem hakikî olmad›¤›n›,
belki bir derece ehl-i sekir ve isti¤rak›n ashab-› flevk ve
aflk›n meflrebi oldu¤unu diyorsun. Öyle ise muhtasaran,
s›rr-› veraset-i Nübüvvetle ve Kur’ân’›n sarahatiyle göste-
rilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? Göster. 

Elcevap: Benim gibi, hiç ender hiç âciz bir bîçare-
nin k›sa fikriyle, bu yüksek mertebeleri muhakeme et-
mek, yüz derece haddimin fevkindedir. Yaln›z Kur’ân-›
Hakîm’in feyzinden gelen, gayet muhtasar bir-iki nükte
söyleyece¤im. Belki bu meselede faydas› olacak.

B‹R‹NC‹ NOKTA: Vahdetülvücudun meflrebine ve saplan-
mas›na çok esbap var, onlardan bir ikisi k›saca beyan
edilecek.

alâkadar: ilgili, iliflki.
ashab-› flevk: arzulular, istekliler.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gönül
verme.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i aflk: Allah Teâlâya bütün
varl›klar›yla ba¤l› olanlar, Allah
âfl›klar›.
ehl-i sekir: akl› ile hareket ede-
meyip hissi ve zevki ile hareket
eden, sarhofl.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
evliya-i azîme: büyük velîler.
faide: fayda.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
feyiz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
gayet: son derece.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hakikî: gerçek.
hiç ender hiç: hiç bir fley, bir hiç
kadar.
isti¤rak: fazla mübalâ¤a, afl›r›
abartma.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mertebe: derece, basamak.
mesele: konu.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.

424 | BARLA LÂH‹KASI

muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
muhtasaran: muhtasar ola-
rak, k›sa olarak, özet olarak,
tafsilâts›z, k›salt›lm›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-

lirlilik.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›rr-› veraset-i nübüvvet:
peygamber vârisli¤inin s›rr›,
hikmeti, hakikati.
sual: soru.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una

inanma, birleme.
vahdetülvücut: vücudun bir-
li¤i, varl›¤›n bir ve tek oldu¤u
düflüncesi, varl›klar› bir bilme
düflüncesi: varl›¤›n tek oldu-
¤unu, her fleyin bir olan Al-
lah’›n de¤iflik görünüflleri ol-
du¤una inanma temeline da-
yanan tasavvufî görüfl.
zat: kifli, flah›s.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Birinci Sebep: Mertebe-i rububiyetin hallâk›yetini

azamî derecede zihinlere s›¤›flt›ramad›klar›ndan ve s›rr-›
ehadiyetle her fleyi bizzat kabza-i rububiyetinde tuttu¤u-
nu ve her fley kudret ve ihtiyar ve iradesi ile vücut buldu-
¤unu kalplerinde tam yerlefltirmediklerinden, “Her fley
odur” veyahut “Yoktur” veya “Hayaldir” veya “Tezahü-
riyetidir” veya “Cilveleridir” diye, kendilerini mecbur bil-
mifller.

‹kinci Sebep: Firak› hiç istemeyen ve firaktan flid-

detle kaçan ve ayr›l›ktan titreyen ve bu’diyetten Cehen-
nem gibi korkan ve zevalden gayet derecede nefret eden
ve visali ruhu ve can› gibi seven ve kurbiyeti Cennet gi-
bi hadsiz bir ifltiyak ile arzulayan aflk s›fat›, her fleydeki
akrebiyet-i ‹lâhiyenin bir cilvesine yap›flmakla firak ve
bu’diyeti hiçe say›p, lika ve visali daimî zannederek, 
1 nƒog s’pG nOƒoLrƒne n’ diye, aflk›n sekriyle ve o flevk-i beka ve

lika ve visalin muktezas›yla, gayet zevkli bir meflreb-i hâ-
lî vahdetülvücutta bulundu¤unu tasavvur ederek, müthifl
firaklardan kurtulmak için, o vahdetülvücut meselesini
melce ittihaz etmifller.

Demek birinci sebebin menflei, akl›n eli gayet genifl ve
gayet yüksek olan baz› hakikat-i imaniyeye yetiflmedi¤in-
den ve ihata edemedi¤inden ve akl›n, iman noktas›nda
tamam›yla inkiflaf etmedi¤inden ve ikinci sebebin menflei
kalbin aflk noktas›nda fevkalâde inkiflaf›ndan ve hariku-
lâde inbisat›ndan ve geniflli¤inden ileri gelmifltir.
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melce: s›¤›n›lacak yer.
menfle: esas, kaynak.
mertebe-i rububiyet: Rabl›k
mertebesi.
mesele: konu.
meflreb-i hâl: bulundu¤u meflrep
yol.
muktezâ: iktiza etme, gerekme.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›rr-› ehadiyet: ehadiyet s›rr›; Al-
lah’›n her bir varl›kta görülen bir-
lik tecellisinin s›rr›.
sekr: sarhoflluk, kendinden geçifl.
flevk-i beka ve lika ve visal: gö-
rüflme, kavuflma ve ebedi yafla-
ma iste¤i.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si: varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zeval: yerinden ayr›l›p gitme; so-
na erme, yok olma.
zihin: haf›za, bellek.

akrebiyet-i ilâhiye: Allah’a
yak›nl›k.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
bizzat: kendisi, flahsen.
bu’diyet: uzakl›k.
cilve: tecelli, görüntü.
daimî: sürekli, devaml›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.

gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat-i imaniye: imana ait
olan gerçek.
hallâk›yet: yarat›c›l›k.
harikulâde: ola¤anüstü.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: irade, tercih.
iman: inanç, itikat.
inbisat: ferahlama, yay›lma,
geniflleme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-

me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kabza-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye eli.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.

1. Ondan baflka varl›k yoktur.
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Amma sarahat-i Kur’âniyeyle, veraset-i nübüvvetin ev-
liya-i azîmesi ve ehl-i sahve olan asfiyan›n gördükleri
mertebe-i uzma-i tevhidî ise, hem çok yüksektir, hem ru-
bububiyet ve hallâk›yet-i ‹lâhiyenin mertebe-i uzmas›n›,
hem bütün esma-i ‹lâhiyenin hakikî olduklar›n› ifade edi-
yor. Ve esasat›n› muhafaza edip ve ahkâm-› rububiyetin
muvazenesini bozmuyor.

Çünkü derler ki, Cenab-› Hak, ehadiyet-i zatiyesiyle ve
mekândan münezzehiyetiyle beraber, her fley bütün flu-
unat›yla do¤rudan do¤ruya ilmiyle ihata ve teflhis edilmifl
ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmifl ve kudretiyle ispat
ve icat edilmifltir. Bütün kâinat› bir tek mevcut gibi icat
ve tedbir ediyor.

Bir çiçe¤i kolayl›kla halk etti¤i gibi, koca bahar› dahi o
sühuletle halk eder. Bir fley bir fleye mâni olmaz, teveccü-
hünde tecezzi yok. Ayn› anda her yerde kudret ve ilmiy-
le tasarruf noktas›nda bulunuyor. Tasarrufunda tevzi ve
ink›sam yoktur. On Alt›nc› Söz ve Otuz ‹kinci Sözün ‹kin-
ci Mevk›f›n›n ‹kinci Maksad›nda bu s›r tamam›yla izah ve

ispat edilmifltir. 
1 oπ«/ãrªsàdG»pa nâsMÉ°nûoe n’ kaidesiyle, temsil-

deki kusura bak›lmad›¤›ndan, gayet kusurlu bir temsil
söyleyece¤im; tâ iki meflrebin bir derece fark› anlafl›ls›n.

Meselâ: Harika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet
ziynetli, flark ve garba bir anda uçacak ve flimalden cenu-
ba ulaflan kanatlar›n› kapay›p açacak, yüz binler nak›fllar-
la tezyin edilmifl ve kanad›n›n her bir tüyünde gayet
dâhiyâne sanatlar derç edilmifl olan bir tavus kuflu farz 

ahkâm-› rububiyet: rububiyet
hükümleri, Cenab-› Hakk›n mah-
lûkat› terbiye, tedbir ve idare edi-
cili¤i ile ilgili hükümleri.
amma: ama, lakin, ancak.
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vâ-
risi hükmünde, onun meslek ve
gayelerini hayata geçirmeye çal›-
flan âlim zatlar.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cenup: güney, k›ble.
dâhiyâne: dâhîcesine, efline en-
der rastlan›r üstün zeka sahibi
olarak.
derç: toplama, bir araya getirme.
ehadiyet-i zatiye: Allah’›n zat›na
ait birlik, her fleyde Allah’›n birli-
¤inin tecellisi ve her fleyin dizgini-
nin Cenab-› Hakk›n kudret elinde
oluflu.
emsalsiz: benzersiz.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evliya-i azîme: büyük velîler.
farz: kabul.
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
halk: yaratma, yarat›fl.
hallâk›yet-i ‹lâhiye: Allah’›n ken-
di zat›na yaraflan yarat›c›l›¤›.
Hârika: ola¤anüstü.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kaide: kural, esas, düstur.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mâni: engel.
mekân: yer, mahal.
mertebe-i uzma-i tevhid: ima-
n›n en büyük derecesi.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mevk›f: durak.
muhafaza: koruma.
münezzehiyet: hiç bir fleye muh-
taç olmama, eksiksiz, noksans›z,
kusursuz olma.
nak›fl: iflleme, süsleme.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n her
zaman, her yerde, her mahluka

muhtaç oldu¤u fleyleri ver-
mesi, onu terbiye etmesi ve
idaresi alt›nda bulundurma
vasf›.
s›r: gizli hakikat.
sarahat-i Kur’âniye: Kur’ân’-
›n aç›klamas›.
sühulet: kolayl›k.
flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u.
flimal: kuzey.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,

haller; ifller.
tahsis: bir fleyi belli bir gaye
için kullanma.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne

oldu¤unu anlama.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
veraset-i nübüvvet: Pey-
gamber vârisli¤i, Peygamberi-
mizin vârisi durumunda olan,
büyük âlim ve velîlerin yolu.
ziynet: süs, bezek.

1. Temsilde hata olmaz.
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eksiksiz olma.
kudret: yarat›l›fl, tabiat, insan
eliyle yap›lmayan fleyler.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
mefliet: dileme, irade, istek.
meziyet: k›ymetli özellik.
mizan: ölçü, denge.
mucit: yaratan, yoktan var eden.
mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan, mâlik.
mümteziç: uyuflan, kaynaflan,
kar›flan.
münfail: tesir ile harekete geçen,
yap›lan fiilden tesir gören.
müttehid: birleflen, birlik olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakkafl: her fleyi nak›fll› yaratan
Allah.
nakfl: renkli boyalarla boyama,
renkli boyama suretiyle yap›lan
resim, süs.
nakfl-› sanat: sanat nakfl›, sanat
süsü.
nizam: düzgünlük, tertip.
perestifl: tapma, afl›r› derecede
sevme, meftunluk.
rububiyet-i mutlaka: mutlaka
terbiye edicilik, Cenab-› Hakk’›n
her fleyi kuflatan ve emri alt›nda
tutan kay›ts›z, flarts›z terbiye edi-
cili¤i.
ruh: can.
sanatkârâne: sanatkarca.
sâni: sanat eseri meydana geti-
ren.
suret: biçim, flekil, tarz.
suret-i zahiriye: d›fl görünüfl.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tefekkür: mant›k kaidelerine uy-
gun bir flekilde düflünme, fikir ge-
lifltirme.
teselli: avunma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vahdet-i hakikiye: yaratan›n bir
olmas›.
vaziyet: durum.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.
ziynet: süs.

ediyoruz. fiimdi, seyirci iki adam var: Ak›l ve kalp kanat-
lar›yla bu kuflun yüksek meziyetlerine ve harika ziynetle-
rine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuflunun vaziyetine
ve heykeline ve harikulâde her bir tüyündeki kudret na-
k›fllar›na bakar, gayet aflk ve flevk ile sever, dakik tefek-
kürü k›smen b›rak›r ve aflka yap›fl›r. Fakat görür ki, her
gün o sevimli nak›fllar, tahavvül ve tebeddül eder. Sevdi-
¤i ve perestifl etti¤i o mahbuplar kayboluyor, zeval bulu-
yor.

O adam, kendine teselli vermek ve akl›na s›¤›flt›rama-
d›¤› vahdet-i hakikiye ile, “Rububiyet-i mutlaka ve ehadi-
yet-i zat›yla hallâk›yet-i külliyeye malik bir Nakkafl›n bir
nakfl-› sanat›d›r” demek lâz›m gelirken, o itikat yerine,
“Bu tavus kuflundaki ruh o kadar âlîdir ki, onun sânii
onun içindedir veya o, o olmufl. Hem o ruh, vücuduyla
müttehit vücudu ise, suret-i zahiriyle mümteziç oldu¤un-
dan, o ruhun kemali ve o vücudun yüksekli¤i bu cilvele-
ri böyle gösterir; her dakika baflka bir nakfl› ve ayr› bir
hüsnü izhar eder. Hakikî ihtiyar›yla bir icat de¤il, belki bir
cilvedir, bir tezahürdür” der.

Di¤er adam der ki: Bu mizanl› ve nizaml› gayet sanat-
kârâne nak›fllar, kat’î bir surette bir irade ve ihtiyar ve
kast ve meflieti iktiza eder. ‹radesiz bir cilve, ihtiyars›z bir
tezahür olamaz.

Evet tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Fakat onun
mahiyeti fail olamaz belki münfaildir. Faili ile hiçbir
cihetle ittihat edemez. Ruhu güzel ve âlîdir, fakat mucit
ve mutasarr›f de¤il, belki ancak mazhar ve medard›r. 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme.
cihet: yön, sebep, vesile.
cilve: tecelli, görüntü.
dakik: ince ve derin.
ehadiyet-i zatiye: Allah’›n
zat›na ait birlik, her fleyde Al-
lah’›n birli¤inin tecellisi ve her
fleyin dizgininin Cenab-› Hak-
k›n kudret elinde oluflu.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
gayet: son derece.

gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler.
hakikî: gerçek.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
harikulâde: çok güzel, mü-
kemmel.
hüsn: ilahî güzellik.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihtiyar: irade, tercih.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.

‹rade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
itikat: inanç, iman.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
kasd: niyet, kurma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve
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Çünkü her bir tüyünde bilbedahe nihayetsiz bir hikmetle
bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakfl-› ziynet gö-
rünüyor. Bu ise iradesiz ihtiyars›z olamaz.

Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i
ihtiyar içinde kemal-i rububuyeti ve merhameti gösteren
sanatlar; cilve milve ifli de¤il. Bu yald›zl› defteri yazan kâ-
tib içinde olamaz, onunla ittihat edemez. Belki yaln›z o
defter, o kâtibin yaz› kaleminin ucu ile temas› var, öyle
ise o kâinat denilen misalî tavusun harikulâde ziynetleri,
tavus Hâl›k›n›n yald›zl› bir mektubudur.

‹flte flimdi o kâinat tavusuna bak, o mektubu oku. Kâ-
tibine maflaallah, tebarekâllah, sübhanallah de. Mektubu
kâtip zanneden veya kâtibi mektup içinde tahayyül eden
veya mektubu hayal tevehhüm eden, elbette akl›n› aflk
perdesinde saklam›fl, hakikatin hakikî suretini görme-
mifl.

Vahdetülvücudun meflrebine sebebiyet veren aflk›n en-
va›ndan en mühim ciheti, aflk-› dünyad›r. Mecazî olan
aflk-› dünya, aflk-› hakikîye ink›lâp etti¤i zaman, Vahde-
tülvücuda ink›lâp eder. Nas›l ki, insandan flahsî bir mah-
bubu, muhabbet-i mecazî ile seven sonra zeval ve fenâ-
s›n› kalbine yerlefltirmiyen bir âfl›k, mahbubuna aflk-› ha-
kikî ile bir beka kazand›rmak için, Ma’bud ve Mahbub-i
Hakikî’nin bir âyine-i cemalidir, diye kendini teselli eder,
bir hakikate yap›fl›r.

Öyle de koca dünyay› ve kâinat› hey’et-i mecmuas›yla
mahbup ittihaz eden, sonra o muhabbet-i acibe, daimî 

aflk-› dünya: fliddetli sevgi, dün-
ya sevgisi.
aflk-› hakikî: gerçek aflk; ‹lâhî
aflk, Allah aflk›.
âyine-i cemal: cemal âyinesi, gü-
zelli¤in görünmesi.
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cihet: yan, yön, taraf.
cilve: tecelli, görüntü.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
harikulâde: çok güzel, mükem-
mel.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hikmet: yüksek bilgi.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
kemal-i ihtiyar: en güzel tercih
edifl.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i rububiyet: Rububiyetin
mükemmeli¤i, Cenab-› Allah’›n
mahlûkunu terbiye edip besleme
ve gözeticilik vasf›n›n mükem-
melli¤i.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
Mabut: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
Mahbub-› Hakikî: gerçek, do¤ru
sevgili; Cenab-› Allah.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur anlam›nda
hayret ve memnunluk ifade eden
bir ibare.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune.
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muhabbet-i acibe: acaip
yanl›fl sevgi.
muhabbet-i mecazî: sevgi,
gerçek olmayan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nakfl-› zinet: süslü nak›fl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
sebebiyet: sebep olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
sübhanallah: Allah her türlü
eksiklikten uzak ve bütün üs-

tün s›fatlara sahiptir demek,
tesbih etmek.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tebarekallah: Allah mübarek
etsin maflaallah dua için oku-
nan bir kelâm.
teselli: avunma.
tevehhüm: sanmak, zannet-
mek.

vahdetülvücut: vücudun bir-
li¤i, varl›¤›n bir ve tek oldu¤u
düflüncesi, varl›klar› bir bilme
düflüncesi: varl›¤›n tek oldu-
¤unu, her fleyin bir olan Al-
lah’›n de¤iflik görünüflleri ol-
du¤una inanma temeline da-
yanan tasavvufî görüfl.
yald›z: parlak boya.
zeval: sona erme, bitme, yok
olma.
ziynet: süs.
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zeval ve firak kamç›lar›yla muhabbet-i hakikîye ink›lâp
etti¤i vakit, o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan
kurtarmak için, vahdetülvücut meflrebine iltica eder.

E¤er gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise, Muhyid-
din-i Arabî’nin emsali gibi zatlara, zevkli, nuranî, makbul
bir mertebe olur. Yoksa vartalara girmek, maddiyata gir-
mek, esbapta bo¤ulmak ihtimali var. Vahdetiflfluhut ise o
zarars›zd›r. Ehl-i sahv›n da, yüksek bir meflrebidir.

1 o¬nYÉn`Ñu`JpG Énæ`rboRrQGnh Év≤nM s≥nërdG ÉnfpQnG sºo¡s∏dnG
2 oº«/µ`n`◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænà`rªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

Kardefliniz

Said Nursî

ì@Õ
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nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si: varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vahdetüflfluhut: her fleyde Allah’›
görme, müflahede etme.
varta: tehlike, büyük tehlike.
zeval: sona erme, bitme, yok ol-
ma.

daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i sahv: akl› bafl›nda olan-
lar.
emsal: efl, benzer.
esbap: sebepler, vas›talar.
firak: ayr›l›k, hicran.
gayet: son derece.

ihtimal: belki, olabilir.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
maddiyat: para, mal, zevk vb.
ile ilgili fleyler.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-

habbet edilen.
makbul: geçerli, muteber.
mertebe: derece, basamak.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhabbet-i hakîkiye: ger-
çek muhabbet, hakikî flefkat.

1. Allah'›m, bize hakk› hak olarak göster, ve bizi ona tabi olmakla r›z›kland›r.
2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-

miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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bahis: konu.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
ehl-i g›ybet: g›ybet yapan, arka-
dan çekifltirenler.
fenâ: kötü iyi olmayan, uygunsuz
(olan.
ferman: emir, buyruk.
g›ybet: arkadan çekifltirmek, ha-
z›r olmayan birisinin aleyhinde
konuflma.
gadir: zulüm, hainlik.
gayet: son derece.
günah-› kebair: büyük günahlar.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
Hatime: son, nihayet.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hayat-› içtimaiye-i ehl-i
iman: müslümanlar›n toplum
hayat›.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kazf-i muhsanat: temiz ve

namuslu bir kad›n› zina ile
suçlama, ona bu hususta ifti-
ra etme.
menfur: kendisinden nefret
edilen, sevilmeyen, i¤renç.
merdûdü’fl-flehâdet: flahitlik-
leri kabul edilmeyenler.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
nazar-› Kur’ân: Kur’ân’›n ba-

k›fl›.
nev’î: çeflit.
flenî: ahlâk d›fl›, utanç verici,
i¤renç.
zalîmâne: zulmedercesine,
zalimce.
Zeyl: ek, ilâve.
zina: ‹slam’›n haram sayd›¤›
nikahs›z olarak yap›lan cinsî
münasebet.

1. Sizden biri, ölü kardeflinin etini yemekten hofllan›r m›? (Hucurat Suresi: 12.)
2. Onu iflitti¤inizde, “Bunu söylemek bize yak›flmaz, hâflâ bu bir iftirad›r” demeniz gerekmez

miydi? (Nur Suresi: 16.)
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Œ 2 1 8 œ

Yirmi ‹kinci Mektubun Hatimesindeki
Bahse Bir Zeyildir

1 Ékà`r«ne p¬«/NnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºocoónMnG tÖpëojnG
G›ybet flu ayetin kat’î hükmüyle nazar-› Kur’ân’da ga-

yet menfur; ve ehl-i g›ybet, gayet fena ve alçakt›rlar.
G›ybetin en fena ve en flenii ve en zalimâne k›sm›,
kazf-› muhsanat nev’idir. Yani gözüyle görmüfl dört fla-
hidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kad›n hak-
k›nda zina isnat etmek, en flenî bir günah-› kebair ve en
zalimâne bir cinayettir; hayat-› içtimaiye-i ehl-i iman› ze-
hirlendirir. Bir h›yanettir, mes’ut bir ailenin hayat›n›
mahveden bir gadirdir.

Evet, Sure-i Nur bu hakikati o kadar fliddetle göster-
mifl ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürperttiriyor.

Gnò'¡pH nºs∏`nµ`nànf r¿nG BÉnænd o¿ƒoµ`nj Éne rºoà`r∏ob o√ƒoªoà`r©pª°nS rPpG nB’rƒndnh
2 lº«/¶nY l¿Énà`r¡oH Gnò'g n∂nfÉnërÑ°oS

fliddetle ferman ediyor ve diyor ki: Gözüyle görmüfl dört
flahidi gösteremeyen merdudü’fl-flahadettir.
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ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
iftira: masuma fluç isnat›.
ihtimal: olabilirlik.
iflaa: haber yayma, herkese du-
yurma.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kahr-› ilâhi: Allah’›n cezaland›r-
mas›.
kaviyyen: kesin olarak, kesinlik-
le, kuvvetle, katî olarak, flüphesiz.
kazf: namuslu kad›na zina suçu
isnat etme.
kemal-i itimat: tam güven.
kubbe: yar›m küre veya kümbe-
timsi yap›lan bina dam›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
me’mul: umulan, ümit edilen,
beklenilen.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muhabbet: dostça konuflma,
sohbet, yarenlik.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
nev’î: çeflit.
nevi: çeflit.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakk-› flefeh: a¤›z açma, konufl-
ma, dudaklar› aç›p konuflma.
flayia: yay›lm›fl haber, yayg›n
olan söylenti.
flehadat: flahadetler, flahitlikler.
flenî: ahlâk d›fl›, utanç verici, i¤-
renç.
tarz: biçim, flekil.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tevbe: Allah’tan af dileme.
vas›ta: arac›.
vicdan: his, duygu.

bîçare: çaresiz, zavall›.
bilhassa: özellikle.
ceza-i amel: yap›lan iflin
karfl›l›¤›.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
dest-i ihtiyar: irade eli, güç,
kudret, kuvvet eli.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehl-i haysiyet: fleref ve onu-
runa düflkünler.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim

adamlar›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i namus: namusuna düfl-
kün olup koruyanlar.
eflne: çok çirkin ve fena.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-
hinde konuflma.
gayet: son derece.

habbe: tane.
hariç: d›fl.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
ifade: ders verme.
iffet: namus, ›rz.

1. Çirkin söz ve davran›fl›n yay›lmas›ndan hofllan›rlar. (Nur Suresi: 19.)

Ebedî flahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalanc›d›rlar.
Acaba böyle kazfe cesaret eden hangi adam var ki, gözüy-
le görmüfl dört flahidi gösterebilir. Kur’ân-› Hakîm bu flar-
t› koflturmakla, böyle fleylerde flakk-› flefe etmeyiniz, bu

kap›y› kapay›n›z demektir. 
1 oán°ûpMÉnØrdG n™«°/ûnJ r¿nG n¿ƒtÑpëoj tehdi-

diyle, öyleleri münaf›k gibi, ehl-i iman›n hayat-› içtima-
iyelerini böyle iflaalar ile ifsat ediyorlar, ifade ediyor. Ve
bilhassa böyle g›ybet ehl-i namus ve ehl-i haysiyet hak-
k›nda olsa ve bilhassa ehl-i ilim hakk›nda olsa ve bilhas-
sa ak›ldan hariç bir tarzda olsa. Meselâ: Namuslu bir zat
kendi gayet yak›fl›kl›, her cihetle mükemmel ve ailesine
kemal-i itimad› oldu¤u hâlde; hiçbir cihetle ona mukabil
gelemeyen ve onun hizmetkâr› hükmünde ve ona nispe-
ten çirkince bir insan ve dünyada onlar›n içtima›n› hiçbir
f›trat ve vicdan kabul etmedi¤i bir surette o bîçare ailesi-
ni o surette g›ybet etmek bu nevi g›ybetin bir fleniidir.
Böyle eflne g›ybetin sebebi olsa olsa, insan›n dest-i ihti-
yar›nda olmayan bir muhabbet vas›tas›yla yine kad›nlar›n
k›skançl›¤›ndan ve habbeyi kubbe görüp ve kendi iffetini
göstermekle baflkas›n› ittiham etmek nev’inden bu nevi
flayialar meydan al›yorlar. Bu iflaadan tevbe etsinler; yok-
sa kahr-› ‹lâhî gelmesi kaviyyen me’muldür. Öyle iftira
edenler, böyle iftiraya maruz kalacaklar›, ceza-i amelleri
olmak ihtimalini düflünsünler.

Said Nursî

ì@Õ
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Yirmi Alt›nc› Mektubun ‹kinci
Mebhas›n›n Ahiridir

Benimle görüflen veya görüflmek arzu eden
dostlara bir düsturdur ki, uzakta bulunan bir k›-
s›m kardefllere yaz›lm›flt›r.

Benimle görüflmek arzunuzu hissettim. Kardefllerim,
benimle görüflmek iki cihetle olur. Ya dünya cihetiyle, ya-
ni hayat-› içtimaiye-i insaniye itibar›ylad›r. fiu cihetteki ka-
p›y› kapam›fl›m. Veya hayat-› uhreviye ve hayat-› manevi-
ye cihetiyledir. O da iki vecihledir. Biri: fiahs›ma haddim-
den fazla hüsnüzan edip, flahs›mdan bir istifade-i manevi-
yeyi niyet etmektir. fiu vechi de kabul etmem.

Çünkü ben Kur’ân-› Hakîm’in s›rf bir hizmetkâr›y›m,
o mukaddes dükkân›n bir dellâl›y›m. fiahsi dükkân›mda-
ki periflan, ehemmiyetsiz fleyleri sat›fla ç›karmayaca¤›m
ve ç›karmak istemiyorum. Çünkü, Kur’ân-› Hakîm’in
kudsî elmaslar›n›n k›ymetlerine flüphe iras etmemek için,
periflan ve flahsî dükkân›mda bulunan k›r›k cam parçala-
r›n› satsam; hakikî sarraf olmayan müflteriler, dellâll›k
vaktinde elimde gördükleri elmaslara da flifle nazar›yla
bakabilirler, zihinlerine bir iltibas, bir flüphe gelir. Onun
için flahsî dükkân›m› kat’iyen kapam›fl›m. Bana o mu-
kaddes dükkân›n hizmetkârl›¤› yeter. Müflis bir hizmet-
kâr olsam daha hofluma gidiyor.

cihet: yan, yön, taraf.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
hakikî: gerçek.
hayat-› içtimaiye-i insaniye: in-
san›n sosyal hayat›.
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hayat-› manevîye: manevî
hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
i’raz: çekinme, sak›nma.
iltibas: tereddüt, flüphe.

istifade-i maneviye: manevî
fayda.
k›ymet: de¤er.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mukaddes: takdis edilmifl,

kutsal, aziz, temiz.
müflis: iflas etmifl, her fleyini
kaybetmifl.
niyet: maksat, meram.
sarraf: anlayan, de¤er veren.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
uhreviye: ahirete dair, ahire-
te ait.
vecih: cihet, yön.
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‹kinci vecih fludur ki: Kur’ân hesab›yla ve dellâll›¤› ve
hadimli¤i noktas›nda benimle görüflmektir. fiu vecihte ge-
lenleri, ale’r-re’si ve’l-ayn, kabul ediyorum. Fakat bu gö-
rüflmek için flark ve garp mâni olmaz. Belki yerin üstü ve
alt› dahi birdir. Sureten görüflmeye o kadar lüzum yok.

fiu münasebetin de ve manevî görüflmenin de üç mey-
vesi var:

Bir inc i s i : Dellâll›k etti¤im mukaddes dükkân›n mü-
cevherat›n› benden almakt›r. ‹flte o dükkândan flimdilik
on iki küçük cevherleri size gönderdim.

‹ k inc i  meyves i : Befl farz namaz›n› k›lan ve yedi ke-
bairi terk eden zatlar› flu manevî münasebet ve görüfl-
mek neticesi olarak ahiret kardeflli¤ine kabul ediyorum.
Ben her sabah manevî kazanc›m ne ise, o ahiret kardefl-
lerimin sahife-i a’maline geçmek için Cenab-› Hakk›n
dergâh›na niyaz edip hediye ediyorum. Onlar dahi beni
manevî hayratlar›na ve dualar›na hissedar etmelidirler.
Tâ hisselerini kazanc›m›zdan als›nlar.

Üçüncü meyves i : Onlar› yan›mda —ya hakikaten
veya hayalen— haz›r edip beraber dergâh-› ‹lahiye el
aç›p dua ederek ve Kur’ân’›n hizmetine dair el ele, kalp
kalbe verip gayet ciddî bir surette rabt-› kalp etmektir. ‹fl-
te kardefllerim, size flu üç meyve flimdiden hâs›ld›r.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ì@Õ 
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için yap›lan iyilikler.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
kebair: büyük günahlar, cezas›
büyük olan günahlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
mücevherat: mücevherler.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
niyaz: yalvarma, yakarma.
rabt-› kalb: kalben ba¤lanma,
gönül ba¤›.
sahife-i amel: amel sayfas›.
suret: biçim, flekil, tarz.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bariyle.
flark: güneflin do¤du¤u yön, do-
¤u.
vecih: cihet, yön.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
cevher: esas, maya, öz.
dair: alakal›, ilgili.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; bü-

yük bir huzura girilecek kap›.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.
ef’al-i ilâhiye: Allah’›n iflleri.
garp: güneflin batt›¤› taraf,
bat›.
gayet: son derece.

hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hâs›l: üreyen, türeyen, biten.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hayrat: hay›rlar, sevap ka-
zanmak amac›yla Allah r›zas›
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Mesail-i Müteferrika
B‹R‹NC‹ MESELE:

Sual: Salâvat›n bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla
beraber selâm› zikretmenin s›rr› nedir?

Elcevap: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma sa-
lâvat getirmek, tek bafl›yla bir tarik-› hakikattir. Resul-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm nihayet derecede rahme-
te mazhar oldu¤u hâlde, nihayetsiz salâvata ihtiyaç gös-
termifltir. Çünkü, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm
bütün ümmetin dertleriyle alâkadar ve saadetleriyle nasi-
bedard›r. Nihayetsiz istikbalde, ebedülâbâdda, nihayetsiz
ahvale maruz ümmetin bütün saadetleriyle alâkadarl›¤›-
n›n ihtiyac›ndand›r ki, nihayetsiz salâvata ihtiyaç göster-
mifltir.

Hem, Resul-i Ekrem hem abd, hem resul oldu¤undan,
ubudiyet cihetiyle salât ister, risalet cihetiyle selâm ister
ki: Ubudiyet halktan Hakka gider, mahbubiyet ve rahme-

te mazhar olur. Bunu 
1 oInÓ°südnG ifade eder. Risalet Hak’-

tan halka bir elçiliktir ki, selâmet ve teslim ve memuriye-
tinin kabul ve vazifesinin icras›na muvaffak›yet ister ki, 
2 lΩnÓ°nS lâfz› onu ifade ediyor.

abd: kul.
ahval: haller, durumlar.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
cihet: yön.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî, tü-
kenmez, ebedî hayat, sonsuzluk.
hakka: Cenab-› Hak.
hikmet: gizli sebep, gaye.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
istikbal: gelecek zaman.
kesret: çokluk.
lâfz: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
mahbubiyet: sevilecek hâlde bu-
lunma.
maruz: tesir alt›nda.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mesele: konu.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
müteferrika: küçük giderler için
ayr›lan para.
nasiptar: hissedar, nasibi olan,
nasipli, k›smetli.

nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.

Muhammed (a.s.m.).
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
s›r: gizli hakikat.
saadet: mutluluk.
salât: Hz. Peygambere dua;
Hz. Muhammed’e Ashab›na,
ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤-
far›n› ve mü’minlerin dualar›-
n› dileme.

salâvat: Hz. Muhammed’e
rahmet ve esenlik dileme, sa-
lât ve selam etme.
selâmet: kurtulufl, halâs.
sual: soru.
tarik-› hakikat: hakikat yolu.
ubudiyet: kulluk.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vazife: görev.
zikr: bildirme, bildirilme.

1. Merhamet et, rahmetine mazhar eyle
2. Risalet vazifesinde muvaffak eyle.
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Hem, biz 
1 Énfpóu«°nS lâfz›yla tabir etti¤imizden, diyoruz ki:

“Yâ Rab! Yan›m›zda elçiniz ve dergâh›n›zda elçimiz olan
reisimize merhamet et ki, bize sirayet etsin.”

'=¤nYnh n∂pdƒ°oSnQnh n∑pórÑnY mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY uπ°nU sºo¡s∏dnG
2 nÚ/©nªrLnG /¬pÑrë°nUnh /¬pd'G

‹K‹NC‹ MESELE:

Bir kardeflimizin uzun bir sualine k›sa bir cevapt›r.

E¤er desen: Nedir flu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet
ona saplanm›fllar, küfür ve küfrana girip ahsen-i takvim-
den esfel-i safilîne sukut etmifller?

Elcevap: Tabiat nam› verdikleri fley, fleriat-› f›triye-i
kübra-i ‹lâhiyedir ki, mevcudatta zuhur eden ef’al-i ‹lâhi-
yenin tanzim ve nizam›n› gösteren âdetullah›n mecmu-i
kavanininden ibarettir. Malûmdur ki, kavanin umur-i iti-
bariyedir; vücud-i ilmîsi var, haricîsi yok. Gaflet veya da-
lâlet saikas›yla Kâtip ve Nakkafl-› Ezelî’yi tan›mad›klar›n-
dan, kitab› ve kitabeti kâtip ve nakfl› nakkafl, kanunu
kudret, mistar› mastar, nizam› nazzam, sanat› sâni teveh-
hüm etmifller.

Nas›l ki bir vahflî ve insanlar›n içtimaiyat›n› görmemifl
bir adam, muhteflem bir k›fllaya girse, bir ordunun ni-
zamat-› maneviye ile muttarit hareketini temafla etse,
maddî ipler ile ba¤l› tahayyül eder. Veyahut o vahflî,
muazzam bir camie dâhil olsa, görse ki Müslümanlar›n 
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kavanin: kanunlar, yasalar.
kitabet: yaz› yazma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kübra: büyük olan.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: nimeti inkâr etme.
lâfz: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
malûm: bilinen, bilinir olan.
masdar: flah›s veya zaman gös-
termeyen, fakat olumlu ve olum-
suz fiile (ifle, olufla) delâlet eden
kelime.
mecmua-i kavanin: kanun kita-
b›, kanunlar mecmuas›.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
mistar: mastar, s›vac›lar›n ve du-
varc›lar›n s›vay›, betonu düzelt-
mek üzere kulland›klar› enli,
uzun ve düz tahta.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muttarid: s›ral›, düzgün, intizam-
l›, düzenli.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl; her
fleyi Zat›na has olarak nak›fl nak›fl
iflleyen, evveli olmayan Allah
(c.c.).
nakfl: ipek, s›rma ile iflleme.
nazzam: en iyi düzenleyen, en
güzel nazmeden, en güzel tanzim
eden.
nizam: düzgünlük, tertip.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
sâni: sanat eseri meydana geti-
ren.
sirayet: yay›lma, da¤›lma.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
fleriat-› f›triye-i kübra-i ‹lahiye:
Cenab-› Hakk’›n bütün kainat› ku-
flatan yarat›l›fl kanunlar›.
tabiat: maddî âlem.
tabir: yorum, yorumlama.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
temâflâ: bakma, bak›p seyretme.
tevehhüm: sanmak, zannetmek.
umur-› itibar: itibar edilecek
emirler, uyulacak kanunlar.
vahflî: medenîleflmemifl, barbar.
vücud-i ilmî: ilmî varl›k; bilgiden
ibaret varl›k, sadece bilgi olarak
var olan.
zuhur: ortaya ç›kma.

âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
ahsen-i takvim: Cenab-› Hak-
k›n her fleyi en mükemmel
ve güzel biçimde yaratmas›.
dahil: girme, içinde olma.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; bü-

yük bir huzura girilecek kap›.
ef’al-i acibe-i ‹lâhiye: Allah’›n
insanlar› hayretlere düflüren
Zat›na has fiilleri, iflleri.
ef’al-i ilâhiye: Allah’›n iflleri.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›

tabakas›.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
içtimaiyat: sosyal hayata ait
bilgi.
k›flla: ask. askerlerin topluca
bar›nd›¤› büyük yap›; askerî
birliklere ait bina.
kâtip: yazan, yaz›c›.

1. Efendimiz.
2. Allah’›m! Kulun ve yan›m›zda Senin elçin, dergâh›n›zda da bizim elçimiz olan resulün Efen-

dimiz Muhammed’e ve onun bütün Âl ve Ashab›na salât eyle.
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cemaat ve ›ydlerde muntazam, mübarek vaziyetlerini
görse, seyretse, maddî rab›talarla ba¤lanmalar›n› teveh-
hüm eder.

Öyle de, vahflîden çok vahflî olan ehl-i dalâletin, cü-
nud-i semavat ve arza malik olan Sultan-› Ezel ve
Ebed’in muhteflem k›fllas› olan flu kâinata ve Ma’bud-i
Ezelî’nin mescid-i kebiri olan flu âleme girdikleri vakit, o
Sultan›n nizamat›n› tabiat nam›yla yâd etse ve nihayet
hikmetlerle meflhun fleriat-› kübras›n›, kuvvet ve madde
gibi sa¤›r ve kör ve camit, karmakar›fl›k tezahürattan iba-
ret tahayyül etse, elbette ona insan demek de¤il, belki
vahflî hayvan dahi denilmez. Çünkü o tevehhüm etti¤i
tabiat için, geçen Sözlerde ve sair risalelerimde yüz yer-
de, dirilmeyecek bir surette o tabiat fikr-i küfrîsi öldürül-
dü¤ü ve Yirmi ‹kinci Sözde gayet kat’î bir surette ispat
edildi¤i gibi; her zerrede, her sebepte bütün mevcudat›
halk edecek bir kudret, bir ilim vermek, belki Vacibü’l-
Vücud’un bütün s›fât›n› onda kabul etmek gibi nihayetsiz
muhal ender muhal bir dalâlet, belki dalâletin divaneli-
¤inden gelen manas›z hezeyanlard›r.

Elhâs›l: O sözlerde gayet kat’î bir surette ispat edil-
mifl ki, tabiatperest adam, bir ilâh-› vahidi kabul etmedi-
¤i için, gayr-i mütenahi ilâhlar› kabul etmeye mecburdur.
O ilâhlar, her birisi her fleye muktedir olmakla beraber,
bütün ilâhlara hem z›t hem misil olarak flu kâinat›n inti-
zam› içinde birleflsin. Hâlbuki bir sine¤in kanad›ndan tut,
tâ Manzume-i fiemsiyeye kadar hiçbir yerde bir sinek
kanad› kadar flerike yer yoktur ki, parmak kar›flt›rs›n.

arz: yer, dünya.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
cünud-i semavat: Cenab-› Al-
lah’›n y›ld›zlardan müteflekkil as-
kerleri, ordular›.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
Elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
fikr-i küfrî: küfür ve inkâr fikri.
gayet: son derece.
gayr-› mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
hikmet: yüksek bilgi.
›yd (îd): bayram, bayram günü.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ilâh: tanr›, mabud.
ilâh-i vahid: Birolan yaratan tap›-
lacak. Allah (c.c).
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
k›flla: ask. askerlerin topluca ba-
r›nd›¤› büyük yap›; askerî birlikle-
re ait bina.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Mabud-› Ezelî: varl›¤›n›n bafllan-
g›c› olmayan ve ibadete lây›k
olan Allah.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
malik: sahip.
manzume-i flemsiye: günefl ile
ona ba¤l› olan seyyareler, günefl
sistemi.
mescit-i kebir-i âlem: Büyük
âlem mescidi.
meflhun: dolu, doldurulmufl, dop-
dolu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
misil: benzer, efl.
muhal ender muhal: imkâns›zl›k
içinde imkâns›zl›k.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
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mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nam: ad, isim.
nihayet: son.
nihayetsiz: son derece.
nizamat: kanunlar, nizamlar,
kurallar.
rab›ta: ba¤l›l›k.
s›fat: vas›f, nitelik.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafl-
lang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi sul-

tan, Allah.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleriat-› kübra: yüce, büyük,
‹slâm fleriat›.
flerik: ortak, hissedar.
tabiat: yarat›lm›fl fleylerde
mevcut olan kuvvet.
tabiatperest: her fleyin kendi
kendine oldu¤unu veya ta-
biat›n meydana getirdi¤ini id-
dia eden, tabiatç›.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tevehhüm: sanmak, zannet-

mek.
tezahürat: görünüfller, belir-
meler, ortaya ç›kmalar.
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahflî: yabanî, yaln›z, insan-
dan kaçan, ehlî olmayan.
vaziyet: durum.
yâd: anma.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.
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ferman-› kat’î, flirk ve ifltirakin esasat›n› kat’î bir bürhan-
la keser.

ÜÇÜNCÜ MESELE:

Küfür, manevî bir cehennemin çekirde¤i oldu¤unu
‹kinci Sözde ve Sekizinci Sözde ve baflka sözlerde ispat
edildi¤i gibi, maddî bir cehennem dahi onun meyvesidir.
Cehenneme duhulüne sebep oldu¤u gibi, Cehennemin
vücuduna dahi sebeptir. Zira küçük bir hâkim, küçük bir
izzet, küçük bir gayret, küçük bir celâli bulunsa; bir edep-
siz ona dese, “Beni te’dip etmezsin ve edemezsin”; her-
hâlde, o yerde hapishane yoksa da, onun için bir hapis-
hane icat edecek, onu içine atacakt›r. Hâlbuki, kâfir, Ce-
hennemi inkârla, nihayetsiz gayret ve izzet ve celâl sahi-
bi ve gayet büyük bir zat› tekzip ve taciz ediyor, yalanc›-
l›kla ve acz ile ittiham ediyor. ‹zzetine fliddetli dokunuyor,
celâline serkeflâne ilifliyor. Elbette, farz›muhal olarak,
Cehennemin hiçbir sebeb-i vücudu bulunmazsa, o dere-
ce tekzip ve tacizi tazammun eden küfür için Cehenne-
mi halk edecek, o kâfiri içine atacakt›r.

DÖRDÜNCÜ MESELE:

E¤er desen: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada
ehl-i hidayete galip oluyor?
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‹zzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
mesele: konu.
nihayetsiz: son derece.
sebeb-i vücut: varl›k sebebi, bir
fleyin var olma nedeni.
serkeflâne: serkefllikle, itaatsiz-
likle, isyan ederek, inatla, dik bafl-
l›l›kla.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
taciz: s›k›nt› verme, tedirgin et-
me.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
te’dîp: haddini bildirme, cezalan-
d›rarak usland›rma.
tekzîp: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
ehl-i hidayet: hidayette ve
do¤ru yolda olanlar, hidayete
eriflmifl kimseler.

ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
ferman-› kat’î: kesin emir,
buyruk.
gayet: son derece.
hâkim: yarg›ç.
halk: yaratma, yarat›fl.

icat: yeni bir fley ortaya koy-
ma, yeniden bir fley ç›karma,
bulufl.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k
etme.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.

1. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. Arfl›n
Rabbi olan Allah, onlar›n yak›flt›rd›klar› fleyden münezzehtir. (Enbiya Suresi: 22.)
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Elcevap: Çünkü, küfrün divaneli¤iyle ve dalâletin sar-
hofllu¤uyla ve gafletin sersemli¤iyle ebedî elmaslar› sat›n
almak için verilen letaif ve istidadat-› insaniye sermaye-
sini, fânî fliflelere, so¤uk buzlara veriyor. Elbette ham
cam ve camit cemet, elmas fiyat›yla al›nd›¤› için, en âlâ
cam ve en eclâ cemet al›n›r.

Bir vakit elmasç› zengin bir adam divane olur, çarfl›ya
gider, befl paral›k cam parças›na befl alt›n verir. O zen-
gin divaneye, herkes en iyi camlar›n› al›r ona verir. Hat-
ta çocuklar da güzel buz parçalar›n› ona veriyor, birer al-
t›n al›yorlard›.

Hem bir vakit bir padiflah sarhofl olur, çocuklar›n içi-
ne girer, onlar› vükelâ ve ümera-i askeriye zanneder. fia-
hane emir verir, çocuklar›n hofluna gider, iyi itaat ettikle-
rinden güzelce bir e¤lence yapar.

‹flte, küfür bir divaneliktir, dalâlet bir sarhoflluktur, gaf-
let bir sersemliktir ki, bâkî meta yerine fânî meta› al›r. ‹fl-
te flu s›rdand›r ki, ehl-i dalâletin hissiyatlar› fliddetlidir.
‹nad›, h›rs›, hasedi gibi her fleyi fledittir. Bir dakika mera-
ka de¤meyen bir fleye bir sene inat eder.

Evet, küfrün divaneli¤iyle, dalâletin sekriyle, gafletin
flaflk›nl›¤›yla, f›traten ebedî ve ebed müflterisi olan bir lâ-
tife-i insaniye sukut eder; ebedî fleyler yerine fânî fleyler
al›r, yüksek fiyat verir. Fakat mü’minde dahi bir maraz-›
asabî bulunuyor veya maraz-› kalbî var. O dahi ehl-i da-
lâlet gibi, ehemmiyetsiz fleylere ziyade ehemmiyet verir.
Lâkin çabuk kusurunu anlar, isti¤far eder, ›srar etmez.

1 Én`frÉn£rNnG rhnG BÉ`næ«°/ùnf r¿pG BÉn`fròpNGnDƒoJ n’Énæs`HnQ

ala: yüce, yüksek, büyük.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cemed: buz, kar.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
eclâ: pek aflikâr, pek belli, pek
parlak.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
fânî: muvakkat, geçici.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
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haset: k›skançl›k, k›skanma,
çekemezlik.
hissiyat: hisler, duygular.
istidad-› insaniye: insan›n
yarat›l›fl›nda var olan kabili-
yet.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.

kalbî: kalple ilgili, kalbe ait.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
letaif: manevî duygular.
maraz-› asabî: sinirsel hasta-
l›k.
maraz-› kalbî: kalbe ait has-
tal›k, kalpteki hastal›k, kalbin
hastal›¤›.
meta: mal, servet; geçici dün-
ya zevki.
mü’min: iman eden, inanan.
s›r: gizli hakikat.

sekir: sarhoflluk.
sermaye: varl›k, servet.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme.
flahane: mükemmel, muhte-
flem.
fledit: fliddetli, sert, kat›.
ümera-i askeriye: askerî
âmirler, komutanlar.
vükelâ: vekiller.
ziyade: çok, fazla.

1. Ey Rabbimiz! Unutursak veya hata yaparsak bizi hesaba çekme. (Bakara Suresi: 286.)
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BEfi‹NC‹ MESELE:

Mühim bir s›rr-› ayet:

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, mecmuu mu’cize oldu¤u gibi
her bir suresi dahi bir mu’cize, Hatta pek çok ayetlerin
her birisi birer mu’cize veya bir lem’a-i i’caz› gösterir bir
tarzdad›r. Meselâ, Sahabeden bahseden ahir-i Sure-i Fe-

tih olan ayeti, ki 
1 $G o∫ƒo°SnQ lósªnëoe ’dan bafllar, bütün hu-

ruf-i hecaiyeyi tazammun etmekle beraber, Sahabenin ta-
bakat-› meflhuresinin —ki Ashab-› Bedir, fiüheda-i Uhud,
Ashab-› Suffa, Ehl-i Biat-› R›dvan gibi, flöhretgir-i âlem ta-
bakat›n— esmas›n›n adedine iflaret ediyor. Ve flu ayetten

evvelki 
2 o¬ndƒo°SnQ nπn°SrQnG …/òsdGnƒog ayeti altm›fl üç harf oldu¤un-

dan, ömr-i Nebeviyeye iflaret etti¤i gibi, bahsetti¤imiz
ayetle beraber Ashab-› Bedir ve Suffa ve Uhud ve Ehl-i
Beyt-i Nebevînin adedini gösterir. ‹flte, ahirdeki ayetin
adedi iki yüz altm›flt›r. Ashab-› Bedir, fiüheda-i Uhud ile
beraber, Bedir ile Uhud flühedas›ndan bulunan bir tek sa-
y›lmak, hem isimleri bir olanlar bir say›lmak flart›yla, iki
yüz altm›flt›r.

Ayn› ayetteki hurufat gibi Ashab-› Bedir, Ashab-› Suf-
fa ile söyledi¤imiz flartla beraber, iki yüz altm›fl dört eder.
Ayetten dört fazlad›r ki, Hulefa-i Erbaa ve Hamse-i Âl-i
Abadan dördüne iflaret vard›r. Ayette her bir harfin ne
kadar tekerrür etti¤i ve Ashab-› Bedir ve Uhud ve Suf-
fa’n›n esmas›na ne derece muvaf›k adet göstermesine,
gelecek hurufata dikkat et:
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zerlerini yapmaktan aciz b›rakan
Kur’an.
lem’a-i i’caz: acze düflüren par›l-
t›, mu’cizelik par›lt›s›.
mecmu: bütün hepsi.
mesele: konu.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muvaf›k: uygun, münasip.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
ömr-i Nebevî: Peygamber Efen-
dimizin (a.s.m.) hayat müddeti.
s›rr-› ayet: ayetin s›rr›, hakikati.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
Suffa: oturulacak yüksekçe yer,
sedir, peyke.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flöhretgir-i âlem: flöhreti tüm
dünyaya yay›lm›fl, dünyaca tan›-
nan.
flüheda: flehitler.
fiüheda-i Uhud: Uhud flehitleri,
Uhud Harbinde flehit olan Sahabî-
ler.
tabakat-› meflhure: meflhur, bili-
nen tabakalar.
tarz: biçim, flekil.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekerrür: tekrarlanma.
Uhud: Medine’ye befl kilometre
uzakl›kta bulunan büyük, k›rm›z›
bir da¤›n ad›.

ahir: en son, en sondaki.
Ashab-› Bedir: Bedir Ashab›,
Bedir Harbinde bulunan Saha-
beler.
Ashab-› Suffe: Suffe Ashab›;
hayatlar› boyunca Peygam-
berimizin (a.s.m.) yan›nda bu-
lunan, Peygamberimizin
(a.s.m) mescidine bitiflik bir
yerde oturan ve orada yafla-
yan, Peygamberimizden

(a.s.m.) ders alan Sahabeler.
Bedir: Mekke-i Mükerreme
ile Medine-i Münevvere ara-
s›nda bulunan, Müslümanlar
ile müflrikler aras›nda Bedir
Savafl›n›n yap›ld›¤› yer.
Ehl-i Beyt-i Nebevi: Peygam-
ber sülalesi.
Ehl-i Biat-› R›dvan: Hicretin
6. y›l›nda Hudeybiye’de Hz.
Peygambere biat eden Saha-

bîler.
esmâ: adlar, isimler.
Hamse-i Âl-i Aba: Hz. Pey-
gamberimizle birlikte k›z› Fa-
t›ma, damad› Hz. Ali, torunlar›
Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin.
Hulefa-i Erbaa: dört büyük
halife.
hurufat: harfler.
Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-

1. Muhammed Allah’›n Resulüdür. (Fetih Suresi: 29.)
2. O ki, Resulünü gönderdi. (Fetih Suresi: 28.)
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Hemze lâfzî (9), gayr-i melfuzu (15) muvaf›k geliyor.

Ü (4), ä (8), ç (3) muvaf›k; ê (8) muvaf›k, ì (3), ñ
(10), O (6), P (3) muvaf›k; Q (16) muvaf›k, R (6) muvaf›k,

Uhud ve Suffa’dan ¢S (7) muvaf›k, Suffa’dan ¢T (2) mu-

vaf›k, Suffa’dan ¢U (2) muvaf›k, Bedir’den ¢V (2) muva-

f›k; Suffa’dan • (1), ® (3); Uhud’da Abadile-i Seb’a, Hu-

lefa-i Selâse ´ (10) muvaf›k; Suffa’dan Æ (6), ± (14), ¥
(1) muvaf›k; Bedir’de ∑ (6), ∫ (34), Ω (24) muvaf›k; ¿ (16)

muvaf›k; √ (16), h (15), … (12) muvaf›k; ’ (2), G ( 18) mu-

vaf›k. 
‹flte flu hurufat›n yar›s› Ashab-› Bedir ve Suffa ve

Uhud’da muvaf›k gelmesiyle gösteriyor ki, gayr-i muva-
f›k olanlar baflka tabakat›n adedine muvaf›kt›r. Meselâ,
Ehl-i Biat-› R›dvan gibi tabakat-› meflhureye.

Hem cây-› dikkattir ki:

1 Ék°SÉn©of kánænenG uºn¨rdG pór©nH røpe rºoµ`r«n∏nY n∫nõrfnG sºoK ayetinde, flu ayet

gibi, bütün huruf-i hecaiyeyi tazammun etmifl. Fakat bu-
nun aksine olarak o hurufat›n tekrarat› acib bir tarz-› mü-
nasebettedir. fiu ayet ise birbirine bak›yor. Kardefl karde-
fline muvaf›k gelmiyor. Demek flu ayetteki hurufat›n va-
zifesi, ayetin manas›n› teyit ederek, bahsetti¤i Saha-
belerin esmas›na bak›yorlar.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Ashab-› Bedir: Bedir Ashab›, Be-
dir Harbinde bulunan Sahabeler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer veya
fley; dikkate de¤er.
Ehl-i Biat-› R›dvan: Hicretin 6. y›-

l›nda Hudeybiye’de Hz. Pey-
gambere biat eden Sahabîler.
gayr-› melfuz: söylenmemifl,
telâffuz edilmemifl.
gayr-› muvaf›k: uygun olma-
yan.
hemze: elif, sessiz elif harfi.
hurufat: harfler.
huruf-i hecaiye: harfler, he-
celer.
lâfzî: lâf›z olarak, lâfza ait, lâ-

f›zla ilgili.
meselâ: örne¤in.
muvaf›k: yerinde, uygun.
Suffa: hicretten sonra Medine
Mescidinin hemen yan›nda
infla edilmifl olan, içinde bir
k›s›m Sahabelerin Kur’ân, ha-
dis, hukuk gibi ilimleri tahsil
etti¤i ve bar›nd›¤› bina.
tabakat-› meflhure: meflhur,
bilinen tabakalar.

tarz-› münasebet: münase-
bet flekli, biçimi.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
Uhud: Medineli Müslümanlar-
la Mekkeli müflrikler aras›nda,
hicretin üçüncü y›l›nda mey-
dana gelen savafl›n ad›.
vazife: görev.

1. Allah, bu kederin ard›ndan size bir emniyet bir uyuklama hali verdi… (Âl-i ‹mran Suresi:
154.)
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Evet, flu ayet-i kerîme, cümleleriyle gösterdi¤i ayn›
hükmü yine kelimeleriyle, hurufat›yla ayn› manaya iflaret
eder. Meselâ, flu ayetin hurufatlar› Ashaba bakt›klar› gi-
bi, kay›tlar› da Ashab›n s›fât-› meflhuresine bakar. O s›fâ-
t› göstermekle o s›fât sahiplerine parmak bas›yorlar.

Meselâ: 
1 o¬n©ne nøj/òsdGnh ’daki maiyet-i hassa, sohbet-i

mahsusay› zikretmekle Ebu Bekri’s-S›dd›k’›n medar-›
fahri ve flöhreti olan maiyet-i hassa ile bafl›na parmak

bas›yor. 
2 pQÉsØ`oµ`rdG n¤nY oABGsó°pTnG fliddet-i hamiyet-i ‹slâmiye ile

küffara galebe-i kat’iyesiyle flöhretfliar olan Hazret-i
Ömer’i âyine gibi gösterir.

3 rºo¡næ`r«nH oABÉnªnMoQ flefkat-i rahîmâne ile meflhur-i enâm olan

Hazret-i Osman-› Zinnureyn’e parmak bas›yor.
4 Gkósé°oS Ék©scoQ rºo¡j'ônJ kayd›yla, rükû ve secdede devam ve

kesrette meflhur olan Hazret-i Aliyyi’l-Murtaza’ya iflaret
ediyor.

5 ÉkfGnƒr°VpQnh $G nøpe kÓr°†na n¿ƒo¨nàrÑnj cümlesiyle Ehl-i Biat-› R›d-

van’a, 
6 pOƒoé°tùdG pôn`KnG røpe rºp¡pgƒoLoh »/a rºogÉnª«°/S Ashab-› Suffa-

ya, 
7 páj'QrƒsàdG »pa rºo¡o∏`nãne n∂pd'P fukaha ve ulema-i Sahabeye, 

8 pπ«/érfp’rG »pa rrºo¡o∏`nãnenh Ashab-› Huneyn ve Fetih, Uhud ve

Bedir’deki Sahabelerin namdar yi¤itlerine iflaret etti¤i 

BARLA LÂH‹KASI | 441

ti; azamet ve flerefi olan ayet.
âyine: ayna.
devam: bir hâlde bulunma, sü-
rekli olma, daimîlik, sürme.
Ehl-i Biat-› R›dvan: Hicretin 6. y›-
l›nda Hudeybiye’de Hz. Peygam-
bere biat eden Sahabîler.
esmâ: adlar, isimler.
fukaha: fakihler, f›k›h âlimleri.
galebe-i kat’iye: kesin galip gel-
me.
hamiyet-i islâmiye: islâm dininin
hadimleri, mensuplar›.
hâssa: özellik.
hurufat: harfler.
kesret: çokluk.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
yeti inkâr edenler.
maiyet: bir flahs›n emrinde veya
yan›nda bulunan hey’et.
maiyet-i hassa: has yard›mc›lar,
özel maiyet.
medar-› fahr: övünme sebebi.
meselâ: örne¤in.
meflhur-› enam: her tarafta flöh-
reti olan, flöhreti her tarafa yay›l-
m›fl olan, tan›nan.
namdar: meflhur, ünlü, flöhretli,
naml›.
rükû: namazda öne e¤ilme.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›fat-› meflhure: en mühim ve
meflhur olan s›fatlar, özellikler.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
secde: namazda, al›nla beraber
burnu yere koyma fleklindeki
ibadet vaziyeti.
sohbet-i mahsusa: hususî soh-
bet, özel sohbet.
flefkat-i rahimane: merhamet
edene yak›fl›r flekildeki flefkat;
mükemmel flekildeki merhamet
ve flefkat duygusu.
fliddet-i hamiyet-i islâmiye: ‹slâ-
mî fedakârl›k duygusunun güçlü
olmas›, a¤›r basmas›.
flöhretfliar: ünü yay›lm›fl, flöhret
sahibi, ünlü.
ulema-i Sahabe: Sahabenin âlim-
leri.
zikr: anma, bildirme.
zinnureyn: Hz. Osman (r.a) lâkab›.
‹kinurlu.

Ashab-› Huneyn: Huneyn
Harbinde bulunan Sahabeler.
Ashab-› Suffe: Suffe Ashab›;
hayatlar› boyunca Peygam-
berimizin (a.s.m.) yan›nda bu-

lunan, Peygamberimizin
(a.s.m) mescidine bitiflik bir
yerde oturan ve orada yafla-
yan, Peygamberimizden
(a.s.m.) ders alan Sahabeler.

Ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-

1. Onunla beraber... (Fetih Suresi: 29.)
2. Kâfirlere karfl› fliddetli... (Fetih Suresi: 29.)
3. Aralar›nda merhametli... (Fetih Suresi: 29.)
4. Sen onlar›n rükû ve secde ettiklerini görürsün. (Fetih Suresi: 29.)
5. Onlar Allah’›n lütfunu ve fazl›n› ararlar. (Fetih Suresi: 29.)
6. Yüzlerinde secde izi vard›r. (Fetih Suresi: 29.)
7. Onlar›n Tevrat’taki vas›flar› budur. (Fetih Suresi: 29.)
8. ‹ncil’deki vas›flar› da flöyledir: ... (Fetih Suresi: 29.)

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 441



gibi, enbiyadan sonra beniâdem içinde en yüksek, en
namdar, en mümtaz olan Sahabelerin medar-› rüçhani-
yetleri, menfle-i imtiyazlar› ve maden-i meziyetleri olan
secâyâ-i samiye ve ahlâk-› âliye ve muamelât-› galiyeye o
mezkûr kay›tlar ve s›fatlarla iflaret ediyor. O kay›tlarla di-
yor ki:

Sahabelerin halka karfl› vaziyetleri: Düflmanlar›na fle-
dittirler ve dostlar›na ve mü’minlere rahîmdirler. Cenab-›
Hakka karfl› rükû ve secdede kemal-i itaattedirler. Her
ifllerinde Cenab-› Hakk›n r›za ve fazl›n› kastederek ke-
mal-i ihlâstad›rlar.

Hem Sahabelerin ilimde ve amelde ve siyasette ve as-
kerlikte gösterdikleri fevkalâde metanet ve terakki ve se-
bat ve tefevvuku, maziden Tevrat ve ‹ncil’i iflhat ederek
mu’cizâne ve müstakbelden ibadet ve cihad vazifesinde
harikulâde hareketleri ihbar ederek, mu’cizâne mazi ve
müstakbelde iki ihbar-› gaybiye ile Sahabelerin i’cazkâr
ahvalini haber vermekle, flu ayette bir lem’a-i i’caz› gös-
terir. Ve ayetin daha baflka çok iflaretleri vard›r. ‹zah›
uzun oldu¤undan ve ihatam›z nak›s ve elimiz k›sa bulun-
du¤undan k›sa kestik.

‹flte, madem flu ayet, hem cümleleri, hem kelimeleri,
hem hurufat›yla ayr› ayr› vazifeleri gördükleri hâlde ma-
na-i maksudun etraf›nda toplan›p ona bak›yorlar. Acaba
bilmedi¤imiz ve beyan etmedi¤imiz, flu ayetin daha çok
esrar-› acibeyi cami oldu¤u anlafl›lmaz m›?

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk, yüce
ahlâk, üstün ahlâk.
ahval: haller, durumlar.
amel: fiil, ifl, emek.
benîâdem: Ademo¤ullar›, insan-
lar.
beyan: bildirme, aç›klama, söyle-
me.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cihad: düflmanla savaflma, Allah
yolunda malla ve canla düflmana
karfl› savaflmak.
enbiya: nebiler, peygamberler.
esrar-› acibe: acayip, hayrette b›-
rakan s›rlar.
fazl: iyilik, fazilet, erdem, lütuf.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
harikulâde: ola¤anüstü.
hurufat: harfler.
i’cazkâr: muar›zlar›n›n bafllar›n›
yere e¤direcek flekilde mu’cizeli
olan.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihbar-› gayp: gayptan gelen ha-
ber, geçmifl veya gelecek zamana
ait haberler.
iflhat: flahit gösterme, tan›k getir-
me.
‹zah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kemal-i ihlâs: ihlâs›n mükemmel
oluflu, mükemmel ve kusursuz
samimiyet, ihlâs.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
lem’a-i i’caz: acze düflüren par›l-
t›, mu’cizelik par›lt›s›.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
maden-i meziyet: meziyetin ma-
deni, yüksek vas›f ve karakterin
kayna¤›.
mana-i maksut: kastedilen ma-
na, istenilen anlam, istenilen ma-
hiyet.
mazi: geçmifl zaman.
medar-› rüçhaniyet: üstünlük
sebebi.
menfle-i imtiyaz: üstünlük sebe-
bi.
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metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
muamelât-› gâliye: yüksek
muameleler, üstün davran›fl-
lar.
mü’min: iman eden, inanan.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müstakbel: gelecek.
nak›s: noksan, eksik.
namdar: meflhur, ünlü, flöh-

retli, naml›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
rahîm: flefkatli, merhametli.
rükû: namazda öne e¤ilme.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.
secâyâ-i samiye: yüksek ve

k›ymetli seciyeler, hususiyet-
ler, vas›flar.
secde: namazda, al›nla bera-
ber burnu yere koyma flek-
lindeki ibadet vaziyeti.
fledit: fliddetli, sert, kat›.
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
terakki: yükselme, ilerleme.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya (a.s.) indi-
rilmifl olan ‹lâhî kitap.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
vaziyet: durum.
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ALTINCI KÜÇÜK B‹R MESELE:

Otuz üç adet sözlerin ve otuz üç adet mektuplar›n
mecmuuna Risaletü’n Nur nam› verilmesinin s›rr› fludur
ki:

Bütün hayat›mda nur kelimesi her yerde bana rast gel-
mifltir. Ezcümle, karyem Nurs’tur, merhume validemin is-
mi Nuriye’dir, Nakflî üstad›m Seyyid Nur Muhammed’dir,
Kadirî üstad›m Nureddin. Kur’ân üstatlar›mdan Nuri, ta-
lebelerimden benimle en ziyade alâkadar› Nur isimli
bulunanlard›r. Kitaplar›m› en ziyade izah ve tenvir eden,
nur misalidir. Kur’ân-› Hakîm’deki en evvel akl›ma,
kalbime parlayan ve fikrimi meflgul eden,
1 mIƒ'µ°rûpªnc /√pQƒof oπ`nãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG ayetidir.

Hem, hakaik-› ‹lâhiyede müflkülât›m›n ekserîsini halle-
den, Esma-i Hüsnadan Nur ism-i nuranîsidir. Hem,
Kur’ân’a fliddet-i sevk ve inhisar-› hizmetim için hususî
imam›m Zinnureyn’dir.

@ pQƒtædG nQuƒn°üoe Énjnh @ pQƒtædG nQuƒnæoe Énjnh @ pQƒtædG nQƒof Énj sºo¡s∏dnG
@ mQƒof uπoc nπrÑnb GkQƒof Énjnh @ pQƒtædG n≥pdÉnN Énjnh @pôtædG nôuHnóoe Énjnh

@ mQƒof uπoc n¥rƒna GkQƒof Énjnh @ mQƒof uπoc nór©nH GkQƒof Énjnh
@ lQƒof o¬n∏rãpe n¢ùr«nd Gkôof Énjnh

pQsÉædG nøpe ( /¤nYnh) ÉnfrôpLnG o¿Énen’rG o¿Énen’rG nârfnG s’pG n¬'dpG nB’ Énj n∂nfÉnërÑ°oS
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ta mensup olan.
nam: ad, isim.
s›r: gizli hakikat.
talebe: ö¤renci.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
valide: ana, anne.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

alâkadar: ilgili, iliflki.
ekserî: ço¤u k›sm›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evvel: önce gelen, önceki.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n zât
ve s›fatlar›na ait gerçekler,
‹lahî hakikatler, gerçekler.

hususî: özel.
inhisar-› hizmet: yaln›zca
ona hizmet etmek.
ism-i nurânî: nurlu isim.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî
hazretlerinin yolunda olan,
onun tarikatine mensup olan.
karye: köy.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mecmu: toplam, tüm.
merhume: vefat etmifl, rah-
mete kavuflmufl kad›n.
mesele: konu.
misal: benzer, örnek.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali bir lâmba yuvas› gibidir… (Nur Sure-
si: 35.)
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o¬nÑr∏nbnh ÉnænHƒo∏ob rQuƒnfnh pQGnôrHn’rG n™ne násæ`nérdG ( /¤nY rπpNrOnGnh ) Énær∏pNrOnGnh
'¤nY uπ°nUnh oQÉsØnZ Énj oº«/MnQ Énj p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQGnƒrfnÉpH o√nôrÑnbnh ÉnfnQƒoÑobnh
1 nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G pQÉn«rNn’rG p¬pÑrën°Unh pQÉn¡rWn’rG p¬pd'Gnh pQÉnàrîoªrdGp¿ mósªnëoe

Said Nursî

ìÕ 

Œ 2 2 1 œ
(Hulûsî Beyin sualine cevapt›r.)

D‹fiLER‹N KAPLANMASI HAKKINDAK‹ SUALE CEVAP

1932 tarihli sualinize flimdilik etraf›yla cevap veremi-
yorum. Fakat bu mesele ile münasebettar bir-iki mese-
le-i fleriat› icmalen yaz›yorum. fiöyle ki:

Abdest vaktinde a¤z› y›kamak farz de¤il, sünnettir. Fa-
kat gusül hengâm›nda a¤z›n› y›kamak farzd›r. Az bir fley
de y›kanmad›k kalsa olmaz, zarard›r. Onun için diflleri
kaplama lehinde ulemalar fetva vermeye cesaret edemi-
yorlar.

‹mam-› Azam ile ‹mam-› Muhammed (rad›yallahü an-
hüma) gümüfl ve alt›ndan difllerin yap›lmas›na fetvalar›,
sabit kaplama hakk›nda olmamak gerektir. Hâlbuki bu
difl meselesi umumü’l-belva suretinde o derece intiflar›
var ki, ref’i kabil de¤il. Ümmeti bu belva-i azîmeden kur-
tarmak çaresini düflündüm; birden kalbime bu nokta gel-
di. Haddim ve hakk›m de¤il ki, ehl-i içtihad›n vazifesine

belva-i azîme: büyük belâ.
farz: kesin yap›lmas› gerekli olan;
‹slâmiyette kesin olarak yap›lma-
s› gereken emir.
fetva: ‹slam’da bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
gusül: boy abdesti, dinin gerekli
gördü¤ü hâllerde maddî, manevî
temizlik için flartlar› dahilinde y›-
kanmak.
hengâm: zaman, s›ra.
icmal: öz, özet.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
mesele: konu.
mesele-i fler’iye: fler’î, fleriatle il-
gili mesele.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nokta: husus.
ref: kald›rma, giderme.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
sünnet: farz ibadetler d›fl›nda, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) yapmay›
âdet edindi¤i ibadetler.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umumü’l-belva: umuma yay›l-
m›fl, genelleflmifl belâ.
Ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.

1. Ey nurlar›n nuru • Ey nurlar› nurland›ran • Ey nurlara suret ve flekil veren • Ey nurlar› ya-
ratan • Ey nurlar› takdir eden • Ey nurlar› idare eden • Ey nurlardan evvel olan Nur • Ey
bütün nurlardan sonra da var olan Nur • Ey bütün nurlar›n üstünde olan Nur • Ey hiçbir
nurun Kendisine benzemedi¤i Nur!

Sen bütün kusur ve noksan s›fatlardan münezzehsin. Senden baflka ilâh yok ki bize imdat
etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi (ve Ali’yi) Cehennemden kurtar. Bizi (ve Ali’yi) iyi-
lerle birlikte Cennetine koy. Kalbimizi, kabrimizi iman ve Kur’ân nurlar›yla ayd›nlat! Yâ Ra-
hîm veya Gaffar! Seçkin peygamberin Muhammed’e, onun temiz Âline ve hay›rl› Sahabî-
lerine salât eyle. Âmin, âmin, âmin! (Cevflenü’l-Kebir’den.)
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kar›flay›m. Fakat bu umumü’l-belva zaruretine karfl›, fet-
valara taraftar olmad›¤›m hâlde diyorum ki:

E¤er mütedeyyin bir hekim-i hâz›k›n gösterdi¤i ihtiya-
ca binaen kaplama sureti olsa, alt›ndaki difl a¤z›n zahirî-
sinden ç›kar, bât›n hükmüne geçer. Gusülde y›kanmama-
s› guslü iptal etmez. Çünkü üstündeki kaplama y›kan›yor,
onun yerine geçiyor. Evet, cerihalar›n üstündeki sarg›la-
r›n zarar için kald›r›lmad›¤›ndan ceriha yerine y›kanma-
s›, fler’an o yaran›n gasli yerine geçti¤i gibi, böyle ihtiya-
ca binaen sabit kaplaman›n y›kanmas› dahi diflin y›kan-

mas› yerine geçer, guslü iptal etmez. 
1 $GnóræpY oºr∏p©rdGnh Ma-

dem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor. Elbette yaln›z süs
için, ihtiyaçs›z diflleri kaplamak veya doldurmak bu
ruhsattan istifade edemez. Çünkü, Hatta zaruret derece-
sine geldikten sonra, böyle umumü’l-belvada, e¤er bile-
rek sû-i ihtiyarlar›yla olsa, o zaruret ibaheye sebebiyet
vermez. E¤er bilmeyerek olmufl ise, zaruret için elbette
cevaz var.

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 2 2 œ
[Üç cesetli bir ruhun bir f›kras›d›r. (Yani Haf›z Ali,
Sabri, Sar›b›çak Ali.)

Otuz Birinci Mektubun On Yedinci lem’as›n›n On Ye-
dinci notas›n›n yedi meselesinden ikinci meselesi iken 
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best b›rak›lmas›.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mesele: konu.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
su-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
suret: çare.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
umumü’l-belva: umuma yay›l-
m›fl, genelleflmifl belâ.
vazife: ifl, memuriyet.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
ceriha: yara.
ceset: vücut, beden.
cevaz: müsade, ruhsat.
ehl-i içtihat: içtihat yapma

kabiliyeti olanlar; büyük din
âlimleri.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fetva: aç›klama, yorum.
gasl: y›kama, gusül.
gusl: boy abdesti, dinin ge-
rekli gördü¤ü hâllerde maddî,

manevî temizlik için flartlar›
dahilinde y›kanmak.
hekim-i hâz›k: uzman he-
kim.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ibaha: mübah k›lma, bir fleyi
haram olmaktan ç›karak ser-

1. Gerçek ilim Allah kat›ndad›r.
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Yirminci Lem’a olan ihlâs Risalesini ald›m. Kuleönü’nde
kardeflim Ali Efendi ile, Yirmi birinci Lem’a nam›yla pro-
jektör misal, geceleri gündüze çeviren pek mübarek ve
çok k›ymettar ve gayet müessir bir risale ile, Yirmi ‹kin-
ci Lem’a olan, On Yedinci Notan›n Üçüncü Meselesi
iken Lemaata kar›flmakla, sosyalizm ve bolflevizm oyun-
lar›yla, âlem-i insaniyetin f›trat-› hayat-› hakikiyesini
unutturmak, ebedî zulümat›, müsavat-› esasiye nam› ile,
kendi flah›slar›n› istisna ederek, millet-i ‹slâmiyeyi esas-
s›zl›¤a att›klar›, gazl› bombalar› ile bir nevi geceyi getir-
dikleri gibi, gûya istilâ etti¤i manevî toprakta, kuvve-i in-
batiyeye medar olacak, bir hayat dahi b›rakmayarak ih-
rak ettikleri bir anda, flu Lem’a o âlemi tenvir ile, güne-
fli gösterip, âb-› hayat› ile uyan›k zemin üzerini yeflertti-
¤ini gösteriyor.

Muhterem Efendimiz!

Bir hafta mukaddem, maddeten küçük ve manen bü-
yük bir name-i mergubelerinizi, Bekir Bey vas›tas›yla bir
ordu kuvvetinde ald›m. Cenab-› Erhamürrâhimîn’e he-
saps›z hamd ve flükür olsun ki, bizim gibi âciz, zaif, fakir,
kusurlu kullar›n›, hiç bir zaman maddî ve manevî takvi-
ye-i rahmetinden baid tutmuyor. Esen rüzgârlar muvak-
katen kap› ve pencerelerden girseler de, o hanenin sahi-
bi derhal kapat›yor ve ay›kt›rd›¤›n› gösteriyor. Gerçi çok
okuyam›yorsak da, yaz›y› ayn› vaziyette yaz›yor.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG

âb-› hayat: hayat suyu.
âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
baid: uzak, ›rak.
bolflevizm: bir çeflit idarî sistem.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
f›trat-› hayat-› hakikî: gerçek ta-
bi-
i yaflay›fl.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar...
güya: sanki, sözde.
hamd: teflekkür, flükran.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
ihrak: yakma, atefle verme.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
istisna: kaide d›fl› b›rakma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lem’a: par›lt›.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
mesele: konu.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
misal: efl, benzer.
mukaddem: öncelik tan›nan,
öncelikli.
muvakkaten: geçici olarak.
mübarek: feyizli, bereketli,

kutlu.
müessir: tesirli.
müsavat-› esasiye tam eflit-
lik.
nam: ad, isim.
name-i murgubane: ra¤bet
edilen yaz›, mektup.
nevi: çeflit.
risale: kitap, eser.
sosyalizm: bir çeflit idarî sis-
tem.

takviye-i rahmet: manen
güçlendirmek.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
vas›ta: arac›l›k.
vaziyet: durum.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.
zemin: yeryüzü.
zulümat: dinsizlik, zulüm ve
küfür.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndandir, Metnin "Elhamdulillah" k›sm› birçok ayette
geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.
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Muhterem efendim!

fiu yaz›lan risaleleri nas›l buldunuz buyuruyorsunuz?
Yâ Hazret-i Üstad! Ne diyelim! Bizim manevî yara ve
hastal›klar›m›z› teflhis buyurup, öldürmemek için her ne-
vi mualeceleri ile memzuç, hem mugaddi, hem müessir
tiryaklar›n› Cenab-› Hakk›n ihsan› ile gönderiyorsunuz.
‹hlâs hakk›nda evvelce ve bilhassa sonra ihsan edilen ri-
saleleri okudukça, vücudumun a¤r›d›¤›n› ve her zerresi-
nin titredi¤ini, müteaddit diyarlardan tevellüt eden kurt-
lar oynamaya bafllay›nca, en ahmak ve eblehçe hareket-
lerimi gösterdiler.

fiu Sözler bittecrübe yaz›lmas›yla, umum kardefllerimiz
ikaz ediliyor. Ve her ferde kudsiyeti ile, güya o ferde hi-
tap eder gibi, bir ulviyetle ma-i zemzem içiriyor. ‹hlâs›
tam, vicdan› temiz, ruhu teslim, cismi lâtif, nesebi tahir
kardefllerimiz, bu ikaz ile Cenab-› Erhamürrâhimîn’e ni-
yaz edip, (Yâ Rab, cümle ihvan›m›z› yaramaz fleylerden
halâs et ve ihlâs-› tamme ihsan et) dualar›nda, salifü’l-arz
haslet-i hamse-i âliye ve ehliyeden olmayan ve kesafetli
ruhuyla müteaddit nuru kar›flt›ran ve zahir hâliyle sebeb-i
Risale olup, umumun dua ve himmetlerini her an arzu-
layan, bu u¤urda Risale-i Nur’a serfüru ve serfeda eden-
leri, Cenab-› Erhamürrâhimîn, Habib-i Ekrem Aleyhissa-
lâtü Vesselâm, Kur’ân-› Hakîm ve Hizbü’l-Kur’ân hür-
metine ma¤firet buyurup, niyet edip talep ettikleri hiz-
metinde muvaffak buyursun... âmin..
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fley.
ihvan: kardefller.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk, kesif-
lik, koyuluk, s›kl›k.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
Kur’ân-› Hakim: her yönüyle hik-
metli Kur’ân.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
ma¤firet: Allah’›n (cc) affetmesi.
mâ-i zemzem: Zemzem suyu.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
memzuç: birbirine mezcolmufl,
kar›flm›fl.
mualece: ilâç, ilâç yapma, ilâç
kullanma.
mugaddi: g›dal›, besleyici.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müessir: tesirli.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nesep: soy, sop, nesil, atalar zin-
ciri, silsile.
nevi: çeflit.
niyaz: rica, dua.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
nur: Risale-i Nur’un herbiri.
risale: konu, bölüm.
sâlifü’l-arz: dünyan›n ve arz›n
evveli veya geçmifl zaman›.
sebeb-i Risale: Risale-i Nur’un
yaz›lmas›na sebep.
serfüru: bafl e¤me, söz dinleme,
itaat.
tahir: temiz, pak.
talep: isteme, dileme.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne ol-
du¤unu anlama.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yüksek-
lik.
umum: bütün.
vicdan: his, duygu.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

aleyhissalâtü vesselâm: Al-
lah’›n salat ve selâm› ona ol-
sun.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
diyar: yer.

ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, ap-
tal, bön, al›k, budala.
evvelce: daha önce.
güya: sanki, sözde.
Habib-i Ekrem: en cömert
sevgili, Allah’›n sevgilisi olan
Hz. Muhammed (a.s.m.).
Habib-i Ekrem: kerem sahibi
sevgili Hz. Muhammed
(a.s.m).
halâs: kurtarma.
haslet-i hamse-i âliye ve eh-
liye: befl duyu organ› mü-
kemmel olan.

hazret-i üstat: sevgili üstat.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hiz-
metkâr›, Kur’an taraftar›.
‹hlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihlâs-› tam: Bütün ifllerinde
Allah (cc) r›zas›n› gözetme.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
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fiu mübarek risaleler, hararetli bir adam›n suyu gördü-
¤ünde ufak bir kapta ise, kazan›na koymak, büyük göl ve
deniz ise, içine girmek istedi¤i gibi, flu zaman›n nursuz
yak›c› fliddet-i hararetine karfl›, ihlâs denizini göstermek-
le harareti kesmek, hem her nevi cevahir ve elmas için-
de bulundu¤unu beyan etmekle o denize davet ediyor,
nefsin talibi oldu¤unu riya ve hubb-i câh gibi her cihette
zararl› y›lanlar gibi zehirleyen, ibadet perdesi alt›nda
dünyay› tahsil etmek isteyip, kabir kap›s›nda hatas›n› bil-
di¤i ve teveccüh-i nâsa muhabbetten, firavun gibi gark
olurken dönmek isteyip, kimseye müyesser olmad›¤›n›
ve daha teferruat› ile o âlemleri bu lem’alar öyle tenvir
ediyorlar ki, e¤er murad-› ‹lâhî olsa, bu zaman›n flöhret-
perest z›nd›klar› da görselerdi, ellerindeki vücutlar›na
zemherir getiren buzlar› at›p, ihlâs ile iman edip,
Kur’ân’›n elmas cevahirlerini al›rlard›.

Muhterem efendim!

Keramet-i Aleviye risalesi çok cihetlerle keramet oldu-
¤u gibi, Risale-i Nur flakirtlerini intibaha ve teflvike, sa’y
ve gayrete, cesaret ve flecaate sevk ile, hareket ettikleri
yolda yaln›z olmad›klar›n› ve karfl›lar›nda düflman›n, yal-
n›z onlar›n düflman› olmay›p, belki, mazide duran ve bi-
ze pek yak›ndan bakan ervah-› aliyenin de düflman›
olup, o âlî ruhlar önümüzde pifldar, etraf›m›zda z›rh gibi
ve muhaf›z ve muavin olduklar›n› göstermekle, zaiflere
kuvvet, havf edenlere cesaret ve flecaat, kavilere refik
oluyor ve her zaman bu risaleye herkesin ihtiyac›n› gös-
teriyor. Bu zaman›n kisve-i ilmiye ve mümessil-i din ve 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
cihet: yön.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
ervah-› âliye: yüce ruhlar.
firavun: eski M›s›r hükümdarlar›-
na verilen isim.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
hararet: susuzluk, susama.
havf: korku, korkma.
hubb-i cah: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük, do¤-
ruluk.
intibah: uyan›fl.
kavi: kuvvetli, güçlü.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
kisve-i ilmiye: ilmî kisve, ilim
adamlar›na, hocalara ait elbise, il-
mî k›yafet.
lem’a: par›lt›.
mazi: geçmifl zaman.
muavin: yard›mc›.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
de sevme.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
murâd-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n is-
te¤i, arzusu, murad›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mümessil-i din: din temsilcisi.
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müyesser: kolaylaflt›r›lm›fl;
nasip olan.
nefs: kulun kötü ve günah
olan hâl ve huylar›, süflî arzu-
lar›.
nevi: çeflit.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.
risale: kitap, eser.
risale: konu, bölüm.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sevk: yöneltme.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flecaat: yi¤itlik, yüreklilik, ce-
surluk, korkusuzluk, kahra-
manl›k, hamaset.
fliddet-i hararet: s›cakl›¤›n,
hararetin fliddeti, s›cakl›¤›n
afl›r› etkisi.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
tahsil: elde etme, alma, ka-
zanma.
talip: talep eden, isteyen, is-
tekli.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,

bölümler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
teveccüh-i nas: insanlar›n il-
gisi, insanlar›n insana vermifl
olduklar› de¤er.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
z›rh: koruyucu çelik levha.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.
zemherir: k›fl›n en so¤uk za-
man›, fliddetli, so¤uk kara k›fl.
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rehber-i millet perdeleri ile ilmi ene’ye, dini dünyaya ve
kendileri meyhaneye düflen ulemaü-sûu haber vermekle,
ehl-i iman ve irfan› insafa, ittifaka, ittihada davet ediyor.

Cümlemiz, hak-i pay-i Ekremilerine yüzler sürerek,
mübarek dest-i damen-i kerimanelerini öperiz efendim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
‹slâm Karyesinden Kuleönü’nden

Ali (r.h.) , Ali

ìÕ 
Œ 2 2 3 œ

Hüsrev’e hitaben yaz›lan bir mektuptur.
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

'¤nYnh n∂r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh n∂pfGnƒrNpG '=¤nYnh n∂«/NnG '=¤nYnh n∂pJnópdGnh
Aziz, mübarek, s›dd›k kardeflim,

Evvelâ: Sözler’e bafllamadan iki ay evvel gördü¤ün
mübarek rüya çok güzeldir, hem hakikattir.

Evet kardeflim, sen bir bahçe-i ebedî olan Kur’ân-›
Hakîm’in Cennetinden, gül-i Muhammedî (a.s.m.) na-
m›nda, hadsiz nuranî hakikatlerin fabrikas› hükmünde,
tefsir-i hakaik-› Kur’âniye etraf›nda halka tutan ve sizin 
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olma, fikir birli¤i etme.
Kur’ân-› Hakîm: her yönüyle hik-
metli olan Kur’ân.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nam: ad, isim, lakap.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
rehber-i millet: milletin ileri ge-
lenleri, rehberleri.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
tefsir-i hakik-› Kur’âniye: Kur’-
ân’›n gerçek aç›klay›c›s›, yorumla-
y›c›s›.
ulemaü’s-su: kötü alimler, dün-
yay› dine tercih eden âlimler.

bahçe-i ebedî: daimi sonsuz
bahçe.

ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.

ene: ben, benlik.

evvelâ: öncelikle.
gül-i Muhammedî: k›rm›z›
renkli bir gül çeflidi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hak-i pay-i ekrem: çok fleref-
li olan kiflinin aya¤›n›n tozu.
hakikat: gerçek, do¤ru.

hitap: birine söz söyleme, sö-
zü biri üzerine çevirme.

irfan: bilme, bilifl, anlay›fl, vu-
kuf.

ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.

ittihat: ayn› fikir ve görüflte

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât›

senin, validenin, kardeflinin ve ihvanlar›n›n üzerine olsun.
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gibi çarklardan mürekkep olan bir cemaat-i mübareke
içinde en has ve en yüksek mertebeye kâtip tayin edildi-
¤ine, o rüya beflaret verdi¤i gibi, biz de beflaret ediyoruz.

Saniyen: Bu defa bize yazd›¤›n Mu’cizat-› Ahmediye
(a.s.m.) risalesi çok harika düflmüfl. Kim ona bak›yor; bir
zevk-i hakikî hisseder. Demek oluyor ki, manevî, halis,
samimî hisler, maddî nak›fllar suretinde kendini hissetti-
riyor. Bu s›rra ben muttali oldu¤um vakit, kardeflim Ga-
lip dahi ayn› hisse ifltirak etti. “Evet, bunun alt›nda ma-
nevî tebessüm var” diye, senin hatt›n› kendi hatt›na ter-
cihle mukabele etti. O yazd›¤›n risale vas›tas›yla pek çok
insanlar imanlar›n› kuvvetlefltiriyorlar; muhabbet-i Ah-
mediye (a.s.m.) kalplerinde ziyadelefliyor. ‹flaret-i gaybiye
hakk›nda flüpheleri kalm›yor. O sevap da senin defter-i
a’maline geçiyor. Kur’ân ve Resul-i Ekrem (a.s.m.) keli-
mesinden baflka, iflaret etti¤in kelimat çok manidard›r,
hem bir temeldir. O iki kelimenin mübarek tevafukuna
bir hüccettir. Hem gösteriyor ki, bütün o tevafukat› dahi
riayet etmeyen, o iki kelimenin tevafukuna kalem kar›fl-
t›ramaz. Zannediyoruz ki, o risalelerin hatt-› hakikîsini
sen buldun veyahut yak›nlaflt›n.

Salisen: Mabeynimizde münasebet manevî, ruhî, haki-
kî oldu¤u için zaman ve mekân müdahale etmez. Der-
gâh-› ‹lâhîye müteveccih oldu¤umuz vakit, günde belki
kaç defa, Hüsrev yan›mda bir cihette haz›r olmakla
beraber, senin o flirin yaz›lar›n, hususan On Dokuzuncu 

beflaret: müjde.
cemaat-i mübarek: berektli de-
¤erli topluluk.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
dergâh›, kap›s›, kat›.
hakikî: gerçek, sahici.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hârika: ola¤anüstü.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hatt-› hakiki: as›l yaz›l›fl.
hisse: görüfle, duyguya.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüccet: delil.
‹flaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
ifltirak: ortakl›k etme, kat›lma.
kâtip: yaz›c›.
mabeyn: ara.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
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manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
mekân: yer, mahal.
mertebe: derece.
muhabbet-i Ahmediye: Hz.
Peygambere duyulan sevgi.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muttali: bir iflten haberi olan,
bilgili, haberdar.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

müdahale: kar›flma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
mürekkep: den oluflmufl, -
den olma.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
Resul-i Ekrem: çok cömert
ve kerim olan elçi.
riayet: uyma, gözetme; sayg›
gösterme.
risale: konu, bölüm.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
s›r: gizli hakikat.

Salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
Saniyen: ikinci olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
tebessüm: gülümseme.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
vas›ta: arac›l›k.
zevk-i hakikat: gerçek zevk.
ziyade: Artma, ço¤alma.
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Mektuptaki mübarek hatt›n göründükçe seni hayalimiz-
ce haz›r ediyoruz. Ben ve buradaki arkadafllar dahi seni
burada görmek çok arzuluyoruz. Fakat Isparta sana çok
muhtaçt›r. Hem de flimdi hâl ve mevsim pek müsait gö-
rünmüyor. Onun için kardeflimi bir miktar yan›mda
bulundurmakla, sana zahmet vermek istemiyorum. Yok-
sa sen bize çok lâz›ms›n. ‹nflaallah bir vakit kaza edece-
¤iz.

Rabian: fiu mübarek flehr-i ramazan, Leyle-i Kadri
ihata etti¤i için, kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir-
dir ki, muvaffak olan›n ömrüne bin ömür katar. Dakika-
s› bir gündür; saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde
bir ömr-i bâkîdir. Senden ve ahiret hemflirem, yani ikin-
ci validem ve kardeflimin muhterem validesinden duan›-
z› istiyorum. Madem duada sizi flerik ediyorum; siz de
benim duama âmin hükmünde olarak dua ediniz.

Kardeflimiz Ali Efendiye dahi çok selâm ve dua ediyo-
rum. ‹nflaallah tam Hüsrev’e lây›k bir kardefl oluyor. Sa-
ir kardefllere seni tevkil ediyorum, selâm ve dua ediyo-
rum. Bu eyyam-› mübarekede bana dua etsinler.

Galip der: “Hüsrev’le manevî bir irtibat hissediyo-
rum.” Çok selâm ediyor. Ve bilhassa saatçi Lütfi Efendi-
ye pek çok selâm ve dua ederim. Cenab-› Hak ona, o
bana yazd›¤› Pencere Risalesinin hurufu adedince ruhu-
na rahmet, kalbine nur, akl›na hakikat, mal›na bereket
ihsan eylesin; âmin, âmin, âmin.
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ömr-i bâkî: daimî, kal›c› hayat.
rabian: dördüncü olarak.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
risale: konu, bölüm.
Sâir: di¤er, baflka, öteki.
flehr-i Ramazan: Ramazan ay›,
oruç ay›.
flerik: ortak, hissedar.
tevkil: vekil etme, edilme.
valide: ana, anne.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
eyyam-› mübareke: müba-
rek günler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
hatt: yaz›, el yaz›s›.

hemflire: k›z kardefl, bac›.
huruf: harfler.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
irtibat: ba¤, münasebet.
kaza: hükmün yerine gelme-
si.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-

mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müsait: uygun, münasip.
nur: ilim.
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Maksad›m, ona o risaleyi yazd›rmak, onu has talebeler
dairesine idhal etmekti. Yoksa ona o zahmeti vermezdim.
Maflaallah, hatem-i Mu’cizat-› Ahmediyeyi (a.s.m.) çok
güzel tersim etmiflsiniz. Sözler ile alâkadarlar içinde bu
hateme tam kanaati olanlar›n isimlerini bana yazs›nlar,
onlar› ikinci dairede yazaca¤›z. Tâ o nura hissedar olsun-
lar. fiükre dair nüshan›z Kuleönlü Mustafa bir adama ve-
rip, o da muhafaza edememifl. Ya¤mur bir parça bozdu-
¤u için mahcup olarak, sana göndermeyip bana gönder-
di. Benim de güzel yaz›lm›fl bir nüsham var, sana gönde-
riyorum. Ona göre yeni bir nüsha kendinize yazars›n›z.
Sen bana flükre dair yazd›¤›n mübarek nüshay› bir ay ev-
vel Atabey taraf›na göndermifltim. Kim ald›¤›n› bilmiyo-
rum, elime geçmedi. Hem size Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Yedinci Meselesinin Hatimesini gönderiyorum. O
Hatime, hatem-i i’caza gelen tenkidat› reddediyor ve
parlak bir mühr-i tasdik oldu¤unu gösteriyor. O hatemle-
rin bir nüshas›n› sana gönderdik. Orada hatemi gören ve
kabul eden ve Sözler’le alâkadar olan zatlar›n münasip
gördüklerini bofl kalan gözlere kaydedebilirsin.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Mirzazade

Said Nursî

ìÕ

ahir zaman: dünyan›n son devre-
si.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dair: ait, alakal›, ilgili.
ehl-i hak: ehl-i sünnet.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
hakikî: do¤ru, gerçekten.
hatem: mühür, damga.
hatem-i i’caz: mu’cize olufl flekli,
mührü.
Hatime: son, nihayet, bitifl.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
idhal: dahil etme, içine alma, sok-
ma.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
k›ymet: de¤er.
kanaat: görüfl, fikir.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahcup: utanan, utanm›fl.
Maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.

muhakkik: tahkik eden, ger-
çe¤i araflt›r›p bulan, bir fleyin
iç yüzünü inceleyerek vak›f
olan.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

mühr-i tasdik: Tasdik mührü,
kabul damgas›.

münasip: uygun.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
risale: konu, bölüm.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.

talebe: ö¤renci.
tenkîd: elefltirme.
tersim: düzenleme, biçim
verme.
umum: bütün.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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mesail-i imaniye-i kelâmiye: va-
hiyle gelen, iman ilminin mesele-
leri, konular›.
nefer: rütbesiz asker, er.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Sabr-i evvel: birinci Sabri.
sebebiyet: sebep olma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
umum: bütün.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
cihet: yön.
dümdar: ask. ordunun arka-
s›ndaki kuvvet, artç›.
ehl-i hak: gerçekci.

ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilin-
meyen hakikatleri, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len velîler.
ender: az bulunan.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.

hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
Hulûsi-› sani: ikinci Hulûsi.
iddia: davaya kalk›flma, dava
etme.
ilm-i kelâm: iman, vahiy ilmi.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.

Œ 2 2 4 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz ve gayretli ahiret kardeflim ve hizmet-i Kur’ân’da
yoldafl›m Hulûsî-i sanî ve Sabri-i evvel,

Maflaallah Yirminci Mektubun k›ymetini güzel anla-
m›fls›n›z ve güzel de yazm›fls›n›z.

Mektubunda ilm-i kelâm dersini benden almak arzu et-
miflsiniz. Zaten o dersi al›yorsunuz. Yazd›¤›n›z umum
Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâm›n dersleridir: ‹mam-›
Rabbanî gibi baz› kudsî muhakkikler demifller ki: Ahir
zamanda ilm-i kelâm›, yani ehl-i hak mezhebi olan me-
sail-i imaniye-i kelâmiyeyi birisi öyle bir surette beyan
edecek ki; umum ehl-i keflf ve tarikatin fevkinde, o nur-
lar›n neflrine sebebiyet verecektir. Hatta ‹mam-› Rabba-
nî kendisini o flah›s gibi görmüfltür. Senin flu âciz ve fa-
kir ve hiç ender hiç olan kardafl›n, bin derece haddimin
fevkinde olarak kendimi o gelecek adam oldu¤umu iddia
edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride
gelecek acip flahs›n bir hizmetkâr› ve ona yer haz›r ede-
cek bir dümdar› ve o büyük kumandan›n pifldar bir nefe-
ri oldu¤umu zannediyorum. Ve ondand›r ki, sen de yaz›-
lan fleylerden o acip kokusunu ald›n.
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Hem mektubunda 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nG ya ait

olan esrar› sual ediyorsun. Evet, o ayetin büyük bir deni-
zinden çok Sözlerde katarat›, reflehat› vard›r. Bahusus
Yirminci Mektupta, Otuz Üçüncü Mektupta, Otuz ‹kinci
Sözde, Yirmi ‹kinci Sözde onun baz› çeflmeleri var. El-
bette o ayette çok tabakat var. Her taife bir tabakadan
hissesini alm›flt›r. Ruhum istiyordu ki, o ayetin baz› enva-
r›n› yazay›m, fakat flimdiye kadar müteferrik surette ya-
z›ld›¤›ndan öyle kalm›fl. fiimdilik onunla iktifa edilmifl.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said
ìÕ

Œ 2 2 5 œ
4 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 3@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
5 ÉkªpF=GnO GkónHnG oo¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hizmet-i Kur’âniyede feda-
kâr arkadafllar›m Sabri, Haf›z Ali, Hüsrev, Re’fet, Bekir,
Lütfi, Rüfltü Efendiler.

Kardefllerim, bu ramazan-› flerifte size âlem-i nurdan
bahisler açmak arzular› var idi. Maalesef, bir hâdise
zulmet âleminden bahsetmeye beni mecbur ediyor. Bu
yeni hâdise için etraftaki dostlar lisan-› kàl ve hâl ile 

âlem-i nur: nur âlemi, ayd›nl›k
âlemi.
aziz: de¤erli.
bahis: bahs, konu yapma, anla-
t›m.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
3. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
4. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
5. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebedî ve devaml› olarak üzerinize olsun.
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hâdise: olay.
hâl: durum, vaziyet.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
katarat: katreler, damlalar.

lisan-› kàl: söz ile anlat›lan
mana, konuflma dili.
müteferrik: da¤›n›k, ayr› ayr›.
ramazan-› flerif: Ramazan
ay›.
reflahat: damlalar, s›z›nt›lar,
serpintiler.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.

sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabaka: derece.
tabakat: tabakalar.
taife: kavim, kabile.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.
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merakl›, endifleli bir tarzda benden istizah istiyorlar. On-
lar› ve sizleri meraktan kurtarmak için o hâdiseyi iki k›-
s›m olarak bir parça beyan edece¤im.

Bir inc i  k › s ›m: Bu bize nispeten musibetli ve elîm
hâdiseyi Cenab-› Hak inayet ve rahmetiyle baflka surete
çeviriyor. Evet, Cennet ucuz olmad›¤› gibi, Cehennem
de lüzumsuz de¤il. Bu hâdisenin bize karfl›ki vechi rah-
met görünüyor. Ehl-i dünyaya karfl› vechi, Cehennemin
lüzumunu gösteriyor. Filhakika bu ramazan-› flerifte hâ-
disenin sureti çok çirkindi. Fakat Gavs-› Azam›n dedi¤i
gibi, inayet gözünün alt›nda ve h›fz›nda oldu¤umuzdan
çok cihetlerle hakk›m›zda lemaat-› rahmet göründü.

‹ k inc i s i : Bu ramazan-› flerifte acz ü zaaf› ve fakr u
ihtiyac› tam hissedip Cenab-› Hakka iltica etmek, bir su-
rette intibah ve heyecan ve fluur ve fliddet verdi. Rama-
zan-› flerifte flimdi okudu¤um münacatlar›n okunmas›na
bu hâdise mühim bir kuvvet oldu. Zaten musibetler der-
gâh-› ‹lâhîye sevk etmek için birer kader kamç›s›d›r. Her
okudu¤um bir kelime ve dua da ve münacat da fluurlu ve
fliddetli oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki
ibadetlerinin s›rr-› tefevvuku bu noktadand›r. Tesbih ve
zikri bütün manas›yla fluurlu bir surette söyledikleridir.
(HAfi‹YE)

Said Nursî

ìÕ
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ramazan-› flerif: flerefli Ramazan
ay›.
resmî: çok ciddî, çok sert.
s›rr-› tefevvuk: üstün olman›n
s›rr›, üstünlü¤ün s›rr›.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sevk: yöneltme.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
fliddet: duygu ve davran›fllardaki
afl›r›l›k.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
tarz: üslûp, eda.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
vechî: yönü, yüzü.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

HAfi‹YE: Bu mektubun mütebakisi bir maksada binaen buradan kald›r›l-
m›flt›r.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cihet: yön.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
fakr u ihtiyaç: büyük yoksul-
luk, fakirlik.

filhakika: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,
do¤rusu.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
h›fz: saklama, koruma, siya-
net, muhafaza.
hâdise: olay.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini iste-

me, aç›klama isteme.
kader: takdir, k›smet, kudret,
‹lâhî hüküm.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mühim: düflündüren, düflün-
dürücü.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
nokta: husus.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
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(Hulûsî Beye hitapt›r.)
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 ÉkªpF=GnO GkónHnG oo¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, muhlis kardeflim,

Evvelâ: Biraderzadem Halil Naci’nin dünyevî musibeti
beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-› Hak onu da kur-
tars›n, size de sab›r ve tahammül ihsan eylesin, âmin.
Nurun eskiden beri hiç sars›lmayan muhlis bir kahrama-
n› elbette dünyan›n geçici, k›ymetsiz, fânî vaziyetleri kar-
fl›s›nda telâfl etmez, ma¤lûp olmaz, inflaallah.

Saniyen: Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek
dersi veren ve haddimden çok ziyade flefkatini gösteren
Hazret-i fieyh Muhammede’l-Küfrevî’nin Kuddise Sirru-
hunun hulefas›ndan Alvarl› Hoca Muhammed Efendiye
ve ihvanlar›na çok selâm ve arz-› hürmet ederim. Ve o
havalide Nurlarla alâkadar senin dostlar›na çok selâm ve
Nur hizmetinde muvaffak›yetlerine dua ederiz.

4 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

alâkadar: ilgili, iliflki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz-› hürmet: hürmet, sayg› gös-
terme, sayg› duydu¤unu bildir-
me.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
dünyevî: dünyaya ait.
evvelâ: öncelikle.
fânî: ölümlü, geçici.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hitap: söz.
hulefa: halifeler.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymet: de¤er.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
maksat: kastedilen fley; gaye.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
musibet: felaket, bela.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.

mütebaki: geri kalan k›s›m.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
Saniyen: ikinci olarak.
Silsile-i ilmiye: ilimle ilgili sil-

sileler, ilmî tahsil dereceleri,
basamaklar›.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.

vaziyet: durum.

ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebedî ve devaml› olarak üzerinize olsun.
4. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 2 7 œ
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

Aziz kardeflim,
Beni merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devam edi-

yor. Maiflet cihetinde kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan
kurtar›yor. Sak›n bir fley gönderme. Sen alt›-yedi nefse
bak›yorsun, benim yar›m nefsim var. Sen beni de¤il, ben
seni düflünmeliyim. Sabri’nin mektubu ona yetiflmemifl.
Sen ve Hulûsî benim her bir amel-i uhrevîmde hissedar-
s›n›z. Mâh-› ramazanda kazanç bire bindir. Siz de bana
duan›zla yard›m ediniz.

Said 
‹flaret-i Aleviyeyi tam tasdik ettiniz mi, Haflir Risalesini

çok kuvvetli buldunuz mu?
ìÕ

Œ 2 2 8 œ
o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

Binler selâm. Siz maddî rütbenizden çok yüksek ma-
nevî rütbeniz iktizas›yla, ayr› ayr› yerlere gönderiliyor-
sun. O yerlerin sana ihtiyac› var. Hiç merak etme. Senin
Risaletü’n-Nur hakk›nda mektuplar›n çok talebe yerinde
senin bedeline hizmet-i Nuriyede çal›fl›yorlar. Birincili¤i
daima sana kazand›r›yorlar.

Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
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maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
mâh-› ramazan: ramazan ay›.
maiflet: geçim, geçinme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
nefs: hayat, ruh, can.
rütbe: s›ra, derece, mertebe, pa-
ye.
talebe: ö¤renci.
tasdik: onaylama.

amel-i uhrevî: ahirete ait fiil,
amel, ibadet, neticesi ahirette
görülecek amel.
aziz: de¤erli.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
cihet: yön.
daima: her vakit, sürekli, her

zaman.
devam: bir hâlde bulunma,
sürekli olma, daimîlik, sürme.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
iktisat: tutum, biriktirme, ar-

t›rma, tasarruf.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
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Y›ld›z Mektubu
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh

2 oo¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hizmet-i kur’âniyede çal›fl-

kan arkadafllar›m Sabri, Hüsrev, Haf›z Ali, Re’fet, Bekir,
Lütfi, Rüfltü,

Size Cemaziyelahir ay›nda vuku bulan bir hâdise-i se-
maviye münasebetiyle bir mesele beyan edece¤im. fiöy-
le ki:

Hazret-i Zat-› Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm›n zu-

huru zaman›nda, 
3 ränônã`nà`rfG oÖpcGnƒnµ`rdG GnPpGnh ayetinin bir nu-

munesini gösterir bir tarzda, recm-i fleyatine alâmet olan
y›ld›zlar›n düflmesi kesretle vuku bulmufltur. Ehl-i tahkikin
nazar›nda, o zaman vahiy zaman› geldi¤inden, vahye
flüphe gelmemek için kâhinler gibi gaybî ve cinler vas›ta-
s›yla semavî haberlerine kar›flanlara set çekmeye alâmet
ve iflaret olmakla beraber, Zat-› Ahmediye Aleyhissalâtü
Vesselâm cin ve inse mebus olarak teflrifine semavat eh-
lince bir flenlik, bir bayram gibi bir alâmet-i sürur oldu¤u-
nu ehl-i keflif ve hakikat hükmetmifllerdir. Hem o mebus
zat, ehl-i küfür ve dalâlet için bir niran-› muhrika ve ehl-i
hidayet için envar-› müflrika menba› oldu¤una, gaybî ve
semavî bir iflarettir. fiimdi flu Cemaziyelahir’de emsali 

alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
alâmet-i sürur: sevinç belirtisi,
iflareti.
aleyhissâlatü vesselâm: salat ve
selâm onun üzerine olsun.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ehl-i hidayet: hidayette ve do¤ru
yolda olanlar, hidayete eriflmifl
kimseler.
ehl-i keflif: keflif ehli.
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na ve
birli¤ine inanmayanlar, dinsizler,
imans›zlar.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
envar-› müflrika: parlayan, do-
¤an ›fl›klar.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hadisat-› semaviye: gök hadise-
si.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
kâhin: gaipten haber vermek id-
dias›nda bulunan kimse, falc›.
kesret: çokluk.

mebus: gönderilen, yollanan,
elçi.
mesele: konu.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nazar: dikkat.
niran-› muhrika: yakan atefl-
ler, yak›c› atefller.
nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.

recm-i fleytan: fleytan› kov-
ma, fleytan tafllama.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
set: mâni, perde, engel, hail.
tarz: biçim, flekil, suret.
teflrif: flereflendirme, fleref
verme.

vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vas›ta: arac›l›k.
vuku: olma, meydana gelme.
zat: kifli, flah›s, fert.
zat-› Ahmediye: peygambe-
rimiz.
zuhur: ortaya ç›kma.

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebedî ve devaml› olarak üzerinize olsun.
3. Y›ld›zlar saç›ld›¤› zaman… (‹nfitar Suresi: 2.)
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görülmemifl bir tarzda gece saat dörtte bafllay›p, befl ve
befl buçu¤a kadar devam eden y›ld›zlar›n düflmesi ehem-
miyetli bir hâdise-i semaviyedir. Semavat›n hâdisat›
zeminimize bakt›¤› cihetle herhâlde o hâdisat›n dahi kü-
re-i arzda bir eseri olacakt›r. Cenab-› Hakk›n rahmetine
s›¤›nmal›y›z ki, niran-› muhrika yapmas›n, envar-› müflri-
kaya çevirsin.

Evet, nas›l ki Kur’ân-› Hakîm’in surelerinde ayetler
birbirine bakar, iflaret ederler; öyle de, Cenab-› Hakk›n
bir Kur’ân-› kebiri olan flu kâinat›n ulvî, süflî sureleri da-
hi birbirine bakar, birbirinin nüktelerini izhar eder. Sema
suresinde bizim gibi Lâfz-› Celâli yaln›z k›rm›z› yazmak
de¤il, belki nur yald›z›yla Lâfza-i Celâl gibi yaz›lan y›ld›z-
lar ve o y›ld›zlardan f›flk›ran nuranî noktalar elbette bir
iflaret fiflekleri hükmünde birer s›rr› ilân etti¤ini o mu’ciz-
nüma semavî suresinin flan›ndand›r. Kendimizce bir fâl-i
hay›r addetmeliyiz.

San iyen: Size semavat›n k›rm›z› y›ld›zlar›n› and›ran
Kur’ân’daki ism-i Celâl’in iki bin sekiz yüz alt› (2806) de-
fa tekerrürü, Kur’ân semas›n› o nuranî y›ld›zlarla ziynet-
lendirmifl ve o adetlerin sahifeler, yapraklar, sureler itiba-
r›yla birbirine manidar münasebat-› tevafukiyetleri daha
ziyade letafetini, ziynetini güzellefltirmifl.

Bu defa size kendi nüsha-i Kur’âniyemi gönderiyo-
rum. Bu nüshamda size gönderilen listeye göre iflaretler
koydum. ‹sm-i Celâl ve ism-i Rabbe ayr› ayr› iflaret vaz
edildi.
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nüsha-i Kur’âniye: bir araya geti-
rilerek ciltlenmifl ve kitap hâline
getirilmifl Kur’ân-› Kerîm nüshas›.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
s›r: gizli hakikat.
Saniyen: ikinci olarak.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
süflî: afla¤›l›k, alçak, baya¤›, adî.
flan: hâl, keyfiyet, durum, mahi-
yet.
tarz: biçim, flekil.
tekerrür: tekrarlanma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
vaz: koyma, konulma, atma.
yald›z: parlak boya.
zemin: yeryüzü.
ziyade: fazlas›yla.
ziynet: süs, bezek.

Cenab-› Hak: Allah.
cihet: yön.
emsal: efl, benzer.
envar-› müflrika: parlak f›flk›-
ran ›fl›klar.
fâl-i hay›r: iyi alâmet, iyi ifla-
ret.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hâdise-i semaviye: gök hâdi-
sesi.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.

ism-i Celâl: sonsuz büyüklük,
haflmet, ululuk ve yücelik an-
lam›nda Cenab-› Hakk’›n bir
ismi.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân-› kebir: Büyük Kur’ân-
› Kerîm.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâfz-› Celâl: Allah kelimesi.
letafet: güzellik.
manidar: anlaml›, manal›,

mana tafl›yan.
mu’ciznüma: mu’cizeli,
mu’cize gösteren.
münasebat-› tevafukiye: uy-
gun ba¤lan›fl.
niran-› muhrika: yakan atefl-
ler, yak›c› atefller.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
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‹sm-i Celâlin tevafukat-› adediyesi hem muntazamd›r.
hem manidard›r, fakat bir parça dikkat ister. Çünkü, ri-
salelerde görünen tevafuk gibi, daima sahife sahifeye
bakm›yor. Bazen sahife mukabiline de¤il, belki bir arka-
s›na veya arkas›n›n mukabiline bakar. Bazen bir yaprak
atlar, bazen bir sahife iki sahifenin mecmuuna bakar.
Meselâ: Otuz beflinci sahifede on üç (13) adet Lâfza-i
Celâl gelir. Arkas›na sekiz (8), sonra befl (5) geliyor. De-
mek o on üç adet, bu iki rakama birden bakar ki, o da
on üç ediyor ve hakeza…

Hem bazen bir sahife, iki sahifenin mecmuuna bak-
makla beraber ayn› suretinde iki adet gelir, her biri onun
bir cüz’ünü gösterir. Meselâ: Sure-i Tevbe’de,188. sahi-
fede on alt› Lâfza-i Celâl geliyor, arkas›nda alt› geliyor,
alt›n›n arkas›nda on geliyor. Beraber yukar›dan okunsa,
on alt› olur, tevafuk eder. Sure-i Ahzab’›n yine sahife
dört yüz yirmi ikide (422) on alt› ism-i Celâl geliyor. Za-
hirî tevafuku yok. Hâlbuki bir sahife daha evvel on gelir
ve mukabilinde alt› var; terkip edilse, on alt› olur, tevafuk
eder.

Hem bazen ism-i Rab ile beraber tevafuk eder. Bazen
sahife sahifeye de¤il, yaprak yapra¤a bakar. Hem bazen
sahife rakam›na bakar. Dokuz rakam› çok defa sahife ra-
kam›na bakt›¤› için tevafuktan ç›kt›¤›n› hissettim.(HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Elhâs›l: Baz› esrar-› gaybiye için tevafukat fleklini de¤ifltiriyor.
Lâfza-i Celâlin di¤er lâtif ve cazibedar ve manidar bir tevafuku fludur ki:
Baflta Fatiha sahifesiyle beraber yüz elli bir sahifede elli bir defa yedi ile
sekiz geliyor.
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cüz: k›s›m, parça.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
evvel: önce.
hâkezâ: böyle, böylece, bu-
nun gibi, yine öyle.
ism-i Celâl: sonsuz büyüklük,
haflmet, ululuk ve yücelik an-
lam›nda Cenab-› Hakk’›n bir
ismi.
ism-i Rab: Rab ismi.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-

mesi.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
mecmu: bütün hepsi.
meselâ: örne¤in.
meflveret: fikir al›flverifli.
mukabil: karfl›.
risale: konu, bölüm.
sahife: sayfa.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.
terkip: birlefltirme.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

tevafukat: uygunluk.

tevafukat-› adediye: say›lar-
la ilgili uygunluk, raslant›, sa-
y›lar›n denkli¤i, say›ca müna-
isebet.

Zahirî: görünürde.
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Her ne ise, siz de tetkik edersiniz. Sonra meflveretinizle,

gizli tevafukat› gösterecek rakamlar› yazaca¤›z. Yeni yaz-

d›¤›m›z Kur’ân’dan tensip etti¤iniz takdirde kaydede-

ce¤iz. Baflta yüz elli sahifede, elli bir defa yedi ve sekiz

geliyor; yirmi sekiz de sekizdir, yirmi üç de yedidir. Bu

yedi, sekiz birbirine muvaf›k kabul edilmifl; yediden sek-

ize sekizden yediye geçmekle tevafuk bozulmuyor. Bu iki

rakam›n Kur’ân’da mühim s›rlar› bulundu¤u hissedilir.

Sa l i sen : Hazret-i Zat-› Ahmediye (Aleyhisselâm) na-

s›l bir flecere-i Tuba oldu¤unu ve asfiya ve evliya ve s›d-

d›k›n, o flecere-i nuraniyenin meyveleri ve mesalik ve tu-

ruk onun dallar› oldu¤unu gösterir bir silsile-i azime, es-

kiden kalma ve eskimifl bir silsilename yan›mda var. Onu

güzelce tebyiz etmek için hatt› güzel, cetvelde mahareti

bulunan zatlar› istiyorum. fiimdilik Hüsrev’le Tenekeci

Mehmed Efendi, Bekir A¤ada bulunan ölçü ile On Befl

tabaka kâ¤›t beraber, Haf›z Ali’nin haber gönderdi¤i va-

kit gelsinler.

Rab ian: Yirmi Yedinci Mektuba ilhak edilecek, kar-

defllerimizin baz› yeni f›kralar›n› size gönderdim. Hakika-

ten bu f›kralar ve umum Yirmi Yedinci Mektubun f›kra-

lar› çok faydal›d›rlar. Ehemmiyetli tatl› hofl güzel mana-

lar, dersler, teflvik; teflçi eder hisler vard›r. Ben kendim

onlardan tatl› istifade ediyorum, tembel oldu¤um zaman 
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tebyîz: müsveddeyi temize çek-
me, beyaza çekme.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
teflci: gayrete getirme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
turuk: tarikler, yollar.
umum: bütün.
zat: kifli, flah›s, fert.

asfiya: samimî dostlar, aziz-
ler.
ehemmiyetli: önemli.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
Hazret-i Zat-› Ahmediye:
sevgili peygamberimizin zat›.
ilhak: dahil etme, ekleme.
istifade: faydalanma, yarar-

lanma.
meharet: ustal›k, beceriklilik,
hüner.
mesalik: meslekler, tutulan
yollar, sülûk edilen yollar.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
rabian: dördüncü olarak.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-
lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar.

s›r: gizli hakikat.
Salisen: üçüncü olarak.
silsile-i azîme: büyük silsile,
ard arda gelen fleylerin olufl-
turdu¤u büyük s›ra.
silsilename: tarikat fleyhleri
zinciri.
flecere-i nuraniye: nurlu sü-
lâle, nurlu silsile.
flecere-i Tuba: Cennetteki
Tuba a¤ac›.
tabaka: tek yaprakl› kâ¤›t.
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bana ehemmiyetli bir teflvik kamç›s› oluyor. Hem ne ise

Kardefllerim, gücenmeyiniz; bir miktard›r sizlere mektup

yazd›¤›m zaman birbirinden uzak meseleleri topluyorum.

Her mektup bir aflure olur.

Hamisen: Ben kolu k›sa boyu k›sa cübbeme raz› ol-

dum, daha bir fley lâz›m de¤il. Hüsrev’in sakosu yan›m-

da makbul misafirdi, gönderiyorum. Validesinin bir dere-

ce kesb-i afiyet etti¤inden çok mesrur oldum. Cenab-›

Hak s›hhat ve afiyet versin. Orada Hüsrev’in kardefli Ali

Hasan ve Tenekeci Mehmed Efendi ve Haf›z Ahmed gi-

bi Sözler’le alâkadar olanlara selâm ediyorum.

Kardefliniz

Said Nursî

ì
Numune için gönderilen ka¤›t zayi olmufl, göremedik.

Beyaz ka¤›ttan siz intihab edersiniz. Sulfato geldi, fakat

çoktur. Mehmed Efendi bana yeniden bir levha yazmas›

beni minnettar ediyor. Cenab-› Hak yazd›¤› her bir harfe

mukabil bin sevap ihsan eylesin, amin, amin...

ìÕ
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afiyet: sa¤l›k, esenlik.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aflure: içinde çeflitli unsurlar
bulunan, kar›fl›k.
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cübbe: üste giyilen bol ve
uzun elbise.
ehemmiyetli: önemli.

hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
intihap: seçme.
kesb-i afiyet: afiyet bulmak.
levha: çerçevelenerek duva-
ra as›lan hat.
makbul: geçerli, muteber.
mesrur: sevinçli, memnun.

minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
mukabil: karfl›l›k.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, hoflnut olan.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
sako: üste giyilen erkek elbi-
sesi.
sulfato: s›tma hap›.
Valide: ana, anne.
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Ey bu dâr-› fânîde medar-› tesellilerim, bu diyar-› gur-
bette enislerim ve esrar-› Kur’âniyede beni ifltiyaklar›yla
konuflturan zeki, ferasetli muhataplar›m,

Sizlere, yaln›z bir iki dakika temafla etmekle ne dere-
ce ac›nacak bir hâlde nak›s bir hat ile çal›flt›¤›m› ve sizin
k›ymettar kalemleriniz ne kadar bana ehemmiyetli oldu-
¤unu ihsas etmek için kendi hatt›mla tashihsiz bir fihris-
te-i huruf göndermifltim. Hâlbuki, sizler bir iki dakika de-
¤il, saatlerce bakt›n›z ve günlerce zaptettiniz. Bundan
anlad›m ki, siz ona fazla merak ediyorsunuz. Onun için
size o listenin tebyizini gönderiyorum. ‹sterseniz kendini-
ze bir suret al›rs›n›z. Fakat bunu biliniz ki bu fihriste mu-
vakkat bir mehaz olmak için takribî bir tarzdad›r. Ben
kolayl›k için k›smen eski mahfuzat›ma k›smen iki mikyas
ile dokuz saatte periflan hatt›mla yazm›flt›m. Sonra anla-
d›m ki, bu vadide bir tefsir köyümüzde var. O tefsiri ge-
tirdik, mukabele ettik. Ekseriyet-i mutlaka ile tevafuk et-
mifliz, birkaç büyük yekûnlarda on-on befl küçük yerler-
de muhalefet oldu. Tahkikat neticesinde, tefsirin matba-
a ve müstensihlerin eser-i sehvi olarak muhalefet olmufl.
‹ki üç yerde müsvedde listemizi tashih ettik. Sonra o 
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fihriste: katalog, liste.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
huruf: harfler.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahfuzat: ezberlenmifl fleyler.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
muhâtab: kendisine hitap olu-
nan.
mukabele: karfl›laflt›rma, ikisini
yanyana koyup karfl›laflt›rma.
muvakkat: geçici.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan.
müsvedde: temize çekilecek ya-
z›.
nak›s: noksan, eksik.
suret: nüsha, kopya.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
takribî: kesin olmayan, ihtimale
göre olan, afla¤› yukar›, tahminî.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebyîz: temize çekilmifl.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
temâflâ: bakma, bak›p seyretme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vadi: iki da¤ aras›nda kalan çu-
kurca arazi.
yekûn: hep, bütün, cümle.
zapt: tutma, alma, yazma.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› Kur’ân’›n harfleri ve esrar› say›s›nca üzerinize olsun.

dâr-› fânî: ölümlü, kaybolan,
gelip geçici, yok olup giden
yer; dünya.
diyar-› gurbet: gurbet diyar›,
yabanc› memleket, gurbet ili.

ehemmiyetli: önemli.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak
ço¤unluk.
enis: dost, arkadafl; yar, sev-
gili, yoldafl.

eser-i sehu: yanl›fll›k eseri.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
s›rlar›.
ferâset: anlay›fl, çabuk sezifl,
kavray›fl.
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tashihimizin yanl›fl oldu¤unu anlad›k, daha listemizi de-
¤ifltirmedik. Matbaa hatas› olarak tefsir tashihe muhtaç
zannettik, fakat edemedik. Çünkü, sahibi büyük bir mü-
dakkik ve matbaa da Camiü’l-Ezher yan›nda ve kurbün-
de, Ezherî ulemas›n›n nazar› alt›nda oldu¤undan tashihe
cür’et edemedim. Ayn› tefsiri, tebyiz ile beraber gönde-
riyorum. Ona bakars›n›z, fakat tenkide u¤raflmay›n›z.
Çünkü, benim listem takribîdir, daha tahkikî yapmad›m.

Tefsir ise, ço¤unda rivayete istinat eder. Hem baz› Su-
re-i Mekkiyede Medenî ayetler girmifl. Belki, hesaba da-
hil etmemifl. Meselâ, Sure-i Alâk’ta hurufu yüz küsur de-
mifl. Murad›, en evvel nazil olan n›sf-› evveldir. O do¤ru
söylemifl. Ben ise eski mahfuzat›ma istinaden mecmu-›
sureyi zannetti¤im için onun sevab›nda hata etmiflim.
Hem tevafuktaki esrar, külli yekûnlara bakar. Takribî fih-
riste bize kâfidir. Kenzü’l-Arfl’›n üç nüktesinde yaz›lan te-
vafukat, küsurat›n de¤iflmesiyle de¤iflmezler. Belki büyük
yekûnlar›n de¤iflmesiyle dahi o tevafukat bozulmaz.

Meselâ, Sure-i Kehf ile otuz dokuz sure, bin adedinde
ittifak ediyorlar. Bir iki tane bin adedini kaybetse, o mü-
him tevafuk bozulmaz. Ve hakeza... Küsurat›n çendan
esrar› var, daha bize tamam›yla aç›lmad›. ‹nflaallah aç›l-
d›¤› vakitte fihriste dahi tahkiki bir surete girecek.

Said Nursî

ìÕcür’et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dâhil: içine girme, sokma.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fihriste: katalog, liste.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
huruf: harfler.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
istinat: dayanma, delil olarak ka-
bul etme.
ittifak: birleflme; rast gelifl.
kâfî: yeterli.
kurb: yak›n olma hali, yak›nl›k.
küllî: umumî, genel.
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küsurat: küsurlar, artan k›-
s›mlar, art›klar.
mahfuzat: ezberlenmifl fley-
ler.
mecmu-› sure: surenin tama-
m›.
medenî: medine flehrine ait
olan.
meselâ: örne¤in.
muhtâc: ihtiyac› olan.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

n›sf-› evvel: birinci yar›, ilk
yar›.
nazar: dikkat.
nazil: nüzul eden, inen.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
rivayet: bir haber, söz veya
olay› nakletme.
suret: biçim, tarz.
tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
takribî: kesin olmayan, ihti-
male göre olan, afla¤› yukar›,

tahminî.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tebyiz: temize çekilmifl.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
tenkit: elefltiri.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
yekûn: toplam, tutar.
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(Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Aziz Üstad›m!

Cemaziyelahir ay›nda vuku bulan 
1 ränônã ǹà r̀fG oÖpcGnƒnµ r̀dG GnPpGnh

ayetinin ifade etti¤i hâlât›n bir numunesini izah eden
hâdisat-› semaviye ile, Kur’ân’›n semas›nda parlayan Lâf-
za-i Celâl y›ld›zlar›n›n acip ve tatl› tevafuklar›n› ders ve-
ren o k›ymettar mektubunuzu, Haf›z Ali kardeflimiz de
dâhil oldu¤u hâlde Re’fet, Bekir, Lütfi, Rüfltü, Keçeci
Mustafa Efendi ve a¤abeyim Ali Efendi ile beraber oku-
duk. O gece meclisimiz pek tatl› idi. Hâdisat-› semaviye-
yi hayret ve taaccüple ve pek büyük bir sevinçle karfl›la-
yarak, mele-i âlân›n bayramlar›na biz de ifltirak etmifltik.
Nas›l ki bu hâdise-i semaviyenin birinci defa vukuu, (bafl-
ta insan suretinde yap›lm›fl Hubel tabir ettikleri büyük
putlar›yla 360 putu ilâh kabul eden) müflrikîn-i Kureyfl’in
helâkini netice vermiflti.

‹nflaallah bu ikinci vukuda l4’ncü asr-› Muhammedîde
ve Avrupa terakkiyat› ile iftihar etti¤i ve yirminci as›r na-
m›n› alan bu günde, ehl-i fetretin putperestli¤inin daha
feci bir surete giren suretperestli¤inin kökü kesilece¤ini,
bize ilân ediliyordu.

Bu ilân, ümmet-i merhume-i Muhammediyeye, pek
güzel ve pek hay›rl› bir fütuhat› haz›rlad›¤›n› hat›rlatarak,
mahzun kalplerimizi flenlendirmifl, a¤layan yüzlerimizi 
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mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
mele-i â’lâ: büyük ve ileri gelen
meleklerin topland›¤› yer.
müflrikin-i Kureyfl: Kureyfl müfl-
rikleri.
nam: ad, isim.
nümune: örnek.
putperestlik: puta tapma duru-
mu, puta tap›c›l›k.
sema: gökyüzü, gök.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
suretperestlik: resme flekli görü-
nüfle tapma.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tabir: ifade, söz.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
ümmet-i merhume-i Muham-
mediye: Allah’›n rahmet, flefkat
ve merhametine mazhar olan
Muhammed (a.s.m.) ümmeti;
Müslümanlar, ‹slâm milleti.
vuku: olma, meydana gelme.

1. Y›ld›zlar saç›ld›¤› zaman. (‹nfitar Suresi: 2.)

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
asr-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’e ait as›r, onun ya-
flam›fl oldu¤u yüzy›l.
dahil: beraber.
ehl-i fetret: Hz. ‹sa (a.s) dan
peygamber efendimiz (a.s.m)
zaman›na kadar ki bulan›k
zamanda yaflayanlar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fecî: dehfletli, korkunç.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-

libiyetler.
hâdisat-› semaviye: gökyü-
zünde meydana gelen olay-
lar.
hâdise-i semaviye: gök hâdi-
sesi.
halat: haller, durumlar, vazi-
yetler.
helâk: y›k›lma, bitme, mah-
volma, harap olma.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.

iftihar: gurur, övünme.
ilâh: tanr›, ma’bud.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
ifltirak: kat›lma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
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güldürmüfl, gamnâk çehrelerimize beflaflet serpmiflti. di-
ma¤›m›zda Asr-› Saadetin o cazibedar hayat›n› canlan-
d›rm›fl, güya maziyi istikbale çevirerek, bir müddet o
âlemlere ve o nezih ruhlu, ulvî düflünceli insanlar aras›n-
da yaflatm›flt›r.

San iyen: Lâfza-i Celâlin manidar ve münasebettar
tevafukat›n› temaflaya koyulduk. Bu tevafukat, ihtiyars›z
nazar›m›z› kendisine çeviriyordu. ‹rae edilen k›s›mlar ve
tevazün ettirilen âdetler, o kadar flirindi ki, okurken kal-
bimize serinlik, dima¤›m›za bir inkiflaf, ruhumuza bir g›-
da veriyordu...

Vaktimizi art›rmak için, yan yaz›yla yaz›lan Kur’ân-›
Kerîm’in l5.nci sahifesine kadar 7,8 adetler tevafukat›n›
muhafaza ederek, 51 defa gelmesi, mektubun nihayeti-
ni asel (bal) ile ba¤l›yordu. Ne kadar gariptir ki, bu ra-
kamlar›n hem yaz›lmalar› birdir, hem s›rada kardefllikleri
birdir ve hem de sahifede gösterdikleri rakamla tevafuk-
lar› birdir.

Ey Sevgili Üstad! Cenab-› Hak sizden çok raz› olsun,
yeni yeni meyveler ve fâkihelerle tegaddi suretiyle takvi-
ye-i ezhana, hem de def-i cû suretiyle ›zt›raplar›m›z› tes-
kine vas›ta oluyorsunuz.

Hüsrev

ìÕâlem: dünya, cihan.
asel: bal.
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad.
beflaflet: güleryüzlülük, güleryüz.
cazibedar: çekici, cazibeli.
def-i cû: açl›¤› gidermek.
dima¤: ak›l, fluur.
fakihe: yemifl, meyve.
gamnâk: gaml›, tasal›, kayg›l›.
güya: sanki.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
inkiflaf: geliflme.
‹rae: göz önüne koyma.
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istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
mazi: geçmifl zaman.
muhafaza: koruma.
müddet: süre, zaman.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nazar: dikkat.

nezih: güzel, kibar.
nihayet: son.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
Saniyen: ikinci olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
tagaddi: g›dalanma, g›da al-
ma, beslenme.
takviye-i ezhan: zihinleri
takviye etme, fikre ve zekaya
kuvvet verme.

temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
tevazün: denklik, denk olma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vas›ta: arac›.

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 466



Œ 2 3 2 œ
(Hüsrev’in f›kras›d›r.)

Sevgili Üstad›m, Aziz Hocam, Efendim Hazretleri!

El ve ayaklar›n›zdan öperek s›hhat ve afiyetiniz için
duac›y›m. Bu hafta zarf›nda yaz›p ikmaline muvaffak
olabildi¤im yirmi alt›nc› ve onuncu cüzleri ve Kur’ân-›
Kerîm’in tamamen yaz›lmas›ndan mütevellit sürurlar›m›
ifade eden flu arîzam› takdim ediyorum.

Sevgili Üstad›m, bu hususta maruz kald›¤›m, o Fur-
kan-› Ezelî’nin baz› inayat›ndan bahsetmekli¤ime müsa-
ade edilmesini rica ederim. fiöyle ki:

Lâfza-i Celâl ve lâfz-› Rab tevafukat›ya, kelime tevafu-
kat›n› muhafaza etmek suretiyle, bir Kur’ân-› Kerîm ya-
z›lmas›n› emir buyurdu¤unuz vakit pek büyük bir sevinç-
le kaleme sar›lm›flt›m. ‹lk yazd›¤›m üç cüz’ün bafllang›c›n-
da o kadar müflkülâtla yaz› yaz›yordum ki, sevincimi ye-
is, flevkimi fütur doldurmufltu. Esasen Arabî hatt›m›n hiç
olmamas›, ye’simi tefldit, füturumu tezyit ediyordu.

Sevgili Üstad›m, bu hâl çok devam etmedi. ‹lk günler-
de sabahtan akflama kadar çal›flt›¤›m hâlde befl veya alt›
sahife yaz› yazabilmek, benim için büyük bir muvaffaki-
yet iken, Kur’ân-› Azîmülbürhan’›n yard›m› imdad›ma
yetiflti. Müflkülât›n yerini sürur, teessürün yerini sevinç
kaplad›. Baz› günler kalemi elimden b›rakmamak için
namaz vaktinin uzamas›n› veyahut gurubun olmamas›n› 
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müsaade: izin.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
mütevellit: do¤an, do¤mufl.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
sahife: sayfa.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
takdim: arz etme, sunma.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
tefldit: fliddetlendirme.
tevafukat: uygunluk.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
yeis: ümitsizlik.
zarf›nda: içerisinde.

Arabî: arapça dil.
arîza: isteklerini arz etme, di-
le getirme, alttan üste takdim
edilen yaz› veya mektup.
aziz: de¤erli.
bahis: bahs, konu yapma, an-
lat›m.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gurup: güneflin batmas›.
hâl: durum, vaziyet.
hat: yaz›, el yaz›s›.
husus: mevzu, konu.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ikmal: tamamlama, bitirme.
imdat: yard›m.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyi-
likler, yard›mlar.

Kur’ân-› Azîmülbürhan:
aç›klamalar›yla do¤ruyu yan-
l›fltan, hakk› bat›ldan ay›ran
büyük delil, Kur’ân.
lâfz-› Rab: Rab kelimesi.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
maruz: tesir alt›nda.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffakiyet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
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temenni ediyordum. Bazen olurdu, sabahlara kadar yaz›
yazmak isterdim. Bazen olur, yaz›lmas› gayet güç sahife-
lere, Kur’ân’dan istimdat ederdim. Gayet kolayl›kla, o
sahifeyi yazmaya muvaffak olurdum.

Bazen en kolay yaz›lacak sahifelerde, istimdad› b›ra-
k›rd›m. Elimde kalem güya yaz› yazmakta izhar-› acz
ederdi. Hatta bazen yanl›fl yazarak sahifeleri tebdil etti-
¤im olurdu.

Bu kadar teshilât aras›nda, Arabî hatt›m›n fleklinin de-
¤iflmekte oldu¤unu gördüm. Birinci defaki yazd›¤›m ya-
z›lar›mla son yazd›¤›m yaz›lar›m› karfl›laflt›rd›¤›m vakit,
böyle çaprafl›k bir yaz›yla, nas›l olur da dilâver bir pehli-
van gibi ortaya at›ld›¤›m› düflünerek evvelce çok me’yus
oldum. Sonra da sevincimden mesrurâne flükürler ettim.

Kur’ân’da mevcut tevafukat›yla beraber yazan Haf›z
Ali, Hoca Sabri, Haf›z Zühtü gibi kardefllerimin yazd›kla-
r›n› gördükçe, flevkim art›yordu. Ümidin fevkinde bir te-
rakkiyat gördüm. Bu esnalardaki inayetin bir k›sm› kalbe
tulû ediyordu. Bir k›sm› idare-i taayyüflüme taallûk edi-
yordu. Bir k›sm› da yaz› yazarken vuku buluyordu. Me-
selâ son bir hâdiseyi arz edece¤im. fiöyle ki:

En son yazd›¤›m Sure-i Tevbe’nin 197. sahifesinde al-
t› Lâfza-i Celâl mevcut, dima¤›ma sahifenin yaz›lacak

fleklini haz›rlad›m. 
1 lº«/µ`nM lõj/õnY %G s¿pG *G oºo¡oªnMrôn«°nS ayet-i

celîlesindeki iki tane Lâfza-i Celâl tevafuk harici kalmak 

arabî: Arap diline ait.
arz: sunma, bildirme.
âyet-i celîle: celâl sahibi, büyük
ayet.
dima¤: ak›l, fluur.
fevkinde: üstünde.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hâdise: olay.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hikmet: gaye, fayda.

idare-i taayyüfl: yaflama, ge-
çimdeki idare yaflam tarz›n›
çekip çevirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.
izhar-› arz: güçsüzlü¤ünü
gösterme.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
me’yus: yeise düflmüfl, ümit-

siz, kederli.
meselâ: örne¤in.
mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
pehlivan: pehlivan, güreflçi.
sahife: sayfa.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
taallûk: münasebet, rab›ta.
taayyüfl: yaflama tarz›.

temenni: dilek, istek, arzu.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.

1. ‹flte onlar› Allah rahmetine erifltirecektir. Muhakkak ki Allah’›n kudreti her fleye galiptir ve
Onun her ifli hikmet iledir. (Tevbe Suresi: 71.)
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suretiyle yazmaya bafllad›m. Vaktaki 
1 *G n¿Énc Énªna ’daki

Lâfza-i Celâli yazd›m. Düflündüm ki, istedi¤im gibi olma-
yacak, öyle ise üç bir, iki bir tevafuk olsun dedim. Ben
tevafuk edecek Lâfza-i Celâle yaklaflt›kça, Lâfza-i Ce-
lâller tevafuktan uzaklafl›yorlard›. Bir türlü arzu etti¤im
flekilde muvaffak olamad›m. En nihayet hâl-i haz›r vazi-
yet vücuda geldi. Sahifeyi de¤ifltirmek istedim. Bakt›m
bu sahife ihtiyar›m› dinlememiflti. Bunda bir maksat ve
bir gaye olaca¤›n› hat›rlayarak, sahifeyi y›rtmad›m.
198’inci sahifeyi yazd›ktan sonra dikkat ettim. 197’inci
sahifede tevafuk harici bir sat›rdaki iki Lâfza-i Celâl
198’inci sahifede ayn› sat›r üzerindeki, iki Lâfza-i Celâl
ile üst üste geldi¤ini ve di¤erinin 199’uncu sahifede pek
cüz’î bir inhiraf ile (belki yar›m santim kadard›r) di¤er bir
Lâfza-i Celâlin üstünde oldu¤unu gördüm.

2 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG diyerek, Cenab-› Hakk›n

benim gibi alil ve pek çok masiyet ve kusurlu bir kulunu
böyle kudsî bir hizmette istihdam ettirdi¤inden dolay›, ni-
hayetsiz sürura müsta¤rak oldum.

Bu inayet ve muvaffak›yetler fazilet ve mübecceliyette,
her fleye tefevvuk eden susmaz ve susturulmaz bir ses,
feyyaz bir ziya ve nevvar bir azametle, yirmi sekiz bin
âleme imaml›k eden, ders veren o Furkan-› Ezelî’nin
hadsiz kerametlerinden bir kerameti ve nihayetsiz mu’ci-
zelerinden, k›v›lc›m-misal küçük bir lem’as› idi.
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muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mübecceliyet: yücelik, ululuk,
azizlik.
müsta¤rak: gark olmufl, dalm›fl,
batm›fl, içine girmifl.
nevvar: çok nurlu, çok parlak;
nurlu, ayd›n, parlak.
nihayet: en sonunda.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
sahife: sayfa.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
sürur: sevinç, mutluluk.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vaktaki: ne vakit ki, ne zaman ki,
o zaman ki, oldu¤u vakit.
vaziyet: durum.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
alil: hasta, hastal›kl›.
azamet: büyüklük.
cüz’î: küçük, az.
fazilet: bilgi, hüner.
feyyaz: gür, bereket verici.
furkan-› Ezelî: hak ile bat›l,
iyi ve kötü; hay›r ve fler ara-
s›ndaki fark› gösteren ezele

ba¤l› Kur’ân.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâl-i hâz›r: flimdiki durum.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
ihtiyar: irade, tercih.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inhiraf: sapma.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,

ba¤›fl.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
lem’a: par›lt›.
maksat: kastedilen fley; gaye.
masiyet: günah, kötü fley.
misal: benzer, örnek.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.

1. Allah onlara zulmetmedi. (Tevbe Suresi: 70.)
2. Allah'a hamdolsun. Bu Rabbimin fazl›ndandir, Metnin "Elhamdulillah" k›sm› birçok ayette

geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.
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Cenab-› Hak dergâh-› izzetinde kabul buyursa benim
gibi, zillet ve meskenet her taraf›n› kaplayan kusurlu,
âciz bir abd için, ne büyük bir saadet. ‹flte sevgili Üsta-

d›m: Himmet-i âlîniz ki ve 
1 n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒnd

hitab-› izzetine mazhar olan menba-› füyuzat Aleyhissa-
lâtü Vesselâm Efendimizin himemat-› kudsiyeleri ile ve
refik olan Kur’ân-› Azimüflflan’›n kerametleri ile ve Ce-
nab-› Vacibü’l-Vücud Hazretlerinin müsaade ve lütuflar›
sayesinde ve yine onlar›n r›zas› u¤runa. Ümmet-i Mu-
hammed (a.s.) için vas›ta olup yazd›r›lan bu Kur’ân-› Ke-
rîm’i, size takdim ederken fakir talebeniz, (size ciddî bir
talebe, hakikî bir kardefl, mutî bir evlât ve Peygamber-i
Ziflan Efendimiz Hazretlerine ümmet ve Hallâk-› Kerîm’e
de kemter bir kul) olabilmek dilekleri ile el ve etekleriniz-
den kemal-i tazim ile ve hürmetle öperim. Efendim Haz-
retleri.

Fakir talebeniz
Ahmed Hüsrev

ìÕ 

Œ 2 3 3 œ
(Milâsl› Halil ‹brahim’in f›kras›d›r.)

Efendim!

‹sterim ki Yirmi Yedinci Mektubun tatl› sedalar› içeri-
sinde benim de bo¤uk sesim ç›ks›n, lâkin heyhat o ma-
den-i esrar bahrinden dem vurmak haddim de¤il. Benim 

abd: kul.
âciz: zavall›, ac›nacak.
bahr: deniz.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
dergâh-› izzet: Allah’›n (cc) huzu-
ru.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne ya-
z›k.
kemal-i tazim: tam bir sayg› hâ-
li.
kemter: daha afla¤›, k›ymetsiz,

1. Sen olmasayd›n (Ya Muhammed), sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. (Keflfü’l-Hafâ,
2:164, hadis no: 2123.)
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de¤ersiz.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Kur’ân-› azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
lâkin: ama, fakat, flu kadar
var ki.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
maden-i esrar: s›rlar›n kay-
na¤›, merkezi.

mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meskenet: beceriksizlik, âciz-
lik.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
Peygamber-i Zîflan: flan ve
fleref sahibi olan Peygamber;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-

kadafl›.
saadet: mutluluk.
sada: ses.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
ümmet: nesil, millet.
ümmet-i Muhammed: müs-
lümanlar.
vas›ta: arac›.
zillet: hor ve hakir görülme.
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arzum ve ifltiyak›m, o gülistana girebilmek ve o güzel gül-
lerden koklamak, yoksa onun tavsifinde âciz ve kas›r›m.
Gerçi kalbimde galeyan eden manalar çoktur. Lâkin her
nedense, lisan hissiyat›m›z›n tercüman› olam›yor.

fiu kadar diyebilirim ki, elimde mevcut risaleler ve fih-
ristede gördü¤üme nazaran,

Risale-i Nur eczalar› bir flecere-i nuraniyedir ki, dalla-
r›, aktar-› arza neflr-i envar ediyor. Ve ilânihaye edecek-
tir. Karanl›kl› bir gecede, semadaki y›ld›z ve kamerler, ze-
min yüzünde nas›l rehberlik ederlerse, Risale-i Nur ecza-
lar› da öyledir. Ve zulmette, nura ihtiyaç ne ise, Risale-i
Nur eczalar› da odur.

Bahr-› dalâlet mevceleri aras›nda, sefine-i Nuh (a.s.)
necat verir, her kim dâhil olsa, tufan-› maasiden halâs
bulur. Risale-i Nur eczalar›, küre-i arz›n mevsim-i erbaa
kütüphanesinde bir bahard›r. Ve bahar kadar letafetlidir
ve canbahflt›r ve ölmüfl arza o bahar vas›tas› ile hayat ve-
rildi¤i gibi, Risale-i Nur eczalar› da ölmüfl arz kulüplere
taze hayat verir. Risale-i Nur eczalar› bir mürflittir. ‹nsan›
haks›zl›ktan hakka döndürür ve hayvanl›ktan insaniyete
ve esfel-i safilînden, âlâ-i illiyyine yükseltir. Otuz Üçüncü
Sözün Yirmi Dördüncü Mektubu ve emsalleri, insan›n
ruhunda inflirah hâs›l ediyor. Ve kalbinde Sâni-i Ha-
kîm’in hikmetine karfl› pencereler aç›yor. Risale-i Nur
eczalar›, insan›n s›k›nt›l› vaktinde imdad›na yetiflir ve
teselli eder, bu ciheti aynen gördüm ve elhâs›l Risale-i
Nur eczalar› hakk›nda her ne desem, yine o nura karfl› 
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kadar var ki.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
lisan: konuflma dili, dil.
mevc: dalga.
mevsim-i erbaa: dört mevsim.
mürflit: gafletten uyand›ran, do¤-
ru yolu gösteren.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
necat: kurtulufl, kurtulma.
neflr-i envar: nurlar›n yay›lmas›,
nurlar›n da¤›t›lmas›, nurlar›n sa-
ç›lmas›.
risale: kitap, eser.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sefine-i Nuh: Hz. Nuh’un (a.s.) ge-
misi.
sema: gökyüzü, gök.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
tercüman: çeflitli hâl, durum,
maksat ve duy¤ular› ifade etme
arac›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tufan-› maasi: günahlar›n bir sel
gibi artt›¤› zaman.
vas›ta: arac›.
zemin: yeryüzü.
zulmet: karanl›k.

âciz: gücü yetmez, zavall›.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi,
en yüksek mertebe.
arz: toprak.
arz: yer, dünya.
canbahfl: hayat ba¤›fllayan,
can veren.
cihet: yan, yön, taraf.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
emsal: efller, benzerler.

erbaa: dört.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›
tabakas›.
fihrist: liste, katalog.
galeyan: coflma, çalkalanma,
kaynama.
gerçi: her ne kadar...
gülistan: gül bahçesi, gül tar-
las›.
hakka: gerçek.
halâs: kurtulma, kurtulufl, se-
lamete erme.
hâs›l: meydana gelme, orta-

ya ç›kma.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hissiyat: hisler, duygular.
imdat: yard›m.
insaniyet: insanl›k mahiyeti.
inflirah: ferahlama, gö¤sün
aç›l›p sevinç ve huzura kavufl-
turulmas›, rahatlama.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kamer: Ay.
kas›r: eksik noksan.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâkîn: ama, fakat, ancak, su
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sönüktür. ‹flte o fihristeler fihristesi böyle olunca, daha
ilerisini ehli olan anlar.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Halil ‹brahim (r.a.)

ìÕ 

Œ 2 3 4 œ

(Hulûsî Beyin f›kras›d›r.)

Bugün hayreti mucip, nazara caiz, dikkati calip, ma-
nas› lâtif, tertibi zarif, tevafuku nazif, envar› zahir, îcaz›
bâhir, zübde-i bürhan, erkân-i iman, bir lem’as› i’caz-›
Kur’ân olan ve mübarek Hüsrev’in çok mükemmel bir
tarzda istinsah etti¤i Yirmi Dokuzuncu Söz ile, melfufu
cidden çok mühim meseleleri cami ve bedî cevaplar› ha-
vi On Alt›nc› Lem’ay› ve benim gibi tembellere, mükem-
mel bir ders-i ikaz olan mektubu almakla bahtiyar ve
çoktand›r mahrum kald›¤›m nurlara kavuflmaktan müte-
vellit nimete mazhariyetten dolay›, Cenab-› Hallâk-› Ra-
hîm’e teflekkürden âcizim.

Orada kardefllerimizden befl nevi ibadet hakk›ndaki
izahlar› ile kötü flahsiyetime de¤il, s›rf Kur’ân’a, imana,
Nura, hakaika müteveccih hâlime bakt›m. Ve kanaatleri-
mi yoklad›m, ben de ayn› fleyleri düflünmüfl ve kanaat
getirmifltim.

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
bâhir: belli, besbelli, aç›k, apaç›k.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bedî: eflsiz güzel.
calip: kendine do¤ru çeken, çeki-
ci, celp edici.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
ders-i ikaz: ikaz dersi, uyarma
iflareti.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
erkân-› iman: iman esaslar›.
fihriste: katalog, liste.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n mucizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-

¤ini ç›karma, kopya etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
lâtif: tatl›, flirin.
lem’a: par›lt›.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
mesele: ehemmiyetli, önemli
ifl.

mucip: icap eden, gerektiren.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
mütevellid: meydana gelmifl,
ileri gelmifl, has›l olmufl.
nazar: göz atma, bakma, ba-
k›fl.
nazif: temiz, pak, tahir.

nevi: çeflit.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.
tarz: biçim, flekil, suret.
tertip: dizme, s›ralama, düze-
ne koyma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zarif: zarafetli, güzel, fl›k.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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1. Ehl-i dalâlete karfl› mücahede
1 rºoµ`neGnórbnG râuÑ`n`ãojnh rºocrô°oürænj %G Ghoô°oürænJ r¿pG

2. Neflr-i hakikatte üstada yard›m
3 n∫ƒo°SsôdG Gƒo©«/WnGnh %G Gƒo©«/WnGnh 2@ …'ƒr≤sàdGnh uôpÑrdG n¤nY GƒofnhÉn©nJnh
3. Müslümanlara iman cihetinden hizmet

Ék©«/ªnL $G pπrÑ`nëpH Gƒoª°pünà`rYGnh 4@ oΩnÓr°Sp’rG $G nóræpY nøjuódG s¿pG
6 lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoªrdG ÉnªsfpG 5@ GƒobsônØnJ n’nh gibi ayetlerle

7 oánë«°/üsædG oøjuódnG ..oánë«°/üsædG oøj uódnG ..oánë«°/üsædG oøj uódnG hadis-i

flerifi.

4. Kalemle ilmi tahsil: 
8 n¿hoôo£°rùnj Énenh pºn∏n≤rdGnh =¿

Madem ki hakikat ilmi tedris edilmiyor; elbette mahfî
hikmetlere binaen, mahdut insanlar›n eline geçen, kula-
¤›na giren, bu nevi derslerin ciddî tahsili için, bilhassa
okumas›, yazmas› olanlar›n bizzat yazmak suretiyle bu
neticeyi bulacaklar›na flüphe edilmemelidir. Bir fleyi yaz-
mak, okumak, anlamak, sonra baflka kâ¤›da nakletmek-
tir ki, bu tarzla matlûp istifadenin temin edilece¤i mu-
hakkakt›r.

5. Bir saati bir sene ibadet hükmüne geçecek tefek-
kür: Evet nurlarla istifade, böyle saatler, zannederim, he-
pimizin meflhudu olmufltur. Sözlerdeki hakaik› tefekkür,
aynen Kur’ân’›n künuzunu manen taharridir ki, Fettah
ismi imdada yetiflerek, öyle muhayyirü’l-ukul kap›lar 
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ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
Fettah: kullar›n›n kapal› ifllerini
açan, Cenab-› Hak.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: as›l, esas.
hikmet: yüksek bilgi.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imdat: yard›m.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
künûz: hazineler, defineler.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahfî: Gizli, sakl›.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
matlup: talep edilen, istenilen
fley.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
muhayyirü’l-ukul: ak›llar›n hay-
rete düfltü¤ü.
mücahede: savaflma, mücadele.
neflr-i hakikat: hakikat›n neflri,
do¤ruyu yaymak.
nevi: çeflit.
suret: biçim, flekil, tarz.
taharri: arama, araflt›rma.
tahsil: elde etme, alma, kazan-
ma.
tarz: usul, yol.
tedrîs: okutma, ö¤retme, ders
verme.
tefekkür: mant›k kaidelerine uy-
gun bir flekilde düflünme, fikir ge-
lifltirme.

1. Siz Allah’›n dinine yard›m ederseniz, O da size yard›m eder ve size sebat verir. (Muham-
med Suresi: 7.)

2. Birbirinizle iyilik ve takvada yard›mlafl›n. (Mâide Suresi: 2.)
3. Allah’a da itaat edin, Peygambere de itaat edin. (Mâide Suresi: 92.)
4. fiüphesiz ki Allah kat›nda makbul olan din ‹slâm dinidir. (Âl-i ‹mran Suresi: 19.)
5. Allah’›n dinine ve Kur’ân’a hep birlikte s›ms›k› sar›l›n; ayr›l›¤a düflüp da¤›lmay›n. (Âl-i ‹mran

Suresi: 103.)
6. Mü'minler ancak kardefltirler. (Hucurat Suresi: 10.)
7. Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. (Müslim, iman:95; Tirmizî, Birr: 17; Neseî, Bey’â:

31; Darimî, Rikak: 41; Müsned, 1:351, 2:297, 4:102.)
8. Nûn. Yemin olsun kaleme ve yazd›klar›na. (Kalem Suresi: 1.)

bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu se-

bepten.
bizzat: kendisi, flahsen.

ciddî: gerçek, hakikat.
cihet: yön.
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aç›yor ki, zevkine nihayet bulunmuyor. Perdesiz, vas›ta-
s›z Kur’ân’a bak›nca, zülâl gibi hakaik›n tecelli etti¤i bu-
lutsuz havada günefl ve böyle bir havada y›ld›zlarla süs-
lenmifl semada bedirlenmifl kamer gibi müflahede olunu-
yor.

Benim gibi bir isyankâr›n vaziyeti, hâli, kabiliyeti, isti-
dad› asla müstait de¤ilken, Allahü Zülcelâl’in nihayetsiz
kerem ve rahmeti fazl ve inayetiyle iki kere iki dört
kat’iyetinde kat’î kanaatim gelmifltir ki, Hazret-i Gavs›n
ve onun üstad› ‹ki Cihan Fahri Nebî-i Efham›m›z (a.s.m.)
Efendimiz Hazretlerinin dua ve himmetleri Hazret-i
Kur’ân’›n flakirtleri üzerinedir.

Sû-i ihtiyar›m›zla bozmazsak, bu himayet ve sahabet
elbette devam edecektir, kat’î kanaat ve iman›nday›m.
fiu sat›rlar› bana yazd›rtan âsâr-› Nurun fleref-i vürutlar›
ve feyizleri, inflaallah içinde gizlenmifl olan aflr-i ahir-i ra-
mazanda Leyle-i Kadir’in ihya edilmifl sevab›n› verir ve
r›za-i Samedanîye mazhariyetle saadet-i ebediyeyi ka-
zanmaya bir vesile olur.

Ey Üstad›m›n bu fânî âlemde arkadafllar›, inflaallah
ahiret âleminde de yoldafllar› olacak olan aziz ve k›ymet-
li kardefllerim! fiu anda kalbim flöyle inliyor, ben de ihti-
yars›z yaz›yorum: Hazret-i Üstad›n gösterdi¤i yol, aynen
Kur’ân’›n cadde-i kübras›d›r; ondan ayr›lmayal›m, hiz-
metten kaçmayal›m, fütur getirmeyelim. Sermayesi
yalan ve yalanc›l›k olan siyaset propagandalar›, sû-i kes-
bimizle kazan›lan ve bugün tevarüs edilen fena fleylere 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
asar-› Nur: Nur eserleri.
aflr-i ahîr-i Ramazan: Rama-
zan’›n son on günü.
aziz: de¤erli.
bedir: Ay; dolunay, ay›n en par-
lak oldu¤u hâli.
cadde-i kübra: en büyük cadde,
en selametli yol, Kur’an yolu.
fânî: ölümlü, geçici.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
feyiz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
himayet: koruma, esirgeme.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kamer: Ay.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
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me.
müstait: istidatl›, kabiliyetli,
bir fleye kabiliyetli olan, yete-
nekli.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
Nebî-i Efham: en büyük Pey-
gamber, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
nihayet: son, s›n›r.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek

amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
r›za-i samedaniye: herfleyin
kendisine muhtaç oldu¤u Al-
lah’›n r›zas›, hoflnutlu¤u.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sahabet: sahip ç›kma, koru-
ma, arka ç›kma.
sema: gökyüzü, gök.
sermaye: varl›k, servet.
Su-i ihtiyar: kötü seçim, seç-

menin fenal›¤›.
sû-i kesb: fiilin kötüye kulla-
n›lmas›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tevarüs: miras yoluyla geç-
me.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
yoldafl: yol arkadafl›.
zülâl: saf, hafif, so¤uk ve tatl›
su.
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karfl› kaderi ittiham derecesinde muradullaha müdahale-
ye cesaret etmeyelim. Biz abdiz; sebeb-i hilkatimiz, Sey-
yidimizi, Yaratan›m›z›, Raz›k›m›z› bilmek ve bulmakt›r.
Hülâsa-i mevcudat olan Peygamberimiz vas›tas›yla inzal
ve ikram buyurulan Kur’ân’›n ahkâm›na ve o Hazretin
sünnetine tevfik-i harekete bezl ü gayret edelim. ‹flte o
Nur elimizde mürebbî, yan›m›zda muarrif, aram›zda Nur-
lar› naflir mürebbî ve muarrifimizi dinlemeye çal›flal›m.
Biz vazife-i ubudiyeti yapal›m, netice-i mükâfat› Hâl›k-›
Rahîm’imize b›rakal›m. Yekdi¤erimize en büyük yard›m
olan duay› da esirgemeyelim.

Zühre, Habbe, Katre ve Zeyli’nin Arabî bir nüshas› bu
fakire ihda buyurulmufl. Bir gün tercümesinin de yap›la-
ca¤›na iflaret olunmufltu. Demek zaman› geldi ve benim
gibi Arabî bilmeyen kardefllerin manevî arzular›, Züh-
re’nin tercümesine vesile oldu. Çok muhtasar olarak
duygular›m› arz edece¤im:

Birinci Nota:
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ o¬s`fnG rºn∏rYÉna Kelime-i Tevhi-

diyle Ma’bud-i Hakikî’ye ba¤lanmal›;

‹kinci Nota:

2 oórªnërdG !nh oônÑrcnG *nG oônÑrcnG *Gnh *G s’pG n¬'dpG nB’ rônÑrcnG *nG rônÑrcnG *nG
Tekbir-i ekberiyle kibriya ve azamet sahibi ancak Allahü
Zelcelâli ve’l-Kemal oldu¤unu,
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but olan Cenab-› Hak.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muarrif: tarif eden, etraf›yla anla-
tan, bildiren.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
muradullah: Allah’›n murad›, di-
le¤i.
müdahale: kar›flma.
mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
netice-i mükâfat: sonuçta olan
arma¤an.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
râz›k: r›z›k veren, r›z›kland›ran.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebebi,
yarat›l›fl nedeni.
Seyyid: Peygamber Efendimiz.
sünnet: adet, yol, davran›fl.
tevfik-› hareket: hareketin uy-
gunlu¤u; uygun davran›flta bu-
lunma.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
vesile: bahane, sebep.

abd: kul.
ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
arabî: arapça dil.
arz: söyleme, ifade etme.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bezl ü gayret: eme¤ini esir-
gememe ve çokça gösterme.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz flefkat

ve merhamet sahibi olan yü-
ce yarat›c›, Allah.
hülâsa-i mevcudat: tüm var-
l›¤›n özü, özeti.
ihda: hediye etme, hediye
verme.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.
inzal: indirme, indirilme.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-

ma, töhmetli olma.
kader: takdir, k›smet, kudret,
‹lâhî hüküm.
Kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâ-
hîyi ifade eden lâilahe illallah
Muhammedün Resulullah
cümlesi.
kibriya: azamet, büyüklük,
ululuk, celâl.
Ma’bud-i Hakikî: hakikî ma-

1. Bil ki Allah’tan baflka ilâh yoktur. (Muhemmed Suresi: 19.) 

2. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan baflka ilâh yoktur O Allah en büyüktür. Al-
lah en büyüktür. Ve hamd ancak ona mahsustur.
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ba’delmevt: ölümden sonra.
butlân: bat›l, hükümsüz olma ha-
li.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
halk: yaratma, yarat›fl.
helâk: y›k›lma, bitme, mahvolma,
harap olma.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hisse: ibret, nasihat; pay, nasip.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
Malik-i Yevmiddin: din gününün
sahibi, herkesin dünyada yap-
t›¤›n›n mükâfat ve cezas›n› göre-
ce¤i yer olan ahiretin maliki, sahi-
bi olan Allah.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.

mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
muhavere: konuflma, sohbet
etme.
müeyyet: do¤rulanm›fl, tas-
dik ve teyit edilmifl.

nass-› âzîm: büyük ayet.
s›r: gizli hakikat.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
flemse: günefle.

tedrîs: okutma, ders verme.
zahir: aç›k, âflikar.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Her fley helâk olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna. (Kasas Suresi: 88.)

2. Her nefis ölümü tad›c›d›r. (Ankebut Suresi: 57.)

3. De ki: Onu ilk önce kim yaratm›flsa, tekrar O diriltecek. O her fleyin yarat›l›fl›n› hakk›yla bi-
lendir. (Yasin Suresi: 79.)

4. Sonra bir daha Sûra üflenir. Ve onlar kabirlerinden kalk›p bak›fl›rlar. (Zümer Suresi: 68.) 

5. Biz Kur’ân’dan mü'minlere bir flifa ve rahmet olan fleyi indiriyoruz. (‹sra Suresi: 82.) 
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Üçüncü Nota:
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµ`oërdG o¬nd o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπoc

nass-› azîmiyle, “Madem her fley helâk olacak; ey zay›f
insan, bundan senin flemse nispeten bir zerre bile olma-
yan hayat›n›n da hissesi oldu¤unu anla, akl›n› bafl›na
topla, yarat›l›fl›ndaki hikmeti düflün, haddini bil, ömür ve
hayat›n› sana saadet-i ebediyeyi temin edecek fleylerle
geçir!” hakikatini,

Dördüncü Nota:
2 @ pärƒnªrdG oán≤pFBGnP ¢mùrØnf tπoc

3 lº«/∏nY m≥r∏nN uπoµpH nƒognh mIsône n∫shnG BÉngnCÉn°ûrfnG …/òsdG Én¡«/«rëoj rπob
gibi ayetlerle müeyyet oldu¤u üzere ba’delmevt

4 n¿hoôo¶rænj lΩÉn«pb rºog GnPpÉna …'ôrNoG p¬«/a nïpØof sºoK
ayetinin s›rr› zahir olacak ceza ve hesap gününde Ma-
lik-i Yevmiddîn’in huzurunda mahlûkat ve mevcudat›n en
k›ymettar› olan insan›n aynen halk olunarak bulunduru-
laca¤›n›,

Beflinci Nota: Avrupa’n›n sûrî medeniyetinin haka-

ik-› Kur’âniye ile butlan›n›
5 nÚ/æperDƒoªr∏pd lânªrMnQnh lABÉnØp°T nƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh

ayetinin bir muhavere fleklinde tedrisini,
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Alt›nc› Nota:
2 kInÒ/ã`nc kánÄpa rânÑn∏nZ mán∏«/∏nb mánÄpa røpe rºnc @1 ¢lùnénf n¿ƒocpô°rûoªrdG ÉnªsfpG

gibi ayetlerle hem iman tac›n› giyen hizbullah›n galebe-
sini ve hem zahir insan suretinde halk olunan müflrikînin
ve onlar›n bir nev’i olan her fleyi inkâr edenlerin Kur’ân
nazar›ndaki k›ymetlerini,

Yedinci Nota:
4 p¿Én°ùrMp’rGnh p∫rón©rdÉpH oôoerÉnj %G s¿pG @3 Én«`rftódG nøpe n∂nÑ«°/ünf ¢nùrænJ n’nh

5 …'ƒr≤sàdGnh uôpÑrdG n¤nY GƒofnhÉn©nJnh
gibi âyât›n manas›n› hat›rlatt›¤›n›,

Sekizinci Nota: Sonunda zikrolunan dört ayet-i ce-

lilenin bir nevi tefsiri…

Dokuzuncu Nota: Bugünün, Dokuzuncu Sözünün

bir çekirde¤i oldu¤unu,

Onuncu Nota: Marifetullaha yol açacak, bid’alar›n

kesreti zaman›nda Risale-i Nur ünvan›n› alacak ve en ev-
vel ehl-i iman “Öldükten sonra dirilmek var, ceza ve he-
sap günü var, uyan›n!” hitab›ya mevki-i intiflara konula-
cak olan Onuncu Söze mahfî iflaret etti¤ini,

On Birinci Nota: On Bir, On ‹ki, On Üç, On Dör-

düncü Sözler gibi, Kur’ân’dan fazlaca bahseden Nur Risa-
lelerine, bilhassa bunlar aras›nda parlak bir mevkii iflgal
eden, Yirmi Beflinci Sözün gelece¤ine ima edildi¤ini,
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kesret: çokluk.
mahfî: Gizli, sakl›.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mevki: makam, memuriyet.
mevki-i intiflar: yay›lma alan›,
yay›lma mevkii.
müflrik: Allah’a flirk koflan, ortak
tutan.
nazar: bak›fl, fikir.
nev: cins.
nevi: çeflit.
risale: kitap, eser.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tac: taç; hükümdarl›k sembolü
olarak bafla tak›lan de¤erli tafllar-
la süslü bafll›k; hükümdar bafll›¤›.
tefsîr: Yorum, flerh.
ünvan: flöhret, ad, isim.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zikr: anma, bildirme.

ayet-i celile: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
bahis: bahs, konu yapma, an-
lat›m.
bida: bid’atlar, sonradan
meydana ç›kan fleyler.
bilhassa: özellikle.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evvel: önce.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
halk: yaratma, yarat›fl.
hitap: söz.

Hizbullah: Allah’›n taraftar›,
Allah’a ba¤l› olan topluluk.
imâ: iflaret.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
iflgal: tutma.
k›ymet: de¤er.

1. Müflrikler ancak birer pisliktir. (Tevbe Suresi: 28.)
2. Nice az topluluklar, nice kalabal›k topluluklara Allah’›n izniyle galip gelmifllerdir. (Bakara

Suresi: 249.)
3. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas Suresi: 77.)
4. Allah adaleti, iyilik yapmay› ve iyi kullukta bulunmay› emreder. (Nahl Suresi: 249.) 
5. Birbirinizle iyilik ve takvada yard›mlafl›n. (Mâide Suresi: 2.)
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On ‹kinci Nota: Bütün Müslümanlara, muhtelif ta-

rikatlerde sülûk ile kazan›lacak neticeye acz ve fakr ve
flefkat ve tefekkür tarik›nda besmele olacak bir ders ver-
di¤ini,

On Üçüncü Nota:

Yirmi Alt›nc› Sözü 
1 $G n¤nY s’pG n…pôrLnG r¿pG ayetlerini,

2 o¬sHnQ n±nônY rón≤na o¬°nùrØnf n±nônY røne hadisini, Birinci Sözü, me-

cazî muhabbetteki makul dereceyi göstererek, taklitten
tahkika geçmek lüzumunu...

On Dördüncü Nota: Çok mühim ve pek nurlu bir

eser olan Yirminci Tevhid Mektubunu...

On Beflinci Nota: Üç Meselesi ile, Kur’ân’daki

emir ve nehyin ne kadar yerinde olduklar›n› ve fleriat-›
Ahmediye desatirinin ne kadar makul ve mant›kî esasla-
ra istinat etti¤ini ayan beyan göstermektedir.

Çok kusurlu ve âciz talebeniz, ald›¤› feyizleri ancak
metindeki yaz›lar› tekrarla ifade edebilir. Hitab› azaltmak
için sözü itnaba düflürmemek daha makul düflüncesiyle,
maruzat›m› k›sa kesmeyi daha faydal› görüyorum.

Hulûsî

ì@Õ

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ayan beyan: apaç›k.
Besmele: bafllang›ç.
desatir: düsturlar, kaideler.
faide: fayda.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
feyiz: ilim, irfan.
hitap: söz.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
istinat: dayanma, güvenme; delil
olarak kabul etme.
itnâb: gereksiz sözlerle konuyu
uzatma.
makul: afl›r› olmayan, ›l›ml›.
mant›kî: akla ve mant›k kaidele-
rine uygun, mant›kl›.
maruzat: arz edilenler, takdim
edilenler.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-

1. Benim mükafat›m ancak Allah'a aittir. (Sebe Suresi: 47.)

2. Kim nefsini tan›rsa Rabbini de tan›r. (Süyuti, el-Hâvi li'l-Fetâva; 2:451.)
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yan.
mesele: konu.
metin: yaz›l› eser parças›.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
muhtelif: farkl›.
mühim: lüzumlu, gerekli.
nehy: yasaklama, dinin ya-
saklad›¤› ifller.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.

sülûk: bir yola girme, bir yol
tutma.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
fleriat-› Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) tarif etti¤i,
getirdi¤i ve bildirdi¤i fleriat; ‹s-
lâm dini.
tahkik: inceleme, araflt›rma.

taklit: benzetme, bir fleyin
sahtesini yapma.
talebe: ö¤renci.
tarik: meslek.
tarikat: yol, meslek, tarik.
tefekkür: mant›k kaidelerine
uygun bir flekilde düflünme,
fikir gelifltirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
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Œ 2 3 5 œ
(Mu’cizat-› Ahmediyeyi yald›zla yazan doktor
Abdülbâkî Beyin f›kras›d›r.)

Sevgili, müflfik Üstad›m, efendim hazretleri!

K›ymetine nihayet olmayan ve her vecih ile medih ve
takdir sitayifline flayan bulunan Risale-i Nur eczalar›ndan
bir parças› olan On Dokuzuncu Mektubu, bu mektubun
mazhar oldu¤u intiflar›ndaki inayetine masadaki olan ka-
lemimle, iki gün evvel ikmal edip, sevgili Üstad›ma tak-
dim ediyorum. Bu risale hakk›nda aziz Üstad›ma kalbî
ihtisasat›m› arz etmek istiyorum. Fakat ne kalemim ve
ne de kalbim ifadeden âcizdir.

Bu risalenin ruhumda vücuda getirdi¤i tebeddülât› ta-
rif imkâns›zd›r. Hakikaten ruhumun Asr-› Saadete ait ka-
ranl›kl› noktalar›n› ayd›nlatm›fl, kalbimin en derin mahal-
lerine nüfuz ederek, fakir talebenize verdi¤i ziyalar› nur-
lar› ile fakir talebenizi, öyle bir hâle getirmifltir ki, bu ku-
surlu talebenizin Cenab-› Hak’tan istedi¤i ve zulümatlar›
yararak nurlar serpen as›rda befleriyeti helâkten kurtar›p
saadete davet eden ve elinde ve lisan›nda sonsuz mu’ci-
zat› ile, yaln›z befleriyete ve dünyaya de¤il, bütün mevcu-
data, dünya ve ahirete kendini tan›tt›ran o Peygamber-i
Zîflana ümmet olabilmek ve sevgili Üstad›ma talebe ola-
bilmek kayd› alt›nda hayat›ma hatime verilmesidir. El ve
ayaklar›n›zdan öperim, efendim. 

Abdülbâkî
ìÕ
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nihayet: son.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
Peygamber-i Zîflan: flan ve fleref
sahibi olan Peygamber; Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
risale: kitap, eser.
saadet: mutluluk.
sitayifl: övme, övüfl, methetme,
sena.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir kavram› kelimelerle ifa-
de etme.
tebeddülât: tebeddüller, de¤iflik-
likler, baflkalaflmalar.
ümmet: nesil, millet.
vecih: cihet, yön.
yald›z: parlak boya.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
arz: söyleme, ifade etme.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
aziz: de¤erli.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

hakikaten: hakikat olarak.
hatime: son, nihayet.
helâk: y›k›lma, bitme, mah-
volma, harap olma.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ihtisasat: duymalar, hisset-
meler.
ikmal: tamamlama, bitirme.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.

k›ymet: de¤er.
lisan: dil.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
medih: övmeye ve methet-
meye sebep olan fley.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
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Œ 2 3 6 œ

(Ehl-i dünyan›n Üstad›m›z hakk›ndaki as›ls›z 
üç vehimleri münasebetiyle bir kardeflimizin 
etti¤i sualine karfl› cevapt›r.)

Üstad›m›z Barla’da kimsesiz kald›¤› için, mütalâa ede-
cek kitaplar› olmad›¤›ndan, dünyadan ümidini kesip, ahi-
ret noktas›ndan iman cihetinde, kendi nefsiyle olan mü-
kâlemelerini, düflündüklerini çok defa “Ey nefsim, ey
nefsim!” diye kaleme alm›fl. Ne vakit o vaziyetten, o be-
lâdan kurtuldu. Buraya geldi, alt› ay zarf›nda oradaki al-
t› gün kadar bir fley yazmad›. Zaten neflriyat yapm›yor.
Ancak kendi nefsi için nota nev’inden kaydetti¤i mesaili,
iman cihetinde vesveseye düflmüfl baz› has dostlar›n›n is-
temelerine binaen, güçlükle onlar al›p mütalâa ediyorlar.
Yazd›¤› en mühim bir eseri, bir müdür vesveseli ve onun
hakk›nda muannit bir valiye flikayet tarz›nda vermifl, o
muannit vali tetkikat›nda, bu eserde ve bunun neflriyat›n-
da siyasete taallûk edecek bir cihet yoktur. S›rf mesail-i
imaniyeye aittir, diye hakikati anlamakla, o müdürü tek-
dir etmifltir.

Hem hocam›z tarikat zaman› olmad›¤›n›, mütemadi-
yen dostlar›na söylüyor. ‹man› kurtarmak zaman›d›r di-
yor. Buna delil, dokuz senedir. hiçbir kimseye tarikat
ta’lim etmemesidir. Yaln›z mezhebi fiafiî oldu¤u için, na-
mazdan sonraki tesbihat› biraz fazlacad›r. O fazlal›k da,
otuz üçer tesbihattan sonra mezheb-i fiafiîde sünnet 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
hakikat: gerçek, do¤ru.
iman: inanma, itikat.
mesail: meseleler.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
mezheb-i flafiî: ‹mam-› fiafii’nin
kurdu¤u mezhep.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

480 | BARLA LÂH‹KASI

mükâleme: konuflma.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
neflriyat: yay›n.
neflriyat: yay›nlar, yay›nc›l›k.
nev: cins.
nota: öz olarak ka¤›da yaz-
mak.
sual: soru.

sünnet: adet, yol, davran›fl.
sünnet: peygamber efendi-
mizin yapt›¤› ifller, ibadetler,
hareketlerin tümü.
taallûk: münasebet, rab›ta.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tekdir: azarlama.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›

Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
vaziyet: durum.
vehim: sebepsiz korku, belir-
siz ve manas›z korku.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zarf›nda: içerisinde.
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olan, bazen on, bazen otuz üç 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ ve üç defa da

salâvat okumaktan ibarettir. Hususî ibadetinde yan›na
hiçbir kimseyi b›rakmaz, en has hizmetçisi de yan›na gi-
remez ve diyor ki: Ben fleyh de¤ilim, ancak bir hocay›m.
Eskiden dünyaya kar›flt›¤›m için günahlar›m çoktur. On-
lara isti¤far ediyorum diyor. Üstad›m›z hakk›nda ehl-i
dünyan›n ve ehl-i hüküm taraf›ndan çok defa ne ile yafl›-
yor, diye endiflekârâne soruluyor. Bu sual alt›nda acaba
baflkalar›n hediye ve sadakalar›yla m› yafl›yor deniliyor.

Elcevap: Bizler daimî hizmetindeyiz. Hiçbir kimsenin
sadaka ve hediyesini ihtiyar› ile kabul etmez. Mecbur kal-
d›¤› zaman, mukabilini vermek suretiyle al›r. Barla’da
köy halk› az oldu¤undan menedip kendini kurtar›yordu.
Buraya geldikten sonra Barla gibi “Ben bir fley istemiyo-
rum” diye olan mus›rrâne redde muvaffak olamad›. Ha-
t›rlar› k›r›lmayacak baz› dostlar›n getirdikleri yemekleri
birkaç defa yedi. Sonra birden bire, hasta olmad›¤› hâl-
de ifltihas› tam kesildi. Bizim kanaat-› kat’iyemiz geldi ki,
baflkas›n›n hediye ve sadakas›n› yedirmemek için, mane-
vî bir ihtiar ve bir itapt›r.

Evet iki sene evvel, bütün ramazanda üç ekmek, bir
okka pirinç ona ve dört kedisine kâfi geldi¤i gibi, bir
sene evvel üç francala, bir ramazan yine kâfi gelmiflti. Bu
ramazan-› flerifte otuz günde, yar›m okka yo¤urtla,
yar›m okkadan daha az pirinç ve dört kuruflluk bir fran-
cala yedi¤ini, (yaln›z bir-iki kupa çay içmek ve iftar 
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mukabil: karfl›l›k.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
okka: dört yüz dirhemden oluflan
bir a¤›rl›k ölçüsü birimi, 1283
gram.
red: kabul etmeme.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme, salât ve
selam etme.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.

daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i hüküm: hükmedenler,
hüküm verenler, hâkimler.
endiflekârâne: sebebi belli
olmayan korkuya kap›l›rcas›-
na.
francala: yuvarlak ekmek.

hususî: özel.
ibadet: kulluk.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtiyar: irade, tercih.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
ifltiha: yeme¤e karfl› duyulan

istek, mide aç›kl›¤›, açl›k, ifl-
tah.
itap: azarlama, rencide etme.
kâfî: yeterli.
kanaat-i kat’iye: kesin kana-
at, var›lan kesin düflünce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
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zaman›nda bir çay kafl›¤› bal yemek müstesna) baflka bir
fley yemedi¤ini bizzat müflahede ettik. (HAfi‹YE)

Hem daimî hizmetinde olan bir arkadafl, Rüfltü Efen-
di, üç okkas› befl kurufla sat›lan ufak bal›klardan güzelce
k›zart›lm›fl üç tane getirmiflti. Bunlar› Üstad›m›za yedir-
mek için ›srar etti. Hem Rüfltü Efendinin hat›r›n› k›rma-
mak, hem de bal›klar› sevdi¤i için yedi. O bal›k yüzünden
befl saat mütemadiyen sanc› çekti. Bu sanc› bafllad›ktan
üç saat sonra Rüfltü Efendiye dedi ki: “Hüsrev’deki pa-
ramdan bal›¤›n fiyat›n› al!” Sanc› devam ediyor. Dedi¤i
hâlde, bal›klar›n fiyat›n› almad›¤› için, iki saat daha de-
vam ediyor. En nihayet dedi ki: “Aman paray› al, beni
bu sanc›n›n verdi¤i azaptan kurtar.” Rüfltü Efendi bal›¤›n
fiyat›n› ald›¤› dakika sanc› birden bire kesildi. Biz Üstad›-
m›z›n hâlinden, vaziyetinden, bu acip hâli aynen gördük.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahval-i âlem: âlemin halleri, du-
rumlar›.
azap: eziyet, iflkence.
bizzat: kendisi, flahsen.
daimî: sürekli, devaml›.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
has: özel.
hafliye: dipnot.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
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kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
münavebe: nöbetleflme, nö-
betle ifl görme.
müstesna: istisna olan, hariç.
müflahede: bir fleyi gözle gör-

me, seyretme.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nihayet: en sonunda.
okka: dört yüz dirhemden
oluflan bir a¤›rl›k ölçüsü biri-
mi, 1283 gram.
red: kabul etmeme.
sanc›: ani gelip giden fliddetli

a¤r›.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
vaziyet: durum.
vehim: yanl›fl ve esass›z dü-
flünce.

HAfi‹YE: Üstad›m›z has hizmetçilerinden baflka, hiç kimseyi ihtiyar› ile
kabul etmez, hatta daimî hizmetinde bulunan iki üçümüzün beraber bu-
lundu¤unu istemez. fiimdiye kadar hizmet edenlerden maadas›n›, befl on
günde bir defa bile kabul etmez, geri gönderir. Eski zaman›n› düflünüp,
flimdi dahi siyasetle ve ahval-i âlemle münasebettar oldu¤unu tevehhüm
edenlerin as›ls›z vehimlerini kat’î reddedecek flu hâlîdir ki: On üç sene ev-
vel günde belki dokuz gazete okurken, dokuz senedir, biz flahadet ediyo-
ruz ki, birtek gazeteyi bile ne okudu ve ne de okutturdu, ne istedi ve ne
de arzu ettirdi.

Münavebe ile yan›nda bulunan Süleyman Rüfltü
Münavebe ile yan›nda bulunan Hüsrev
Münavebe ile yan›nda bulunan Re'fet
Sekiz senelik bir arkadafl› Bekir
Barla’da daimî hizmetkâr› Mustafa Çavufl
Sekiz senelik hizmetinde bulunan bir arkadafl› Barlal› Süleyman
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‹flte, Üstad›m›z hakk›nda “Ne ile yafl›yor?” diyenler,
hatalar›n› tashih etsinler.

Bekir, Re’fet, Hüsrev, Rüfltü

ìÕ

Œ 2 3 7 œ

(Hulûsî Beyin mektubudur.)

1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh
2 ḿ Én£p≤rfpG nÓpH pónHn’rG n‹pG p∫nRn’rG nøpe oo¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Eyyühe’l-Üstadü’s-Said!

Risale-i Nur fiakirtlerinin flahsiyet-i maneviyelerinde
en âciz, en zay›f ve en menfaatsiz bir uzuv olmakla be-
raber, bu intisab›n verdi¤i kuvvetle, manevî efrad›n›n du-
alar›n›n ve kudsî himayelerinin himmetine ve Rabb-i Ra-
hîm’in kerem ve inayetine dayanarak, nail oldu¤umuz
son nurlu âsâr›n mütalâa ve zavall› muhitimizdeki neflrin-
den mütevellit halis sürurumuza ve nihayetsiz manevî
duygular›m›za tercüman ve lisan-› acz ile hissiyat› izhara
vas›ta, baflta muhterem ve çok müflfik ve aziz Üstada ve
onun tevfik-i Hudâ ile en k›ymetli muinleri ve Risale-i
Nur fiakirtlerinin manevî cisimlerinde daima fa’al ve nev-
var nâkil ve naflirleri olan kardefllerimize flükran ve dua 
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ma, özenme.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kudsî: mukaddes, yüce.
lisan-› acz: zay›fl›k ve güçsüzlü-
¤ün dili; çocu¤un a¤lamas› gibi.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
muhit: yöre, dolay, çevre.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
muîn: yard›mc›, muavin.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nâkil: aktaran.
naflir: da¤›tan, yayan, neflreden,
saçan, açan.
neflr: yay›m, yay›n.
nevvar: çok nurlu, çok parlak;
nurlu, ayd›n, parlak.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
sürur: sevinç, mutluluk.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükran: minnettar.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tercüman: ifade eden.
tevfik-› Hudâ: Allah’›n yard›m› ve
baflar›ya ulaflt›rmas›.
uzuv: bir toplulu¤u, bir bütünü
meydana getiren üyelerden her
biri.
vas›ta: arac›.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
asar: eserler.
aziz: de¤erli.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.

efrat: fertler.
eyyühe’l-üstadü’s-Said: ey
büyük üstat, ey yüce bilgin.
faal: çal›flkan, gayretli, hama-
rat.
halis: saf, samimî.

himaye: koruma, muhafaza
etme.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hissiyat: hisler, duygular.
inayet: gayret, dikkat, çal›fl-

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
2. Ezelden ebede kadar hiç kesintisiz Allah’›n selâm› rahmet ve berekât› üzerinize olsun.
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borcumuzu iblâ¤ etmek emel ve niyeti ile, flu arizac›¤›
yazmaya bafll›yorum.

Evvelâ ulvî ve gaybî kerametten bahs edece¤im. Mec-
muatü’l-Ahzab’da Ercûze nam›ndaki kaside-i mübareki
Fethi Beyde buldum. Birçok yerlerini okudum. Fazla tet-
kik edemedim. Ancak Sekîne nam› verilen ve ‹sm-i Aza-
m› tazammun eden alt› isim

1 ¢lShtóob ,l∫rónY ,lºnµ`nM ,lΩƒt«nb ,w»nM ,lOrôna

Celle Celâlühü olarak buldum. Bu esma-i mübarekenin
virt edilmesine müsaade ve ne suretle devam iktiza etti-
¤ine emrinizi istirham ederim.

Merhumun ceddimin Hazret-i Ali Rad›yallahü Anh
Efendimiz Hazretlerine matuf ve evvelce arz etti¤im:
“Keramatü’l-evliya-i hakkun” düsturunu tasdik sadedin-
deki keramat hadisinin ifade edildi¤i bir zamanda, orada
da bu mübarek eserin neflredilmifl olmas›, cidden hayre-
ti mucip olmakla beraber, ifllerimizin tesadüfle alâkas› ol-
mad›¤›n› gösterecek küçük bir delil ve Risale-i Nur Mu’ci-
ze-i Kübra-i Ahmediye (a.s.m.) olan Kur’ân-› Azîmüfl-
flan’dan nebean etti¤i için, i’cazkâr hâdisat eksik olma-

yaca¤›na iflarettir. 
2 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG

Bu ulvî eserin sonuna Risale-i Nur fiakirtleri nam›na
bu âciz talebenizin ismini koymakla, s›dd›k›n›z›n yaz›lm›fl
ve yaz›lacak bütün Risale-i Nur lemaat›na karfl› tasdikte 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
arz: sunma, bildirme.
bahis: bahs, konu yapma, anla-
t›m.
celle celalühü: “Onun celâli yüce
ve aziz oldu” anlam›nda Allah ad›
an›l›nca söylenen bir sayg› sözü.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
delil: iz, niflan, emare.
düstur: kaide, esas, prensip.
emel: amaç, arzu, istek.
esma-i mübareke: hay›rl› güzel
isimler.
evvelâ: öncelikle.
gaybî: görünmeyen.
hâdise: olay.
i’cazkâr: muar›zlar›n›n bafllar›n›
yere e¤direcek flekilde mu’cizeli
olan.
ibla¤: ulaflt›rma.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
‹sm-i âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
istirham: isteme, rica etmek.
kaside-i mübareke: hay›rl› kasi-
de, u¤urlu, mübarek övgü fliiri.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
Kur’ân-› azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lem’a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
matuf: ait olan, yöneltilmifl.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muaze-i kübra-i Ahmedi: Hz.
Muhammedin büyük mucizesi.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müsaade: izin.
nam: ad, isim.

1. Ki O; zat, s›fat ve ef'alinde orta¤› bulunmayan Ferd, gerçek hayat sahibi olan Hayy, her fle-
yi ayakta tutan ve koruyan Kayyum, hüküm ve kaza sahibi Hakem, mutlak adalet sahibi
Adl, kusur ve eksiklikten uzak olan ve her fleyi temizleyip ar›nd›ran Kuddüs’tür.

2. Allah’a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metin "Allah'a hamd olusn" k›sm› birçok
ayette geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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nebean: kaynayarak ç›k›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
niyet: maksat, meram.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
sadet: fikir, niyet, kast, mak-
sat.
sekine: sakinlik veren rahat-
latan bir dua.

suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tesadüf: rastlant›.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vird: zikir; belli zamanlarda,
belli say›da, belli dualar›n zi-
kir olarak belli biçimde ve dü-
zenli flekilde okunmas›.
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tereddüt etmeyece¤ine iflaret oldu¤unu flükürle karfl›la-
d›m.

Sure-i Rahman’daki 
1 p¿Én`Huònµ`oJ Énªoµ`uH nQ pAnB’'G u…nÉpÑna ayet-i

celilesindeki tekrarlar gibi, Risale-i Nur’un mebde-i inti-
flar›ndan bu zamana kadar enva-› keramet ve gaybî i’caz
izhar edilmekte ve bu feyizli hâdisat Risale-i Nur fiakirt-
lerini gayrete ve himmete teflvik eylemekle beraber, on-
lar› manevî silâhlarla teçhiz ederek, kuvve-i imanlar›n›
tezyide vesile olmaktad›r.

Allahü Zülcelâl Kur’ân-› Kerîm’inde, Peygamber-i Zî-
flan hadis-i nebevîlerinde, Cihar-› Yâr-› Güzîn, Sahabe-i
Kiram ve Âl-i Beyt namlar›na, Hazret-i Ali ve evlâd›ndan
Hazret-i Gavs kaside-i mübarekelerinde, fitne-i ahir za-
mandaki en mühim ve Kur’ânî harekete remiz, delâlet,
iflaret, belki sarahatle parmak bast›klar›n› Risale-i Nur
nafliri bütün eserlerinde gösterir ve derslerinde tekrar
tekrar söylerse, tereddüt ve flüpheye zerre kadar mahal
ve hâl kal›r m›? Asla ve kat’a! Allah’›n ihsan›na yüz bin-
ler hamd ve flükürler olsun.

Münasebet gelmiflken tahdis-i nimet maksad›yla maz-
har oldu¤um, bütün acz ve noksan›ma ra¤men gördürül-
mekte olan kudsî hizmetin flerefi, manevî vahdetteki ih-
lâs›n ikram› addedilmeye seza gaybî himaye ve s›yaneti,
Risale-i Nur fiakirtleri kardefllerime mücmelen arz ve ib-
lâ¤ edeyim.

1. Allah’a malûm çok kusurlar›m› bilmeyen büyük ve
küçük bütün halk›n hakk›mdaki teveccühleri,
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kaside-i mübareke: hay›rl› kasi-
de, övgü fliiri.
kat’a: hiç bir vakit, asla.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
kuvve-i iman: iman gücü, iman
kuvveti.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mebde: evvel, bafl, bafllama, bafl-
lang›ç.
mebde-i intiflar: yay›n öncesi.
mücmelen: k›sa ve özlü bir flekil-
de, özet olarak.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: iliflki, alâka.
nam: ün, flöhret, flan.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
Peygamber-i Zîflan: flan ve fleref
sahibi olan Peygamber; Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
remz: iflaret, iflaretle anlatma, is-
te¤ini iflaretle ifade etme.
Sahabe-i Kiram: cömert, fleref
sahibi, soyu temiz Sahabeler.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k, aç›k
anlat›m.
seza: lây›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahdis-i nimet: ilahi nimeti flük-
rederek anlatma, Allah’a karfl›
flükrünü eda etme, ve teflekkür
etme maksad›yla kavufltu¤u ni-
meti anma, ona sevincini ve flük-
rünü bildirme.
teçhiz: cihazlama, donatma, ha-
z›rlama.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
teflvik etme: isteklendirme, he-
veslendirme.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
vahdet: birlik ve teklik.
vesile: arac›, vas›ta.

1. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? (Rahman Suresi: 16, 18, vd.)

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.
arz: sunma, bildirme.
ayet-i celile: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
Cihar-› Yar-› Güzîn: Dört Hali-
fe: Ebu Bekir, Ömer, Osman
ve Ali Radyallahü Anhüm.
delâlet: yol göstermek, k›la-

vuzluk.
feyiz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
fitne-i ahir zaman: ahirza-
man fitnesi.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-
yenle ilgili; görünmeyen.
hadisat: olaylar, hadiseler.
hâdise: olay.
hadis-i Nebevî: Hz. peygam-
ber efendimizin mübarek
sözleri.
hamd: teflekkür, flükran.

himaye: koruma, muhafaza
etme.
himmet: ceht, gayret.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
iblâ¤: ulaflt›rma, erifltirme.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük,
do¤ruluk.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
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2. ‹ktiza ettikçe, soruldukça, münasebet geldikçe, per-
vas›zca daima ald›¤›m derslerden ö¤rendi¤im hakikatleri
söyledi¤im hâlde, bütün meslektafllar›m›n hakk›mda mu-
habbet göstermeleri ve cevap verememeleri,

3. Ahkâm-› diniyece gücüm yetti¤i kadar mütavaat
gösterdi¤imi bildiklerine ve gördüklerine ra¤men, ekser
meslek büyüklerimin hususiyet ve gidifllerini be¤enmedi-
¤im hâlde, alenen takdirlerini izhar eylemeleri.

4. Elâziz’de maddeten hayli uzakta bulunmakl›¤›ma
ra¤men, Risale-i Nur feyz-i menba›ndan nebean eden le-
maat›n, izn-i Hak’la ar›zas›z gelebilmeleri,

5. Eski hocalar›m›n âsâr-› Nuru bu âcizden dinlemele-
ri, vas›tamla okumalar›,

6. Elhamdülillâh buraya gelen Nurlu eserlerin, hususi-
yet ve mahremiyet kay›tlar›na bir derece dikkat ederek,
intiflar›na çal›flt›¤›m hâlde, yüz bin kere flükür ve minnet
ol Hâl›k-› Azîm’e, bir mâni ve fler zuhur etmemesi.. ilh...

Aç›k, zahir, bâhir ve kat’î bir himaye ve s›yanet-i ma-
neviye neticesi ve Risale-i Nur fiakirtleri aras›ndaki haki-
kî ihlâs ve tesanüdün parlak bir tecellisidir.

Sun’î bir tevazu için de¤il, hakikati ifade için derim ki,
bundan evvel Sabri Efendi kardeflimize yazd›¤›m küçük
mektubumda da zikretti¤im veçhile, Risale-i Nur fiakirt-
leri vücud-i manevîsinde, ancak küçük bir ayak parma¤›
kadar bir k›ymeti olan bu bîçare kardeflinizi, Hâl›k’›m›z
bu günahkâr abdini nihayetsiz in’am ve ihsan›na lây›k 

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz.
ahkâm-› diniye: dine ait hüküm-
ler, dinle ilgili hükümler.
alenen: aç›ktam aç›¤a, gizleme-
den.
ar›za: aksama.
asar-› Nur: Nur eserleri.
bâhir: apaç›k, aflikar.
bîçare: çaresiz, zavall›.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
ekser: ço¤unluk.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
feyz-i menba: bolluk, bereket
kayna¤›, ilim, irfan›n su gibi ak›p
taflmas›.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
Hâl›k-› Azîm: büyük yarat›c›, Al-
lah.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hususîyet: özellik.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ihlâs: halis, içten, samimî, riyas›z,
karfl›l›ks›z sevgi ve ba¤l›l›k, gönül-
den gelen dostluk.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
‹ktiza: ifle yarama, gerekli olma.
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in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›ymet: de¤er.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
lem’a: par›lt›.
maddeten: maddî olarak.
mahremiyet: mahremlik, giz-
lilik.
mâni: engel.
meslek: gidifl, usül, tarz.

minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
muhabbet: sevgi, sevme.
münasebet: iliflki, alâka.
nebean: kaynayarak ç›k›fl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
perva: çekinme, sak›nma, çe-
kingenlik.
s›yanet-i manevî: manevi
korunma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fler: kötülük.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.

tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
vas›ta: arac›l›k.
vech: sebep, vesile.
vücud-i manevî: manevî vü-
cut.
zahir: görünen, görünücü.
zikir: bildirme, bildirilme.
zuhur: ortaya ç›kma.
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görmüfl ki: Risale-i Nur naflirine bir talebe, Risale-i Nur
flakirtlerine bir kardefl, Kur’ân hadimlerine bir arkadafl
etmifltir. Arabî ve Farisî bilmeyen, ilim ve medrese gör-
meyen bir asi abdine, hikmet-i Samedaniyesiyle böyle
bir ikramda bulunuflu, elbette bir hikmete müstenittir. O
da her hâlde Risale-i Nur’la alâkadar olanlar aras›ndaki
safvet ve ihlâs ile, Risale-i Nur’un ind-i ‹lâhîdeki derece-
sine ve hizmetin ulviyetine atf olunur.

‹flte Risale-i Nur fiakirtlerinden en gayr-i nafi bir uzva,
misal olarak zikredilen bu kadar aç›k himaye ve siyanet-i
‹lâhî vaki olursa di¤er münevver unsurlara ne derece ik-
ram ve inayet olaca¤› k›yas olunabilir.

Allah’›n inayetine, Peygamberimiz Muhammed Mus-
tafa Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi Vesselem Efendimiz Hazret-
lerinin imdat ve ruhaniyetlerine istinat ederek, Allah r›-
zas› için hizmete koflan, yekdi¤erini manevî ve uhrevî
kardefl tan›yan, baflta müflfik Üstad, yani Risale-i Nur na-
fliri ile Onun flakirtlerini

2 nÚ/≤sàoªr∏pd oánÑpbÉn©rdGnh 1@ n¿ƒoÑpdÉn¨rdG oºog $G nÜrõpM s¿pÉna
ayetlerinin s›rlar›n›n tezahürü inflaallah karfl›layacakt›r.

‹ktisat hakk›ndaki risale hem insanî, hem içtimaî, hem
dini, hem dünyevî çok güzel ahlâkî, çok hofl imanî, çok
de¤erli nuranî bir nasihatnamedir. Buradaki kardeflleri-
mizden baz›lar›n›n, âsâr-› Nur hakk›ndaki ihtiyars›z flu
sözleri, ne kadar yerindedir. Diyorlar ki: Bu mübarek
eserlerden biri okununca içimizden (bundan daha yüksek 
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ind-i ilâhî: Allah’›n kat›, Allah’›n
indi.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istinat: dayanma, güvenme.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
misal: örnek, nümune.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
müstenit: istinat eden, dayanan.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
nasihat: ak›l ö¤retme, yol göster-
me.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
risale: konu, bölüm.
ruhaniyet: ruhanî reislik s›fat›.
s›r: gizli hakikat.
safvet: safl›k, hâlislik, temizlik,
pakl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yüksek-
lik.
unsur: madde, esas, kök.
uzv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.
vaki: gerekli.
yekdi¤er: birbirini, bir taraf, öbür
taraf›, birbirine.
zikr: bildirme, bildirilme.

1. fiüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk, gerçek galiplerin ta kendisidir. (Mâide Suresi: 56.) 
2. Ak›bet ise, Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nanlar›nd›r. (A’raf Suresi: 128;

Kassas Suresi: 83.)

abd: kul.
ahlakî: ahlaka uygun.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Arabî: arapça dil.
asar-› Nur: Nur eserleri.
âsi: isyan eden, baflkald›ran.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
dünyevî: dünyaya ait.
farisî: ‹ran dili ve halk› ile ilgi-
li olan.

gayr-i nafi: faydas›z, yararl›
olmayan.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hikmet-i Samedaniye: Sa-
med olan Allah’›n hikmeti.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.

ihlâs: riya kar›flmam›fl samimî
ibadet.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
ikram: iltifat için bir fleyler
verme.
‹ktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
imdat: yard›m.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
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eser olamaz) dedi¤imiz hâlde, ikincisini dinledi¤imiz za-
man bak›yoruz ki, bu evvelkinden daha ulvî ve nurludur.

Ben de diyorum ki: Ey ihvan! Risale-i Nur’un bütün
cüzlerinde öyle bir kuvvet var ki, yaln›z birini dinlemeye,
okumaya veya yazmaya muvaffak olan kimse, Allah tev-
fik verirse, iman›n› kurtaracak hakikatleri onda bulur.
Çünkü her cüz’ün di¤erleri ile manen irtibatlar› vard›r.
Okuyana ve dinleyenlere s›rran diyorlar ki: Bu okudu¤un
kitapta bizdeki hakikatlerin da uçlar›, kokular›, iflaretleri
var. Dikkat edersen görürsün, çal›fl›rsan anlars›n, cüz-i
ihtiyar›n› bu emre sevk edersen Allah da muvaffak›yet
verir. Bulur ve bilebilirsin.

‹hlâsa dair Yirminci, Yirmi Birinci Lem’alar: Yirminci
Lem’a muhtelif meslek ve meflrepte mü’minler aras›nda-
ki rekabetkârâne ihtilâflar›n esbab›n› öyle bir teflrihtir ki,
tavsif edebilmek için bu mübarek eseri aynen nakil eyle-
mekten baflka çare yoktur. Allah cümlemizi muhlis kulla-
r›ndan eylesin. Âmin...

En az on befl günde bir defa okunmas› emir buyurulan
Yirmi Birinci Lem’a: Evrat edinilecek kadar ehemmiyet-
lidir. Malûmdur ki, kale içinden feth olunur. Bu günkü
muvaffak›yete sebep olan ihlâs kalkarsa maazallah o za-
man çok vahim neticeler tevellüt eder. En büyük düflma-
n›m›z nefsimizdir. Onu susturmak için zannedersem flu
ihtar kâfidir. (Ey nefs-i nadan! Beni kand›ramazs›n. Ma-
dem ki, Peygamber-i Azîmü’l-Kadr bir Nebiyyullah olan
Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm:

azim’ül-kadri: kadri yüce de¤eri
yüksek.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
cüz-i ihtiyar: icattan mahrum,
hak kazanmaktan baflka hiç bir
fleye gücü yetmeyen az bir arzu
serbestli¤i, cüz’i irade tercih hak-
k›.
dair: ait, alakal›, ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
esbap: sebepler, vas›talar.
Evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fetih: kuflatma, ele geçirme, zap-
tetme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihvan: kardefller.
irtibat: ba¤, münasebet.
kâfî: yeterli.
maazallah: yegâne s›¤›n›lacak Al-
lah’t›r.
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madem: ...den dolay›, böyle
ise.
malûm: flüphesiz, belli, evet.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
muhtelif: farkl›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: galibiyet, ba-

flar›.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nebiyullah: Allah’›n nebisi,
peygamberi.
nefs: kulun kötü ve günah
olan hâl ve huylar›, süflî arzu-
lar›.
nefs-i nâdan: haddini bilmez,
cahil nefis.
rekabetkârane: rekabet ede-
ne yak›fl›r flekilde, rakip ola-
rak, rekabet ederek.

s›rran: s›r olarak, gizlice, gizli
olarak.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
tavsif: vas›fland›rma, mahi-
yetini ortaya koyma, nitele-
me.
teflrih: açma, yayma, inceden
inceye didikleme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vahim: a¤›r, sonu tehlikeli ve
korkulu, dehflet verici.
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1 »uHnQ nºpMnQÉne s’pG pAƒ°tùdÉpH lInQÉsen’n ¢nùrØsædG s¿pG À/ùrØnf oÇuônHoG BÉnenh
demifltir. Aldatamazs›n, senden ve senin samimî yoldafl-
lar›n cinnî ve insî fleytan, ehl-i bid’a ve ulemaüssû flerle-
rinden Allah’a s›¤›n›r›m.)

Eski Said lisan›yla kaleme al›nm›fl olan Yirmi ‹kinci
Lem’a: Zaleme güruhunun hücumlar›na pek mükemmel
müdafaa ve elyak ve âlâ bir cevapt›r.

1 nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG nƒognh Ék¶paÉnM lôr«nN *Éna
Otuz Birinci Mektubun Yirmi Beflinçi Lem’as›: Maddî

ve manevî bütün hastal›klara mükemmel devad›r. Alt›nc›
devan›n iki defa yaz›lmas›na merak ettim, hat›r›ma gel-
di. Birden yirmi befle kadar devalar› toplad›m 325 oldu.
Tekrar eden alt› numaral› devay› da zam edince 331 ç›k-
t›. Söyleniflte ve yaz›l›flta ekseriyetle hazf edilen bu ra-
kamlardaki kald›r›lm›fl bin say›s›n› nazar-› dikkate al›rsak
1325 ve 1331’de ‹slâm âliminin bafl›na gelmifl olan mu-
sibetlere, bu Lem’ada mahfî iflaret bulundu¤una hük-
meyledim. Basiretli ve nurlu arkadafllar›n, daha mahfî
hakaik ç›kard›klar›n› ümit ediyorum. Eski talebenizden
Haf›z Hüseyin Efendiye bu lem’ay› babas›n›n vefat›ndan
birkaç gün sonra, arefe günü Haf›z Ömer Efendi ile evi-
ne gitmek suretiyle okumak nasip oldu. Maddî ve mane-
vî hastal›klar›na ilâç veren hekim-i haz›k Aziz Üstada çok
dua etti. Bu mübarek eserin, bu zat üzerindeki tesirini
flöyle telhis edebiliriz. Ehibba ve arkadafllar›ndan
hastal›¤›n› soranlara, “Çok mükemmel bir ilâç buldum. 
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musibet: felaket, bela.
müdafaa: savunma, koruma.
nasip: Allah’›n k›smet etti¤i fley.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
samimî: içten, candan, gönülden.
fler: kötülük.
talebe: ö¤renci.
telhîs: k›saltma, k›saca ifade et-
me, özetleme.
tesir: etki.
ulemaü’s-su: kötü alimler, dün-
yay› dine tercih eden âlimler.
vefat: ölme.
yoldafl: yol arkadafl›.
zaleme: zâlimler.
zam: katma, ekleme.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Ben nefsimi temize ç›karmam. Çünkü nefis daima kötülü¤e sevk eder—ancak Rabbim rah-
met ederse o baflka. (Yusuf Suresi: 53.)

2. En iyi koruyucu Allah’t›r, merhametlilerin en merhametlisi Odur. (Yusuf Suresi: 64.)

ala: yüce, yüksek, büyük.
arefe: bayramdan bir önceki
gün.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
cinnî: cin taifesinden olan.
deva: ilaç, çare.
ehibba: habibler, dostlar, sev-
gililer.
ehl-i bid’a: Ehl-i Sünnet Vel-

cemaat’›n d›fl›nda kalan bü-
tün gruplar.
ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
elyak: daha (en) lay›k olan.
güruh: kuru kalabal›k, sürü.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hazf: aradan ç›karma, yok et-
me, silme.

hekim-i hâz›k: uzman hekim,
doktor.
hüküm: kanaat.
insî: insan cinsinden.
lisan: konuflma dili.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mahfî: Gizli, sakl›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
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Doktorlara ilâç paras› vermekten elhamdülillâh kurtul-
dum. Günden güne iyi oluyorum” diyormufl.

17 Zilhicce 1353
Uhrevî kardefliniz ve

âciz talebeniz
Hulûsî

ìÕ

Œ 2 3 8 œ
(Risale-i Nur fiakirtlerinden Kuleönlü Hac› Os-
man’›n bir f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m!

Risale-i Nur’u birkaç seneden beri dinleyip, binde bir
alm›fl oldu¤um manevî yaralar›ma bir ilâç vazifesi görü-
yordu. Fakat hastalara aid Yirmi Beflinci Lem’a ve ihti-
yarlara aid Yirmi Alt›nc› Lem’ay› Mustafa ve arkadaflla-
r›mla beraber okuyup kemal-i flevk ile dinledim. Bak›yo-
rum ki, vücudumdaki yaralara güzel tesir ediyor, arka-
dafllar›ma dedim: Madem Risale-i Nur’un tesiri bu kadar
kuvvetlidir, ben yazmaya karar verdim, fakat hiç okuyup
yazmam yok ki, böyle k›ymettar Risale-i Nur’a yard›m
edeyim. Madem kalemim yok, beni hizmetçi ve postac›
olarak tayin ediniz, diye müteessirâne söyledim.

O gece rüyamda, kendimi ölmüfl ve y›kanm›fl olarak
kabre b›rakt›lar. Haflir zaman› gelip kabirden kefen ile
bafl›m aç›k, ayaklar›m yal›n olarak kalkt›m. Korkarak 

âciz: gücü yetmez, zavall›.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâfl›r: toplayan, cem eden,
haflr eden.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kabir: mezar.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez.

kemal-i flevk: tam ve kusur-
suz bir istek.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
müteessirane: müteessir ola-
rak, teessürle, üzüntü ile,
üzülerek.
flakirt: talebe, ö¤renci.

talebe: ö¤renci.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
tesir: etki.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
yal›n: ç›plak.
Zilhicce: Kamerî takvimin on
ikincisi ve son ay› olup haram
aylardan biridir.
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memleketimize gelirken, büyük bir köprüye yolum u¤ra-
d›. Köprünün iki taraf›nda iki nöbetçi vard›. Birinden ge-
çip, di¤eri hemen beni yakalad›, acaba nereye götürecek
diye bütün vücudum titriyordu. Biraz gittikten sonra köp-
rü bitmeden Üstad›ma beni teslim etti. Üstad›m beni y›-
kay›p b›rakt›.

Sonra asker olarak bir camiye bütün ahali topland›.
Bir asker geldi bana dedi: Seni büyük bir kumandana
hizmetçi tayin ettiler, gideceksin. Ben dedim: Benim gi-
bi süflî bir nefer, nas›l o müflirin yan›nda hizmetçilik eder.
‹tiraz ettim. Yine tekrar etti, gideceksin. Ben korkarak
gittim, bakt›m ki, orada Üstad›m› görünce mesrurâne se-
vindim. Bana dedi: Arkamdan gel. Yüksek bir saraya
ç›kt›, bana dedi: Bu ufak hizmetleri gör. Ben düflünmek-
te iken, Barlal› Süleyman Efendi geldi. Beraber bulunur-
ken Üstad›m güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir
küçük genç oturur, bana dedi: Sen bu gence hizmet ede-
ceksin. dedi. Hemen uyand›m.

Ey kardefllerim: Madem Üstad›m bende bir fley yok,
ben yaln›z tayin oldu¤um cevahir dükkân›ndan herkesin
ihtiyac› var oldu¤unu ve Kur’ân’›n dellâl› oldu¤unu sekiz-
dokuz senedir ilân ediyor. Biz Risale-i Nur’lar› yazmak,
okumak ve dinlemek için herkesin ihtiyac› var, onun için
ey Müslümanlar! Manevî yaralar›n›za ilâç ararsan›z Risa-
le-i Nur’da vard›r. Yaz›n, okuyun, iman›n›z o kadar teâlî
edecektir. Hiç flüphe etmeyiniz.
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ahali: halk.
cevahir: cevherler, elmaslar,
k›ymetli tafllar.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
ilâc: tedbir, çare, tavsiye, der-
man.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.

‹tiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.

madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan, ruhi, fikri.

mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.

müflir: en yüksek askerî de-
rece, mareflal.

nefer: asker, er.

süflî: afla¤›l›k, baya¤›, âdi.

tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.

teâlî: yükselme, yücelme,
çok yüce olma.
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Mübarek iki ellerinizden öperim ve bayram›n›z› tebrik
ederim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Cahil ve âciz talebeniz

Hac› Osman

ìÕ

Œ 2 3 9 œ
(Ahiret hemflerilerimizden ve Risale-i Nur Talebe-
lerinden Müzeyyene’nin f›kras›d›r.)

Muhterem Üstad›m!

fiu fânî dünyan›n elemlerine gark olan gözlerim, sizin
feyizli, nurlu Sözlerinize ve tesirli ve flifal› risalelerinize,
can u gönülden merbut oldukça ve okudukça, risaleleri-
niz ne kadar büyük bir mürflit oldu¤unu hiçbir fleyle tarif
edemem.

Evet flu dünyaya, flu zamana çöken zulmet ve gaflet
perdelerini Sözleriniz y›rt›yorlar, parçalay›p o zulmeti ve
gafleti da¤›t›yorlar. Hangi ak›l var ki, hakikat perdesini
görüp de, o hakikat perdesinde nur-i hakikat parlarken,
onlara gözünü yumup, zulmet perdesine at›lm›fl olsun.
Ben de inflaallah zulmete at›lmam. Art›k güçlükle bahti-
yar olup da tekrar bedbaht olamam.

Üstad›m, ben sair kardefllerim gibi sizden bizzat ders
almaktan mahrumum. Fakat haftada veya bir ayda, âlî 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
bizzat: kendisi, flahsen.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fânî: ölümlü, geçici.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
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feyiz: ilim, irfan.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

mahrum: bahts›z, nasipsiz.
merbut: ba¤l›, rabtedilmifl.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nur-i hakikat: hakikat nuru,
gerçe¤in ayd›nl›¤›.
risale: kitap, eser.

sâir: di¤er, baflka, öteki.

flifal›: iyilefltirici, faydal›.

talebe: ö¤renci.

tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.

tesir: etki.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.
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Sözlerinizden g›yabî bir ders al›yorum tasavvuruyla din-
liyorum. Güya bizzat sizden ders al›yorum. Bütün gün
ehl-i ‹slâm›n selâmetini ve flu hâlimin zulmetten nura
dönmesini, siz baflta ve önde, biz arkada Cenab-› Hakka
yalvaral›m. Cenab-› Mevlâm hay›rl›s›yla ihsan buyursun.
Fazla söylemeye lisan›m, aczim, kusurum b›rakm›yor.
Kusurumuzu Üstad›m›za itiraf ediyorum.

‹nflaallah risalelerin tesiriyle bir gün olur da, müstakim
Lütfi Efendi gibi ehl-i takva kardefllerimiz misillü biz dahi
gayr-i ihtiyarî ve istemeyerek iflledi¤imiz ahvalden Sözle-
rinizin irflad› ile kurtuluruz. Zekâi kardeflimizden On Ye-
dinci Söz, On Sekizinci Mektup, Yirminci Mektup ve
Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan k›ymetli risaleleri al-
d›k. Mütalâa ediyoruz. Hakikî üstad›m›z olan Hazret-i
Kur’ân elimizdedir.

Müzeyyene
ìÕ 

Œ 2 4 0 œ
(Müzeyyene’nin di¤er bir f›kras›.)

Üstad›m!

K›ymettar risalelerinizi okuyan, elbette kilitli sand›k
içinde münevver kalan sönük kalpleri, gümüflten yap›l-
m›fl alt›nla yald›zlanm›fl birer anahtar hükmündeki risale-
lerle açt›¤›na ve kalbinin kurtulmas›na ve parlamas›na bi-
naen kemal-i memnuniyetle Cenab-› Mevlâ’ya flükürler
ve risalelerin intiflar›na çal›flanlara teflekkürler etmemek 
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bi.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
risale: kitap, eser.
selâmet: kurtulma, selâmete ç›k-
ma.
flükür: teflekkür, nimet ve iyili¤in
sahibini tan›ma ona karfl› minnet
duyma.
tasavvur: düflünce, tasar›.
tesir: etki.
zulmet: karanl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahval: durum vaziyet.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bizzat: kendisi, flahsen.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
ehl-i takva: Allah’tan korkan
ve günahlardan çekinen in-
sanlar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
g›yabî: olmad›¤› hâlde, bu-

lunmad›¤› hâlde, uzaktan.
gayr-› ihtiyarî: elinde olma-
yarak, istemeksizin, düflün-
meksizin yap›lan.
gûya: sanki, sözde.
hâl: durum, vaziyet.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kemal-i memnuniyet: tam
bir memnuniyet, hoflnutluk.
lisan: dil.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
müstakim: temiz, namuslu,
do¤ru, ahlâkl›, istikamet sahi-
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kabil de¤ildir. Ah vefas›z dünyan›n telâflesi ve elemi ve
kederi beni nurlara hizmetten al›koyuyor. Hakk›yla çal›-
flamad›¤›mdan ve kardefllerim gibi nurlara hizmet ede-
medi¤imden kalbim öyle muazzep oluyor ki, tarif ede-
mem. Bu günlerde dediler ki, af varm›fl. Üstad ‹stanbul’a
gidiyormufl demeleri ile, bir cihette memnun oldum ki,
Üstad›m esaretten kurtuldu. Ve bir cihette zannettim ki
bütün Atabey’in da¤lar› bafl›ma düflüyor, müteessir ol-
dum. Afv›n›za ve bedbaht insanlar›n eziyetinden kurtul-
man›za teflekkürlerle beraber tebrik ediyorum. Fakat bu
nurlu ve k›ymetli risalelerin sahibi bizden uzaklaflmas›na
gönül raz› olmuyor. Barla da¤lar›nda bizi ve bu etraf›
nurland›ran, bizlerden uzaklaflmamal›. Uzaklaflmas›n›
kim arzu eder. Barla çok bahtiyard›r ki, en evvel ve her
vakit, o taze ve flirin risaleleri herkesten evvel, bizzat fli-
fahen Üstaddan iflitebilirler.

Müzeyyene
ìÕ 

Œ 2 4 1 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Gayyur, zeki, ciddî, s›dd›k, hakikî kardefllerim Hoca

Sabri Efendi, Haf›z Ali.

Bu Cuma günü gündüz, rahats›zl›¤›mdan dolay› biraz
yatm›flt›m. Rüyaya benzer, fakat rüya de¤il; hayalen 

bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bedbaht: mutsuz, üzüntülü, za-
vall›.
bizzat: kendisi, flahsen.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
cihet: yön, sebep, vesile.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
eziyet: büyük s›k›nt›, zahmet,
meflakkat.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› üzerinize olsun.
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gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan.
hayalen: hayalî bir flekilde.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
keder: kayg›, ac›, hüzün, s›-
k›nt›.

muazzep: azap içinde bulu-
nan, eziyet çeken, çok s›k›nt›
gören.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
raz›: r›za gösteren, hoflnut

olan.
risale: kitap, eser.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle,
yaz›l› olmayarak.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
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gördüm ki, Sabri karfl›ma ç›kt›, arkas›nda Haf›z Ali. Sab-
ri bana diyor: “Üstad›m, inayat-› seb’a nam›yla beyan
edilen büyük inayetler varken Onuncu Sözdeki cüz’î ina-
yete bu kadar ehemmiyet vermenin sebep ve hikmeti
nedir?” dedi çekildi. Sonra kalkt›m, düflündüm; dedim
ki: “Isparta’ya yazd›¤›m mektubu Sabri okumufl veya
okuyor, hararetle yaz›fl›mdan bana ac›yarak benden sual
etmek istemifl.” Her ne ise. Ben de Hulûsî’den sonra bi-
rinci muhatab›m olan Sabri’ye derim ki (Haf›z Ali de din-
lesin):

Bu Onuncu Sözdeki cüz’î inayete ziyade ehemmiyet
verdi¤imin üç hikmeti var:

B‹R‹NC‹S‹: Onuncu Sözün k›ymeti tamam›yla takdir
edilmemifl. Ben kendi kendime hususî, belki elli defa mü-
talâa etmiflim ve her defas›nda bir zevk alm›fl›m ve oku-
maya ihtiyaç hissetmiflim. Böyle bir risaleyi baz›lar› bir
defa okuyup, sair ilmî risaleler gibi “Yeter” der, b›rak›r.
Hâlbuki bu risale ulûm-i imaniyedendir. Her gün ekme-
¤e muhtaç oldu¤umuz gibi, o nevi ilme her vakit ihtiyaç
var. Bu risaleye nazar-› dikkati ehemmiyetle celb etmeyi
ruhum arzu ediyordu. Lâkin elimden bir fley gelmezdi.
Cenab-› Hak merhametinden bir iflaret verdi. O iflaret ne
kadar gizli ise, benim o ciddî arzuma mutab›k geldi¤in-
den çok ehemmiyetli görünüyor.

‹K‹NC‹S‹: Bilirsiniz uzak yerlerden, baz› befl günlük
yoldan, bir zat bizi görmek ve uhrevî bir istifade etmek
için gelir. Hâlbuki vaziyetim birkaç saatten fazla onunla 
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beyan: anlatma, aç›klama.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cüz’î: küçük, az.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma.
ehemmiyetli: önemli.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hususî: özel.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
inayat-› seb’a: yedi yard›m.

inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
k›ymet: de¤er.
mutab›k: uygun.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nam: ad, isim.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nevi: çeflit.
risale: konu, bölüm.

sâir: di¤er, baflka, öteki.
sual: soru.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
ulûm-i imaniye: iman ilimle-
ri, imanla ilgili ilimler.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: gerekenden fazla.
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görüflmeyi müsaade etmiyor. Hâlbuki, o misafire risale-
lerin k›ymetini göstermek, onu onlardan istifadeye sevk
etmek, hem muhtaç oldu¤u kuvvet-i imana ve kuvve-i
maneviyeye yard›m etmek için birkaç gün lâz›m. Çünkü,
risalelerdeki kuvvetli bürhanlara herkes yetiflemiyor, ta-
mam›yla kavram›yor. Ruhum çok arzu ediyordu ki, k›sa,
hafif bir vesile elime geçip, bîçare misaf›rlerin zahmeti
beyhude gitmesin. Fakat kerametim yok, elimden bir fley
gelmez. Yaln›z misafirlerin niyet ve ihlâs›na itimat edip
onlar›n mükâfat›n› rahmet-i ‹lâhiyeye havale ediyorum.
‹flte Cenab-› Hak evvel ‹flaratü’l-‹’caz’da sonra Onuncu
Sözde çabuk kanaat verecek ve risalelere itimat ettirecek
bir eser-i inayet ihsan etti. Hakikaten benim için çok ko-
lay oldu. Ben de çok rahat ettim ve çok zatlara az bir za-
manda kuvve-i maneviye ve Kur’ân-› Hakîmin hakkani-
yetine göz ile görünecek emareler gösteriyordum. Hatta
çok muannitlerin inad› k›r›ld›. Çok dinsizler de onunla
imana geldiler. Fakat ‹flaratü’l-‹’caz’daki izah› bir, iki, üç
saat bitmiyordu. Ben de yoruluyordum. Cenab-› Hak ke-
mal-i rahmetinden, daha kolay, ‹flaratü’l-‹’caz’›n iki saat-
te verdi¤i faideyi Onuncu Söz iki-üç dakikada ayn› faide-
yi verdi. Bu zamanda göz ile görünecek gayet cüz’î bir
eser-i inayet, manevî büyük kerametlerden daha tesirli-
dir. ‹flte bu cüz’î bir eser-i inayet hem bana, hem sizin gi-
bi kardafllar›ma bir kolayl›k temin etti¤i için ziyade ehem-
miyet verdim. Madem bu Sözdeki tevafuk bize ve misafir-
lere çok faydal›d›r ve hay›rl› neticeler verir; elbette içinde 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
beyhude: bofluna.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’î: küçük, az.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsal: efl, benzer.
eser-i inayet: lütuf eseri; ihsan,
iyilik, yard›m alâmeti.
faide: fayda.
gayet: son derece.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük, do¤-
ruluk.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
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inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itimat: emniyet, güven.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
k›ymet: de¤er.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kemal-i rahmet: rahmetin
mükemmelli¤i.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muhtâc: ihtiyac› olan.
mükâfat: ödül.
müsaade: izin.

niyet: maksat, meram.
rahmet-i ‹lahî: Allah’›n son-
suz rahmeti.
risale: kitap, eser.
sevk: yöneltme.
tesir: etki.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vesile: bahane, sebep.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: fazlas›yla.
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bir inayet var. Adî olsun, yüz emsali bulunsun, yine bize
fevkalâde bir inayet, bir ikram-› Rabbanîdir.

ÜÇÜNCÜSÜ: Bilirsiniz ki, fazla ifltigalâttan yorgun düfl-
müfl bir fikir kendini e¤lendirmek, istihrahat etmek ister.
Biz meflgul oldu¤umuz pek derin, pek genifl ve pek cid-
dî olan hakaik-› Kur’âniye ve imaniye, fazla meflguliyeti-
mizden gelen yorgunlu¤u tahfif edecek ve yorgun fikri-
mizi neflelendirecek ve e¤lendirecek tevafukat nev’inden
lâtif bir sanat-› bedîiye suretinde bir lütfunu gösterdi.
Hem o lâtif ve hafif ve mahbup ve cazibedar tevafukat-
taki inayet bir anahtar hükmüne geçip, Kur’ân’›n bir ha-
zine-i esrar›na bir nevi rehber oldu¤u için ziyade ehem-
miyet verdim. Yoksa hizmetimize terettüp eden ve yar-
d›m eden inayet-i Rabbaniye o kadar çoktur ki, e¤er say-
sam binden geçer.

fiu Onuncu Sözün hurufat›ndaki s›r hiç kimsenin sun’
ve ihtiyar›yla olmad›¤›n› herkes tasdik etti¤i için daha
ehemmiyetli göründü. Fakat ben mutlak iflarete ehem-
miyet verdim. Lâkin tafsilât›n› ehemmiyetle tedkik ede-
medim. En iyi bir tarzda beyan edemedim. Bir-iki saat
zarf›nda nota nev’inden iflaretler koydum. Birinci defaya
itimat edip daha tedkik etmedim. Hâlbuki, tabirat›mda
baz› kusur var, fehmi iflkâl eder. Isparta’daki kardeflleri-
miz maksad› anlamam›fllar, haklar› var. Çünkü, o ibare o
maksudu ifade edemiyor. Madem öyledir, bu sözün lâtif
tevafukat-› harfiyesindendir ki, (mebhas›ndaki) hem sahi-
fenin Yirmi ‹ki olmak itibar›yla yaz› bulunanlar›n yerinde
(yar›s›ndan ziyade yaz›l› bulunan sahifelerin) hakikî ve 
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madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
mebhas: bab, fas›l, k›s›m, konu.
meflguliyet: meflgul olma, bir ifl
yapma.
mutlak: kesin.
nev: türlü, çeflit.
nevi: çeflit.
nota: öz olarak ka¤›da yazmak.
s›r: gizli hakikat.
sahife: sayfa.
sanat-› bedîiye: güzel, harika sa-
nat.
sun: yap›fl, yapma.
suret: biçim, tarz.
tabirat: tabirler, ifadeler, terimler,
deyimler.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
terettüp: ait olma, icabetme, ge-
rekme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tevafukat: uygunluk.
tevefukat-› harfiye: harfler ara-
s›ndaki gizli uygunluklar, birbirine
uymalar.
zarf›nda: içerisinde, belli bir za-
man süresinde.
ziyade: çok, fazla.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
fehm: anlay›fl, ak›l.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hazine-i esrar: gizli, s›rl› hazi-

neler.
hurufat: harfler.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ibare: metin, cümle veya bir
kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ihtiyar: irade, tercih.
ikram-› Rabbanî: bütün var-
l›klar› terbiye ve idare eden
Allah’›n ikram›, ihsan› ve fle-
reflendirmesi.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.

inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zor-
luk.
ifltigalât: meflguliyetler, çal›fl-
malar, u¤raflmalar.
itibarî: dolay›s›yla.
itimat: dayanma, güvenme.
lâtif: tatl›, flirin.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
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itibarî sat›rlar›na ve bafltaki yapra¤›n cilt üstünde isminin
iki sat›r› ilâvesiyle bin üç yüz k›rk iki (1342) ilh… Hem o
mebhastaki bu cümle, hem ahirdeki beyaz sahifeyi
saymak cihetiyle altm›fl alt› olup bafltaki ayetin melfuz
altm›fl alt› hurufuna tevafuk ediyor. Birinde, ahirdeki iki
beyaz sahifeyi saymak cihetiyle altm›fl yedi olup, bafltaki
ayetin melfuz altm›fl yedi hurufuna tevafuk ediyor. O
ayet Sure-i ‹hlâs’›n hurufat›na, hem Lâfzullah›n makam-›
ebcedîsine tevafuk ediyor, denilmeli. Biz bir nüshay› öyle
yapt›k, size gönderiyoruz. Yan›n›zdaki nüshalar› ona gö-
re yap. E¤irdir’deki nüshalar› da öyle yap›n›z.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ 

Œ 2 4 2 œ
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pª°rSÉpH

4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hizmet-i Kur’âniyede sami-

mî ve kuvvetli arkadafllar›m Sabri, Hüsrev, Ali, Re’fet,
Bekir, Lütfi, Rüfltü.

Cenab-› Hakka hadsiz flükrolsun ki, sizleri hudutsuz bir
sahra-i hakikatte bana enis arkadafl ve yoldafl vermifl. Bu 

ahir: en son, en sondaki.
aziz: de¤erli.
cihet: yan, yön, taraf.
cild: kitap kab›.
enis: dost, arkadafl; yar, sevgili,
yoldafl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hudut: hudutlar, s›n›rlar.
huruf: harfler.
hurufat: harfler.
ilâve: ekleme, katma.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› üzerinize olsun.
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lan.
lâfzullah: Allah lâfz›.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgi-
li makam, ebcedî mana, eb-
cedî hesap.
mebhas: bab, fas›l.
melfuz: söylenmifl, söyleni-

len, okunan.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sahife: sayfa.
sahra-i hakikat: hakikat ova-

s›, doru ve as›l ilim alan›.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
yoldafl: yol arkadafl›.
ziyade: çok, fazla, art›k.
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acip sahradaki hareket ve sülûk, bazen pek ince ehemi-
yetsiz görünen bir fleyde mühim istifadeler edilir. Onun
için zahir nazarda malâyanî zannedilen baz› meselelerde
fazla takip ediyorum. Ve ziyade nazar-› dikkatinizi celp
ediyorum. Ezcümle, Onuncu Sözdeki elif tevafukat›, mü-
him bir mesele gibi nazar-› dikkatinize gösteriyorum. Bu-
nun s›rr› fludur ki:

Bir iltifat-› hassaya gizliden gizliye bir iflaret bulundu-
¤unu kat’î hissetti¤im için, ihtiyars›z olarak, kemal-i sü-
rur ve ferah›mdan taflk›ncas›na ba¤›rarak, “Aman geli-
niz, siz de görünüz!” diyorum. Evet, nas›l ki bir padifla-
h›n has bir edna iflaretine mazhar olmak, kanun-i umu-
mî ile bir müfliriyet teveccühünden fazla medar-› sürur-
dur; öyle de, Hâl›k-› Zülcelâl’in hususî iltifat›n› ima eden
en gizli bir iflarete, yüz bin can olsa ve feda edilse ve yüz
bin sene ömür var ise, o yolda sarf edilse yine ucuzdur.

‹flte bu s›rdan gelen sürurun verdi¤i cezbekârâne tafl-
k›nl›kla, dikkatsizlere malâyanî ve israf say›lan böyle te-
vafukata dair bahisler aç›yorum. ‹flte bir bahis daha aça-
ca¤›m:

Onuncu Söz, Kur’ân’›n bir sülüsünü inkâr etmek niye-
tiyle haflr-i cismanîyi resmen millet içinde inkâr etmek
fikrinde bulunan z›nd›klar› susturmakla harika bir flule-i
i’caz-› Kur’ânîyi gösterdi¤i gibi, daha müteaddit emare-
lerle manevî i’caz-› Kur’ân hesab›na fevkalâde bir mahi-
yeti bulundu¤unu icmalen hissetmifltik. Ve flimdi yeniden
tekrar Onuncu Söze nazar-› dikkat-i ammeyi celp etmek
için ihtiyars›z olarak onunla meflgul edildim ve bakt›m.
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imâ: iflaret.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
israf: gere¤inden fazla.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kanun-› umumî: genel kanun.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i sürur: tam bir sevinç,
mutluluk.
lâfzullah: Allah lâfz›.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar-› sürur: sevinç ve nefle
vesilesi, sebebi.
mesele: konu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müfliriyet: müflirlik, mareflallik,
en yüksek askeri rütbe.
müteaddit: çeflitli.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nazar-› dikkat-i amme: toplu-
mun genel bak›fl›.
resmen: kesin olarak, aç›k olarak,
aç›kça.
s›r: gizli hakikat.
sahra: genifl ve susuz arazi, çöl.
sarf: harcama, masraf etme, gi-
der.
sülûk: bir yola girme, bir yol tut-
ma.
sülüs: üçte bir.
sürur: mutluluk, sevinç.
flule-i ‹’caz-› kur’ânî: Kur’ân’›n
mu’cizesinin bir par›lt›s›.
tevafukat: uygunluk.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
zahir: görünen, görünücü.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bahis: bahs, konu yapma, an-
lat›m.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cezbekârâne: cezbeye gel-
miflçesine, Allah’›n sevgisin-
den kendinden geçer bir hale
gelerek.
dair: ait, alakal›, ilgili.
edna: az, pek az.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fedâ: u¤runa verme.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz bü-
yüklük sahibi yarat›c›, Allah.
hârika: ola¤anüstü.
haflr-i cismanî: cisimle, ce-

setle dirilme, ruhla beraber
bedenlerin ve vücutlar›n hafl-
ri.
hususî: özel.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
icmalen: k›saltarak, k›saca,
özetle.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
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Bu defa Lâfzullah›n en birinci harfi olan elif, Onuncu
Sözde öyle bir tevafuk gösterdi ki, kat’iyen tesadüfe ha-
vale edilmedi¤i gibi; baflka emarelerle, o tevafukta gaybî
bir iflareti kat’iyen hissettim. Sonra iflaretlerini koydum.
Hem, iflarete medar olmak için harikulâde olmak lâz›m
de¤ildir. Çünkü, çok adî perdeler içinde mühim iflaretler
verilir; ehli anlar. Madem iflaret-i gaybiye var; elbette te-
sadüf içinden kaçar, daha hükmedemez, en cüz’î rakam-
lar› da o iflarete mal edilir.

Madem mecmuunda iflaret var; bütün eczas› o iflaretin
hikmetine tâbidir, tesadüf orada oynayamaz. Hatta yirmi
dokuzuncu sahifede Üçüncü Hakikatteki elif say›lmamak
lâz›m gelirken sehven saym›flt›m. Sonra anlad›m ki, ba-
na sayd›r›lm›fl. Bafltaki Onuncu Söz kelimesi ile flu Üçün-
cü Hakikat ikisi sahife bafl›nda bulunduklar› için haklar›
say›lmakt›. Onlar›n sair arkadafllar› sahife rakamlar› gibi
baz› vazifeyi gördürmek için bir cihette saymak iflareti
olarak haberim olmadan bana yazd›r›lm›fl. Her ne ise...
Kendimin tereddüdü için de¤il, çünkü kat’î kanaatim gel-
mifl, belki baflkas›n›n flüphe ve tereddüdünü izale için ba-
z› muvazeneler yapt›m:

Onuncu Sözün ahirinde yaz›ld›¤› gibi alt› yüz sahife-
den ziyade bir mübarek kitab›n tevafukat› yüz yirmi befl
ç›kt›. Üç yüz elli sahifeden ibaret di¤er bir kitab› yine say-
d›m. Elli tevafuk ç›kmad›. Yine eskiden kendi telifat›m
Türkçe ve Arabî olan iki yüz seksen sahifeden ibaret bu-
lunan kitab›n elif’lerini sayd›m, tekvafukat› k›rk› tecavüz
etmedi.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahir: son.
Arabî: arapça dil.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
cüz’î: küçük, az.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hakikat: as›l, esas.
harikulâde: çok güzel, mükem-
mel.
hikmet: gizli sebep, gaye.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
izale: giderme, giderilme.
kanaat: görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-

rak, kesinlikle.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mecmu: toplam, tüm.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
muvazene: ölçü, k›yas, mu-

kayese.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
sahife: sayfa.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sehven: yanl›fll›kla, yan›larak,
hataen.
tecavüz: s›n›r›n› aflma.

telif: yaz›lm›fl, ortaya konul-
mufl eser.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tesadüf: rastlant›.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
vazife: görev.
ziyade: çok, fazla.
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Demek bu Onuncu Sözde ve ‹flaratü’l-‹’caz’daki ekse-
riyet-i mutlakan›n tevafukat›, gizli bir iflaret-i gaybiyeyi
tazammun ediyorlar. Mecmuunda iflaret bulunsa yeter.
Her cüz’ünde iflareti göstermek lâz›m de¤ildir, fakat her
cüz iflaretin mal›d›r ve onun hikmetine tâbidir. Size ace-
le edip, en evvelki iflaret olunan nüshay› göndermifltim.
Az hafliyeleri sonra ilâve ettik. Bu defa Süleyman Efendi
ile gönderilen nüsha ile mukabele ediniz, tekmil ediniz ve
Halil ‹brahim Efendi ile gönderilen nüsha ile yine bu nüs-
ha ile mukabele ederek sonra As›m Beye gönderiniz.

Bu defaki Hulûsî Beyin mektubunu size gönderdim.
‹flaret etti¤im iki kavis içerisinde bulunan k›s›m Yirmi Ye-
dinci Mektubun Dördüncü Zeylinde yaz›lacak. Kavisler
haricinde bulunan ve üzerlerine k›rm›z› çizgi çekilenler
yaz›lmayacakt›r.

Haf›z Ahmed ve Mehmed Celâl ve Haf›z Veli gibi kal-
bi cezbeli dostlar›ma ve tarik-› hakikatte sair kardeflleri-
mize selâm ediyorum. Haf›z Veli ile çendan geç görüfl-
tük, fakat Haf›z Veli’nin burada Mehmed Usta isminde
on senelik halis bir dostu bulundu¤undan ve o Mehmed
Usta benim sekiz senedir tarik-› ahirette gayet ciddî bir
kardeflim oldu¤undan, Haf›z Veli’ye de o münasebetle es-
ki dost nazar›yla bak›yorum. O bana mektup yazm›flt›; va-
kit bulam›yorum ki, mektubuna cevap vereyim. Ehl-i kalp
için bazen sükût dahi bir konuflmakt›r.

1 »/bÉnÑ`rdGnƒog »/bÉnÑ`rdnG
Kardefliniz

Said Nursî
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yaz›l› metinlerden her biri.
nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sükût: susma, sessiz kalma.
tâbi: uyan, ba¤lanan.
tarik-› ahiret: ahiret yolu.
tarik-› hakikat: hakikat yolu.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekmil: tamamlama, noksanlar›n›
giderme, bitirme.
zeyl: ek, ilâve.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

cezbe: çekme, çekim; heye-
cen, coflkunluk.
ciddî: mühim, önemli.
cüz: k›s›m, parça.
çendan: gerçi, her ne kadar.
ehl-i kalp: kalbi uyan›k, basi-
reti ziyade olan.

gayet: son derece.
halis: gerçek.
hariç: d›flar›.
hafliye: dipnot.
hikmet: gizli sebep, gaye.
ilâve: ekleme, katma.
kavis: parantez iflareti “( )”.

mecmu: bütün hepsi.
mukabele: karfl›l›kl› okuma.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nüsha: birbirinin ayn› olan
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Kardefllerim, affedersiniz, bu intizams›z periflan mek-
tupla sizinle konuflmak istemiyorum. Fakat müteaddit
ifllerle ve tetkikatla meflgul oldu¤umuz anda, sür’atli bir
surette fikrimizin bir köflesiyle yazd›k. Keçeli kâtibin hâli
malûm. Kafas›n› baflka yerde b›rakm›flt›; mektup periflan
oldu, onun için kusura bakmay›n›z.

Tevafuktaki müdahale-i gaybiyeyi bir mektupta size
böyle bir temsil ile beyan etmifltim: Meselâ, benim avu-
cumda nohut, leblebi, üzüm, bu¤day gibi maddeler bu-
lunsa, ben onlar› yere atsam, üzüm üzüme, leblebi leble-
biye karfl› s›ralansa, hiç flüphe kal›r m› ki, elimden ç›kt›k-
tan sonra gaybî bir el müdahale edip s›ralamas›n? ‹flte hu-
rufat ve kelimat o maddelerdir; a¤z›m›z o avuçtur.

ìÕ

Œ 2 4 3 œ
(Mes’ut’un garip bir f›kras›d›r.)

Kamer yeni tulû etti¤i esnada, onun ayd›nl›¤›na ve ge-
cenin serinli¤inde, arpan›n yumuflamas› hasebiyle orak
biçmekte iken, kamerin güzelli¤ine ve fleffafl›¤›na baka-
rak ve ora¤›n bitmemesi, Nurlar› yazmaktan mahrum
kald›¤›m› tahassürâne ve me’yusâne düflünmekte iken,
bilmem i¤falât, bilmem tulûat, hat›r›ma gelen flu sözü
söyledim: “Yâ Rab! ‹smim Mes’ut, kendim bîsud; çok ça-
l›flt›m, olamad›m mesut” dedim ve arpa biçmeye devam
ettim. Aradan bir müddet geçtikten sonra yatt›m. Me-
namda dediler ki: “B›rakma Üstad›n Said’in ete¤ini, ey-
ler seni mes’ut.” Derhal uyand›m, ay hemen kaybolmak 

beyan: anlatma, aç›klama.
bîsûd: faydas›z, bofl, neticesiz.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
garip: hayret verici.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hurufat: harfler.
i¤falât: yan›lmalar, aldanmalar.
intizams›z: düzensiz, düzgün ol-
mama.
kamer: Ay.
kâtip: yaz›c›.
kelimat: kelimeler, sözler.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
malûm: bilinen, bilinir olan.
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
menam: rüya, düfl.
meselâ: örne¤in.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
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müdahele-i gaybi: gizli mü-
dahale, gizliden kar›flma, el
atma.
müddet: süre, zaman.
müteaddit: çeflitli.
nur: Risale-i Nur’un herbiri.
Rabb: yaratan, büyüten, ter-
biye eden.

suret: biçim, flekil, tarz.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
fleffaf: saydam.
tahassür: çok istenilen ancak
elde edilemeyen fleye üzül-
me.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

tulû: görünme, meydana ç›k-
ma.

tulûat: kalbe do¤an fikirler.

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 502



üzere. Derhal: “Yâ Rab! Ben saadet-i dünyeviye isteme-
dim.” Tevbekâr oldum. Saadet-i uhreviyemin, sizin du-
an›zla olaca¤› telkin edilmifltir ve duan›za muhtac›m.
Bendenizi duadan dir›¤ buyurmaman›z› temenni eder, el
ve ayaklar›n›zdan öperim efendim hazretleri.

Mes’ut (r.h.)
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dir›¤ buyurma: menetme,
önleme.

Rabb: yaratan, büyüten, ter-
biye eden.

saadet-i dünyeviye: dünya
ile ilgili saadet, dünya haya-
t›ndaki mutluluk, dünya sa-
adeti.

saadet-i uhreviye: ahiretle il-
gili saadet, ahiretteki mutlu-
luk.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
temenni: dilek, istek, arzu.
tevbekâr: tövbe eden, tövbe-
li.
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Œ 2 4 4 œ

Yirmi Alt›nc› Mektubun Dördüncü 
Mebhas›n›n Birinci Meselesi
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµpfGnƒrNpG '¤nYnh rºoµ`rjnópdGnh '¤nYnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k ve sad›k, muhlis ve halis kardeflim ‹brahim

Hulûsî Bey!

Mektubunda beyan ediyorsun ki: “E¤irdir gibi” orada
muvaffak olmuyorsun. Ondan telâfl etme, orada öyle es-
bap var ki, bütün bütün tevakkuf ve tatil neticesini vere-
bilirdi. Cenab-› Hakka flükür yine tevakkuf de¤il, muvaf-
fak›yet var.

O manevî esbaptan biri fludur ki: Cinnî fleytandan ders
alan insan fleytanlar›, dünyevî meflgaleleri ile seni bir
çember içine al›p, Nurlara hizmetini tahdit etmek için,
sezdirmiyerek perde alt›nda çal›flm›fllar.

Hem o havalide sab›kan, müthifl ameliyat ve icraat ol-
du¤undan o muhitte bir ürkeklik hâs›l olup, senin kalbin-
deki gayet kuvvetli bir metanet olmasayd›, o Nurlar ora-
da hiç ›fl›kland›rmayacakt›, fakat orada az hizmet de çok-
tur, k›ymettard›r.

ameliyat: ifller, faaliyetler, uygu-
lamalar.
aziz: muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cinnî: cin taifesinden olan.
dünyevî: dünyaya ait.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
halis: gerçek.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
icraat: ifller.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.

mebhas: bab, fas›l.
mesele: konu.
meflgale: ifl güç, ifl, u¤rafl,
meflguliyet, meflgul olunan
fley.
metanet: sebat, gayret.
muhit: yöre, dolay, çevre.
muhlis: ihlâsl›, samimî, dost-

lu¤u halis, her hâli içten ve
gönülden olan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
Nur: Risale-i Nur’un herbiri.

s›dd›k: hakikat› kabul eden.
sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce.
sad›k: sözünde, vaadinde,
iflinde do¤ru olan.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tevakkuf: duraklama, durma.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiç bir fley yoktur ki Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› sizin, anne ve baban›z›n ve kardefllerinizin üzerine ol-

sun.
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San iyen:
(Bu k›s›m Yirmi Alt›nc› Mektubun Dördüncü Mebha-
s›ndaki Dört Meseleden birincisinin Saniyen k›sm›n›n
sonuna ektir.)

1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ tabirinden sonra 
2 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ

zikri, icmalden tafsile geçmektir. Nas›l ki: Memleket-i ‹s-
lâmiye hâkimi, tabirinden sonra; Anadolu, Asya ve Afri-
ka hâkimi tabiri haflmet-i saltanat› mufassalar› gösterir.

Öyle de rububiyet-i mutlakadan sonra, haflmet-i rubu-
biyeti mufassalan gösterir. Her ne ise, flimdilik sualine
tam cevap veremiyorum. Ona bedel Kur’ân i’caz›na ait
iki küçük nükteyi söyleyece¤im.

Sen flu iki nükteyi On Dokuzuncu Mektubun Beflinci
Cüz’ünün On Sekizinci ‹flaretinin Birinci Nüktesinin ahi-
rine hafliye olarak ilâve ediniz.

‹flte Birinci Nükte:
(Mektubat’›n 184’üncü sahifesindeki HAfi‹YE 2’dir,
flu k›s›m ona ektir.)

fiu üç hakikate mukabil, gelecek hangi hakikat var?
Kimin haddine düflmüfl ki, bunlar› taklit etsin. Evet, nas›l
ki bu tarz-› ifade sun’î olamaz; öyle de taklit edilmez.
Evet, kimin haddine düflmüfl ki, hadsiz derece haddinden
tecavüz edip, Hâl›k-› Kâinat’› bu suretle konufltursun.

‹kinci Nükte: Kur’ân-› Hakîm’in umum sahifeleri

ahirinde ayetler tamam oluyor, güzel bir kafiye ile ni-
hayetleri hitam bulmas›, hem Lâfzullah yapra¤›n iki sa-
hifesinde veya karfl› karfl›ya iki sahifesinde veya yak›n 
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Lâfzullah: Allah lâfz›.
mebhas: bab, fas›l, konu, bölüm.
mesele: konu.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
mufassalan: tafsilâtl› olarak, ay-
r›nt›l› biçimde, genifl ve izahl› fle-
kilde, etrafl›ca.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
nihayet: son.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
rububiyet-i mutlaka: mutlaka
terbiye edicilik, Cenab-› Hakk’›n
her fleyi kuflatan ve emri alt›nda
tutan kay›ts›z, flarts›z terbiye edi-
cili¤i.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: ifade, söz.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
taklit: benzetme, bir fleyin sahte-
sini yapma.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyleyifl,
anlat›fl flekli.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme.
umum: bütün.
zikr: bildirme, bildirilme.

1. Âlemlerin Rabbi.

2. Göklerin ve yerin Rabbi.

ahir: son.
bedel: karfl›l›k.
cüz: k›s›m, parça.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkim: hükmeden.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve
onun içinde olan her fleyin
yarat›c›s›, Allah.

hafliye: dipnot.
haflmet-i rububiyet: Rab-
l›¤›n, idare ve terbiye edicili-
¤in haflmeti, heybeti, büyük-
lü¤ü.
haflmet-i saltanat: saltanat›-
n›n haflmeti, ihtiflam›, göz ka-
maflt›ran güzelli¤i.
hitam: son, nihayet.
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.

icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.

kâfiye: fliirde m›sra sonunda
yer alan kelimelerin ses ben-
zerli¤i, ses uyuflmas›, uyak.

Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
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sahifelerde ekseriya ya muvafakat-› adediye veya müna-
sebet-i adediye bulunmas›, bir emare-i i’cazd›r. Ve bunun
s›rr› fludur ki: Âyât›n en büyü¤ü olan Müdayene Ayeti,
sahifeleri için ve Sure-i ‹hlâs ve Kevser sat›rlar› için, bir
vahid-i k›yasî ittihaz edildi¤inden, Kur’ân-› Hakîm’in bu
güzel meziyeti ve ‹’caz alâmeti görülmektedir. Demek bu
hüner Kur’ân’›nd›r. Yoksa Haf›z Osman gibi zatlar›n de-
¤il. Çünkü bu vaziyet, ayetinden ve suresinden nefl’et et-
mifltir.

Salisen: Mektubunuzdan anlad›m ki, sana gönderilen

risaleleri kendin için istinsah ediyorsun, asl›n› Abdülme-
cid’e veriyorsun.

Aziz kardeflim, çendan Abdülmecid benim nesebî kar-
deflim ve yirmi sene talebemdir. Fakat ne o ve ne hiç bi-
risi benim Hulûsî’me yetiflmiyor. O mektuplar (ekseri-
yet-i mutlaka) senin nam›nla yaz›lm›fl ve sana gönderili-
yor. Abdülmecid ikinci derecede, kendine istinsah etmek
veya mütalâa etmek için onu da teflrik et, diye bir mek-
tupta demifltim. Fakat e¤er sen, o kardeflini kendi nefsi-
ne tercih edersen ve ona zahmet vermemek için zahmet
çeksen ona kar›flmam. Senin peder ve validene ve Fethi
gibi arkadafllar›na ve senin eski hocalar›na selâm ve dua
ederim, dualar›n› isterim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ìÕalâmet: belirti, iflaret, iz.

aziz: sevgili.
çendan: gerçi, her ne kadar.
ekseriya: pek çok zaman, s›k s›k,
çok defa olarak.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.
hüner: bilgi, marifet.
hüner: marifet, bilgililik, ustal›k.
‹’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
ittihaz: edinme, kabul etme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
meziyet: k›ymetli özellik.

muvafakat-› adediye: say›la-
r›n, harflerin birbirine denk
gelmesi, aralar›ndaki ilgi.
müdayene: borç al›p verme,
ödünç al›p verme.
münasebet-i adediye: say›
bak›m›ndan ilgi ve uygunluk.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nam: ad, isim.

nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duy-
gu.
nesebî: soy ile ilgili, soyu ile
alâkal›, soy sopa ait.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
peder: baba.
risale: konu, bölüm.
s›r: gizli hakikat.

salisen: üçüncü olarak.
talebe: ö¤renci.
teflrik: ortak etme.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 4 5 œ

21 Ramazan-› fierif

(Abdülmecid’e yaz›lan mektubu, senin mektubunun
içine koydum, ona gönderiniz.)

(Biraderlerine yazd›klar› mektuptan)

E¤er ahval-i ruhîyemi anlamak istersen, gelecek flu iki
f›kra tercümand›r. Bir flairin dedi¤i gibi derim:

Ney gibi, her dem ki geçmifl ömrümü yâd eylerim;

Tâ nefes var ise, kuru cismimde feryat eylerim.

Bir ticaret k›lmad›m, nakd-i ömür oldu heba;

Yola geldim, lâkin göçmüfl cümle kervan bîhaber.

A¤lay›p, nâlân edip, düfltüm yola tenha garip,

Dîde giryan, sîne biryan, ak›l hayran bîhaber.

Evet, geçmifl ömrü israf ettik, zayi ettik. Çok mübarek
zatlar, ahbaplar kaybettik, yaln›z kald›m. O mübarekeler-
le beraber ahirete çal›flamad›m.

ìÕ
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ahbap: dostlar.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
ahval-i ruhiye: ruh hâlleri,
psikolojik hâller ve durumlar.
bîhaber: habersiz, bilgisiz.
dem: nefes, soluk.
dîd giryan: göz yafll›, a¤la-
makl›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
garip: kimsesiz, zavall›.
hebâ: bofl, beyhude, faydas›z.

israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
kervan: uzak yerlere yolcu
ve ticarî eflya tafl›yan kafile,
deve, kat›r, v.b. yük hayvan›
katar›, ticaret kafilesi.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nakd-i ömür: ömür sermaye-
si, hayat sermayesi.
nalân: inleyen, inleyici, feryat
eden.

ney: kam›fl.

sine biryan: yürek yan›k,
kalp k›r›k ve hüzünlü.

tenhâ: yaln›z, tek.

tercüman: tercüme eden, çe-
viren.

yâd: anma.

zat: kifli, flah›s, fert.

zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.
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Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci
Meselesinin ‹kinci Nüktesi

E¤er denilse, flu “tevafukat-› gaybiye” e¤er bir mezi-
yet-i belâgat olsa idi, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan belâgatlar›n
enva›ndan en ileride oldu¤u gibi, bu nevide de en ileri ol-
mak lâz›m gelirdi. E¤er bir meziyet-i belâgat de¤il, neden
büyük bir ikram-› ‹lâhi say›yorsunuz. Hem hangi kitap
olursa olsun, bu nevi tesadüfat içinde çok bulunabilir.

Elcevap: Kur’ân-› Hâkim
1 n¿ƒo¶paÉnënd o¬nd ÉsfpGnh nôrcuòdG Énærdsõnf oørënf ÉsfpG s›rr›yla, her zamanda

bir milyondan fazla haf›zlar›n kalbinde manen yazd›rmak
lâz›m geldi¤i için, h›fz› çok iflkâl edecek ve haf›zlar› çok
azaltacak olan flu nevi tevafuakat-› müteflabihe Kur’ân-›
Hakîm’de çok ileri gitmemifltir. Ehl-i h›fza, rahmet için-
de mutab›k-› mukteza-i hâl bir manevî belâgati, bu mezi-
yet-i belâgatin terkiyle yapm›flt›r.

Çok defa k›sa kesmekle, çok uzun manalar› ifade et-
mesi gibi, hem flu tevafukat-› belâgat olmasa da, madem
içinde eser-i kast ve fluur görünür, kast ve fluur ise, bil-
müflahede ve bilitiraf, müellif ve müstensihlerin de¤il, el-
bette bir dest-i gaybînin tanzimiyledir. Ve o dest-i gaybi-
nin bu tarz müdahalesi ise, alâmet-i kabuldür ve r›zaya 

alâmet-i kabul: kabul olundu¤u-
nu belirten iflaret, kabul belirtisi.
belâgat: bir fleyde sakl› bulunan
derin anlam.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
dest-i gaybî: görünmez el; Al-
lah’›n yard›m›.
ehl-i h›fz: h›fz edenler, haf›zlar,
ezberleyenler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eser-i kast: kast eseri, bilerek ya-
p›lan, maksatl› oluflu belirten.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram ve
ihsan›.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
kasd: niyet, kurma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-

malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan
Kur’an.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: konu.
mutab›k-› mukteza-i hâl:
hâlin gere¤ine uygun.
müdahale: kar›flma, araya

girme, sokulma.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan.
nevi: çeflit.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
rahmet: flefkat, merhamet,

ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
s›r: gizli hakikat.
fluur: bilinç.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tesadüf: rastlant›.
tevafukat-› gaybiye: gaybî
ve manevî bir inayetle yap›-
lan, hizmetlere akseden yar-
d›mlar, görülen kolayl›klar.

1. fiüphesiz ki zikri (vahyi, Kur’ân’›) Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz. (Hicr Suresi:

9.)
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emaredir. Ve bu emare de remz eder ki, yaz›lan hakikat-
ler kusursuzdur. Hak bir surette gösterilmifltir.

Ama sair kitaplarda flu nevi tevafukat bulunuflu tesa-
düfe verilebilir. Fakat flu risalelerdeki fluurlu tevafukat-›
gaybiyeyi, bütün gören zatlar›n ittifak›yla, fluursuz tesa-
düfe havale edilemez. Ve verilmesine imkân verilmiyor.
Hatta en mühim iki müstensih ve bizler, de¤il ki, bir ri-
salenin umumunda; bir tek sahife kanaat verir ki, tesa-
düf kar›flamaz. Haddi de¤ildir. Çünkü misil olarak iki-üç
kelime bulunur. Birbirine bakar öyle bir vaziyette ki, za-
hiren bir kast› irae ediyor.

Meselâ: fiimdi bak›yoruz, flu sahifede yafl lâfz›, üç de-
fa tekerrür etmifl. Üçü öyle bir vaziyette birbirine bak›yor
ki, flüphe b›rakmaz ki bir tanzim,i gaybîdir. Hem flimdi
bakt›¤›m›z flu sahifede, yaln›z alt› hüzün kelimesi var. O
alt› hüzün, üç sat›rda öyle lâtif iki kavisi teflkil etmifl ki,
nefl’eli bir hüznü görene verir.

Hem iflaret-i gaybiye olmak için baflka hiçbir kitapta
bulunmamak lâz›m gelmez. Meselâ: Nas›l ki, belâgat-›
Kur’âniye derece-i i’caza vâs›l oldu¤u için, bir Mu’cize-i
Risalet oldu¤u hâlde, sair ehl-i belâgatin umum kitapla-
r›nda, derecatlar›na göre belâgat vard›r. onlarda belâgat
bulunmas›, ‹’caz-› Kur’ân’a münafi olamaz.

Öyle de ‹’caz-› Kur’ân’›n yüzer k›smndan, bir k›sm›n›n
cilvesi, bir nevi ikram-› ‹lâhî nev’inde, Kur’ân’›n bir nevi
tefsiri olan Sözlerde, hakaik-› Kur’âniyenin hüsn-i intiza-
m›na iflareten görünüp tecelli etmesine, sair kitaplarda, 
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meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
Mu’cize-i Risalet: Peygamberlik
mu’cizesi.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münâfi: z›t, ayk›r›.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan.
nev: cins.
nevi: çeflit.
remz: bir manay› ifade eden ifla-
ret ve flekil.
risale: konu, bölüm.
sahife: sayfa.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluur: bilinç.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tefsîr: aç›klama, izah.
tekerrür: tekrarlanma.
tesadüf: rastlant›.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevafukat: uygunluk.
tevafukat-› gaybiye: gaybî ve
manevî bir inayetle yap›lan, hiz-
metlere akseden yard›mlar, görü-
len kolayl›klar.
umum: bütün.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vaziyet: durum.
zahiren: görünüflte.
zat: kifli, flah›s, fert.

belâgat: bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait belâgat, Kur’ân’›n kendine
has olan belâgat›.
cilve: tecelli, görüntü.
derecat: dereceler, kademe-
ler, mertebeler.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.
ehl-i belâgat: güzel, kusursuz
söz söyleyenler, edipler, ede-
biyatç›lar.
emare: alâmet, belirti, niflan.

hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hüsn-i intizam: düzgün olufl-
taki güzellik.
hüzn: keder, tasa, gam.
‹’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.

imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
irae: gösterme.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
lâz›m: gerkli, lüzumlu.
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tevafukat›n bulunmas› zarar vermez. Çünkü o dereceye
yetiflmezler. Çünkü Sözlerdeki o nevi tevafukat, o dere-
ceye gelmifl ki, dikkat edenlere kat’î kanaat verir ki, be-
flerin düflünüflü de¤il ve ihtiyar› ile de olmam›flt›r. Belki
nakflî bir nevi Kur’ân i’caz›n›n, gölgesinin gölgesi, kendi
tefsirinin âyinesinde, bir nevi ikram-› ‹lâhî suretinde te-
messül ediyor.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG

ìÕ

âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihtiyar: irade, tercih.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metnin"Allah'a hamd olusn" k›sm› birçok
ayette geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
nak›fl: iflleme, süsleme.

nevi: çeflit.
suret: biçim, flekil, tarz.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, Kur’ân’›n flerhi.

temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tevafukat: uygunluk.
vafukat: uygunluk.
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Œ 2 4 7 œ

Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci
Meselesinin Üçüncü Nüktesi:

1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh @ W
'¤nYnh rºoµpfGnƒrNpG '=¤nYnh rºoµ`rjnópdGnh '¤nYnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

2 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµpF=Én≤naoQ
Aziz kardeflim!

Evve lâ : Kardeflimiz Abdülmecid’in, Yirmi Alt›nc›
Mektubun Üçüncü Mebhas›n›, lüzumsuz bir ihtiyata bi-
naen ziyade görmesini, sen de onun ziyadesini ziyade
görmekli¤in beni ziyade sevindirdi.

3 $ÉpH rºoà`rcnôr°TnG rºoµ`s̀ fnG n¿ƒoaÉnînJ n’nh rºoà`rcnô°rTnG BÉne o±ÉnNnG n∞r«ncnh
diyen ve Kur’ân’›n takdirine mazhar olan Hazret-i ‹bra-
him’in (a.s.) ittiba›na mükellef oldu¤umuza iflaret eden 
4 Ékªp∏°rùoe ÉkØ«/ænM nº«/g'ôrHpG nás∏pe s›rr›na mazhar oldu¤umuzu bil-

meliyiz.

San iyen: Bana karfl› umumen dost bir flehir ahali-
sinden bir müftü, sathî bir nazar ile, vahi baz› tenkidat›, 
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ahali: halk.
bât›l: bofl, geçersiz.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
evvelâ: öncelikle.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mebhas: bab, fas›l.
müftü: ‹l ve ilçelerde din ifllerine
bakan ve dinî meselelerle ilgile-
nen görevli kimse.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
s›r: gizli hakikat.
saniyen: ikinci olarak.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tenkidât: tenkitler, elefltiriler.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vâhî: bofl, faydas›z, zarars›z,
ehemmiyetsiz fley.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla.
Hiç bir fley yoktur ki Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› sizlerin, anne ve baban›z›n, kardefllerinizin Kur’ân der-
sindeki arkadafllar›n›z›n üzerine olsun.

3. Siz, hakk›nda Allah'›n hiçbir delil indirmedi¤i fleyleri Allah'a ortak koflmaktan korkmazken,
ben mi sizin ortak kofltutklar›n›zdan korkaca¤›m?..(En'am Suresi: 81.)

4. Bütün bat›l dinlerden uzaklaflm›fl olan ‹brahim’in ‹slâm dini. (Bakara Suresi:135’ten iktibas.)
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Onuncu Sözün teferruat k›sm›na etmifl diye Abdülmecid
yaz›yor. Abdülmecid’in ona verdi¤i cevaplar, iki yer müs-
tesna, mütebakisi kâfidir. Fakat iki yerde, o da o zat›n
sathî sualine, sathî olarak cevap vermifl:

Birincisi: O zat demifl ki: "Onuncu Sözün hakikatlar›
münkirlere karfl› de¤il. Çünkü s›fât ve esma-i ‹lâhiyeye
bina edilmifl," Abdülmecid cevab›nda diyor ki: "Münkir-
leri hakikatlerden evvelki dört iflaretle imana getirmifl, ik-
rar ettirmifl, Sonra hakikatleri dinlettiriyor" mealinde ce-
vap vermifl.

Hakikî cevab› fludur ki: Her bir Hakikat, üç fleyi birden
ispat ediyor; hem Vacibü’l-Vücud’un vücudunu, hem es-
ma ve s›fât›n› sonra haflri onlara bina edip ispat ediyor.
En muannit münkirden, tâ en halis bir mü’mine kadar
herkes, her Hakikatten hissesini alabilir. Çünkü, Haki-
katlerde, mevcudata, âsâra nazar› çeviriyor.

Der ki: Bunlarda muntazam ef’al var, muntazam fiil
ise failsiz olmaz. Öyle ise bir faili var. ‹ntizam ve mizan
ile o fail ifl gördü¤ü için hakîm ve adil olmak lâz›m gelir.
Madem hakîmdir, abes iflleri yapmaz. Madem adaletle ifl
görüyor, hukuklar› zayi etmez. Öyle ise bir mecma-› ek-
ber, bir mahkeme-i kübra olacak.

‹flte Hakikatler, bu tarzda ifle giriflmifller. Mücmel oldu-
¤u için üç davay› birden ispat ediyorlar. Sathî nazar fark
edemiyor. Zaten o mücmel Hakikatlerin her birisi, baflka
Risaleler ve Sözlerde kemal-i izah ile tafsil edilmifl.

abes: lüzumsuz ve gayesiz ifl.
adalet: kanun ve düzen hakimi-
yeti.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
asar: eserler, izler, niflanlar.
binâ: kurma, dayand›rma.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ef’al: fiiller, ifller.
esmâ: adlar, isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
fiil: ifl, hareket.
hakikat: as›l, esas, gerçek, do¤ru.
hâkim: hükmeden.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
haflr: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hukûk: haklar.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
‹ntizam: düzenlilik, düzgünlük.
kâfî: yeterli.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
meal: anlam, mana, mefhum,
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mazmun, kavram.
mecma-› ekber: en büyük
toplanma yeri, mahfler; ahi-
ret.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
mizan: ölçü.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mü’mine: iman etmifl olan
kad›n veya k›z, mü’min kad›n.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,

k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
münkir: inkâr eden, kabul et-
meyen.
müstesna: ayr› tutularak, ha-
riç, ayr›k.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
Risale: kitap, eser.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
sual: soru.

tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.

tarz: biçim, flekil.

teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.

Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

zat: kifli, flah›s, fert.

zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 512



Abdülmecid’in ikinci nak›s cevab› fludur ki:

O zat›n yanl›fl sualine mümaflat edip, yanl›fl›n› kabul
etti¤i için yanl›fl etmifl. Çünkü Onuncu Sözün "Hafli-
ye"sinde, ‹sm-i Azam, yaln›z her ismin bir mertebesin-
den ibaret oldu¤u zikredilmemifl. Belki çok yerlerde de-
mifliz: ‹sm-i Azamdan ve her ismin azamî mertebesinden
tezahür eder. ‹sm-i azam› ispat etmekle beraber, her is-
min bir mertebe-i azam› var ki; Resul-i Ekrem (a.s.m.)
bunlara mazhar oldu¤u gibi, haflr-i azam da onlara bak›-
yor. Meselâ ism-i Hâl›k meratibi, benim Hâl›k’›mdan tut,
tâ Hâlîk-› Küll-i fiey’e kadar olan mertebe-i azama kadar
meratibi var.

O flüpheli zat›n, her ismin bir mertebe-i azam› oldu¤u-
nu tezyif etmek niyetiyle, mutasavv›fa-i mütefelsife fikri-
dir demifl. Hâlbuki baflta ‹mam-› Azam, ‹mam-› Gazalî,
Celâleddin-i Suyuti, ‹mam-› Rabbanî, fiah-› Geylânî gibi
s›dd›kîn-i muhakkikîn, ‹sm-i Azam› ayr› ayr› görmüfller.
‹mam-› Azam demifl: El-Adl, El-Hakem ‹sm-i Azamd›r ve
hakeza… Her ne ise, bu mesele bu kadar yeter.

O zat›n sathî iliflmesinden üç cihetle memnun oldum:

Birincisi: Tenkit etmek istedi¤i hâlde edemedi¤i için
gösteriyor ki, Onuncu Sözün hakaik›, kabil-i tenkit de¤il-
dir. Olsa olsa teferruat kabîlinden baz› ibarelerine iliflebi-
lir.

‹kincisi: ‹nflaallah âlî bir zekâ ve gayreti bulunan Ab-
dülmecid’i gayrete getirdi. Hulûsî’ye yak›flacak çal›flkan,
müteyakk›z bir arkadafl oldu.
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mutasavv›fa-i mütefelsife: fel-
sefeye bulaflm›fl tasavvufî fikir sa-
hipleri.
mümaflat: beraber hareket et-
me, yoldafll›k.
müteyakk›z: uyan›k bulunan,
basiretli.
nak›s: noksan, eksik.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
s›dd›kîn-i muhakkikîn: muhak-
kiklerin, hakikati araflt›ranlar›n
s›dd›k olanlar›; Allah’a sadakatte
en ileri olan muhakkikler.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sual: soru.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürütme.
zat: kifli, flah›s, fert.
zikir: bildirme, bildirilme.

Adl: her fleyi adaletli bir flekil-
de idare eden Allah.
azamî: en büyük.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
gayret: çal›flma iste¤i, çabala-
ma.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
Hakem: hakl› ile haks›z› ay›-
ran ve her ifli hikmete göre
olan Cenab-› Hak.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
Hâl›k-› Külli fley: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-

c›s›, Allah.
Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
hafliye: dipnot.
haflr-› azam: k›yamet kop-
tuktan sonraki en büyük ha-
flir, toplanma.
ibare: cümle.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
‹sm-i âzam: en büyük isim.
kabil-i tenkit: tenkidi müm-
kün olmayan, elefltirilmesi

imkans›z olan.
kabilinden: bu tür bu çeflit
gibisinden.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meratip: mertebeler, basa-
maklar.
mertebe: derece.
mertebe-i azam: büyük mer-
tebe, aflama.
meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.
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Üçüncüsü: O zat müflteridir ki iliflmifl. Müflteri olma-
yan lâkayt kal›r. ‹nflaallah ileride tam istifade edecek.

Bu nüktenin bir güzel mealini ya sen, ya Abdülmecid
kaleme al›p, benim selâm›mla, memnuniyetimle beraber
o zata gönderebilirsiniz.

Mahallenizin imam› Haf›z Ömer Efendiye selâm et ve
de ki, ben onu kabul ettim. Talebelik flartlar›n› da ona
söyle. Pederiniz ve Fethi Bey ve Hoca Abdurrahman,
Sözler’i ciddî dinlemeleri beni çok mesrur ediyor. Ben
onlara dua ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Seyda
nam›ndaki zat pederinizin intisap etti¤i zat de¤il; ondan
evvel gelmifl, ifltihar etmifl bir zatt›r. Baflta Sabri, Süley-
man, Tevfik, bütün ihvanlar size selâm ediyorlar.

Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ 
Œ 2 4 8 œ

1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh
päGnôp°TÉnY pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

2 p¥GnôpØrdG pΩÉs`jnG p≥pF=ÉnbnO
Aziz, s›dd›k kardeflim!
Sana bu defa Yirmi Dokuzuncu Mektubun üçüncü

k›sm›n› ve beflinci k›sm›n› gönderiyorum. Üçüncü k›s›m-
da bir s›r var. Ramazan’da bir saatte, benimle müsevvit
zat hasta iken sür’atle yaz›lm›fl. Görece¤iniz tarz, aynen 

aziz: de¤erli.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
ihvan: kardefller.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma, girme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.

ifltihar: meflhur olma, flöhret
bulma, tan›nma.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
meal: mana, anlam, mefhum.
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl.
mesrur: sevinçli, memnun.
müsevvit: baflkas›n›n temize
çekece¤i müsveddeyi yazan,
nüshay› yazan.

müflteri: istekli.
nam: lâkap.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
peder: baba, ata.
s›dd›k: hakikati kabul eden.
s›r: gizli hakikat.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Hiç bir fley yoktur ki Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
2. Ayr›l›k günleindeki dakikalar›n aflireleri say›s›nca, Allah’›n selâm›, rahmet ve berekât› üze-

rinize olsun.
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bulunmufl, biz hayret ettik, anlad›k ki o k›s›mda Kur’ân’a
dair niyetimiz, tam hakt›r ve lâz›md›r ki, böyle olmufltur.

Hem Mu’cizat-› Ahmediyedeki tevafukata bir sened-i
kat’î olarak iki parça (o Mektuptan 4’üncü, 5’inci cüzle-
rini) gönderdim.

O iki parça o risalenin telifinin akîbinde, acemi bir
müstensih müsvedde-i aslîden acele yazd›¤›, hatta salâ-
vatlar› (A.S.M.) iflaretiyle geçti¤i hâlde, iki sene sonra tet-
kik ettik, ümidimiz fevkinde acip bir tevafuk gördük.

Sonra, ondan daha acemi bir müstensihe dedim: “Re-
sul-i Ekrem (a.s.m.) kelimesiyle, Kur’ân kelimesini k›rm›-
z› yaz, aynen o nüshay› istinsah et!” Hâlbuki, ikinci müs-
tensih çok acemi idi. Evvelki müstensihin nüshas›ndaki
tevafuku k›smen bozmufl, fluuru taallûk etti¤i için letafe-
tini ihlâl etmifl. Fakat yine tevafukata bir hüccet olur, siz
de güzelce kendinize tebyiz ediniz. O müsvedde-i ulân›n
bir sureti ya sende veya Abdülmecid’de mahfuz kals›n.

Felillâhilhamd, flimdi Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n iki yüz
ecza-i i’caz›ndan bir cüz’ünü göze gösterecek, birkaç
Kur’ân’› yazd›r›yoruz. Birisi tamam oluyor. ‹çinde (2806)
lâfza-i Celâl’den, yüzde bir müstesna, umumen tevafuku,
gaybî tarz›nda görünüyor. Lâfzullah› k›rm›z› ile yazd›rd›k.
Gören, “Kur’ân’›n i’caz›n› gözümle görebiliyorum” diye-
bilir. ‹nflaallah bu cüz’î i’caz, hatt-› Kur’ânîyi muhafaza
edecek, tahriften kurtaracak.
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müsvedde-i ûlâ: ilk karalama,
taslak, müsvedde.
niyet: maksat, meram.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
risale: konu, bölüm.
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme, salât ve
selam etme.
suret: nüsha, kopya.
fluur: bilinç.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahrif: de¤ifltirme, bozma.
telif: eser yazma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevafukat: uygunluklar, birbirine
denk gelmeler.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.
cüz: k›s›m, parça.
cüz: parça.
dair: ait, alakal›, ilgili.
felillahilhamd: Allah’a ham-
dolsun.
fevkinde: üstünde.
gaybî: görünmeyen.
hatt-› Kur’ânî: Kur’ân hatt›,
yaz›s›.
hüccet: delil, flahit.
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihlâl: bozma, zarar verme.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: a-
ç›klamalar›yla ak›llar› benzer-
lerini yapmaktan aciz b›rakan
Kur’ân.

lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
lâfzullah: Allah lâfz›.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
letafet: güzellik.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
muhafaza: koruma.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan.
müstesna: istisna olan, kaide
d›fl›.
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Elmas kalemli kardefllerimize taksim ettim, en birinci
kardeflimiz Hakk› Efendi birinci cüz’ü yazd›. ‹kincisini,
üçüncüsünü senin bedeline yazmaya hahiflkârd›r.

Baflta valideyninize, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman
Bey, yeni talebem ‹mam Ömer Efendi olarak Sözler’le
alâkadar olanlara selâm ve dua ediyorum, dualar›n› iste-
rim.

Sab›k Müftü Kemal Efendiye de ki: Müjde! Her bir sa-
at hastal›kl› ömrü, bir gün ibadet hükmündedir. fiu za-
manda hayat›n en iyi sureti böyledir. Biz dergâh-› ‹lâhide
onun hakk›nda en hay›rl›s›n› niyaz edip dua ediyoruz ve
edece¤iz. Öylelerin duas› makbuldür. Bana dua etsin.
Hoca Abdurrahman ile Fethi Bey, ikisi, has talebelerin
daire-i duas› içinde duada kazanc›ma hissedard›rlar. ‹kisi
bana dua etsinler. Eskide benim Ömer isminde talebem
vard›. Senin flimdiki orada Ömer Efendi ona duada arka-
dafl olmufltur.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz Mirzazade

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 4 9 œ

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Dördüncü K›sm› hem
uzundur, hem bir tek nüshad›r. Bu defa gönderemedim.
O k›s›m do¤rudan do¤ruya i’caz-› Kur’ân’›n bir âyinesi-
dir ve çok da mühimdir. Otuz sekiz sahifedir. Baflta 

âkadar: ilgili, iliflki.
ayine: ayna.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü otuz k›-
s›mdan her biri.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh, s›¤›-
nak, Allah kat›.
hâhiflker: arzulayan, isteyen, is-

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
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tekli.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-

desi.
makbul: geçerli, muteber.
mas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
niyaz: rica, dua.

nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
Sab›k: eski, bir evvelki.
sahife: sayfa.
suret: biçim, flekil, tarz.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
valideyni: ana, anne.
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Sabri, Süleyman, Hüsrev, Bekir, Tevfik, Galip sizlere se-
lâm ederler. On Dokuzuncu Mektubun Dördüncü
Cüz’ünü, On Beflinci Nükteli iflarete kadar tashih ettim.
Acele göndermek lâz›m geldi, vakit bulamad›m, tam tas-
hih edeyim.

Sen evvelâ On Beflinci Nükteli ‹flaretten sonra, kendi
nüshan›zla mukabele edip tashih ediniz, sonra tebyiz edi-
niz. Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesinde, acip
bir tevafuk görüldü, flöyle: ‹ki sahife bafltan bafla yaln›z
bafltaki sat›r müstesna, yirmi dokuz sat›r fluur ve ihtiyar›-
m›z›n haricinde bütün (elif) gelmifl. Bu bütün (elif) Yirmi
Sekizinci Mektuptan Yirmi Dokuzuncu Mektuba ehem-
miyetli bir iflaret-i gaybiyedir, diyordu. Sonra numunesi-
ni size gönderece¤iz.

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 5 0 œ
(Said Nursî’nin f›kras›d›r.)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, hakikatli ahiret kardeflim ve ciddî ve kuv-
vetli arkadafl›m!

Kur’ân-› Hakîm’in bafl hafliyelerinde, âyât-› Kur’â-
niyenin adedi alt› bin alt› yüz altm›fl alt› olmakla, 
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hafliye: bir eserin metnini flerh ve
izah eden kitap.
ihtiyar: irade, tercih.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
mesele: konu.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
müstesna: istisna olan, kaide d›fl›.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
nümune: örnek.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
fluur: bilinç.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebyîz: müsveddeyi temize çek-
me, beyaza çekme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.

Aziz: de¤erli.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
Cüz: parça.
ehemmiyetli: önemli.

evvelâ: öncelikle.
hakikat: kadirbilirlik, sadakat,
do¤ruluk, vefa, sürekli ba¤l›-
l›k.
hariç: d›flta b›rak›lmak üzere.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiç bir fley yoktur ki Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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envar-› Kur’âniye ve hakikat-i Furkaniye eyyam-› fler’iye
ile alt› bin alt› yüz altm›fl alt› sene kadar, küre-i arzda hük-
mü cereyan edece¤ine iflaret etti¤ine dair sualinize, o va-
kit zihnim baflka yere müteveccih oldu¤u için, izahl› bir
cevap veremedim. Sonra bana ihtar edildi ki: “As›m’›n
suali ehemmiyetlidir, cevap ver!” Ben de o ihtara binaen
üç esasla bir parça izah edece¤im:

B‹R‹NC‹ ESAS: Nas›l ki nur-i Muhammedî ve hakikat-i
Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm divan-› nübüvvetin
hem fatihas›, hem hatimesidir. Bütün enbiya onun asl-›
nurundan istifaza ve hakikat-i dininin neflrinde onun mu-
inleri ve vekilleri hükmünde olduklar› ve nur-i Ahmedî
(a.s.m.) cephe-i Âdem’den tâ zat-› mübarekine mütesel-
silen tezahür edip neflr-i nur ederek intikal ede ede tâ zu-
hur-i etemle kendinde cilveger olmufltur.

Hem mahiyet-i kudsiye-i Ahmediye, Risale-i Miraç’ta
kat’î bir surette ispat edildi¤i gibi, flu flecere-i kâinat›n
hem çekirdek-i aslîsi, hem en ahir ve en mükemmel
meyvesi olmufl. Öyle de hakikat-i Kur’âniye, zaman-›
Âdem’den flimdiye kadar, hakikat-i Muhammediye
(a.s.m.) ile beraber müteselsilen enbiyalar›n suhuf ve kü-
tüblerinde nurlar›n› neflrederek gele gele tâ nüsha-i küb-
ras› ve mazhar-› etemmi olan Kur’ân-› Azîmüflflan sure-
tinde cilveger olmufltur.

Bütün enbiyan›n usul-i dinleri ve esas-› fleriatlar›, hü-
lâsa-i kitaplar› Kur’ân’da bulundu¤una ehl-i tahkik ve
ehl-i hakikat ittifak etmifller. Bu s›rra binaen, fetret-i mut-
lakan›n zaman› ihraç edildikten sonra, rivayet-i meflhure  

ahir: son.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cilveger: tecelli eden.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek, öz;
kâinat›n özü, aslî çekirde¤i.
dair: ait, alakal›, ilgili.
divan-› nübüvvet: peygamber
meclisi.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
enbiya: nebiler, peygamberler.
esas-› fleriat: fleriat esaslar›, te-
melleri.
fatiha: bafllama, girifl.
fetret-i mutlaka: henüz yeni bir
peygamber gelmemesi ve daha
önceki peygamberlerden kalan-
lar›n da bir sis perdesi arkas›nda
kalmas› sebebiyle ortaya ç›kan
karanl›k zaman.
hakikat-› Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m) manevî kiflili¤i.
hakikat-› din: dinin esas› ve asl›.
hakikat-› Furkâniye: hak ile bat›-
l›, iyi ve kötüyü, hay›r ve flerri bir-
birinden ay›ran Kur’an’›n hakikat›,
gerçe¤i.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hatime: son, nihayet.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hülâsa: k›saca, özet.
ihrâc: d›flar› ç›karma, atma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
intikal: bir yerden baflka bir yere
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geçme, yer de¤ifltirme.
istifaza: feyz alma, feyz bul-
ma, feyizlenme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
küre-i arz: yer küre, dünya.
kütüp: kitaplar.
mahiyet-i kudsiye: kudsî

mahiyet, mukaddes mahiyet.
mazhar-› etem: tam ve ek-
siksiz bir mazhariyet.
muîn: yard›mc›, muavin.
müteselsilen: birbirinin pefli
s›ra, zincirleme olarak.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Nur-i Ahmedî: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
Nur-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in nuru, ›fl›¤›.

nüsha-i kübra: en büyük
nüsha; kinat, âlem, dünya.
s›r: gizli hakikat.
sual: soru.
suhuf: sahifeler, yapraklar.
suret: biçim, flekil, tarz.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
usulü’d-din: kelâm ilminin di-
¤er bir ad›.
zaman-› Âdem: ilk insan hz.
Adem (a.s) zaman›.
zat-› mübarek: mübarek kifli.
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flan.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
irae: gösterme, göstererek ö¤ret-
me.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kozmografya: astronominin, ma-
tematik ve fizi¤in yaln›z temel
kavramlar›ndan yararlanarak en
belli bafll› olaylar› ele alan dal›.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mâbeyn: ara, aral›k, iki fleyin ara-
s›.
medar: yörünge.
medar-› senevÎ: dünyan›n günefl
etraf›nda dönerken çizdi¤i farazî
daire, bir y›ll›k daire, dünyam›z›n
bir senede döndü¤ü yörünge.
mihver: eksen, yörünge.
nam: ad, isim.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
neflr-i envar: nurun neflri ›fl›¤›n
yay›lmas›.
nevi: çeflit.
Rabü’fl-si’ra: Kur’ân’da ismi ge-
çen çok büyük bir y›ld›z›n ismi.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
semavat: semalar, gökler.
sevabit: sabiteler, sabit olanlar.
seyyare: gezegen.
flems: günefl.
flimal: kuzey.
tabir: ifade, söz.
tarh: b›rakma, atma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
yevm: gün, yirmi dört saatlik za-
man.

delil: iz, niflan, emare.
deveran: dönme, dönüp do-
laflma.
din-i ‹slam: ‹slam dini.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›k-
lar.
eyyam: günler, gündüzler.
eyyam-› fler’iye: din günleri.
Kur’ân’›n tarif etti¤i gün ölçü-

sü.
fetret-i mutlaka: özel günler.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran hikmetli
Kur’ân.
gurup: güneflin batmas›.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’-
›n hakikat›, Kur’ân’›n ifade et-
ti¤i gerçek.

Hâl›k-› Arz: yeryüzünün ya-
rat›c›s›, Allah.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hitabat-› ezeliye: ezelî hitap-
lar, Allah’›n cinlerle ve insan-
larla konuflmas› olan Kur’ân-›
Kerîm.
ibaret: meydana gelen, olu-

1. Sonra bütün ifller, sizin sizin gününüzle bin sene kadar uzun olan k›yamet gününde Ona
arz edilir. (Secde Suresi: 5.)

2. Melekler ve Cebrail, elli bir sene uzunlu¤unda bir gün olan k›yamet gününde, Allah’›n em-
rini almak üzere arfla yükselirler. (Mearic Suresi: 4.)

ile zaman-› Âdem’den tâ k›yamete kadar eyyam-› fler’iye
ile tabir edilen yedi bin seneden fetret-i mutlakan›n za-
man› tarh edildikten sonra alt› bin alt› yüz altm›fl alt› se-
ne kadar, din-i ‹slâm›n s›rr›n› neflreden hakikat-i Kur’âni-
ye, küre-i arzda ayr› ayr› perdeler alt›nda neflr-i envar
edece¤ine, âyât›n adedi iflaret ediyor demektir.

‹K‹NC‹ ESAS: Malûmdur ki, küre-i arz›n mihveri üstünde-
ki hareketiyle gece-gündüzler ve medar-› senevîsi üstün-
deki hareketiyle seneler hâs›l oluyor. Güneflle beraber
her bir seyyarenin, belki sevabitin ve fiemsü’fl-fiümus’un
dahi, her birinin mihveri üstünde eyyam-› mahsusalar›n›
gösteren bir hareketi ve medar› üzerinde deveran› dahi,
bir nevi seneleri gösteriyor. Hâl›k-› Arz ve Semavat’›n hi-
tabat-› ezeliyesinde o eyyam ve seneleri dahi irae etti¤i-
ne delili fludur ki: Furkan-› Hakîm’de 

oêoôr©nJ 1@ n¿htóo©nJ Ésªpe mánæ°nS n∞rdnG o√oQGnór≤pe n¿Énc mΩrƒnj »/a p¬r«ndpG oêoôr©nj sºoK
2 mánæ°nS n∞rdnG nÚ°/ùrªnN o√oQGnór≤pe n¿Énc mΩrƒnj »/a p¬r«ndpG oìhtôdGnh oánµp`=Ä '̀`∏nªrdG

gibi ayetler ispat ediyor.

Evet k›fl günlerinde ve flimal taraflar›nda, gurup ve tu-
lû mâbeyninde dört saat günden ve bu yerlerde k›flta se-
kiz-dokuz saatten ibaret eyyamlardan tut, tâ güneflin
mihveri üstünde bir aya yak›n yevminden, hatta koz-
mo¤rafyan›n rivayetine göre tâ “Rabbü’fl-fii'ra” tabiriyle
Kur’ân’da nam› ilân edilen ve flemsimizden büyük “fii'ra”
nam›nda di¤er bir flemsin, belki bin seneden ibaret olan
gününden, tâ fiemsü’fl-fiümus’un mihveri üstündeki 
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elli bin seneden ibaret bir tek yevmine kadar eyyam-›
Rabbaniye vard›r.

‹flte, semavat ve arz›n Rabbi, o fiemsü’fl-fiümus ve
fii’ra’n›n Hâl›k’› hitap etti¤i vakit, o semavat ve arz›n ec-
ram›na ve âlemlerine bakan kudsî kelâm›nda o eyyamla-
r› zikreder ve zikretmesi gayet yerindedir.

Madem eyyam›n lisan-› fler’îde böyle ›tlâkat› vard›r; il-
mü’t-tabakatü’l-arz ve co¤rafya ve tarih-i befleriyet ule-
mas›nca, nev-i beflerin yedi bin sene de¤il, belki yüz bin-
ler sene geçirdi¤ini teslim de etsek, “Âdem’den k›yame-
te kadar ömr-i befler yedi bin senedir” 1 olan rivayet-i
meflhurenin s›hhatine ve beyan etti¤imiz alt› bin alt› yüz
altm›fl alt› sene nur-i Kur’ân hükümferma oldu¤una mü-
nafi olamaz, cerh edemez. Çünkü eyyam-› fler’iyenin
dört saatten, elli bin seneye kadar hükmü ve flümulü var.
Fakat nefsü’l-emirdeki eyyam›n hakikati, o rivayet mefl-
hurede hangisi oldu¤u flimdilik bu dakikada kalbime inki-
flaf ettirilmedi. Demek o s›rr›n inkiflaf› münasip de¤il.

fiu meselede flimdilik delilini gösteremeyece¤im bir
müddeay› beyan ediyorum. fiöyle ki:

fiu dünyan›n bir ömrü, ve flu dünyadaki küre-i arz›n
dahi ondan k›sa di¤er bir ömrü ve küre-i arzda yaflayan
nev-i insan›n daha k›sa bir ömrü vard›r. Bu birbiri içinde
üç nevi mahlûkat›n ömürleri, saatin içindeki dakika, sa-
niye, saatleri sayan çarklar›n nispeti gibidir. Nev-i insan›n
ömrü küre-i arz›n iki hareketiyle hâs›l olan malûm eyyam
ile oldu¤u gibi, zîhayat›n vücuduna mazhar oldu¤u za-
mandan itibaren, küre-i arz›n ömrü ise merkez-i irtibat› 

âlem: gökyüzünde görünen veya
görünmeyen gök cisimleri, y›ld›z-
lar.
arz: yer, dünya.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cerh: reddetme, iptal etme.
çark: bir eksenin döndürdü¤ü te-
kerlek biçimindeki makine parça-
s›.
delil: iz, niflan, emare.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
eyyam: devir, zaman; günler.
eyyam-› Rabbaniye: yüce yarat›-
c› olan Rabbimizin ifade buyur-
du¤u günler.
eyyam-› fler’iye: din günleri,
Kur’ân’da tarif edilen gün ölçüsü.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
ilmü’t-tabakatü’l-arz: arz›n taba-
kalar›ndan bahseden ilim, jeoloji.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma.
itibaren: den beri, ...den bafllaya-
rak, itibar ederek.
itlâ: baflkas›n›n üzerine b›rakma.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
kudsî: mukaddes, yüce.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lisan-› fler’î: fler’î lisan, dinî tabir,
dinî literatür.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
malûm: bilinen, bilinir olan.

1. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 3:547, hadis no: 4278.
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mazhar: nail olma, flereflen-
me.
merkez-i irtibat: ba¤lant›
merkezi.
mesele: konu.
mihver: eksen, yörünge.
müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.
münafi: z›t, ayk›r›.
münasip: uygun.
nefsü’l-emir: iflin hakikati,
asl›.

nev-i insan: insan türü, insa-
no¤lu.
nevi: çeflit.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
ömr-i befler: insan ömrü, in-
san hayat›.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
rivayet: bir haber, söz veya
olay› nakletme.

s›hhat: sahihlik, do¤ruluk,
gerçeklik.
s›r: gizli hakikat.
semavat: semalar, gökler.
fii’râ: iki y›ld›z›n ad›.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
yevm: gün.
zîhayat: hayat sahibi.
zikir: anma, bildirme.
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olan fiemsin hareket-i mihveriyesi ile hâs›l olan eyyam
ile olmas› hikmet-i Rabbaniyeden uzak de¤ildir. Ve dün-
yan›n ömrü ise fiemsü’fl-fiümus’un hareket-i mihveriyesi
ile hâs›l olan eyyam iledir.

fiu hâlde nev-i insan›n ömrü yedi bin sene eyyam-›
malûme-i arziye ile olsa, küre-i arz›n hayata menfle ol-
du¤u zamandan harabiyetine kadar eyyam-› flemsiye ile
iki yüz bin seneden geçer. Ve fiemsü’fl-fiümus’a tâbi ve
âlem-i bekadan ayr›l›p küremize bakan dünyalar›n ömrü
–fiemsü’fl-fiümus’un iflarat-› Kur’âniye ile her bir günü
50.000 (elli bin) sene olmas›yla– yedi bin sene o eyyam
ile yüz yirmi alt› milyar (126.000.000.000) sene yaflar-
lar. Demek eyyam-› fler’iye tabir etti¤imiz eyyam-› Kur’â-
niyede bunlar dâhil olabilirler.

Evet, semavat ve arz›n Hâl›k›, semavat ve arza bakan
bir kelâm›yla, semavat ve arz›n sebeb-i hilkati ve çekir-
dek-i aslîsi ve en mükemmel ahir meyvesi olan bir zata
hitab›nda o eyyamlar› istimal etmek, Kur’ân’›n ulviyetine
ve muhatab›n kemaline yak›fl›r ve ayn› belâgattir. (HAfi‹YE)

1 /¬pHÉnà`pc pQGnô°rSnÉpH oºn∏rYnG *Gnh @ $G nóræpY oºr∏p©rdGnh
2 Éǹ frÉn£rNnG rhnG BÉnæ«°/ùnf r¿pG BÉn`fròpNGnDƒoJ n’ Énæs`HnQ

Said Nursî
ì®Õ

BARLA LÂH‹KASI | 521

iflaretleri.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
kemal: olgunluk, fazilet.
kusur: eksiklik, noksan.
küre-i arz: yer küre, dünya.
menfle: esas, kaynak.
muhatabîn: muhataplar, hitap
olunanlar, kendilerine söz söyle-
nenler.
nev’i insan: insan türü, insano¤-
lu.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebebi,
yarat›l›fl nedeni.
semavat: semalar, gökler.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flems: günefl.
fiemsü’fl-fiümus: günefllerin gü-
nefli, en büyük günefl, bizim gü-
neflimiz saniyede befl saatlik bir
mesafeyi kestirecek bir h›zla bu
büyük günefle do¤ru hareket
eder.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤lanan.
tabir: ifade; deyim.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yüksek-
lik.
zarf›nda: içerisinde.
zat: kifli, flah›s, fert.

ahir: en son, en sondaki.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
arz: yer, dünya.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek,
öz; kâinat›n özü, aslî çekirde-
¤i.

dahil: girme, içinde olma.
eyyam: günler, gündüzler.
eyyam-› Kur’âniye: Kur’an’›n
tarif etti¤i gün ölçüsü.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
harabiyet: harapl›k, y›k›lma,
y›k›l›fl; parçalan›fl, da¤›l›fl.
hareket-i mihveriye: belli bir
eksen etraf›ndaki düzenli ha-

reket, mihver.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hikmet-i Rabbâniye: Cenab-›
Hakk’›n terbiye ve idaresinin
gayeli ve maksatl› olmas›.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
istimâl: kullanma.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n

1. Gerçek ilim Allah kat›ndad›r. Yazd›klar›n›n s›rlar›n› en iyi bilen Allah’t›r.
2. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek, bizi onunla hesaba çekme.

(Bakara Suresi: 286.)

HAfi‹YE: Bu hesap, fiaml› Haf›z, Kuleönü'nden Mustafa ve arkadafl› Ha-
f›z Mustafa’n›n flahadetiyle, bir dakika zarf›nda ezber yap›lm›flt›r. (Sene üç
yüz altm›fl gün hesab›na göredir. Kusur varsa bak›lmamak gerektir.)
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Œ 2 5 1 œ

On Beflinci Notan›n Üçüncü Meselesi
Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki: Cenab-› Hak-

k›n sana in’am etti¤i vücudun, cismin, azalar›n, mal›n ve
hayvanat›n ibahad›r, temlik de¤ildir. Yani, istifaden için
kendi mülkünü senin eline vermifl, istifade et diye ibaha
etmifl. Senin gibi, idare etmekten hakikaten âciz ve ted-
birden cidden cahil bir flahsa temlik etmemifl. Çünkü,
mülk olarak verse idi, idaresini sana b›rakmak lâz›m ge-
lirdi.

Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve fluurda
dâhil olan bir midenin idaresini yapamad›¤›n hâlde; na-
s›l göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve fluurun haricinde
idare isteyen fleylere malik olabilirsin?

Madem sana verilen hayat ve hayat›n levaz›mat› tem-
lik de¤il, ibahad›r. Elbette ibahan›n düsturuyla hareket
etmek lâz›md›r. Yani nas›l bir zat, ziyafete misafirleri da-
vet eder. Onlara, meclis ziyafetindeki eflyadan ve ziyafet-
ten istifadeyi ibaha ediyor, temlik etmiyor. ‹baha ve ziya-
fetin kaidesi ise; mihmandar›n r›zas› dahilinde tasarruf
etmektir. Öyle ise israf edemez, baflkas›na ikram ede-
mez, sofradan kald›r›p baflkas›na sadaka veremez, döke-
mez, zayi edemez. E¤er temlik olsa idi, yapabilirdi ve
kendi arzusuyla hareket edebilirdi.

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
aza: organlar, uzuvlar.
cahil: tecrübesiz, acemi, toy.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
dahil: nüfuz, tesir, etki.
daire-i ihtiyar: seçme, isteme,
tercih etme dairesi.
düstur: kanun, kural, esas, pren-
sip.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
‹baha: emanet.
ibaha: mübah k›lma, bir fleyi ha-
ram olmaktan ç›karak serbest b›-
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rak›lmas›.
idare: döndürme, çevirme,
yönetme.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
israf: gere¤inden fazla.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kaide: kural, esas, düstur.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.

madem: ...den dolay›, böyle
ise.
malik: sahip.
meclis: topluluk, hey’et, ce-
miyet, encümen.
mesele: konu.
mihmandar: misafir kabul
eden, ev sahibi.
mülk: sahip olunan, üzerinde
tasarrruf hakk› bulunan her
fley.
nefs: hayat, ruh, can.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-

yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
fluur: bilinç.
tasarruf: sarf etme, tutum,
güzel idare etmek.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
temlik: mülk olarak verme.
zahir: görünen, görünücü.
zat: kifli, flah›s, fert.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.
ziyafet: misafir kabul etme,
misafire yedirip içirme.
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Aynen bunun gibi; Cenab-› Hak sana ibaha suretinde
verdi¤i hayat› intihar ile hatime çekemezsin, gözünü ç›-
karamazs›n ve manen gözü kör etmek demek olan gözü
verenin r›zas› haricinde harama sarf edemezsin... Ve ha-
keza kula¤› ve dili ve bunlar gibi cihazat› harama sarf et-
mekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvan›-
n› lüzumsuz tazib edip katledemezsin... Ve hakeza.

Bütün sana verilen nimetler, bu misafirhane-i dünya-
n›n sahibi olan Mihmandar-› Kerîm-i Zülcelâl’in kava-
nin-i fleriat› dairesinde tasarruf etmek gerekir.

Said Nursî

ìÕ 

Œ 2 5 2 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz kardeflim Re’fet Bey,

Senin mektubunu ve kitab›n› memnuniyetle ald›m.
Gayet sevdi¤im bir talebem olan Hulûsî Beyin ruhunu
sizde hissettim. Seni yeni de¤il, Hulûsî gibi eski bir tale-
be olarak kabul ettim. Talebeli¤in hassas› fludur ki: Yaz›-
lan Sözlere kendi mal› gibi sahip olmal›d›r. Kendisi telif
etmifl ve yazm›fl nazar›yla bak›p, neflrine ve ehil olanlara
iblâ¤›na çal›flmakt›r. Maflaallah, hatt›n güzeldir. Vakit bu-
lursan bir k›sm›n› yaz›n. Bir k›sm›n› Hüsrev gibi ciddî 
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kullar›na yard›m edip r›z›kland›-
ran celâl sahibi Rabbimiz.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sarf: harcama.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
tasarruf: güzel idare etme.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.

ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihazat: uzuvlar, organlar.
ehil: maharetli, usta, kabili-
yetli, becerikli.
gayet: son derece.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.

hariç: d›fl.
hâssa: özellik.
hatime: son, nihayet.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
ibaha: emanet.
ibla¤: ulaflt›rma, erifltirme.
intihar: bir kimsenin çeflitli
sebeplerin etkisi ile kendini
öldürmesi.

kavan-›n-i fleriat: dinin ka-
nunlar›, emir ve yasaklar›.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.

maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.

Mihmandar-› Kerîm-i zülce-
lâl: dünya misafirhanesinde

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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talebeler yazar, onlardan bilâhare al›r yazars›n›z ve onlar-
la teflrik-i mesai edersiniz. Alt› senedir Isparta’da ciddî ta-
lebelerin ç›kmas›na muntaz›rd›m, bekliyordum. El-min-
netü lillâh, flimdi sizin ile beraber birkaç tane ç›kmaya
bafllad›. Çünkü bir talebe, yüz dosta müreccaht›r. Sözler
nam›ndaki envar-› Kur’âniye ise, en mühim ibadet olan
ibaret-i tefekküriye nev’indendir. fiu zamanda en mühim
vazife, imana hizmettir. ‹man, saadet-i ebediyenin anah-
tar›d›r.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 5 3 œ
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pª°rSÉpH

4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Ciddî, s›dd›k, dikkatli, hakikatli kardeflim Re’fet Bey!

Cenab-› Hak yeni hayat›n›z› mübarek eylesin ve refi-
ka-i hayat›n›z› hayat-› ebediyenizde, Otuz ‹kinci Sözün,
Üçüncü Mevk›f›n›n ahirlerindeki Üçüncü ‹flarette, refi-
ka-i hayata dair vade ve s›fâta mazhar eylesin, âmin.

Bu defaki mektubun çok güzeldir. Arkadafllar›n›n
f›kralar› içerisinde Yirmi Yedinci Mektup içine derç ede-
ce¤im. Ara s›ra yaz› ile meflgul olsan›z, iyi olur. ‹nflaallah 

ahir: son.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ciddî: mühim, önemli.
dair: alakal›, ilgili.
derc: sokma, içine alma.
El-minnetü lillâh: Allah’a minnet,
minnet (flükür, teflekkür) ancak
Allah’ad›r.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikatli: vefakâr.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-

vuflmufl.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.
nam: ad, isim, lakap.

nev: cins.
refika-i hayat: hayat arkada-
fl›, efl.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›fat: vas›f, nitelik.

talebe: ö¤renci.
teflrik-i mesai: mesaileri bir-
lefltirme, birlikte çal›flma, ifl-
birli¤i yapma, bir ifli beraber
yapma.
vaad: yap›lmas›na söz verilen
fley.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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yeni hayat›n›z size risalelerin hakaik›na karfl› yeni bir
flevk uyand›racak.

Kardeflim! Sen, Hüsrev, As›m nazar›mda çok k›ymet-
tars›n›z. Cenab-› Hak sizleri ve sizin gibileri Kur’ân hiz-
metinde sabit-kadem ve fedakâr ve kemal-i sadâkatte da-
im ve muvaffak eylesin, âmin.

Orada fieyh Mustafa, Lütfi, Rüfltü gibi kardefllerime
çok selâm ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 5 4 œ
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pª°rSÉpH

4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k, ciddî, samimî ahiret kardeflim ve hizmet-i

Kur’âniyede çal›flkan bir arkadafl›m Re’fet Bey!

Mektubunuz beni mesrur etti. Biliniz ki, iki sene evvel
mabeynimizde hararetli bir uhuvvet bafllad›. Sonra baz›
ar›zalarla ileri gitmedi. Müjde flimdi ileri gidiyor. Çünkü,
Hüsrev bana yazd›¤› mektubunda, senden çok memnun
oldu¤unu, Barla’dan döndükten sonra seni istedi¤im
tarzda bana gösteriyor.
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son derecesi, tam ba¤l›l›k, kusur-
suz sadakat.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mabeyn: ara, münasebet, iliflki.
mesrur: sevinçli, memnun.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nazar: huzur, kat, yan, ön, nez-
dinde.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
sabitkadem: de¤iflmez, devaml›.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
fieyh: tarikat dersi veren manevî
lider, mürflit.
tarz: biçim, flekil.
uhuvvet: samimî dostluk, dost-
luk, ba¤l›l›k, sadakat.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
ar›za: aksama.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,

gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ciddî: a¤›rbafll›; güvenilir, sa¤-
lam.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî

menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hararetli: coflkun, ateflli, can-
l›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
kemal-i sadakat: sadakat›n

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Demek tam onunla ittihat ve teflrik-i mesai ediyorsun.
Elinden geldi¤i kadar onunla münasebeti kuvvetlefltir.
Hem her bir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocu-
¤a Kur’ân ö¤retmek oldu¤undan, sen bu vazifeyi yapma-
ya bafllad›n. Sen birinci talebelerden oldu¤undan, inflaal-
lah senin çocu¤un da birincilerden olacakt›r. Madem ço-
cuk benim de evlâd-› maneviyemdir; ona verdi¤in ders,
yar›s› senin nam›na ise, yar›s› da benim hesab›ma olma-
l›d›r.

Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri pek zahirdir. Is-
parta bir camidir. Hüsrev, Re’fet, Lütfi, Rüfltü gibi zatla-
r›n samimî mütesanit heyetin flahs-› manevîsi sana Said
suretinde gösterilmifl. Risaleler ile verdi¤iniz ders ise, va-
az u nasihat suretinde gösterilmifl. Sen namaz› k›lmad›-
¤›n›zdan geç kal›p, acele ederek derse yetiflmek tabiri;
Sözler’in neflri haricinde baz› vezaif-i diniye, hem bir
parça tembellik, sizi birincilik hakk›n olan birinci derste
ikinci derecede kald›¤›n›za iflaret edip, seni ikaz ediyor.

Her ne ise… Ben senden flimdi çok memnunum ve
oradaki kardefllerim dahi senden çok memnundurlar.
Cenab-› Hak bizi ve sizi tarik-› hakta, hizmet-i Kur’âniye-
de sebat ve metanet versin, âmin. Kay›npederiniz Hac›
‹brahim Efendiye çok selâm ile Bedreddin’e ve hemflire-
me çok dua ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ì@Õ 

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bakî: sürekli, devaml›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evlad-› maneviye: evlatl›k, ger-
çe¤inin yerini tutan çocuk.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
has: özel, seçkin.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti, din için çal›flma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ittihat: birleflme, bir olma.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
mütesânid: dayanan, tesanüt
eden, dayan›flan.
nam: ad, yerine.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
tarik-› Hak: hak ve hakikat
yolu.
teflrik-i mesai: mesaileri bir-

lefltirme, birlikte çal›flma, ifl-
birli¤i yapma, bir ifli beraber
yapma.
va’z ü nasihat: insanlara do¤-
ru yolu göstermek için nasi-
hatta bulunmak.
vazife: görev.
vezaif-i diniye: din ile ilgili
görevler.
zahir: aç›k, âflikar.
zat: flah›s.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 5 5 œ

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, gayyur kardeflim!

Süleyman Efendiden anlad›m ki, baz› hususî müflkilâ-
ta maruz oluyorsun. Sizin gibi metin insanlara sab›r tav-
siyesi zaittir. Hizmetin kudsiyeti ve o hizmetteki zevk ve
gayretindeki flevk, o ac› hususî müflkilâta karfl› gelir ve
galebe eder tahmin ediyorum. Mümkün oldu¤u kadar al-
d›rmamal›s›n. K›ymettar, kusursuz bir mal›n dükkânc›s›
müflterilere yalvarmaya muhtaç de¤il. Müflterinin akl›

varsa o yalvars›n. 
4 ÉngoõnªrMnG pQƒoeo’rG oôr«nN s›rr›nca azim hay›r-

lar›n müflkilât› çok oluyor. Müflkülât ço¤ald›kça ehl-i him-
met fütur de¤il, gayret ve sebat›n› ziyadelefltirir. ‹nflaallah
siz de öyle metin ve sebatkârlardans›n›z.

5 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak isteyen.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
müflteri: bir fleyi sat›n alan veya
sat›n almaya talip olan kimse, al›-
c›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli hakikat.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tavsiye: ö¤ütleme, yol gösterme.
zait: lüzumsuz, gereksiz, fazla.
ziyade: Artma, ço¤alma.

azim: çok, fazla.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
ehl-i himmet: himmet ve
gayret sahipleri.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
galebe: galip gelme, üstün-

lük.
gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan.
hususî: özel.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-

deslik, azizlik.
maruz: tesir alt›nda.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›;
kolayl›kla sars›lmayan, telafla
düflmeyen ve korkuya kap›l-
mayan.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki,  Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
4. ‹fllerin en hay›rl›s› en zahmetli olan›d›r. (Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 1:55.)
5. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 5 6 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k kardeflim Re’fet Bey,

Maflaallah flimdi siz ümit etti¤im tarzda risaleleri takip
ediyorsunuz ve yaz›yorsunuz. Senin gibilerin az sa’yi da-
hi çok hükmündedir. Çünkü, çoklar size itimat edip, sizi
taklit eder. Sizin gibi ciddî kardeflleri, bu gurbet memle-
ketinde buldu¤umdan, buras› benim için hakikî bir vatan
hükmüne geçti, hakikî vatan›m› unutturdu. Yaz›lan eser-
lerin yüksekli¤i, mehaz ve maden-i kudsîleri olan Kur'ân’-
dan sonra sizler gibi muhataplar›n ciddî ifltiyaklar› ve tam
tefehhümleridir. Siz beni buldu¤unuzdan bir flükretseniz,
ben sizi buldu¤umdan dolay› bin flükrediyorum.

Mektubunda ‹sm-i Azam› sual ediyorsun. ‹sm-i Azam
gizlidir. Ömürde ecel, Ramazan’da Leyle-i Kadîr gibi, es-
mada ‹sm-i Azam›n istitar› mühim hikmeti var. Kendi
nokta-i nazar›mda hakikî ism-i azam gizlidir, havassa bil-
dirilir. Fakat her ismin de azamî bir mertebesi var ki, o
mertebe ism-i Azam hükmüne geçiyor. Evliyalar›n ‹sm-i
Azam› ayr› ayr› bulmas› bu s›rdand›r. Hazret-i Ali’nin
(r.a.) Ercuze nam›nda bir kasidesi Mecmuatü’l-Ahzab’da
var. ‹sm-i azam› alt› isimde zikrediyor. ‹mam-› Gazalî onu
Cünnetü’l-Esma nam›ndaki risalesinde, Hazret-i Ali’nin
zikretti¤i ve ism-i azam›n muhiti olan o esma-i sitteyi 

azamî: maksimum.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ciddi: gerçek, hakikat.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
Ercûze: Hz. Ali taraf›ndan yaz›lan
ve istikbalden haber veren vezin-
li kaside.
esma: adlar, isimler.
esma-i sitte: Cenab-› Hakk’›n alt›
büyük ismi; Kuddüs, Adl, Hakem,
Ferd, Hayy, Kayyum.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
gurbet: yabanc› memleket, do-
¤up büyünülen yer d›fl›nda kalan
yerler.
hakikî: gerçek.
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler.
hikmet: gaye, maksat.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
‹sm-i âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
istitar: gizlenme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
itimat: dayanma, güvenme.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
maden-i kudsî: mukaddes ma-
den, kutsal kaynar.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur anlam›nda
hayret ve memnunluk ifade eden
bir ibare.
Mecmuatü’l-Ahzâb: fieyh Ahmet
Ziyaeddin Gümüflhanevî’nin üç
ciltlik dua kitab›.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
mertebe: derece, basamak.
muhatap: konuyla ilgili say›lan
kimse.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam: ad, isim, lakap.

nam: ad.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat.
sual: sorma.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
takip etmek: dikkatle dinle-
mek, anlamak.

taklit: benzemeye veya ben-
zetmeye çal›flma.
tarz: biçim, flekil.
tefehhüm: fehmetme, fark›-
na varmak, idrâk eylemek.
ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
zikr: bildirme, bildirilme.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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flerh ve hassalar›n› beyan etmifltir. O alt› isim de Ferd,
Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs’tür.

Keramet-i gaybiyenin ikinci parças›n› tashih ederek,
bir parça daha ilâve ettik, gönderdim.

Bedreddin’in sür’atle ileri gitmesi, Kur’ân-› Hakîm’in
feyz-i kerametindendir. Cenab-› Hak muvaffak etsin.

Hac› ‹brahim Efendiye bilhassa selâm ediyorum. Lüt-
fi, Rüfltü, Haf›z Ahmed, Sezai Efendilere selâm ediyoruz.
Ahiret hemflireme de dua ediyorum. Senin bu defaki
mektubun bir parças› Mektubat içine derç edildi.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 5 7 œ
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k kardeflim ve hizmet-i Kur’âniyede hakikat-

li arkadafl›m Re’fet Bey, 

Bu defa istinsah etti¤iniz risaleler çok güzel olmufltur.
Senin gayret ve samimiyet ve ciddiyetini bana gösterdi-
ler ve Re’fet tembel de¤ildir, ispat ettiler. Onlar› tashih 
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gerçek ve sonsuz hayat sahibi
olan Allah.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti, din için çal›flma.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
Kayyum: her fleyi ayakta tutan
ve varl›klar›n› devam ettiren ve
varl›¤›n› devam ettirmek için hiç-
bir fleye muhtaç olmayan Allah.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
Kuddüs: her türlü kusur ve nok-
sandan uzak s›fatlar›yla âlemi her
türlü çirkinlik ve kazurattan te-
mizleyen sonsuz temizlik ve ne-
zafet sahibi olan Allah.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Mektubat: Risale-i Nur Külliyat›-
n›n dört büyük kitab›ndan birinin
ad›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
samimîyet: samimîlik, içtenlik.
selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmün aley-
küm fleklindeki dua.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flerh: aç›klama, izah etme, yo-
rumlama.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.

Adl: her fleye lay›k› olan› en
uygun zamanda ve flekilde
veren sonsuz adalet sahibi
olan Allah.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.

bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ciddiyet: ciddîlik.
derc: sokma, içine alma, ara-
s›na yerlefltirme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

Ferd: zat›nda, s›fatlar›nda ve
fiillerinde mutlak olarak tek
ve yektâ olan Allah.
gayret: çal›flma, çabalama.
hakikatli: vefakâr.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
Hayy: her canl›ya hayat ve-
ren ve onun hayat›n› alan

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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edip göndermifltim. Sonra iflittim ki, getiren adam ‹slâm-
köy’ünde b›rakm›fl. Otuz Birinci Mektubun Üçüncü,
Dördüncü Lem’a’lar›n› yazmaya vakit bulamad›m. Kor-

kuyorum ki, onlar›n da 
1 $G oô°rünf nABÉnL GnPpG s›rr› gibi, mevsi-

mi geçerek, sonra güzel yaz›lmam›fl olsun. ‹nflaallah, siz-
lerin ifltiyak› beni çal›flt›racak. Fakat bu fiuhur-i Selâse
çok k›ymettard›r; Leyle-i Kadrin s›rr›yla seksen sene bir
ömrü kazand›racak bir vakitte, en iyi, en efdal fleylerle
meflgul olmak lâz›m geliyor. ‹nflaallah, Kur’ân’a ait me-
saille ifltigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân oku-
mak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet,
hem tefekkür, hem k›raat-› Kur’ân manalar› risalelerin is-
tinsah ve mütalâalar›nda vard›r itikad›nday›z. Zaten bu
ciheti siz takdir etmiflsiniz.

Mu’cizat-› Ahmediyeyi sizin için yazd›rd›m, tekmil ol-
du. Fakat baflka bir nüsha ona göre yazd›rmak lâz›m ol-
du¤u için, muvakkaten burada kalacak. Senin mektu-
bunda Haf›z Sezai bizimle ciddî alâkadar oldu¤unu gös-
teriyor. Ben bir zaman idi, A¤roslu Zekâi gibi samimî,
hararetli, Isparta’da yeni bir kardeflimiz bulunacak, vic-
danen hissediyordum. ‹nflaallah bu Sezai, o olacak. Ben
onu iflitti¤im vakit hissetti¤im flah›s tevehhüm ettim.
E¤er tasavvurum gibi ise, zaten iyi; olmasa öyle olmaya
çal›fls›n. E¤er Zekâi nas›l adamd›r merak ederse, Yirmi
Yedinci Mektubun f›kralar›nda Zekâi’nin mahiyetini ve
ne derece samimî oldu¤unu gösterir f›kralar› var, baks›n.

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
ciddi: önem verilen, titizlik göste-
rilen.
cihet: yön.
efdâl: daha faziletli, daha üstün.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hararetli: coflkun, ateflli, canl›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilim: bilgi, marifet.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
itikat: inanç, iman.
k›raat-› Kur’ân: Kur’an okumak.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
mahiyet: tabiat.
manevî: fikrî, hissî.
marifet: bilme, derin bilgi.
mesail: meseleler.

Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin
anlat›ld›¤› eser.
muvakkaten: geçici olarak.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.
mütefekkirâne: tefekkür
ederek, derin ve dikkatli dü-
flünerek.
nevi: çeflit.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.

risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
s›r: gizli hakikat.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
takdir: k›ymet verme, ölçme,
ölçüye vurma, de¤er biçme.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
tekmil: tamamlama, noksan-
lar›n› giderme, bitirme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
vicdanen: vicdanca, vicdan
bak›m›ndan, içten, yürekten.

1. Allah’›n yard›m› geldi¤i zaman. (Nasr Suresi: 1.)

530 | BARLA LÂH‹KASI

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 530



Kay›npederin Hac› ‹brahim Efendiye çok selâm ediyo-
rum. O zat› ciddî bir ahiret kardefli telâkki etmiflim. ‹nfla-
allah senin bu yeni gayret ve sa’yinden o da hissedard›r.

Bedreddin’in küçüklü¤üyle beraber, büyük talebeler
dairesine dâhil etmiflim. O, küçüklerin büyü¤üdür. Ve in-
flaallah Cenab-› Hak onun emsalini ço¤alts›n. Bedred-
din’in validesine dua ediyorum. Elbette Bedreddin’in
hüsn-i terbiyesinde en mühim hisse onundur. Çünkü,
onun en birinci üstad› odur.

Bekir A¤a, Lütfi Efendi, Haf›z Ahmed, Sezai gibi kar-
defllere selâm ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ìÕ 

Œ 2 5 8 œ
r¿pGnh søp¡«/a rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ª°sùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ{ røne /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ r̀«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 2@z/√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe

Aziz, s›dd›k kardeflim,

Evve lâ : Bu yeni hâdisenin mahiyetini merak etmifl-
siniz. Oraya gelen iki uzun mektup, mahiyetini gösteri-

yor.
4 o¬oª°rSG Én¡«/a nôncròoj r¿nG $GnópLÉn°ùne n™næne røsªpe oºn∏rXnG rønenh ayeti,

o hâdiseye sebebiyet verenlerin bafl›na saika gibi iniyor 
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güzel yetiflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
mühim: lüzumlu, gerekli.
sâ’ika: y›ld›r›m.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sebebiyet: sebep olma.
selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmün aley-
küm fleklindeki dua.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
talebe: ö¤renci.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
valide: ana, anne.
zat: kifli, flah›s.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,

gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ciddi: güvenilir, sa¤lam,
önemli.
dahil: içine alma, sokma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

emsal: benzerler.
evvelâ: öncelikle.
hâdise: olay.
hisse: pay, nasip.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hüsn-i terbiye: güzel e¤itim,

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. O zat›n ad›yla ki, “Yedi gökle birlikte yer ve onlar›n içinde bulunanla Onu tesbih eder. Hiç-

bir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin.” (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun.
4. Allah’›n mescitlerinde Allah’›n ad›n›n an›lmas›na mâni olan ve mescitleri tahribe çal›flan

kimseden daha zalim kim vard›r? (Bakara Suresi: 114.)
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ve inecek. Fakat biz aculüz. Her fleyin bir vakt-i muayye-
nesi var. 

oánªrMsôdG p¬«/a o¬oæpWÉnH lÜÉnH o¬nd mQƒ°oùpH rºo¡nær«nH nÜpô°o†na
1 oÜGnòn©rdG p¬p∏nÑpb røpe o√oôpgÉnXnh

ayetine masadak olarak bu hâdise bize karfl› vech-i mer-
hametle bak›yor. Mülhitlere karfl› olan vecih, azap ve
kahr ile nazar ediyor. Her ne ise… Cennet ucuz olmad›-
¤› gibi, Cehennem de lüzumsuz de¤ildir.

San iyen: Bedreddin’i burada dinlemek arzu ediyor-
dum; vakit müsaade etmedi. Ben manen orada hayalen
dinliyorum. ‹nflaallah evlâtl›k mertebesinden talebelik
mertebesine gidiyor.

Sa l i sen : Benim kendi hatt›mla mektup istiyorsun.
Bir dudaks›z adama, “Lâmbay› üfle, söndür” demifller.
Demifl: “En zahmetli ifli bana gösteriyorsunuz; yapmaya-
ca¤›m.”

Beli, Cenab-› Hak bana hüsn-i hat vermemifl. Hem bir
sat›r yazmak, bana büyük bir ifl gibi usanç veriyor. Eski-
den beri diyordum: “Yâ Rabbi! Ben o kadar muhtaç iken
ve nazm› severken bu iki nimet bana verilmedi” diye, te-
flekki de¤il, tefekkür ediyordum. Sonra bana kat’î tebey-
yün etti ki, fliir ve hat bana verilmemek de büyük bir ih-
san imifl.

Hem, o hatta ihtiyac›m› sizin gibi kalem kahramanlar›-
n›n muavenetleri temin ediyor. Hat bilse idim, hatta itimat

acul: çok aceleci, sab›rs›z.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
azap: günahlara karfl› çekilecek
ceza, eziyet, iflkence.
Bâb: yaratan, besleyen, mahluka-
t›n her türlü ihtiyac›n› görüp onla-
r› ›slah ve terbiye eden Allah.
Belî: evet.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
evlatl›k: evlat olma durumu.
hâdise: olay.
hatt: güzel yaz›, hüsn-i hat, kalig-
rafi.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hüsn-i hat: güzel yaz›, hat.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
itimat: dayanma, güvenme.
kahr: üstün gelerek mahvetme,
üstün gelerek helâk etme, bat›r-
ma, ezme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mertebe: derece, basamak.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhtaç: ihtiyac› olan, kendisine

bir fley lâz›m olan, ihtiyaç
içinde bulunan, bir eksi¤i olup
onu tamamlamak isteyen.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nazar: bak›fl.
nazm: kafiyeli, vezinli söz.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
talebe: ö¤renci.
tebeyyün: meydana ç›kma,
görünme, belli olma, anlafl›l-
ma.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

temîn: sa¤lama.
teflekki: flikâyet etme, s›zlan-
ma.
vakt-i muayyen: belirli bir
vakit.
vech-i merhamet: merha-
met yönü.
vecih: cihet, yön.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Mü'minlerle onlar›n aras›na bir duvar çekilir ki, onun bir kap›s› vard›r; içerisi rahmet, d›fl ta-
raf› ise azapt›r. (Hadid Suresi: 13.)
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edip, mesail ruhta kararlayarak, nakfledilmeyecekti. Es-
kiden hangi ilme bafllad›m, hatt›m olmad›¤› için ruhuma
yazard›m. Fevkalâde bir meleke ihsan edildi.

fiiir ise, çendan k›ymettar, flirin bir vas›ta-i ifadedir. Fa-
kat fliirde hayal hükmetti¤i için hakikate kar›fl›r, hakikat-
lerin suretini de¤ifltirir. Bazen hakikat birbirine geçer.
Halis, hak ve mahz-› hakikat olan Kur’ân-› Hakîm’in hiz-
metinde istikbalde bulunaca¤›m›z mukadder oldu¤un-
dan, kader-i ‹lâhî bir inayet olarak bize fliir kap›s›n› aç-

mad›. 
1 nôr©°uûdG o√Énæ`rªs∏nY Énenh s›rr› buna bakar.

‹flte kendi hatt›ma mukabil, sana iki nükte söyledim.
‹nflaallah baflka bir vakit senin hat›r›n için büyük zahmet
çekip birkaç sat›r yazaca¤›m. Galip Beyin iki eli var; sa¤
elini bana vermifl, benim hesab›ma yaz›yor, sol eli de
kendine kalm›fl. Bu mektup o iki el ile yaz›lm›flt›r. Haz›r
Mes’ut, Galip ve Süleyman Efendiler, Mustafa Çavufl,
Abdullah Çavufl selâm ediyorlar. Ben de baflta Hüsrev,
Bekir Bey umum kardefllerimize selâm ediyorum. Bilhas-
sa kay›npederiniz Hac› ‹brahim Beye ve muhtereme
hemflireme ve mübarek Bedreddin’e çok dua ediyorum.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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hürmete lây›k, aziz, sayg›n kad›n.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
mukadder: takdir edilmifl.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nakfletmek: kal›c› ve etkili olma-
s›n› sa¤lamak.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmün aley-
küm fleklindeki dua.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
umum: bütün.
vas›ta-i ifade: anlatma arac›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

bilhassa: özellikle.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hatt: güzel yaz›, hüsn-i hat,
kaligrafi.
hemflire: k›z kardefl, bac›.

hükmetmek: egemenli¤i al-
t›nda bulundurmak.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mahz-› hakikat: hakikatin ta
kendisi.
meleke: iktidar, maharet, be-
ceri, mizac, huy.
mesail: meseleler.
muhtereme: sayg› de¤er,

1. Biz Peygambere fliir ö¤retmedik. (Yâsin Suresi: 69.)
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 5 9 œ

Aziz, s›dd›k, müdakkik ahiret kardeflim, hizmet-i
Kur’âniyede arkadafl›m,

Evve lâ : Mektubunuzda, benim her mektubumun ba-

fl›nda 
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh yaz›lmas›n›n hikmeti-

ni soruyorsunuz. Bunun hikmeti fludur ki:

Kur’ân-› Hakîm’in hazain-i kudsiyesine, bana aç›lan
en birinci kap› o oldu¤udur. En evvel hakaik-› âliye-i
Kur’âniyeden flu ayetin hakikati bana zahir olmufl ve ek-
ser risalelerde o hakikat sereyan etmifltir.

Hem bir hikmeti fludur ki: ‹timad etti¤im mühim üstat-
lar›m›n mektuplar›n›n bafllar›nda istimal etmeleridir.

Hem mektubunuzda “yedi kebair”i soruyorsunuz. Ke-
bair çoktur; fakat ekberü’l-kebair ve mubikat-› seb’a ta-
bir edilen günahlar yedidir: Katl, zina, flarap, ukuk-› vali-
deyn (yani kat-› s›la-i rahîm), kumar, yalanc› flahadetlik,
dine zarar verecek bid’alara taraftar olmakt›r.

San iyen: Bu yaz mevsiminde hakaik-› Kur’âniyeye
nispeten meyveler hükmünde tevafuka dair hurufat-›
Kur’âniyenin nüktelerini beyan ediyorduk. fiimdi mev-
sim de¤iflmifl; huruftan ziyade, hakaika ihtiyaç vard›r.
Gelecek yaza kadar muvakkaten o kap›y› ihtiyar›m›zla
çalmayaca¤›z. Fakat o hurufa ait beyanat ne derece hak
oldu¤unu Mevlâna Camî’nin Divan›yla kardefllerimle te-
feül ettik. Dedik, “Yâ Camî! Bu hurufat-› Kur’âniyeye 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar..
dair: alakal›, ilgili.
divan: eskiden yaflam›fl flairleriin
fliirlerinin topland›¤› kitap.
ekberülkebair: kebairin en bü-
yü¤ü, büyük günahlar›n en büyü-
¤ü.
ekser: pek çok.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hazain-i kutsiye: kutsal hazine-
ler.
hikmet: gaye, maksat.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
huruf: harfler.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtiyar: irade, tercih.
istimâl: kullanma.
itimat: emniyet, güven.
kat-› s›la-i rahîm: h›s›m, akraba-
y› terk etme, alâkay› kesme.
katl: öldürme.
kebair: büyük günahlar, cezas›
büyük olan günahlar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mevsim: belirli vakit, hengâm,
dönem, devre.
mûbikât-› seb’a: yedi büyük gü-
nah, insan› felâkete götüren yedi
büyük günah. (öldürme, zina, içki
içmek, s›la-i rahimi terk, kumar
oynamak, yalanc› flahitlik, dine
zarar verecek bid’alara taraftar-
l›k.).

muvakkaten: geçici olarak.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki

her bir ba¤›ms›z bölüm.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tabir: ifade.
tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,

ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
ukuk-i valideyn: anaya ba-
baya itaatsizlik, sayg›s›zl›k,
anne babay› tan›mazl›k.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
zahir: aç›k, âflikar.
zina: ‹slam’›n haram sayd›¤›
nikahs›z olarak yap›lan cinsî
münasebet.
ziyade: çok, fazla.

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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dair beyan etti¤imiz nüktelere ne dersin?” Bir Fatiha
okuyup fal› açt›k. ‹flte baflta fal flu geldi:

@ rÒpªn°V pñrƒnd røoµne r∑Én> ¢rûn°TƒoN u§nN rRnG »peÉnL
rOnhnQ p∑GnQrOpG pC¬nërØ°nU rRnG ¬pc râr°ù«parônM ¬nf rÚpc

Yani, “Bu huruf öyle harf de¤ildir ki, ak›l ve idrak sa-
hifesinden gitsin. Öyle kudsî harf, öyle güzel, flirin hat,
daima kalbimin sahifelerinde yaz›lmal›, silinmemeli.”

Aciptir ki, bütün Divan›nda bu fala benzer mealde ya-
z› göremedik. Demek bu fal, Hazret-i Camî’nin kerame-
tinden bir nebze oldu.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said

Œ 2 6 0 œ
Mu’cizat-› Ahmediyeyi (a.s.m.) sana güzel ve tevafuk-

lu bir tarzda yazd›rd›m. Hüsrev kerametli kalemiyle bana
yazd›¤› gayet k›ymettar bir nüshay›, aynen ve tam tam›-
na muvaf›k gelmek flart›yla, size yazd›r›ld›; yak›nda gön-
derece¤im. Yan›n›zda yeni yaz›lan ‹’caz-› Kur’âniye gibi,
bana bir nüsha lâz›md›r. Fakat Haf›z›n kalemi oradaki
mevcut tevafuku tamamen muhafaza edememifl. Teva-
fukçu Hüsrev’in taht-› nezaretinde mâbeyninizde taksim
edip bana yadigâr bir “‹’caz-› Kur’ânî”yi müfltereken yaz-
san›z çok iyi olur.

ì®Õ
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kudsî: mukaddes, yüce.
mabeyn: ara, münasebet, iliflki.
meal: mana, anlam, mefhum.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin an-
lat›ld›¤› eser.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaf›k: uygun, münasip.
müfltereken: müflterek olarak,
ortaklafla, ortak olarak.
nebze: bir parça, az miktar.
nükte: yaz›da, resimde, sözde ve
davran›flta ince derin anlam, es-
pri.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
sahife: sayfa.
salisen: üçüncü olarak.
selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmün aley-
küm fleklindeki dua.
taht-› nezaret: gözetim alt›nda.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
yadigâr: bir kimseyi veya olay›
hat›rlatan eflya veya kimse.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beyan: anlatma, aç›klama.
dair: alakal›, ilgili.
divan: eskiden yaflam›fl flair-
leriin fliirlerinin topland›¤› ki-
tap.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fal: u¤ur, talih deneme.
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in bi-
rinci suresi.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.

hatt: güzel yaz›, hüsn-i hat,
kaligrafi.
hayrü’l-halef: halefin hay›rl›-
s›, bir kimsenin yerini alan ve
ona lay›k hareket eden kim-
se.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
huruf: harfler.
i’caz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n mu-
cizeli¤i, Kur’ân’›n yüksek, eri-
flilmez ifadesi.
i’caz-› Kur’aniye: Kur’an’›n

mucizeli¤i, yüksek ve eriflil-
mez ifadesi.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme,
anlama, kavrama kabiliyeti.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 6 1 œ
(14 fievval 1352, Kanun-i Sani 1394) (HAfi‹YE)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, müdakkik ahiret kardeflim ve mütefekkir
ve hakikatli arkadafl›m Re’fet Bey!

Evve lâ : Mektubunuzda Risale-i Nur’un mizanlar›n›
her okudukça, daha ziyade istifade etti¤inizi yaz›yorsu-
nuz. Evet kardeflim, o risaleler Kur’ân’dan al›nd›¤› için
kut ve g›da hükmündedir.

Her gün ihtiyaç g›daya hissedildi¤i gibi, her vakit bu
g›da-i ruhanîye ihtiyaç hissedilir. Senin gibi ruhu inkiflaf
edip, kalbi intibaha gelen zatlar okumaktan usanmaz. Bu
Kur’ânî risaleler, sair risaleler gibi tefekküh nev’inden de-
¤il ki, usanç versin; belki tegaddidir.

San iyen: Gavs-› Azam gibi, memattan sonra hayat-›
H›z›rîye yak›n bir nevi hayata mazhar olan evliyalar var-
d›r. Gavs’›n hususî ‹sm-i Azam› “Yâ Hayy” oldu¤u s›rr›y-
la, sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar oldu¤u gibi,
gayet meflhur Maruf-i Kerhî denilen bir kutb-i azam ve
fieyh Hayatü’l-Harranî denilen bir kutb-i azîm, Hazret-i
Gavs’tan sonra mematlar› hayatlar› gibidir. Beyne’l-evli-
ya meflhur olmufltur.

HAfi‹YE: Re'fet Beye vürut tarihidir.

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beynelevliya: velîler aras›nda, Al-
lah’›n sevgili kullar› aras›nda.lisen:
üçüncü olarak.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ehl-i kubur: kabir ehli, kabristan-
da gömülü olanlar.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
evvelâ: öncelikle.
gayet: son derece.
hakikatli: vefakâr.
hasenat: sevaplar.
Hay: gerçek hayat sahibi olan, Al-
lah.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
inkiflaf: geliflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intibah: uyan›fl.
‹sm-i âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
Kanun-› sâni: Ocak ay›.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
kut: yaflatacak g›da, yaflamak
için yenen fley, yiyecek, r›z›k.
kutb-› azam: en büyük kutup, di-
nî bir meslek veya grubun bafl›,
birçok Müslüman›n kendisine
ba¤land›klar› büyük evliyadan
zaman›n en büyük mürflidi.
kutb-i azîm: büyük kutup, büyük
veli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
memat: ölüm, vefat, irtihal, ahire-
te göç etme.
mizan: ölçü, denge.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-

flünen, her fleyi hikmetince,
ibret almak ve kavramak
üzere düflünen, düflünür.
nevi: çeflit.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
ruhanî: gözle görülmeyen,

cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat.
fievval: Arabî aylar›n onuncu-
su olup, ilk üç günü Ramazan

Bayram›d›r.
fieyh: tarikat dersi veren ma-
nevî lider, mürflit.
tefekküh: meyvelenme,
meyveli olma.
tegaddi: beslenme, g›dalan-
ma.
vakt: zaman, an.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Salisen: Tenekeci Mehmed Efendinin h›fz-› Kur’ân’a
çal›flmak niyeti çok mübarektir. Cenab-› Hak onu muvaf-
fak etsin. Elimizden geldi¤i kadar dua ile yard›m edece-
¤iz. Kur’ân-› Azîmüflflan’›n her bir harfinin ekalli on ha-
sene olmakla beraber; tekerrür ettikçe ve mübarek vakit-
lere rast geldikçe ve melek ve sair zîfluur ruhanîler k›ra-
atini dinledikçe her bir harfi öyle bir çekirdek olur ki, ha-
senat cihetinden öyle bir manevî sümbül teflekkül eder
ki, o sümbülün taneleri, tekellüm vaktinde a¤›zdan ç›kan
bir kelimenin havan›n dalgalar›n›n âyinelerinde temessül
eden milyonlarca o kelime gibi kelimelerin adedine bel-
ki müsavi gelir. Böyle her bir harfi bir hazine-i ebediye-
nin bir anahtar› olabilir, bir kudsî kelâm› kalbinde yaz-
mak ne kadar mukaddes bir hizmet oldu¤u aflikârd›r. ‹n-
flaallah Bedreddin çoklara bir hüsn-i misal olacakt›r, da-
ha çoklar›n› h›fz-› Kur’ân’a sevk edecektir.

Baflta Bedreddin, kay›npederin Hac› ‹brahim ve ahiret
hemflirem olarak ihvan›n›z›n bayram›n› tebrik ve selâm
ve dua ediyorum. Babacan orada ise ona çok selâm edi-
yorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ì®Õ
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selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmün aley-
küm fleklindeki dua.
sevk: yöneltme.
tekellüm: söyleme, konuflma.
tekerrür: tekrarlanma.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
âyine: ayna.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekal: daha az, en az, pek az,
en küçük.
hasene: sevap.
hazine-i ebediye: ebedî ve
sonu olmayan hazine, sonsuz
servet, zenginlik.

hemflire: k›z kardefl, bac›.
h›fz-› Kur’ân: Kur’ân’›n ezber-
lenmesi, Kur’ân-› Kerîm’i ta-
mam›yla ezberleme.
hüsn-i misal: güzel örnek.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
kelâm: söz, laf›z.
k›raat: Kur’ân-› Kerîm’in usûl
ve kaidelerine göre okunma-
s›.
kudsî: Allah’a mensup, Allah

ile ilgili.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müsavi: eflit.
niyet: maksat, meram.
ruhanî: ruha ait, ruhla ilgili,
ruhtan ibaret olan varl›k.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 6 2 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k, müdakkik, müfltak kardeflim Re’fet Bey!

Sen benimle ne kadar konuflmay› arzu ediyorsan, bel-
ki ondan ziyade ben arzu ediyorum. Fakat maatteessüf
müteaddit esbap taht›nda s›k›nt›l› bir vaziyetteyim. Hatta
bir-iki saatte buldu¤um bir f›rsat, yedi-sekiz mektubu yaz-
maya çal›fl›yorum. Ara s›ra benim yan›ma gelen Galip
dahi menedildi. Yaln›z bîçare fiaml› kald›, o da her vakit
gelemiyor.

Hem bu y›lanlar› yaraland›r›p bize canavarcas›na sal-
d›r›yorlar. Her f›rsattan s›k›nt› vermeye çal›fl›yorlar. Za-
ten ben mebuslardan hay›r beklemiyordum. Bunlara ilifl-
tiler, kald›rmad›lar, bütün bütün düflman ettiler. ‹flte ma-
atteessüf, bunlar dünyay› hat›r›ma getirdikleri için, tulû-
at-› kalbiye tevakkuf ediyor. Bafllar›n› yesin, bu ehl-i dün-
yan›n dünyas›n› düflünmek bana zehir oluyor. “Ben dün-
yan›za kar›flm›yorum; buna mukabil o pis dünyan›z› ba-
na düflündürmeyiniz” dedi¤im hâlde olam›yor. Ben de
Cenab-› Hakka niyaz ettim ki, bana kuvvetli bir sab›r, bir
tecrid-i zihin ihsan etsin ki, düflünmeyeyim. Lillâhilhamd
kalbime bu esas geldi ki: “Bu hizmet-i Kur’âniyede bafla
ne gelirse gelsin, hatta her günde birer bafl›m olsa da
kesilse, yine o hizmetin kudsiyetindeki lezzet-i ruhaniye aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.

bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
hat›r›na gelmek: bilinip unutulan
bir fley akla gelmek, an›msamak.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
lezzet-i ruhaniye: ruhanî lezzet

ve zevk, cismanî olmayan
lezzet.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
mebus: milletvekili.
men: yasak etme, engelleme.
mukabil: karfl›.
müdakkik: tetkik eden, ince-

den inceye araflt›ran.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
taht: alt.
tecrîd-i zihin: zihinden uzak-
laflt›rma, zihnini uzaklaflt›rma.
tevakkuf: duraklama, durma.
tulûat-› kalbiye: insan›n kal-
bine do¤an manalar.
vaziyet: durum.
vürud: gelme, ulaflma.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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mukabil geliyor ve kâfidir” diye kemal-i teslim ile kazaya
r›za, kadere teslim ve Cenab-› Hakka tefviz-i umur düs-
turunu rehber ittihaz ettim.

Nuh’a yazd›¤›m gibi, size de diyorum ki: Eskide bir
zat, haks›z bir mesle¤i hak zannederek, ondan ald›¤› bir
muhabbetle, diriyken derisinin soyuldu¤una tahammül
ederek kahramanâne bir tav›r gösterdi¤i gibi, acaba
ayn-› hak ve mahz-› hakikat ve bütün envar-› hakaik›n
menba ve madeni olan hakikat-i Kur’âniyeye hizmeti-
mizdeki kudsî lezzet, bu mülhitlerin muvakkat, ehemmi-
yetsiz iz’açlar›na ve kalbimizde açt›klar› yaralara tiryak ve
merhem olamaz m›? Elbette olur ve olmufl ve oluyor.

San iyen: Yemen imam› olan Zeydîler Seyyidi hak-
k›ndaki sualiniz hakikaten ehemmiyetli ve yümünlüdür.
Fakat meymenetsiz bir zamana rastgeldi. Hem zihnim
kapal›, hem hâl müsait de¤il, hem ve hem... Yaln›z bu
kadar var ki, meflhur ‹mam-› Zeyd sâdât-› azîmeden ve
eimme-i Âl-i Beyttendir. Ve müfrit fiialar› reddeden ve 
1¢o†paGnhsôdG oºoàrfnG GƒoÑngrPpG deyip Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i

Ömer’den teberriyi kabul etmeyen ve o iki halife-i zîflan›
hürmet edip kabul eden bir zatt›r. Onun etbalar› fiialar›n
en mutedili ve en Sünnîsidir. Bunlar hem ehl-i insaf ve
hem çabuk hakk› kabul eder bir taifedir. ‹nflaallah Veh-
habîlerin tahribat›n› tamire sebep olduklar› gibi, Ehl-i
Sünnet ve Cemaatten Zeydîlerin inhiraflar› dahi
istikamet kesb edip, Ehl-i Sünnete iltihak edip, imtizaç 
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imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma.
inhiraf: sapma.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
iz’aç: rahats›z etme, can s›kma,
bafl a¤r›tma, bunaltma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
kâfî: yeterli.
kahramanane: kahramanca, yi-
¤itçe, cesurca.
kesb: kazanma.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahz-› hakikat: hakikatin ta
kendisi.
menba: kaynak.
meslek: gidifl, usul, yol.
meymenet: kutluluk, u¤urluluk,
bereketlilik, bahtiyarl›k.
mukabil: karfl›.
mutedil: itidalli, ne az, ne çok; or-
ta hâlde bulunan, afl›r›ya kaçma-
yan.
muvakkat: geçici.
müfrit: ifrat eden, bir konu veya
bir iflte afl›r›ya kaçan.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sâdât-› azîme: büyük Seyyidler;
Hz. Peygamberin neslinden ge-
lenlerin büyükleri.
saniyen: ikinci olarak.
Seyyid: efendi, reis, bey, a¤a, ileri
gelen.
sünnî: itikat ve amel ile ilgili ko-
nularda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
mezhebinden olan Müslüman.
flia: Hz. Ali (r.a.) tarafl›s› olanlar,
Hz. Ali’nin taraftarl›¤›n› esas alan-
lar toplulu¤u, Alevî, fiiî.
tahammül: zor ve güç durumlara
karfl› koyabilme, katlanma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›rka.
tamir: onarma, düzeltme.
teberri: sevmeyip yüz çevirme,
uzaklaflma.
tefviz-i umûr: iflleri b›rakma, iflle-
ri birine verme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
Vehhabî: Muhammed bin Abdul-
vehhab taraf›ndan geçen as›rda
Arabistan’da meydana getirilen
‹slamî baz› meselelerde ifrat eden
ve Arap milliyetçili¤i yapan mez-
hep.
yümn: u¤ur, bereket.
zat: kifli, flah›s.
zihin: bilinç, dima¤.

ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in
tâ kendisi.
düstur: kanun, kural, esas.
ehemmiyetli: önemli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i insaf: insaf sahipleri,
merhametli olanlar, orta yolu
tutanlar.
Ehl-i Sünnet: ‹slâm› ilk günkü
safiyetiyle kabul ederek din-
den olmayan fleyleri kar›flt›r-
may›p, Hz. Peygamberin sün-

netinden ve yolundan ayr›l-
mayanlar.
Ehlisünnet Velcemaat: amel
ve inançta Hz. Muhammed ve
Ashab›na uyanlar.
Eimme-i Al-i Beyt: Al-i Beyt-
ten, Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) neslinden gelen
imamlar.
envar-› hakaik: gerçeklere
ait nurlar, hakikatlar›n par›lt›-
lar›.

etba: birinin sözüne, ifline,
mesle¤ine uyanlar.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’-
›n hakikat›, Kur’ân’›n ifade et-
ti¤i gerçek.
halîfe-i zîflan: flan ve flerefe
sahip olan halife.
hürmet: sayg›.
iltihak: kar›flma, kat›lma.

1. Gidiniz. Siz Rafizîlerdensiniz.

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 539



edecekler. Bu ahir zaman çok çalkalan›yor, bu fitne-i ahir
zaman acip fleyler do¤uraca¤›n› ihsas ediyor.

Risalelerle alâkadar arkadafllara selâm ve Bedreddin
ve hemflireme ve Hac› ‹brahim’e dua ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ 
Œ 2 6 3 œ

(15 fiubat 1934)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, dikkatli kardeflim Re’fet Bey!

Evve lâ : Onuncu Sözün Birinci ‹flaretinin ahirinde,
“Evet, bir fleyden her fleyi yapmak ve her fleyi bir tek fley
yapmak her fleyin Hâl›k›na has bir ifltir.” fiu cümle hem
Yirmi ‹kinci Sözün Lem’alar›nda, hem Otuz Üçüncü
Mektubun pencerelerinde, hem Yirminci Mektubun on
bir kelimelerinde izah ve ispat edilmifltir. Buradaki külli-
yet nisbî ve örfîdir. “Bir fleyden her fleyi yapmak”taki
murat, bütün dünyan›n mevcudat›n› bir fleyden yapmak
ve icat etmek de¤ildir. Belki ondaki murat, bir fleyden ya-
ni bir katre sudan, bir insan›n, bir hayvan›n her fleyini, acip: tuhaf, hayrette b›rakan.

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
ahir: son.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
fitne-i ahirzaman: ahirzaman fit-
nesi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihsas: hissetirme, sezdirme.

ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
katre: damla.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
murâd: maksat, meram.

nisbî: birbirine göre, öncekine
göre.

örfî: örfle ilgili, adetle ilgili, ör-
fe ait, günlük uygulanan ka-
nunlara ba¤l› olmay›p âdetler
ve zaman›n gerektirdi¤i flekil-
de olan.

risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki

her bir ba¤›ms›z bölüm.

selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmün aleyküm fleklindeki
dua.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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her eczas›n›, her bir cihazat›n› halk ediyor ve bir fley olan
topraktan nebatat ve hayvanat›n her bir fleylerini ondan
halk eder demektir. Hem “Her fleyi bir tek fley yapmak”
cümlesindeki külliyet, mukayyettir, nisbîdir. Yani insan›n
yedi¤i her nevi taamdan o insanda basit bir cilt ve bir
kan ve bir et ve hakeza...

Elhâs›l: Bu külliyetten maksat odur ki, bir fleyi çok
muhtelif eflyaya çevirmek ve birçok muhtelif eflyay› da bir
tek fley yapmak, ancak Hâlik-› Külli fiey’e mahsustur.

San iyen: Minhacü’s-Sünne’yi kendi hatt›nla yazd›¤›-
na çok memnun oldum. Senin kalemin merhum Abdur-
rahman’›n kalemi gibi bana flirin geliyor.

Sa l i sen : Tenekeci Mehmed Efendinin h›fza baflla-
mas› mübarektir. Allah muvaffak etsin. Biz ona dua ile
yard›m ediyoruz. O da okudukça bize dua ile yard›m et-
sin. Bedreddin’e ve validesine ve ceddine dua ediyorum.
Sezai Bey benim nazar›mda Isparta’n›n bir Zekâisidir.
Ben de onu görmek istiyorum. Fakat flimdi maddeten,
manen k›flt›r. Zaten sizlere demifltim ki, Said’in flahs›n›n
ehemmiyeti yoktur ki, sohbetine arzu edilsin. Üstad›n›z
olan Said ise, her bir risaleyi açt›kça onunla sohbet eder-
siniz. Ahiret kardefliniz olan Said ise, her sabah akflam
dergâh-› ‹lâhîde dua vas›tas›yla sizinle beraberdir. Sezai
Bey, Üstad›n›, kardeflini istedi¤i vakit görebilir. 
1 o¬j'ônJ r¿nG røpe lôr«nN u…pór«n©oªrdÉpH o™nª°rùnJ kaidesiyle iflitmesi gör-

mekten çok evlâ olan flahs-› Said’i görenler, baz› piflman
olur, “Keflke görmeseydim” der. Bu, davula benziyor;
uzaktan sesi iyi geliyor, yak›nda bofl görünüyor.
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man Said Nursî’nin Lem’alar kita-
b›nda yer alan bir eserinin ad›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nazar: huzur, kat, yan, ön, nez-
dinde.
nebatat: bitkiler.
nev: çeflit, tür.
nisbî: nispetle olan, k›yaslama ile
olan, göreli, izafî.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
flahs: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
taam: yemek, yiyecek.
üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.
Üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
valide: ana, anne.
vas›ta: arac›l›k.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
cedd: dede, büyük baba, ata.
cihazat: uzuvlar, organlar.
cild: deri.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
evlâ: daha uygun, daha lây›k,
daha iyi.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-
c›s›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hayvânât: hayvanlar.

h›fz: Kur’ân’› ezberleme.
kaide: kural, esas, düstur.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
maddeten: maddî olarak.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
maksat: gaye.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
Minhacüssünne: Bediüzza-

1. Muaydî’yi dinlemen görmenden daha hay›rl›d›r.
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Baflta Hüsrev, Bekir Bey, Lütfi, Rüfltü, Haf›z Ahmed,
Sezai, Keçeci fieyh Mustafa, Tenekeci Mehmed Efendi
gibi has kardefllerinize selâm ve dua ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ 
Œ 2 6 4 œ

3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pª°rSÉpH
4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz kardeflim Re’fet Bey!
Bu sabah namazdan sonra bafl›m› çevirdim, Re’fet

Beyi gördüm zannettim. Geceleyin bir torba bal ve için-
de dolu alt›n, mübarek bir talebeme veriyordum. Arkam-
daki zat demek Re’fet Beyin kalp ve ruhunu tafl›yor.
Hem dellâl› oldu¤um hazinenin en k›ymettar, en tatl› fle-
yi bizim vas›tam›zla sat›n almak istiyor. Sonra gördüm ki,
senin ikinci bir nüshand›r (yani Seyranî’dir.)

O rüyada ikiniz hissedars›n›z, paylafl›rs›n›z, her ne
ise... Sizin bu defa yazd›¤›n›z Söz ziyade hofluma gitti¤i
için, evvelce sana dedi¤im gibi, baflka hatlara nispeten
senin hatt›n gözüme eski dost göründü¤ünün s›rr›n› an-
lad›m ki, merhum biraderzadem Abdurrahman’›n hatt›na
benziyor. Bu hat kendini göstermeli. ‹fltiyak›n oldukça
böyle intihap etti¤in risaleleri yazsan›z mübarek olur.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden, tan›tan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelce: daha önce.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
intihap: seçme.
‹fltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi; gönül, dil.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,

u¤urlu.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
risale: konu, bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmün aleyküm fleklindeki
dua.

fieyh: tarikat dersi veren ma-
nevî lider, mürflit.
talebe: ö¤renci.
vas›ta: arac›l›k.
zat: flah›s.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Hulûsî, Abdurrahman’›n yerine çendan geçmifl. fiu
yaz› müflabeheti bana müjde ediyor ki, bir Abdurrahman
Re’fet’ten de ç›kacak. Mürekkep hakk›nda düflündü¤ün
iyidir. Elde gezecek, güzel olmak flart›yla sabit olsun.
Kendinize yazd›¤›n›z parlak olsun. Çünkü, mütalâaya ifl-
tiyak ve ifltihay› açar.

Yeni Sözler ile alâkadarl›k edenlere, evvelki üç Haf›z
ile mutaf Haf›z Mahmud Efendiye selâm, hem dua edi-
yorum. Sebat etsinler; onlar› kardafl dairesine dâhil etmi-
flim, talebe dairesine girmeye çal›fls›nlar. Siz kimi intihap
etseniz benim de kabulümdür. Hoca ‹smail Hakk› Efen-
diye çok selâm ve dua ediyorum. Madem az adam ile ko-
nuflan ‹flaratü’l-‹’caz onunla hayli konuflmufl, ben de o
zat› ale’r-re’s-i vel’ayn kabul ediyorum. ‹flaratü’l-‹’caz ile
iktifa etmesin. ‹flaratü’l-‹’caz’› tefsir eden ve hakaik›n› ay-
d›nlatt›ran ve göz görür derecesinde gösteren Sözleri,
Mektuplar› okusun. Hususan Yirmi Beflinci, Yirmi Alt›n-
c› Sözleri, Yirminci ve Otuz Üçüncü Mektuplar› gibi inti-
hap etti¤i risaleleri de okusun. Baflta Bekir ve Hüsrev
kardafllar›ma selâm ve dua ederim ve dualar›n› isterim.

Vehhabî meselesi dünkü gün elime geçti, bakt›m sana
göndermek ruhum istedi. Baflka bir surette Re’fet kendi
geldi, kendi kitab›n› kendine götürdü.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ì®Õ
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suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
Vehhabî: Muhammed bin Abdul-
vehhab taraf›ndan geçen as›rda
Arabistan’da meydana getirilen
‹slamî baz› meselelerde ifrat eden
ve Arap milliyetçili¤i yapan mez-
hep.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

alerre’s-i vel’ayn: bafl ve göz
üstüne.
alâkadar: ilgili, iliflki.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dâhil: giren, kat›lan.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hususan: bilhassa, özellikle.

iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
intihap: seçme.
ifltiha: fazla istek, arzu.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

mesele: konu.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
risale: konu, bölüm.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
Sebat: sabit durma, kararl›l›k.
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Senin ve Hüsrev’in yaz›lar› beni hiç yormuyor. Çünkü yan-
l›fllar› azd›r. Fakat baflkalar, bir defa kendileri tashih etmeden
bana geliyor. Haf›zama itimat edip, yaln›z tashih edip yorulu-
yorum. Sairlerin yazd›klar›n› sizler mukabele edip, ba’dehü
bana gönderseniz daha iyi olur.

ìÕ 

Œ 2 6 5 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k, gayyur, ciddî kardefllerim Re’fet Bey,

Hüsrev Efendi!

Sizler çoklar›n medar-› intibah› oldunuz ve hüsn-i mi-

sal oldunuz. 
4 pπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG s›rr›nca vas›tan›zla ve size

iktida ile hizmet-i Kur’âniyeye girenlerin kazand›klar› ha-
senat›n bir misli, inflaallah sahife-i a’malinize geçer. Bu
defaki, isimlerini yazd›¤›n›z Haf›z Bekir, Haf›z Tahir, Ha-
f›z fiükrü Efendileri kardefl kabul ettim. Talebe olmaya
da çal›fls›nlar, selâm›m› onlara tebli¤ ediniz. Size bu defa
avam-› mü’minin hakk›ndaki keramete benzer ifller
nev’inden ve ma’venet-i ‹lâhiye tesmiye edilen iki cüz’î
hâdiseyi söyleyece¤im:

Bir inc i s i : Bir-iki arkadafl›m›z On Dokuzuncu Mektu-
bu yazm›fllar. Birisinin dördüncü cüz’ünde salâvat-› fleri-
fe iki-üç sahife müstesna üç dört salâvattan baflka bütün 

avam-› mü’min: mü’minlerin
avam tabakas›, mü’minlerin
avam k›sm›.
aziz: de¤erli.
ba’dehü: bundan sonra, ondan
sonra.
ciddî: gerçek, hakikat.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az.
gayyur: çok gayretli, çok çal›fl-
kan.
hâdise: olay.
hasenat: sevap.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hüsn-i misal: güzel örnek.
iktida: tabi olma, uyma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
itimat: dayanma, güvenme.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
medar-› intibah: uyan›fl sebebi,

uyanma vesilesi.
misl: kat; efl.
muavenet-i ilâhîye: Allah’›n
yard›m›.
mukabele: karfl›l›kl› okuma.
müstesna: kaide d›fl›, kural
d›fl›.
nev: cins.
sahife: sayfa.

sahife-i a’mal: amellerin say-
fas›; yap›lan ifllerin yaz›lm›fl
oldu¤u sayfa.
salâvat: Hz. Muhammed’e
rahmet ve esenlik dileme, sa-
lât ve selam etme.
salâvat-› flerife: Hz. Muham-
med (a.s.m.) için yap›lan dua-
lar.

s›dd›k: hakikat› kabul eden.
s›r: gizli hakikat.
talebe: ö¤renci.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
vas›ta: arac›l›k.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
4. Sebep olan yapan gibidir. 
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salâvatlar birbirine bak›yor. Ben de hayrette kalarak ifla-
retler koydum. Di¤erinde ikinci, üçüncü cüz’ünde befl al-
t› sahife müstesna, bütün sahifelerde salâvatlar› birbirine
muvazi, birbirine bak›yor, iflaretler vazettim. Kime gös-
terdim, hayrette kald›. Görenler müttefikan karar verdi-
ler ki, umum Sözlerde manevî i’caz-› Kur’ân’›n bir flua›
in’ikâs etti¤i gibi, On Dokuzuncu Mektuptan bilhassa
Mu’cizat-› Ahmediyenin bir nevi flua› salâvat-› flerife su-
retinde in’ikâs etmifltir. Hem görenler karar verdiler ki,
Sözlere mahsus bilhassa On Dokuzuncu Mektuba has bir
tarz-› hat var. E¤er o tarz hatta tevfikan yaz›lsa, çok ga-
rip letafetler görünecektir. Her vakit mus›rrâne, her ya-
zana “Seyrek ve güzel yaz›n›z” derdim. fiimdi anlafl›l›yor
ki, o manevî has hatt› tavsiye etmek için, intak-› hak ka-
bîlinden bana söylettiriliyordu. fiu hakikati ve manevî
tarz-› hatta en yak›n, Küçük Haf›z Zühtü’nün ve Eflref’in
ve Kuleönülü Mustafa’n›nd›r ki, o muvafakat, müvazenet
onlar›n hatt›nda daha ziyade görünüyor. Her vakit ben
görüyordum, dikkatli yazanlar da baz› bir sat›r atl›yor, bir
kelime yanl›fl yazmayan bir sat›r yanl›fl yaz›yordu. Me-
¤erse, Sözlerdeki fevkalâde bir letafetin eseri olarak te-
vafukat atlatt›r›yor.

‹kinci hâdiseyi yazmaya kâ¤›d›m›z müsait olmad›¤›n-
dan kestim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ì®Õ
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rahmet ve esenlik dileme, salât
ve selam etme.
salâvat-› flerife: Hz. Muhammed
(a.s.m.) için yap›lan dualar.
suret: biçim, flekil, tarz.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tarz: biçim, flekil.
tarz-› hat: yaz› flekli.
tevafukat: uygunluk.
tevfikan: uygun olarak, uyarak,
uygun düflürerek.
umum: bütün.
vaz: koyma, konulma.
ziyade: çok, fazla.

bilhassa: özellikle.
cüz: k›s›m, parça.
fevkalâde: ola¤anüstü.
garip: hayret verici.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
intak-› bilhak: Hakk›n söylet-

mesi, Cenab-› Hakk›n konufl-
turmas›.
kabil: türlü, gibi.
letafet: güzellik.
mahsus: baflkas›nda bulun-
mayan, bir fleye has olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
Mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-

rarl› bir flekilde.
muvafakat: uyma, uyuflma,
uygunluk.
muvazenet: denge.
müsait: uygun, münasip.
müstesna: ayr› tutularak, ha-
riç, ayr›k.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.
nev: tür, çeflit.
sahife: sayfa.
salâvat: Hz. Muhammed’e

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 6 6 œ
Re’fet Bey!

Senin çok antika iki mu’cize-i kudret, müzehanemi
tezyin etti. Adî zannetti¤imiz fleylerde ne kadar harikulâ-
de ifller bulundu¤unu ihtar ediyorlar. fiu On Dokuzuncu
Mektupta ikinci, üçüncü cüz’ünde salâvat-› flerifenin her
sahifede birbirine bakmas› tesadüf ifli olamaz. Çünkü, te-
sadüf onda bir tevafuk eder. Bu ise onda dokuz tevafuk
var.

Demek ne fluursuz tesadüfün ifli ve ne de benim ve ne
de kâtiplerin düflünüflüdür. Çünkü ben yeni anl›yorum,
kâtipler benden sonra anlad›lar. Demek gaybî bir kas›t
ve iradeyle, umum Sözler’de ve bilhassa On Dokuzuncu
Mektuptaki salâvat-› flerifede harika bir letafeti irade et-
mifl. O tevafukat ise, gaybî bir kas›t ile derç edilen bir be-
lâgat ve letafetin tereflfluhat›d›r.

Said Nursî
ì®Õ 

Œ 2 6 7 œ
(11 Nisan 1934, Çarflamba)

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, müdakkik, merakl› kardeflim Re’fet Bey,

Nam›n›za yaz›lan On ‹kinci Lem’an›n izaha muhtaç
noktalar›n›n izah›na flimdilik ihtiyaç yoktur. As›l maksat, 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
aziz: de¤erli.
belâgat: bir fleyde sakl› bulunan
derin anlam.
bilhassa: özellikle.
cüz: k›s›m, parça.
derç: toplama, bir araya getirme.
gaybî: görünmeyen.
harika: ola¤anüstü.
harikulâde: çok güzel, mükem-
mel.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-

latma.
kas›t: bile bile yapma, isteye-
rek bir ifle girme.
kâtip: yazan, yaz›c›.
letafet: güzellik.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.
muhtaç: ihtiyac› olan.
müdakkik: tetkik eden, ince-

den inceye araflt›ran.
müzehane: antika eserlerin
sergi yeri, müze.
nam: ad, isim.
salâvat-› flerife: Hz. Muham-
med (a.s.m.) için yap›lan dua-
lar.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tereflfluhat: damlamalar, s›-

z›nt›lar.
tesadüf: rastgelme, rastlant›;
önceden bilinmeyeni, hesap-
lanmayan karfl›laflma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: uygunluk.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
umum: bütün.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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âyâta gelen evham›n def’ine kifayetidir. Ve bu nokta-i
nazarda kâfi derecede herkes fehmeder. Her risalede
herkesin hissesi var, fakat herkes her fleyini bilmek lâz›m
de¤ildir. Mirkatü’s-Sünnet ve vahdetülvücuda dair iki ri-
saleyi nas›l buldunuz? Elbette k›ymetflinas nazar›n onlar›
takdir etmifl.

Bu defaki sualinizin iki ciheti var: Biri, s›rr-› Âl-i Aba
ciheti ki, o s›rd›r. Ben o s›rr›n ehli de¤ilim ki, cevap ve-
reyim, yahut her bir s›rr›n izhar› kaleme gelmez. Çünkü,
Hakikat-i Muhammediyenin bir cilvesi o Âl-i Abada teza-
hür ediyor. ‹kinci cihet-i zahirîsi ise zahirdir.

Ezcümle: Sahih-i Müslim’de Ümmü’l-Mü’minîn Âifle-i
S›dd›ka’dan (r.anha) mervîdir ki, demifl:

nAÉnéna nOnƒr°SnG môr©n°T røpe lπsLnôoe l•rôpe p¬r«n∏nYnh mónZ nIGnónZ t»pÑsædG nênônN
ränAÉnL sºoK o¬n∏nNrOnÉna oør«°nùoërdG nAÉnL sºoK (p¬«/a) o¬n∏nNrOnÉna oøn°ùnërdG
nÖpgròo«pd *Goój/ôoj ÉnªsfpG:n∫Énb sºoK o¬n∏nNrOnÉna w»p∏nY nAÉnL sºoK Én¡n∏nNrOnÉna oánªpWÉna

1 GkÒ/¡r£nJ rºocnôu¡n£ojnh pâr«nÑrdG nπrgnG ¢nùrLuôdG oºoµ`rænY
‹flte bu hadis-i flerif gibi, Kütüb-i Sitte-i sahihada bu

mealde kesretli hadisler vard›r ki Âl-i Abay› gösterir. Bir
zat def-i beliyyat için istiflfâ ve istiflfa' için böyle demifl:

ánªpWÉnërdG pAÉnHnƒrdG nQÉnfÉn¡pH »/ØrWoG lá°nùrªnN »/d
2 ánªpWÉnØrdGnh ÉnªogÉn`ærHGnh À'†ǹ JrôoªrdGnh »'Øn£°rüoªrdnG

BARLA LÂH‹KASI | 547

dair: ait, alakal›, ilgili.
def: mâni olma, savmak, uzaklafl-
t›rma.
def-i beliyyat: belâlar›n defedil-
mesi.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fehm: anlay›fl.
Hakikat-i Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hisse: pay, nasip.
istiflfâ: flifa isteme hastal›ktan
kurtulup iyi olmay› isteme, sa¤l›k
çaresi arama.
istiflfa': flefaat isteme, yard›m di-
leme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâfî: yeterli.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ymetflinas: k›ymet bilen, k›y-
met tan›yan, de¤er bilen.
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
terlilik.
Kütüb-i Sitte-i hadisiye: Kütüb-i
Sitte-i Sahiha, alt› sahih hadis ki-
tab›.
lâz›m: gerkli, lüzumlu.
meal: mana, anlam, mefhum.
mervi: rivayet edilen, nakledilen.
Mirkatü’s-Sünnet: Peygamberi-
mizin (a.s.m.) sünnetine uyman›n
dereceleri, basamaklar›.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
risale: kitap, eser, konu, bölüm.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› Âl-i aba: Al-i Aba’n›n s›rr›
hz. peygamberin cübbesinin alt›-
na ald›¤› kiflilerle ilgili ince s›r.
sual: soru.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
Ümmü’l-Mü’minîn: mü’minlerin
anneleri; Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) zevceleri hakk›nda kulla-
n›lan bir tabir.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si: varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Peygamber (a.s.m.) bir sabah üzerinde siyah k›ldan yap›lm›fl ve üstü deve semeri flekilleri
ile nak›fll› bir aba oldu¤u halde ç›kageldi. Derken Ali’nin o¤lu Hasan geldi. Resulullah onu
bu aban›n içerisine ald›. Sonra Hüseyin geldi. Onu da Hasan’›n yan›na koydu. Sonra Fat›ma
geldi. Onu da abas›n›n içerisine ald›. Sonra Ali geldi. Onu da oraya ald›. Sonra Resulullah flu
ayeti okudu: “Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.” (Ahzab Su-
resi: 33.) (Müslim, Fezâilü’s-Sahabe: 61; Tirmizî, Edeb: 49; Müsned, 6:162.)

2. Benim beflim vard›r ki, onunla k›r›c› veba ateflini söndürürüm. [Bu befl] Mustafa, Murtaza,
iki o¤lu Hasan ve Hüseyin ve Fat›ma’d›r. (Mecmuatü’l-Ahzab, 3:505.)

Âl-i Aba: Hz. Peygamberi ve
yak›n akrabas›n› ifade eden
bir terimdir. Aba ehli befl kifli;
Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) kendisiyle beraber k›-

z› Fat›ma, damad› Hz. Ali ve
torunlar› Hz. Hasan ile Hz. Hü-
seyin’in üzerini mübarek aba-
s›yla örttü¤ünden bu isimle
an›lmaktad›rlar.

cihet: yön.
cihet-i zahirî: iflin zahir yönü,
iflin görünen taraf›.
cilve: tecelli, iyi flekilde orta-
ya ç›kma.
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Gücenme, flimdilik bu kadar. Senin mektubunda isim-
leri zikredilen her birerlerine ayr› ayr› selâm ve dua edi-
yorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

Eüzü s›rr›na dair yaz›lan On Üçüncü Lem’an›n yedi ‹fla-
retini gönderdim. Bakars›n›z, izah› de¤il noksan› varsa bil-
diriniz.

ìÕ 

Œ 2 6 8 œ

(9 May›s 1934 Çarflamba)

3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pª°rSÉpH
4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, müdakkik kardeflim Re’fet Bey!

Evve lâ : Nevzad-› Mübarek’in dünyaya gelmesini, si-
zin için bir fâl-i hay›r olarak tebrik ediyorum. ‹nflaallah 
5 »'ãr̀ fo’rÉnc oôncsòdG ¢nùr«ndnh s›rr›na mazhar olacak As›m Bey

gibi senin de bir k›z evlâd› dünyaya gelmesi, meflre-
bimizde en mühim esas flefkat oldu¤u cihetiyle ve flefkat 

aziz: de¤erli.
cihet: yön.
dair: ait, alakal›, ilgili.
evvelâ: öncelikle.
fâl-i hayir: iyi hâl, iyi alâmet,
hayra iflaret.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
s›r: gizli hakikat.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
zikir: anma, bildirme.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
5. Erkek, kad›n gibi de¤ildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 36.)
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kahramanlar› k›zlar oldu¤undan ve en sevimli mahlûk
bulundu¤undan, daha ziyade tebrike flayans›n›z. Zanne-
derim, bu zamanda erkek çocuklar›n tehlikesi daha çok.
Cenab-› Hak onu sizlere medar-› teselli ve ünsiyet ve evi-
nize küçük bir melâike hükmüne getirsin. “Rengigül” is-
mi yerine “Zeynep” olsa daha münasiptir.

San iyen: Hikmetü’l-‹tiazenin, besmele-i flerifenin
s›rlar›na dair senin ve fierif Efendinin ifadeleriniz k›sad›r.
Tenkit mi, takdir mi anlafl›lm›yor. Zaten mükerreren de-
mifltim. Herkes her risalenin her meselesini anlamas›na
muhtaç de¤il. Ne kadar anlarsa kâfidir.

Salisen: Âlem-i misal, âlem-i ervahla âlem-i flahadet or-
tas›nda bir berzahd›r. Her ikisine birer vecihle benzer. Bir
yüzü ona bakar, bir yüzü de di¤erine bakar. Meselâ, âyi-
nedeki senin misalin sureten senin cismine benzer. Mad-
deten senin ruhun gibi lâtiftir. O âlem-i misal; âlem-i er-
vah, âlem-i flahadet kadar vücudu kat’îdir. (HAfi‹YE) Acaip ve
garaibin meflheridir, ehl-i velâyetin tenezzühgâh›d›r.

Küçük bir âlem olan insanda kuvve-i hayaliye oldu¤u
gibi, büyük bir insan olan âlemde dahi, bir âlem-i misal
var ki, o vazifeyi görüyor. Ve hakikatlidir; kuvve-i haf›za
Levh-i Muhfuz’dan haber verdi¤i gibi, kuvve-i hayaliye
dahi âlem-i misalden haber verir.
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maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
melâike: melekler.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
misal: benzer, örnek.
muhtâc: ihtiyac› olan.
mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak, tekrar be tekrar.
münasip: yak›fl›r, yarafl›r, lây›k.
risale: konu, bölüm.
Salisen: üçüncü olarak.
Saniyen: ikinci olarak.
s›r: gizli hakikat.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bariyle.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
takdir: be¤enme.
temesü’lât: bir flekil veya surete
girme, cisimlenme, benzeflme.
tenezzühgâh: gezinti yeri, gam,
keder ve s›k›nt›y› giderecek yer.
tenkîd: elefltirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.
ziyade: çok, fazla.

HAfi‹YE: Bence âlem-i misalin vücudu meflhuttur. Âlem-i flahadet gibi ta-
hakkuku bedihîdir. Hatta rüya-i sad›ka ve keflf-i sad›k ve fleffaf fleylerdeki
temessülât bu âlemden o âleme karfl› aç›lan üç penceredir; avama ve her-
kese o âlemin baz› köflelerini gösterir.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.
âyine: ayna.

berzah: iki fley aras›ndaki
yer.
dair: ait, alakal›, ilgili.
ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
garaip: tuhaf, flafl›lacak, hay-
ret edilecek fleyler.
hafliye: dipnot.
Hikmetülistâze: Allah’a s›¤›n-
man›n sebepleri ve faydalar›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-

t›fl.
kâfî: yeter, kâfi gelir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü,
h›fzetme, unutmama kuvveti.
kuvve-i hayaliye: hayal duy-
gusu, hayal gücü.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin;
cismanî olmayan, ruhanî.
Levh-i Mahfuz: korunmufl
levha, Allah’›n ezelî ilmiyle
kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›l› oldu¤u levha.
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Baflta Hüsrev, Bekir Bey, Rüfltü, Lütfi, Haf›z Ahmed,
Sezai, üç Hoca, üç Mehmed, hanenizdeki üç masum ve
kay›npederin olarak oradaki kardefllerimize selâm ve dua
ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ì@Õ 

Œ 2 6 9 œ

30 May›s 1934, Çarflamba

3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ /¬pª°rSÉpH
4 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, müdakkik, merakl› kardeflim Re’fet Bey,

Senin bende bir üstad›n, bir kardeflin, bir dostun var.
Üstad›n› her risale içinde görüp görüflürsün. Kardeflini
sabah akflam dergâh-› ‹lâhîde, manen ve hayalen, o se-
ni dua ile gördü¤ü gibi, sen de onu o suretle görebilirsin.
Bendeki dostunu görebilmek için buraya gelmekte zah-
met çekme. Çünkü, o dostun ziyarete liyakati yoktur. O
bir, siz çoksunuz. ‹nflaallah o gelir, sizi orada ziyaret eder.

aziz: de¤erli.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.
hayalen: hayalî bir flekilde.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
ne: ev, mesken.

risale: konu, bölüm.

s›dd›k: hakikat› kabul eden.

suret: biçim, flekil, tarz.

üstat: ö¤retici, ö¤retmen.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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1 »'ã`rfo’rÉnc oôncsòdG ¢nùr«ndnh ayetine dair flimdi cevap verme-

ye vaktim müsait de¤il. S›hhatini bilmiyorum, fakat riva-
yet ediliyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm fer-
man etmifl ki: “O¤lan çocu¤unu seviniz.” Demifller:
“K›zlar› ne için istisna ettin?” Ferman etmifl ki: “K›zlar
kendi kendini sevdirirler, onlar f›traten sevimlidirler.”
Evet, k›z, flefkat ve cemalin mazhar› oldu¤undan, erkek
çocu¤undan daha ziyade sevilir. Bahusus bu zamanda
ebeveyn hakk›nda k›zlar daha mübarektir. Çünkü, tehli-
ke-i diniyeye çok maruz olmuyorlar.

‹ k inc i  sua l in :  ‹brahim Hakk›, “Cû, ‹sm-i Azamd›r”
demesinin murad›n› bilmiyorum. Zahiren manas›zd›r,
belki de yanl›flt›r. Fakat ism-i Rahman madem çoklara
nispeten ‹sm-i Azam vazifesini görüyor; manevî ve mad-
dî cû ve açl›k o ‹sm-i Azam›n vesile-i vüsulü oldu¤una ifla-
reten, mecazî olarak, “Cû, ‹sm-i Azamd›r, yani bir ‹sm-i
Azama bir vesiledir” denilebilir.

Mübarek hanenizdeki masumlara dua ve ders arkadafl-
lar›na umumen selâm ediyorum.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Kardefliniz

Said Nursî

ì@Õ 
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bütün mahlûkat› rahmet ve mer-
hametle kuflatan ve kendisine
itaat eden-etmeyen diye ay›rt et-
meden herkese her türlü ihsanda
bulunan manas›nda Cenab-› Hak-
ka ait isim.
istisna: ay›rma, ayr› tutma, ben-
zerlerinin d›fl›nda b›rakma.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: tesir alt›nda.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müsait: elveriflli, uygun, muvaf›k.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rim olan peygamber hz. Muham-
med (a.s.m).
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
sual: soru.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tehlike-i diniye: dini aç›dan teh-
like.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vesile: bahane, sebep.
vesile-i vusul: kavuflma sebebi,
kavuflma vesilesi.
zahiren: görünüflte.
ziyade: fazlas›yla.

aleyhissalatü vesselâm: “sa-
lat ve selâm onun üzerine ol-
sun”, anlam›nda peygamberi-
mizin ismi duyulunca söylen-
mesi sünnet olan ona özgü
bir duad›r.

bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.

cemal: güzellik, Cenab-›
Hakk’›n lütuf ve ihsan› ile te-
cellisi.
cû: kar›n a¤r›s›, karn›n açl›k
sebebiyle a¤r›mas›.
dair: ait, alakal›, ilgili.
ebeveyn: ana baba.
ferman: emir, buyruk.

f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
hane: ev, mesken.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n
bin bir isminden en büyük ve
manaca di¤er isimleri kuflat-
m›fl olan›.
ism-i Rahman: Rahman ismi,

1. Erkek, çocuk k›z gibi de¤ildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 36.)
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 7 0 œ

20 Haziran 1934, Çarflamba

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, merakl› kardeflim Re’fet Bey,

Mektubunda letaif-i aflereyi sual ediyorsun. fiimdi tari-
kati ders vermek zaman›nda olmad›¤›mdan, tarik-› Nak-
flî muhakkiklerinin letaif-i aflereye dair eserleri var. fiim-
dilik vazifemiz ise, istihrac-› esrar oldu¤undan, mevcut
mesaili nakil de¤ildir. Gücenme, tafsilât veremiyorum.
Yaln›z bu kadar derim ki:

Letaif-i aflere; ‹mam-› Rabbanî kalp, ruh, s›r, hafî, ah-
fa, insanda anas›r-› erbaan›n her bir unsurdan o unsura
münasip bir lâtife-i insaniye tabir ederek, seyr-i sülûkta
her mertebede bir lâtifenin terakkiyat› ve ahvalinden ic-
malen bahsetmifltir.

Ben kendimce görüyorum ki, insan›n mahiyet-i cami-
as›nda ve istidad-› hayatiyesinde çok letaif var; onlardan
on tanesi ifltihar etmifl. Hatta hükema ve ulema-i zahirî
dahi, o letaif-i aflerenin pencereleri veyahut numuneleri
olan havass-› hamse-i zahirî, havass-› hamse-i bât›na di-
ye o letaif-i aflereyi baflka bir surette hikmetlerine esas
tutmufllar.

ahfa: çoz gizli, pek gizli.
ahval: haller, durumlar.
anas›r-› erbaa: dört temel unsur:
hava, su, toprak, atefl.
aziz: de¤erli.
dair: ait, alakal›, ilgili.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
hâfî: gizli, sakl›.
havâss-› hamse-i bât›na: kalbe
ba¤l› befl duygu:.
hikmet: felsefe; kainattaki ve ya-
rat›l›fltaki gayeleri araflt›rma.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
icmal: öz, özet.
insaniye: insanlar.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
latife: kalbe ba¤l› hassas bir duy-
gu.
letaif: manevî duygular.
letaif-i aflere: on lâtif duygu, on
âdet lâtifeler.
mahiyet-i camia: çok manalar›,
vas›flar› içinde toplayan mahiyet,
kabiliyet.
mertebe: derece.
mesail: meseleler.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-

nü inceleyerek vak›f olan.
münasip: uygun.
nümune: örnek.
ruh: can.
seyr-i sülûk: ruhun manevî
makamlardaki seyir ve seya-
hati.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
s›r: kalbe konulan bir lâtife.
sual: soru.

suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: yorum, yorumlama.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüd-
din Nakflibendî’nin kurdu¤u

tarikatin yolu, Nakflibendî ta-
rikati.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
ulema-i zahir: fleriat›n mana
ve esrar›ndan daha çok, zahi-
rini ve hükümlerini bilen
âlimler.
unsur: madde, esas, kök.
vazife: ifl, memuriyet.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Hatta avam ve havas beyninde tearüf etmifl olan insa-
n›n letaif-i afleresi, ehl-i tarik›n letaif-i afleresiyle münase-
bettard›r. Meselâ vicdan, asap, his, ak›l, heva, kuvve-i fle-
heviye, kuvve-i gadabiye gibi letaifi, kalp, ruh ve s›rra ilâ-
ve edilse, letaif-i aflereyi baflka bir surette gösterir. Daha
bu letaiften baflka saika, flaika ve hiss-i kable’l-vuku gibi
çok letaif var. Bu meseleye dair hakikat yaz›lsa çok uzun
olur. Vaktim de k›sa oldu¤undan, k›sa kesmeye mecbur
oldum.

Senin ikinci sualin olan, mana-i ismî ile mana-i harfî-
nin bahsi ise, ilm-i nahvin umum kitaplar› bafllar›nda o
mesele izah edildi¤i gibi; ilm-i hakikatin Sözler ve Mek-
tubat’lar nam›ndaki risalelerinde temsilâtla kâfi beyanat
vard›r. Senin gibi zeki ve müdakkik bir zata karfl› fazla
izahat fazla oluyor.

Sen âyineye baksan, e¤er âyineye flifle için bakarsan,
flifleyi kasten görürsün; içinde, Re'fet’e tebeî, dolay›s›yla
nazar iliflir. E¤er maksat, mübarek siman›za bakmak için
âyineye bakt›n; sevimli Re’fet’i kasten görürsün, 
1 nÚ/≤pdÉnîrdG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna dersin. Âyine fliflesi tebeî, do-

lay›s›yla nazar›na iliflir. ‹flte birinci surette âyine fliflesi ma-
na-i ismîdir; Re’fet mana-i harfi oluyor. ‹kinci surette âyi-
ne fliflesi mana-i harfîdir, yani kendi için ona bak›lm›yor,
baflka mana için bak›l›r ki, akistir. Akis mana-i ismîdir.

Yani 
2 /¬p°ùrØnf »/a »kæ`r©ne '¤nY s∫nO olan tarif-i isme bir cihette 
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duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
letaif: manevî duygular.
letaif-i aflere: on lâtif duygu, on
âdet lâtifeler.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin kendi bafl›-
na tafl›d›¤› anlam.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mesele: önemli konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nam: ad, isim.
nazar: dikkat.
risale: kitap, eser.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
s›r: kalbe konulan bir lâtife.
sima: yüz hatlar›n›n toplu görü-
nüflü, yüz, çehre, beniz.
sual: soru.
suret: biçim, tarz.
flaika: flevkli, hevesli, istekli, arzu-
lu.
tarif-i ism: bir fleyin kendi bafl›na
tafl›d›¤› anlam.
tearüf: bir fleyin herkes taraf›n-
dan bilinmesi.
tebeî: kasdî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
temsilât: temsiller, örnekler.
umum: bütün.
vicdan: his, duygu.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Yarat›c›l›k mertebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir. (Mü'minun Suresi: 14.)
2. Kendi manas›na iflaret eder.

akis: yans›ma.
asap: sinirler.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
âyine: ayna.
bahis: bahs, konu yapma, an-
lat›m.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
beyn: aras›nda.
dair: ait, alakal›, ilgili.

ehl-i tarik: bir tarikate men-
sup olan, dervifl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
havas: okumufllar, bilginler,
âlimler.
heva: hofllanma.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
ilâve: ekleme, katma.

ilm-i nahiv: gramer ilmi, dil
bilgisi.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kâfî: yeterli.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öf-
ke duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
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dâhildir. Ve âyine ise 
1 /√pôr«nZ »/a »kæ`r©ne '¤nY s∫nO olan harfin ta-

rifine mâsadak olur.

Kâinat nazar-› Kur’ânî ile, bütün mevcudat› huruftur,
mana-i harfiyle baflkas›n›n manas›n› ifade ediyorlar. Ya-
ni, esmas›n›, s›fât›n› bildiriyorlar. Ruhsuz felsefe, ekseri-
ya mana-i ismiyle bak›yor, tabiat batakl›¤›na saplan›yor.
Her ne ise… fiimdi çok konuflmaya vaktim yoktur. Hat-
ta fihristenin en kolay, en mühim, en ahir parças›n› da-
hi yazam›yorum. Senin ders arkadafllar›n, bilhassa Hüs-
rev, Bekir, Rüfltü, Lütfi, fieyh Mustafa, Haf›z Ahmed,
Sezai, Mehmedler, Hocalara selâm ve mübarek hanen-
de mübarek masumlara dua ediyorum.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ì@Õ 

Œ 2 7 1 œ
27 Haziran 1934, Çarflamba

4 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 3@ /¬pª°rSÉpH
5 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k ve ziyade müteharri ve müstefsir kardeflim
Re’fet Bey,

Senin faik zekân ve dikkatin, sordu¤un suallerin ço¤u-
na cevap verebildi¤i için, muhtasar cevap veriyorum, 

ahir: son.
âyine: ayna, mirat.
aziz: muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
dahil: içinde, giren.
ekseriya: pek çok zaman, s›k s›k,
çok defa olarak.
esmâ: adlar, isimler.
faik: üstün, seçkin, ileri, yüksek.
felsefe: maddeyi esas alan.
hanende: evinde bulunanlar.
huruf: harfler.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin kendi bafl›-
na tafl›d›¤› anlam.

mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik
etmek.

mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.

muhtasar: k›saca, özetle.

mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

müstefsir: bir fleyin tefsirini,
izah›n›, geniflçe anlat›lmas›n›
isteyen.

müteharrî: taharri eden,
araflt›ran.

s›dd›k: hakikat› kabul eden.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
tabiat: maddî âlem.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
ziyade: fazlas›yla.

1. Baflkas›n›n manas›na iflaret eder.
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
3. Allah’›n ad›yla.
4. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
5. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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gücenme. Seninle çendan konuflmak istiyorum, fakat
vaktim müsaadesizdir. “Müslim-i gayrimü’min” ve
“mü’min-i gayrimüslim”in manas› fludur ki:

Bidayet-i hürriyette ‹ttihatç›lar içine girmifl dinsizleri
görüyordum ki, ‹slâmiyet ve fleriat-› Ahmediye, hayat-›
içtimaiye-i befleriye ve bilhassa siyaset-i Osmaniye için
gayet nafi ve k›ymettar desatir-i âliyeyi cami oldu¤unu
kabul edip, bütün kuvvetleriyle fleriat-› Ahmediyeye ta-
raftar idiler. O noktada Müslüman, yani iltizam-› hak ve
hak taraftar› olduklan hâlde, mü’min de¤ildiler. Demek,
“Müslim-i gayrimü’min” ›tlak›na istihkak kesb ediyordu-
lar.

fiimdi ise frenk usulünün ve medeniyet nam› alt›nda
bid’akârâne ve fleriatflikenâne cereyanlara taraftar oldu¤u
hâlde Allah’a, ahirete, Peygambere iman› da tafl›yor ve
kendini de mü’min biliyor. Madem hak ve hakikat olan
fleriat-› Ahmediyenin kavaninini iltizam etmiyor ve hakikî
tarafgirlik etmiyor, gayrimüslim bir mü’min oluyor.

‹mans›z ‹slâmiyet sebeb-i necat olmad›¤› gibi, bilerek
‹slâmiyetsiz iman dahi dayanam›yor, belki necat veremi-
yor, denilebilir.

‹ k inc i  sua l in i z : Ecel-i mübrem ile muallâk, malû-
munuz olan tabir-i di¤erle “ecel-i müsemma” ve “ecel-i
kaza” tabir edilir.

Üçüncü sua l in i z ki, Sözler otuz üç, Mektubat otuz
üç, Pencereler otuz üç, mecmuu doksan dokuz oldu¤u 
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madem: ...den dolay›, böyle ise.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecmu: bütün hepsi.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
muallâk: sürüncemede kalm›fl,
halledilmemifl ifl.
mü’min: iman eden, inanan.
mü’min-i gayrimüslim: mü’min
oldu¤u hâlde ‹slâm›n aleyhindeki
geliflmelere taraftar olan.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
Müslim-i gayrimü’min: mü’min
olmad›¤› hâlde mü’mince vas›fla-
ra sahip olan.
nafi: faydal›, kârl›, menfaat sa¤la-
y›c›.
nam: ad, isim, lakap.
necat: kurtulufl, kurtulma.
sebeb-i necat: kurtulufl nedeni,
kurtulufl sebebi.
siyaset-i Osmaniye: Osmanl›l›k
siyaseti, Osmanl›c›l›k politikas›.
sual: soru.
fleraket: ortakl›k, fleriklik.
fleriat-› Ahmediye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) tarif etti¤i, getirdi-
¤i ve bildirdi¤i fleriat; ‹slâm dini.
tabir: yorum, yorumlama.
tabir-i di¤er: di¤er tabir, baflka
bir ifade.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
taraftar: benimseyen, isteyen,
tarafl›, bir taraf› destekleyen.
usul: adap, erkân.

bid’akârâne: dinde olmayan›
dine mal etmeye çal›flarak.
bidayet-i hürriyet: hürriyetin
bafllang›c›; (1908) Hürriyetin
(II. Meflrutiyet) ilân edildi¤i za-
man.
bilhassa: özellikle.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
çendan: gerçi, her ne kadar.
desatir-i âliye: yüksek ve ul-
vî düsturlar, yüce kaideler,

yüce düsturlar.
ecel-i kaza: elinden kurtulun-
mas› mümkün olmayan, kaç›-
n›lmaz olan ecel.
ecel-i mübrem: elinden kur-
tulunmas› mümkün olmayan,
kaç›n›lmaz olan ecel.
ecel-i müsemma: belirli bir
zamana kadar, Allah’›n takdir
etti¤i ölüm.
frenk: Avrupal›, Frans›z.
gayet: son derece.
gayrimüslim: Müslüman ol-
mayan, ‹slâmiyeti kabul et-

meyen.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat-› içtimaiye-i befleriye:
insanlara ait olan sosyal ha-
yat.
›tlak: adland›rma, isim ver-
me.
iltizam: birinin taraf›n› tutma,
tarafgirlik.
istihkak: hak etme, hak ka-
zanma, hakk› olma.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kesb: kazanma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
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gibi, Arabî Katre risalesinin bafl›nda beyan edildi¤i üze-
re, en evvel bu fakir kardeflinizin harekât-› fikriyesi na-

mazdan sonra otuz üç 
1 $G n¿ÉnërÑ°oS ve otuz üç 

2 ! oórªnërdG
ve otuz üç 

3 oônÑrcnG *nG deki meratibe göre doksan dokuz

mücahedat-› fikriye ve makamat-› ruhiyedeki tezahürat
ve doksan dokuz Esma-i Hüsna cilvesine mazhariyet s›r-
lar›n› hayal meyal bir surette uzaktan uza¤a hissedilme-
sindendir ki, bu otuz üç mübarek adedi ihtiyar›m olma-
yarak çok harekât-› ilmiyemde ve neflriyede hükmediyor.

Baflta senin ders arkadafllar›n ve Hac› ‹brahim olarak
kardefllerimize selâm ediyorum. Ve mübarek hanendeki
masumlara dua ediyorum.

4 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ì®Õ

Yirmi Yedinci Mektubun f›kralar› içine derç etmek üze-
re kardeflim Abdülmecid’in Hulûsî Beye yazd›¤› mektu-
bun iflaret olunan bafl taraf› ile arkas›ndaki Re’fet Beyin
mektubundan al›nan f›kralar› Hüsrev yazs›n, sonra Haf›z
Ali’ye göndersin.

ì@Õ

Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cilve: tecelli, görüntü.
derç: sokma, içine alma.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hane: ev, mesken.
harekât-› fikriye: fikrî hareketler,
canl›l›klar.
harekât-› ilmiye: ilmî çal›flmalar,
ilmî hareketler.
ihtiyar: seçme, tercih etme.

makamat-› ruhiye: ruhla ilgi-
li makamlar, ruhun makamla-
r›.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mazhariyet: görünme ve te-
zahür yeri olma; nail olma,
flereflenme.

meratip: mertebeler, basa-
maklar.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mücahedat-› fikriye: fikrî
mücadeleler, fikir yoluyla ya-

p›lan savafllar.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
risale: konu, bölüm.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
tezahürat: görünüfller, belir-
meler, ortaya ç›kmalar.

1. Allah’› her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Ezelden ebede, her kimden her kime karfl› olsa, bütün hamd ve övgüler Allah’a mahsus-

tur.
3. Allah en büyük, en yücedir.
4. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 7 2 œ

11 Temmuz 1934, Çarflamba

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, müdakkik, merakl› kardeflim Re’fet Bey,

Sizin gibi hoflsohbet bir kardeflimi haks›z olarak sual
sormamaya ve sükûta davet ediyordum. Çendan bu da-
vette mazurum, belki mecburum. Çünkü, bugün dört sa-
at mütemadiyen kâtibi bekledim ki, bir mektup yazaca-
¤›m, olmad›. Tâ ben yirmi dakikadaki mesafeye gittim.
Ba¤ suyu bafl›nda bularak uykusuz yorgun buldum. Onu
aldatt›m, “Az bir iflim var” dedim. Hâlbuki on dakika
zannedip iki saat zarurî yaz›lar yazd›rd›m. Zaten kafam
da yorgun ve istirahate muhtaçt›r. Fakat Re’fet gibi bir
müfltak› susturman›n cezas› olarak bir tokat yedim. Se-
nin bu hafta edece¤in kolay, lâtif sualine bedel, Senir-
kentli arkadafllar›m müz’iç, Eski Said’in kuvve-i haf›zas›-
na havale edilecek acib sualleri sordular. Dedim kendi
nefsime: “Müstahak oldu. Sen Re’fet’i dinlemedin, iflte
bunlar› dinle.” Hâlbuki onlara cevap vermek lâz›m geli-
yor; çünkü onlara böyle meselelerde dinsizler ilifliyorlar.
Mecburî, gayet muhtasar ve nak›s ve k›sa cevap yazd›m.
Fakat yine Re’fet’in hat›r› için yazd›m.
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ifltiyak gösteren.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
müz’iç: usanç veren, bunaltan,
tedirgin eden, s›kan, rahats›z
eden.
nak›s: noksan, eksik, tam olma-
yan.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
sual: soru.
sükût: susma, sessiz kalma.
zarurî: zorunlu.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aziz: de¤erli.
bedel: karfl›l›k.
çendan: gerçi, her ne kadar.
gayet: son derece.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hoflsohbet: konuflmas› tatl›,
sohbeti güzel.

istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
latîf: güzel, hofl.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
mazur: özürlü, özrü olan.
mecburî: zorunlu.

mesafe: uzakl›k, uzunluk.
mesele: konu.
muhtâc: ihtiyac› olan.
muhtasar: k›saca, özetle.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müfltak: arzulu, fazla istekli,

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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O cevab›, bundan evvel dört suale cevap ve mu¤ayye-
bat-› hamseye dair Sabri Efendi ve Haf›z Ali’nin sualleri-
ne dair k›sa cevab›, Hüsrev ile beraber okuyunuz. Müna-
sip görürseniz, üçü birden, ya On Alt›nc› Lem’a veya ya-
z›lmayan On Dördüncü Mektup makam›na kaim edilsin.

Hem yanl›fl var ise tashih edersiniz. Çünkü, cevapla-
r›n asl› sünuhat olmakla beraber, tafsilât›nda fikrim kar›-
flarak yanl›fl edebilir. Haf›z Ahmed Efendi On Dokuzun-
cu Mektubu yazacakt›; acaba bafllad› m›? Ona çok selâm
ediyorum. Yaz› hizmeti ehemmiyetlidir, kaç cihette iba-
dettir.

Senin mübarek hanenizdeki masumlara dua ediyo-
rum. Ve malûm ders arkadafllar›na çok selâm ediyorum.
Keçeci fieyh Mustafa Efendi baz› risaleleri yaz›yordu. ‹n-
flaallah böyle kudsî hizmete öyle mübarek zatlar ifltirak
ederler. Ona da bilhassa selâm ediyorum ve duas›n› isti-
yorum. Hac› ‹brahim Efendi ve Bedreddin’i, Re’fet’i ta-
hattur ettikçe, ekseriyetle onlar› hat›rl›yorum. Onlara da
bilhassa selâm ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ì@Õ

bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
dair: ait, alakal›, ilgili.
dair: alakal›, ilgili.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
hane: ev, mesken.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.

ifltirak: kat›lma.
kâim: birinin yerini tutan, bi-
rinin yerine geçen.
kudsî: mukaddes, yüce, kut-
sal.
malûm: bilinen, bilinir olan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mugayyebat-› hamse: befl
bilinmeyen fley, befl bilinme-

yen. (k›yametin ne zaman
kopaca¤›, ya¤murun ne za-
man ya¤aca¤›, rahimlerde
olan›, kiflinin yar›n ne kazana-
ca¤› ve kiflinin nerede, ne za-
man ölece¤i.).
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Münasip: uygun, yerinde.
risale: konu, bölüm.

sual: soru.
sünuhat: sünuhlar, akla ge-
len, içe do¤an fleyler.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahattur: hat›ra gelmek, ha-
t›rlamak.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 7 3 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Aziz, s›dd›k, müdakkik kardeflim Re’fet Bey,

Sordu¤un suale en kolay ve ruhsatl› cevap senin ceva-
b›nd›r. Mülteka fierhi Damad’›n ve Meraku’l-Felâh ikisi
demifller: ‹ki Ramazan için bir kefaret kâfidir. Müteaddit
vak›alara bir kefaret kifayet eder. Çünkü tedahül vard›r.

Ve
4 oí«/ë°südG nƒog demifller.

Hakikat nokta-i nazar›nda bu meselede azimet var,
ruhsat var. Azimet hâli, kuvveti müsait ise, her Ramazan
için ayr› bir kefaret var. Fakat ruhsat ciheti, tedahül s›rr›-
na binaen müteaddit Ramazan için bir kefaret farz, ayr›
ayr› kefaret müstehap derecesinde kal›r. Bu kefareti ma-
na-i ukubetle mana-i ibadet ikisi dahi münderiç oldu¤u
için, hem kerhen icbar edilmeyecek, hem tedahül eder.

Aziz kardeflim, f›khu’l-ekber olan esasat-› imaniye ile
meflgul oldu¤umuz için, nakle ve ehl-i içtihad›n medari-
kine ve meahizine bakan dekaik-› mesail-i fer’iyeye zih-
nim flimdilik ciddî müteveccih olam›yor. Zaten yan›mda
da kitaplar olmad›¤› gibi, vaktim de yoktur ki müracaat
edeyim. Hem ulema-i ‹slâm o kadar tetkikat-› saibe yap-
m›fllar ki, füruata dair tetkikat-› amikaya ihtiyaçlar› kal-
mam›fl. E¤er hakikî ihtiyaç hissetseydim, böyle füruata 
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füruat: ayr›nt›lar, esastan olma-
yan meseleler.
füruat: ayr›nt›lar, esastan olma-
yan meseleler.
hakikat: as›l, esas.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda yapt›rma.
kâfî: yeterli.
kefaret: affettirmek ve ar›nd›r-
mak gereken.
kerhen: istemeyerek, hofllanma-
yarak, zorla, zoraki.
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
terlilik.
mana-i ibadet: kulluk anlam›.
mana-i ukubet: azap manas›, ifl-
lenen kabahate karfl›l›k ceza ve-
rip eziyet etmenin anlam›.
meâhiz: bir fleyin al›nd›¤›, ç›kt›¤›
yerler, kaynaklar, mehazlar.
medarî: medara ait, medarla ilgi-
li, tropikal.
mesele: önemli konu.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
mülteka: kavuflma, buluflma, bir-
leflme yeri.
münderic: içine bulunan, içinde
yer alm›fl, içindeki.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müsait: elveriflli, uygun, muvaf›k.
müstehabb: Hz. Peygamberin ba-
zen yapt›¤›, bazen de yapmay›p
terk etti¤i ifl ve fiiller.
müteaddit: çok, bir çok.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nakil: Hz. Peygamber’den gelen
hadisleri rivayet zincirleri ile ak-
tarma.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
ruhsat: mevcut bir hükmün özür
sebebiyle geniflletilmesi.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
s›r: gizli hakikat.
sual: soru.
tedahül: iç içe girme birbiri içine
girme.
tetkikat-› amîka: derin incele-
meler.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
vak›a: vuku bulan, olan fley.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
4. O sahihtir.

azimet: güçlü irade ile hare-
ket.
aziz: de¤erli.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.

cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
dair: ait, alakal›, ilgili.
dekaik-› mesail-i fer’iye: aslî,
ana meselelerden olmay›p
füruat ve flubelere müteallik
meselelerin incelikleri.
ehl-i içtihat: içtihat yapma

kabiliyeti olanlar; büyük din
âlimleri.
farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
f›kh-› ekber: en yüksek f›k›h,
dinî bilgilerin en mühim olan›.
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miz.
mehaz: menba, bir fleyin asl›-
n›n al›nd›¤› kaymak.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müçtehit: içtihat eden, gücü

yetti¤i kadar çal›flan.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nam: ad, isim.
nevi: çeflit.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
sahibe: bir fleyin sahibi olan

kad›n.
s›r: gizli hakikat.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
tabir: ifade, söz.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
valide: ana, anne.

dair müçtehidînin derin mehazlerine gidip baz› beyanat-
ta bulunacakt›m. Belki de daha o nevi hakaika mefl-
guliyet zamanlar› gelmemifl. Her ne ise... Size bu defa
Sure-i Feth’in ahirine ait ve onun münasebetiyle,

nÚ/≤j uó°uüdGnh nÚ q pÑsædG nøpe rºp¡r«n∏nY *G nºn©rfnG nøj/òsdG n™ne n∂pÄ= '̀`dhoG
1 nÚ/ëp∏°südGnh pABGnón¡t°ûdGnh ayetine dair beyanat› ve “Minhac-›

Sünnet” nam›ndaki lem’ada 
2 »'Hrôo≤rdG »pa nIsOnƒnªrdG s’pG s›rr›na

dair muhakemat› nas›l buluyorsunuz? Kardeflin Hüsrev
ile sen, fieyh-i Geylânî’nin keramat-› gaybiyesinin bütün
parçalar›yla bir nüsha yaz›p Hulûsî Beye gönderseniz iyi
olur. As›m Beye de onlar bütün gitmelidir. Baflta, Gavs-›
Azam’›n tabiriyle Bekir Bey, bizim tabirimizle Bekir A¤a,
Ahmed, Hüsrev, Lütfi, Rüfltü, Haf›z Ahmed, kay›npede-
rin Hac› ‹brahim Bey ve Sezai Bey olarak umum kardefl-
larinize selâm, dua ediyorum. Ve mübarek ve bahtiyar
Bedreddin’in bafl›ndan öperim. O Kur’ân’› okudukça ba-
na dua etsin. Öyle masumun duas› inflaallah hakk›m›zda
makbuldür. Onun validesi olan ahiret hemflireme ayr›ca
dua ediyorum. Bedreddin gibi bir evlât sahibesi oldu¤un-
dan tebrike flayand›r. Bedreddin’in okudu¤u her bir harf-
i Kur’ân’›n, on sevaptan tut, tâ bine kadar uhrevî mey-
veleri vard›r. Hem validesinin defter-i a’maline, hem ho-
ca ve Üstad›n›n defter-i a’maline dahi o sevaplar kaydo-
lunur.

3 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz Said Nursî

ahir: son.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
dair: ait, alakal›, ilgili.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
evlât: çocuklar.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
harf-i Kur’ân: Kur’ân harfi.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
keramat-› gaybiye: gaybla ilgili
kerametler; gelecek, bilinmeyen
ve görünmeyenlerle ilgili kera-
metler.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-

1. Onlar, kendilerine Allah’›n pek büyük nimetler ba¤›fllad›¤› peygamberler, s›dd›klar, flehitler
ve salih kimselerle beraberdirler. (Nisa Suresi: 69.)

2. Sizden istedi¤im, ancak akrabaya sevgidir. (fiûra Suresi: 23.)
3. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 7 4 œ
(Hüsrev, Üstad›n›n kendi hakk›nda hiddetini 
zannedip, bir meseleye dair, müteessiren yazd›¤›
mektubundan bir f›krad›r.)

Sevgili ve k›ymetdar Üstad›m!

Mektubunuzun mütalâas›ndan mütevellit teessürat›m
aras›nda, kalbime çok havat›r hutur ediyordu. Her taraf›
ve her hâli kusur ve ay›pla dolu talebeniz sevgili Üstad›-
n›n ayaklar›n›n alt›na varl›¤›n› sermiflti. Belki her gün, bu
fliddetten daha büyük bir fliddetle muamele görse ve hat-
ta Üstad› u¤runda, yüz bin hayat› olsa hepsini bile ver-
meye bilâtereddüt haz›r oldu¤unu, sûrî de¤il, kalbî bir iti-
rafla müheyyad›r.

Mücrim talebeniz senelerden beri Hâlik›ndan bir hâmi
istiyordu. Bafltan afla¤›ya kadar siyahl›klarla dolu olan
defter-i a’malim tedkik edilse, bu hususta ne kadar tazar-
ru ve niyaz›m vard›r ve ne kadar gözyafllar›m bulunacak-
t›r. Kur’ânî hizmet u¤runda, arz›n sekenesi kadar haya-
t›m olsa, her birisini feda etmeyi, ne büyük saadet ve fle-
ref kabul etmiflim.

Ey sevgili Üstad›m! Ey k›ymettar Hocam! Ey seneler-
den beri arad›¤›m muhterem mürflidim! Ey aziz dellâl-›
Kur’ân!

Izt›raplar›m›n sürura ink›lâp etmekte oldu¤unu hissedi-
yorum. Uzakta olan›n kusuru görülmez, tokat yak›nda 
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mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
müteessir: duygulanm›fl, etkilen-
mifl.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
niyaz: rica, dua.
saadet: mutluluk.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar, bir yerde ya-
flayanlar.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
sürur: sevinç.
fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
teessürat: teessürler, kederler,
elemler, ac›lar.

arz: yer, dünya.
aziz: de¤erli.
bilâ: s›z, ...siz.”.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
dair: ait, alakal›, ilgili.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

Hâlik: yarat›c›, Allah (cc).
hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.
havât›r: hat›ralar, fikirler, dü-
flünceler.
hâz›r: haz›r, görünen, göz
önünde olan.
husus: mevzu, konu.
hutûr: hat›ra gelme, akla gel-
me, hat›rlama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
Izt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
kalbî: samimî, içten, gönül-

den.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun,
Kur’ân’a ait.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
mesele: konu.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mücrim: cürüm ifllemifl, suç-
lu.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
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olana vurulur. Kalbim bu cümlelere (Hâzâ min fazlî rab-
bî) diyor. Fakat dima¤›mdan silinmeyen bir fley varsa, o
da aziz Üstad›m›n elemlerine ifltirak etmek idi.

Muhterem mürflidim! Kimin haddi var ki, risalelerin bi-
risine el uzats›n veyahut bir sahifesine dil uzats›n veyahut
bir cümlesini tenkit etsin veyahut bir kelimesine, hatta
bir harfine ve belki bir noktas›na itirazda bulunsun.

Bilâ istisna her fert istihsan ederken, böyle bir fley
yapmak için bu cür’eti kimden alay›m. Yok sevgili Üsta-
d›m, müsterih olunuz; senelerden beri çekmekte oldu¤u-
nuz kal’abend cezas›ndan pek fledit azab›n›za, bir baflka
ve mühim elem kat›lmas›na taraftar olanlara, bir parça
meyletmek flöyle dursun, belki bu hâlin fliddetle ve belki
fedaisi olarak aleyhte oldu¤uma, vicdan›m›n tasdiki kâfi
bir flahittir.

Ahmed Hüsrev
ì®Õ 

Œ 2 7 5 œ
Haf›z Ali’nin f›kras›d›r.

Aziz Üstad,

Bu asr›n sisli, semli revac›, flecere-i kâinat›n meyvesi
olan insan›n nüve, lüb, k›fl›r gayelerini zail ve fânîye, zil-
let ve gurura, âfil firaka, zahir bat›la, atalet ademe, h›rs
ve hayvaniyete, camit ve abesiyete, bafl›bozukluk ve hiç-
li¤e sevkle, o Meyve’nin k›sm-› azam›n›n ölüp, ekallinin
de ölmek ve tefessühü an›nda, mezkûr flecerenin merkez 

abesiyet: lüzumsuz ve gayesiz
olufl.
adem: yokluk.
âfil: görünmez olan, kaybolan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
as›r: yüzy›l.
atalet: tembellik.
azap: eziyet, iflkence.
aziz: de¤erli.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
camit: cans›z.
cür’et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
dima¤: ak›l, fluur.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
fânî: muvakkat, geçici.
fedaî: can›n› esirgemeyen, mü-
him bir maksat u¤runa can›n›
vermeye haz›r bulunan.
ferd: flah›s, kifli.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
firak: ayr›l›k.
hayvaniyet: ak›l ve idrakten
mahrumiyet.
Haza min fadli Rabbî: Bu, Rab-
b’imin fazl›ndand›r.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
ifltirak: kat›lma.
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itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
kâfî: yeterli.
kal’abend: bir kale içinde ya-
flamaya mahkûm olmufl olan,
kaleye ba¤lanm›fl.
k›sm-› azam: büyük k›s›m,
ekseriyet, ço¤unluk.
k›fl›r: kabuk, d›fl taraf.
lübb: iç, öz.
meyil: ra¤bet, itibar.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müsterih: rahat, emin.
nüve: çekirdek.
revaç: k›ymet, de¤er.
risale: konu, bölüm.
sahife: sayfa.
semli: zehirli.
sevk: yöneltme.
flecere: a¤aç.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.

fledit: fliddetli.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
tenkîd: elefltirme.
vicdan: bulma, kalple hisset-
me.
zahir: görünen, görünücü.
zail: zeval bulan, sona eren,
devaml› olmayan, yok olan.
zillet: hor ve hakir görülme.
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üzerin karip, Isparta dal›na talik edilen, Hakîm-i Mutla-
k’›n etem, ekmel flifahanesi olan Kur’ân’dan nebean
eden “Tiryak Notalar” tesmiyesi ile, her Notan›n binler
harfler damlalar›yla imdada yetiflerek, küre-i arz bahçesi-
ni iska ve binler meyvelere hayat bahfleden ve bu yüzden
menba› gibi, k›yamete kadar harika bir keramet ve taklit
edilmez bir turra ile ça¤layacak olan eser-i mübare¤i,
elhamdülillâh istinsah ettim. Evet, Üstad›m, nas›l ki,
1rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o≥r∏nN /¬pJÉǹ j'G røpenh

ayet-i kerîmesinin binler mâsadaklar›ndan bir mâsadak›
olan nev-i insan›n her bir ferdine sima, ses, etvar, ahlâk
gibi daha çok lâtifeler ve cihazat mevcut iken, birbirine
benzemeyip, her bir flah›s bir âlem olarak, Vahid-i
Ehad-i Samed’in mal› ve masnuu ve muvazzaf memuru
oldu¤unu, bilmecburiye fluuru olana kabul ettiriyor.

Öyle de, Kur’ân-› Hakîm’in hayattar semeresi olan
Sözler ve Mektubatü’n-Nur’un her bir parças›, kendi
âleminde nihayetsiz kudreti gösteren ve her mephasla-
r›yla binler âlemler içinde bir âlem olan âlem-i fluhudun
t›ls›m-› acibini tam keflf ve halle, her risale bir muamma-
n›n miftah› ve hayattar ervah› hükmündedir. 

Bundan böyle, daha binler ihsan-› ‹lâhî ve rahmet-i
Sübhanî olsa, yaz›lsa, ihtiyaç görünüyor ve yerleri bofl
karanl›k bir âlem gibi, o flems-i hakikat güneflinin fluala-
r›n› bekliyorlar. Dilerim Cenab-› Hak’tan, böyle anut bir
zamanda, böyle asa-i Mûsa misillü çok cihetlerle harika, 
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iska: su verme, sulama, suvarma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
karip: yak›n.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keflif: açma, meydana ç›karma.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtife: duygu.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›, k›-
s›m, bölüm.
menba: kaynak.
miftah: açan alet, anahtar.
misil: benzer, efl.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
nebean: kaynayarak ç›k›fl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
risale: konu, bölüm.
semere: meyve, güzel netice.
sima: yüz, çehre.
flems-i hakikat: hakikat günefli,
gerçe¤in parlakl›¤›.
flifahane: flifa yeri; hastahane.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
fluur: bilinç.
taklit: birinin davran›fl ve ifllerinin
flekil ve biçim olarak ayn›n› yap-
ma.
talik: asma, as›lma.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
t›ls›m-› acip: Garip, anlafl›lmas›
güç, flafl›rt›c› s›r, bilmece.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
turra: mühür, damga, tu¤ra.
Vahid-i Ehad-i Samed: herfleyin
kendisine muhtaç oldu¤u bir olan
ve birli¤i herfleyde tecelli eden
Allah (c.c).

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalar›n›z›n fark-
l›l›¤› da yine Onun ayetlerindendir. (Rum Suresi: 22.)

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i fluhut: gözle görünen
âlem, dünya, kâinat.
anut: çok inatç›.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bilmecburiye: mecburiyetle,
zorunlu olarak.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, or-
ganlar.
cihet: yön.

ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
etem: daha, en, pek tam, ku-
sursuz, eksiksiz.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.

Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hik-
met sahibi ve her fleyi her
hangi bir kayda ve flarta ba¤-
l› olmaks›z›n gayeli ve faydal›
yaratan Allah.
hârika: ola¤anüstü.
hayattar: canl›, yaflayan.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihsan-› ‹lâhî: Cenab-› hakk›n
ikram›.
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fütuhata sebep olan ve inflallah bundan böyle olacak
olan Resaili’n-Nur’u teksir buyursun. Âmin, âmin,
âmin...

Kusurlu talebeniz
Ali (r.h.)

ì®Õ 
Œ 2 7 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Rüfltü’nün gönderdi¤i otuz liradan yirmi yedisini posta
ile size gönderdim. Siz ona gönderirsiniz. Ona da öyle
yazd›m. Benim ihtiyac›m olmad›¤›ndan ve kaideme mu-
halif oldu¤undan, kabul edemedim. Yaln›z onun hay›rl›
niyeti için ehemmiyetli hay›rlara sarf edilmek suretiyle
onun hesab›na otuzdan üç banknot ald›m. Sizlere ve si-
zinle alâkadar olanlara pek çok selâm ve dua ediyorum.

Kardefliniz
Said Nursî

ì®Õ 
Œ 2 7 7 œ

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ /¬pª°rSÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, muhlis kardeflim!

Isparta’ya nakl-i mekân, hem tulûat-› kalbiyeyi, hem
sizinle muhabereye bir derece fütur verdi. 

âkadar: ilgili, iliflki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: de¤erli.
banknot: kâ¤›t para.
ehemmiyetli: önemli.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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hârika: ola¤anüstü.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kaide: kural, esas, düstur.
mekân: yer, mahal.
muhabere: haberleflme.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.

muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.

nakl-i mekân: yer de¤ifltir-
me.

niyet: maksat, meram.

sarf: harcama.

s›dd›k: hakikat› kabul eden.

suret: biçim, flekil, tarz.

talebe: ö¤renci.

teksir: ço¤altma.

tulûat-› kalbiye: insan›n kal-
bine do¤an manalar.
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Evve lâ : Kardeflimiz Sabri, Hakk› Efendiler arzular›y-
la, yine E¤irdir vas›tas›yla size emanet gönderilecek. On
Yedinci Lem’a nam›ndaki notalar› Sabri size göndermifl
veya gönderecek. Bu defa da s›rl›, kerametli Yirmi Do-
kuzuncu Sözü size gönderiyorum. lâtif ve manidar bir te-
vafukdur ki, Hüsrev senin için Yirmi Dokuzuncu Sözü
yaz›yordu.

Yazd›¤› vakitte Hüsrev vas›tas›yla çok mübarek Rama-
zan hediyesi ayn› anda gelmesiyle beraber, ayn› gecede
ben senin hanen taraf›na ve hanene geldi¤imi rüyada
gördü¤üm gibi, iki gece evvel, elhak ikinci bir Hüsrev ve
ikinci bir Süleyman olan Süleyman Rüfltü, aynen sizi
görmüfl. Bundan anlad›k ki, bizler bir menzil içindeki
adamlar hükmündeyiz. Maddeten uzakl›k tesiri yok ve
birbirimize karfl› münasebet-i âdiye dahi kayd edilir.

San iyen: fiu Yirmi Dokuzuncu Söz, tarifnamelerde
yaz›ld›¤› gibi bir müstensih hatt-› hakikiyesine ihtiyars›z
tekarrüple, s›rr› tezahüre bafllam›fl ve di¤er müstensih
hatt-› hakikîsini bulmufl. Hakikaten ne fikirde bulunursa
bulunsun, gören herkesi tasdike mecbur ediyor. Hatta
burada mühim ve müflkülpesent ulemalar dahi, günefl gi-
bi inan›p tasdik ediyoruz, diyerek imza ediyorlar.

fiübhemiz kalmad› ki, i’caz-› Kur’ân’›n yüz cüz'ünden
bir cüz’ü, flu tefsirine in’ikâs etmifl. Yaln›z flu fark var ki
i’caz kasdîdir, kasden de kimse muaraza edemez.
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le.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet-i adediye: say›sal
uygunluk, say›larla ilgili uyum,
denklik.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan.
müflkilpesent: zor be¤enen, her
fleyi be¤enmeyen.
Saniyen: ikinci olarak.
s›r: gizli hakikat.
tarifename: bir fleyin yap›l›fl›n›,
kullan›l›fl›n› anlatan yaz›.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tekârüb: iki fleyin birbirine yak›n
olma hali, yaklaflma.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vas›ta: arac›l›k.

cüz: parça.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
emanet: geri al›nmak üzere
b›rak›lan fley.
evvelâ: öncelikle.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hane: ev, mesken.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
kasd: bile bile yapma, isteye-
rek bir ifle girme.
kasdî: kastederek, isteyerek,
bile bile yap›lan.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere

yazma.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
lâtif: tatl›, flirin.
Maddeten: madde ve cisim
olarak.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
menzil: oda, yer, mekan.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
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fiu kitab›n tevafuku ise, f›trî ihtiyars›z olmak cihetiyle
harika olur. Keramet say›l›r. Kastî ve sun’î bir surette mu-
araza edilmez.

Her ne ise flu nüshay› kardefliniz Abdülmecid bir defa
görsün. ‹nflaallah ona da bir vakit bir tane yaz›lacak, fla-
yet orada birisi aynen istinsah etmek niyet etse, çok dik-
kat etmek gerekir, Çünkü bu risalenin hurufat› da s›rl›,
kendine güvenmeyen yazmas›n.

Sa l i sen : Kardeflimiz Fethi Bey ne hâldedir, neden az
görüflüyorsunuz. Ben ona çok dua ettim ve ediyorum.
Sen bir muz›r memurun yüzünden, onunla az görüflmen
beni müteessir etti. Allah kabul etsin ben de ona çok de-
fa dua ettim. ‹nflaallah tam bir arkadafl, bir muhatab›n
olan Haf›z Ömer, Risale-i Nur’un intiflar›na mühim bir
vas›ta olacak ki; her mektubunda onu ciddî alâkadar gö-
rüyorum.

On Alt›nc› Lem’a nam›ndaki üç mühim meseleden iba-
ret bir risaleyi, sizin için yazd›r›yorum. Yetiflirse onu da
gönderiyorum. Lillâhilhamd burada gittikçe Risale-i Nu-
run flakirtleri ve yaz›c›lar› ço¤al›yor. Ne vakit az fütur bafl-
lasa, bir teflvik kamç›s› hükmünde bir fley zuhur ediyor.

Ezcümle sofî meflrep ve yaz›da muvakkaten tembellik
eden bir k›s›m kardefllerimize yaz›lan bir mektubun
nüshas›n›, melfufen gönderiyorum. Belki tembel olma-
yan, fakat tembelleflen Abdülmecid de görür. Muhterem
valideniz ne hâldedir. Onu da merak ediyorum. Çok dua
ediyorum. Hastal›¤›n her bir saati bir gün ibadet 

alâkadar: ilgili, iliflki.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yan, yön, taraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ezcümle: bu cümleden olarak.
f›trî: tabiî, do¤al.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hârika: ola¤anüstü.
hurufat: harfler.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
‹nflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
kasdî: bile bile yap›lan.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
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lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
melfufen: sar›l› olarak, melfuf
olarak, iliflik oldu¤u hâlde, lef-
fen.
mesele: konu.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
le.
muhâtab: kendisine hitap
olunan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
muvakkaten: geçici olarak.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nam: ad, isim.
niyet: maksat, meram.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
risale: konu, bölüm.
Salisen: üçüncü olarak.
s›r: gizli hakikat.

sofî: tasavvuf felsefesine tâbi
olan, tasavvuf erbab›, muta-
savv›f.
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tenbel: üflengen.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
valide: ana, anne.
vas›ta: arac›.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.
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hükmünde oldu¤unu benim taraf›mdan hem ona, hem
Hoca Abdurrahman’a söyle, baflta Pederiniz, Fethi Bey
ve Hoca Abdurrahman, ‹mam Ömer, Kemalettin gibi
dostlara selâm ve dua ediyorum. Ve dualar›n› istiyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ì@Õ 

Œ 2 7 8 œ

MESLE⁄‹M‹Z‹N B‹R MEDAR-I fiEVK‹ VE ZEVK‹
OLAN TEVAFUK LETA‹F‹NDEN ÜÇ-DÖRT NUMUNE

B‹R‹NC‹S‹: ‹ktisat Risalesi, birbirinden habersiz alt› müs-
tensihin yazd›klar› alt› nüshada eliflerin elli üç adedinde
tevafuklar›, telif ve istinsah tarihi olan elli üçe muvaf›k
gelmesidir. Sonra bakt›m ki, as›l müsvedde-i ulâda çok
ç›k›nt› ve tashihler ile beraber elli üç adet s›rr›n› muhafa-
za etti¤ini hayretle gördük.

‹K‹NC‹S‹: Risalelerin fihristesi tamam yaz›ld›ktan sonra
birinci müsevvit, ihtiyars›z “Bu güzel fihriste tamam ol-
du” deyip yazm›fl. O müsevvit hesab-› ebcedî hiç bilme-
di¤i gibi, hiçbir fley de düflünmemifl. “Bu güzel fihriste ta-
mam oldu,” aynen bin üç yüz elli iki tarihini gösterip Fih-
riste’nin tarih-i telif ve istinsah›n› göstermifltir.

ÜÇÜNCÜSÜ: Yirmi Üçüncü Lem’an›n, müsveddeden
tebyiz edilirken, hiç eliflerin adedini hat›ra getirmeden, 
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tarih-i telif: yaz›l›fl tarihi.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebyîz: temize çekilmifl.
telif: eser yazma.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fihriste: katalog, liste.
hesab-› ebcedî: harflere veri-
len say› de¤erleriyle ibareler-
den geçmifle ve gelece¤e ait
iflaretler ç›karmak, tarih dü-
flürmek.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtiyar: irade, tercih.
‹ktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-

dan kaç›nma.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
letaif: güzellikler, incelikler.
medar-› fievk: flevklenme se-
bebi.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
muvaf›k: uygun, münasip.
müsevvit: baflkas›n›n temize
çekece¤i müsveddeyi yazan,

karalama yapan.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan.
müsvedde: temize çekilecek
yaz›.
müsvedde-i ûlâ: ilk karala-
ma, taslak, müsvedde.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
peder: baba.
risale: kitap, eser.
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yaz›ld›ktan sonra yüz yirmi sekizinci risale oldu¤una ifla-
reten, yüz yirmi sekiz elif olmas›d›r.

DÖRDÜNCÜSÜ: Dünkü gün Mu’cizat-› Ahmediye (a.s.m.)
tashih edilirken, küçük, lâtif iki tevafukun on dakika fas›-
la ile vücuda gelmesidir. fiöyle ki:

‹kifler arkadafl, “Mu’cizat-› Ahmediye” ve “Miraç”› ay-
r› ayr› tashih ediyorlard›. Mi’rac›n alt› yüz sat›r› içinde bir
tek sat›r, kuru dire¤in a¤lamas›ndan bahsediyor. Mu’ci-
zat-› Ahmediye, yüz elli sahife içinde bir sahife o bahse
dairdir. Birden, o iki k›s›m musahhihler ayn› kelimeyi
söylüyorlarken, içlerinden bir efendi intikal etti, “‹ki k›-
s›m ayn› kelimeyi söylüyoruz” dedi. Bakt›k, fevkalâde bir
surette, iki tashih ayn› kelime üzerindedir.

On dakika sonra, yedi mu’cizeye mazhar yedi çocu-
¤un bahsi tashih edilirken, umulmad›¤› bir zamanda,
haz›r zatlar›n nazar›nda mübarek Meliha isminde befl
yafl›nda bir çocuk geldi oturdu. Çocuklar›n bahsini zevk-
le dinlemeye bafllad›. Çay verdik; çocuk bahsi bitinceye
kadar içmedi. Haz›r olan biz dört kifli flüphemiz kalmad›
ki, s›rr-› tevafukun birinci menba› olan Mu’cizat-› Ahme-
diyenin telifçe ve istinsahça ve k›raatça ve harika teva-
fukça kerametini gösterdi¤i gibi; bu iki küçük tevafukla,
yine o kerametin flua›ndan iki lâtifeyi gösterdi.

Hem, bir sene evvel bir seyre giderken, arkamdan bir
k›z çocu¤uyla bir kad›n geliyorlard›. Ben yoldan ç›kt›m,
yolu onlara b›rakt›m. Bakt›m, beni geçmiyorlar. S›k›ld›m.
Acele geçtim, bir bahçeye girdim. Bakt›m, onlar da 

bahis: konu.
dair: ait, alakal›, ilgili.
fas›la: aral›k, ara.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hârika: ola¤anüstü.
intikal: anlama kavrama.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
latîf: güzel, hofl.
latife: güzel ve hofl nükte, flaka.
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mazhar: nail olma, flereflen-
me.
menba: kaynak.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin
anlat›ld›¤› eser.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
musahhih: tashih eden, tas-

hihçi, yanl›fllar› düzelten.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nazar: dikkat.
risale: konu, bölüm.
sahife: sayfa.
s›rr-› tevafuk: tevafuk s›rr›,
uygun, denk, münasip gelme-
nin s›rr›.

suret: biçim, flekil, tarz.
flua: ›fl›k huzmeleri.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
zat: kifli, flah›s, fert.
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bahçeye girdiler. Hem hiddet, hem hayret ettim. Mu’ci-
zat-› Ahmediye elimde idi. Tefeül gibi açt›m. En evvel
gözüme iliflen ve yaln›z risalede bir tek defa zikredilen bir
isim ki, ayn› o kad›n›n ismini o sahife içinde gördüm.
Bakt›m, o kad›n› tan›d›m. Fesübhanallah, dedim. Bunlar
kim olduklar›n› anlamak için, daha evvel o kitaba baksa
idim, bu hayretten kurtulacakt›m. Bu hâdiseye hem ben,
hem haz›r olan fiaml› Haf›z ve hâdiseyi anlayan o kad›n
ve baflkalar› hayret ettik.

Said Nursî

Kalben rahats›zl›¤›m dolay›s›yla, Kurban Bayram›na
kadar Süleyman Efendi, fiaml› Haf›z Tevfik, Abdullah
Çavufl ve Mustafa Çavufltan baflka kimseyi kabul etmiyo-
rum. Affedersiniz, gücenmeyesiniz.

Said Nursî
ì@Õ 

Œ 2 7 9 œ

ISPARTA CUMHUR‹YET MÜDDE‹MUM‹L‹⁄‹NE

Dokuz senedir, beni bu memlekette sebepsiz olarak
ikamete memur ettiler. Hariçle ihtilâttan menoldu¤um
için, çal›flamad›m, periflan bu gurbette kimsesiz kald›m.
On üç seneden beri, beni bu vilayette tan›yanlar›n tas-
dikleri taht›nda, siyasetle hiçbir cihetle alâkam kalmad›-
¤›na delilim fludur ki:

On üç seneden beri, bir gazeteyi okumad›¤›m› ve din-
lemedi¤imi sekiz sene oturdu¤um Barla halk› ile iflhat 
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müddeiumumî: savc›.
risale: kitap, eser.
sahife: sayfa.
taht: alt.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tefe’ül: bir kitab› rastgele açarak
denk gelen yeri okuma ve o k›s-
m› u¤urlu sayma.
vilayet: il, flehir.
zikr: anma, bildirme.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
cihet: yön.
delil: iz, niflan, emare.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tespih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.

gurbet: geçici âlem olan bu
dünya.
hâdise: olay.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, bera-
ber yaflama.
ikamet: oturma, bir yerde

kalma.
iflhat: flahit gösterme, tan›k
getirme.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
men: yasak etme, engelleme.
muazat-› Ahmediye: Risale-i
Nur eserlerinden birisi, 19.
mektup.
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ediyorum. On üç sene, bu zamanda siyasetin lisan› olan
gazeteyi dinlemeyen, iflitmeyen, istemeyen bir adam›n
siyasetle alâkas› olmad›¤› ve sekiz aydan beri merkez-i vi-
lâyette bütün buradaki benimle temas edenlerin flahadet-
leriyle, siyasete taallûk eden hiçbir meseleye temas et-
medi¤imi gösterebilirim.

Bu hâlimle beraber, bu senenin Kurban Bayram›nda,
f›traten sohbetten hofllanmad›¤›m için, hiç kimseyi kabul
etmedi¤imi gösterir bir-iki sat›rl›k yaz› ile kap›mda yazd›-
¤›m ve hiçbir kimse de gelmedi¤i hâlde, bu mübarek
bayram›n dört gününde bir polis bulundurulmak suretiy-
le, benim gibi garip, ihtiyar, hastal›kl› bir adama flüphe
isnat ederek tarassut ettirmek ve hareket-i flahsiyemi bi-
lâsebep taht-› nezarette bulundurmakla verilen tazyik ve
s›k›nt› kâfi gelmiyormufl gibi, bu senenin Nisan’›n›n dör-
düncü günü, k›fl münasebetiyle ve mütemadiyen harekâ-
t›m›n takip ve tarassut edilmesinden dolay› harice ç›kma-
d›¤›mdan s›k›lm›flt›m.

‹flte o günü, alt› ayl›k ›zt›rab›m› tahfif etmek ve biraz
teneffüs ve rahats›zl›¤›m› izale etmek için, havan›n güzel-
li¤inden istifade ederek gezmeye gitmifltim. Avdetimde
bir komiser ile iki polis ikamet etti¤im evimin kap›s›nda
ve bir komiserle iki polis de bahçenin d›flar›s›nda bulunu-
yorlard›. ‹çeriye girdim, komiser ve iki polis beni takip
ettiler. Odama ç›kt›m, onlar da arkamda idiler; benimle
beraber girdiler, taharriye bafllad›lar.

Dokuz seneden beri ihtilâttan bilâsebep men
edildi¤imden, mesle¤im itibar›yla Kur’ân ve iman ile 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bilâsebep: sebepsiz.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
garip: kimsesiz, zavall›.
hâl: durum, vaziyet.
hariç: d›flar›.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
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isnâd: dayanma, dayand›rma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itibar›yla: dolay›s›yla, den
dolay›, bak›m›ndan.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
kâfî: yeterli.
lisan: dil.
men: yasak etme, engelleme.
merkez-i vilayet: il merkezi,
flehir içi.

mesele: konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
suret: biçim, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.

taharri: arama, araflt›rma.
tahfif: hafifletme, yükünü
azaltma.
taht-› nezaret: gözetim alt›n-
da.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tazyik: s›k›nt› verme, bask›
yapma.
teneffüs: soluklanma, rahat-
lama, dinlenme.
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hasr-› ifltigal etmifltim. Ve onun neticesi olarak yazd›rd›-
¤›m eserlerden,

Birisi, Kur’ân-› Hakîm’deki iki bin sekiz yüz küsur Lâf-
za-i Celâlin bir s›rr-› kerametini ve bir nakfl-› i’caz›n› gös-
terecek en müstesna bir hat ile yaz›lm›fl gayetle k›ymet-
tar yirmiden fazla Kur’ân-› Kerîm cüzlerini;

2. Beka-i ruh ve melâike ve haflrin hakkaniyetine dair
Yirmi Dokuzuncu Söz nam› alt›ndaki risalenin içinde te-
zahür eden kendimce en ekall bin liraya de¤er bir s›rr-›
azimi gösteren risaleyi;

3. Hazret-i Peygamberin risaletini günefl gibi ispat
eden ve harika bir surette on iki saatte telif edilen yüz el-
li sahifelik On Dokuzuncu Mektup nam› alt›nda Mu’ci-
zat-› Ahmediye risalesini ki, o mu’cizat›n kerameti olarak
o risalede tevafuk nam›yla öyle bir s›rr-› azîm tezahür et-
mifl ki, o risale tek bafl›yla maddeten bin lira kadar ken-
dimizce k›ymettard›r;

4. Vahdaniyet-i ‹lâhiyeyi günefl gibi ispat eden ve
Kur’ân’›n otuz üç ayet-i azîmesini tefsir eden Otuz Üç
Pencere nam›ndaki Otuz Üçüncü Mektup ki, s›rr-› teva-
fukla beraber k›ymet-i ilmiyesi ve edebiyesi itibar›yla
ehl-i tevhitçe yaln›z maddeten bin lira kadar ehemmiyet-
li olan risaleyi;

5. fiirkin esas›n› ref edip vahdaniyeti nihayetsiz dere-
cede kuvvetle ispat eden Otuz ‹kinci Söz nam› alt›ndaki
eseri ki, o eser bir âlim taraf›ndan zayi edilse, onu elde 
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suresinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, kelimesi.
maddeten: maddî olarak.
melâike: melekler.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
nam: ün, flöhret, flan.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
ref: kald›rma, giderme.
risale: konu, bölüm.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› keramet: keramet s›rr›, ke-
rametteki s›r ve hakikat.
s›rr-› tevafuk: tevafuk s›rr›, uy-
gun, denk, münasip gelmenin s›r-
r›.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
telif: eser yazma.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
Vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
ayet-i azîme: büyük ve aza-
metli ayet.
beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,
sonsuzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
dair: ait, alakal›, ilgili.
edep: nezaket, zerafet, uslu-
luk, zariflik.
ehemmiyetli: önemli.

ehl-i tevhid: tevhit ehli, Ce-
nab-› Hakk›n birli¤ini bilip ina-
nan ve sadece bir Allah’a
ba¤lan›p ibadet eden kimse.
ekal: daha az, en az, pek az,
en küçük.
eser: bas›lma kitap.
gayet: son derece.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.
hârika: ola¤anüstü.
hasr-› ifltigal: bütün çal›flma-

lar› bir fleye hasretme.
haflr: yeniden dirilip toplan-
mak, ikinci dirilifl.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
itibar: gerek.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
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etmek için bin lira tereddütsüz verece¤ini zannetti¤im
misilsiz risalemden mevcut her iki tanesini;

6. ‹sraftan kurtarmak ve bu fakir milleti iktisada al›flt›r-

mak için yazd›¤›m küçük, fakat müstesna bir ehemmi-
yette olan ‹ktisat Risalesi ismindeki risalemin mevcut
olan her üç nüshas›n›;

7. Kendi ihtiyarl›¤›mdan dolay› iman noktas›nda

Kur’ân’dan buldu¤um rica ve teselli nurlar›ndan kaleme
ald›¤›m ve mevcudu tam üç nüsha ve iki nüsha da nok-
san olarak umum befl parças›n› ki, bence bu risale benim
gibi kabre yak›nlaflm›fl bir ihtiyar adama k›ymet takdir
edilmeyecek derecede yüksek bir hakikat ile yaz›lm›flt›r;

8. On flefl sene evvel Arapça olarak tab edilen Harb-i

Umumîde atefl içinde yaz›ld›¤› için o zamandaki Baflku-
mandan›n, bu yadigâr-› harbin hayr›na ifltirak etmek ni-
yetiyle kâ¤›d›n› kendisi verdi¤i ‹flaratü’l-‹’caz tefsirini;

Hem üç yüz otuz befl senesinde ‹stanbul’da tab edilen
Katre, fiemme, Habbe, Habbenin Zeyli ve Ankara’da
Yeni Gün Matbaas›nda Zeylinin Zeyli ve Ankara Matba-
as›nda tab edilen Hubab ve ‹stanbul’da tab edilen Zühre
ve fiule gibi risaleleri havi Arapça matbu bir mecmuam›;

Ve ‹stanbul’da On Befl sene evvel tab edilen Sünuhat
isminde k›ymettar iki matbu risalemi;
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ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
iktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
‹sraf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
k›ymet: de¤er.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mecmua: dergi.
misil: benzer, efl.
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
risale: konu, bölüm.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tefsîr: Yorum, flerh.

tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.

teselli: güzel sözlerle avutma.

umum: bütün.

yadigâr-› harp: harp yadigâr›,
savafl hat›ras›.

zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

Zeyl: ek, ilâve.
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Ve hem biraderzadem Abdurrahman taraf›ndan On
Befl sene evvel ‹stanbul’da tab ettirilen Tarihçe-i Hayat›-
m›n bir k›sm›na ait matbu risalemden üç nüshas› tamam
ve befl alt› nüshas› noksan kitaplar›m›;

Ve hem de ‹stanbul’da yeni huruf ç›kmadan evvel tab
ettirdi¤im Onuncu Söz nam›nda gayet k›ymettar haflri ve
k›yameti gündüz gibi ispat eden risalemi Ve daha bilme-
di¤im hususî ve flahsî ve imanî evraklar›m› ve risalelerimi
tekrar iade etmek üzere o taharri neticesinde al›p götür-
düler.

Bu taharriyatta o kadar ileri gidildi ki, alt› ay evvel
oturdu¤um köflkten flimdiki oturdu¤um köflke nakledin-
ce, sandalye, flifle, demir ve sair eflyaya ait listeye var›n-
caya kadar ald›lar ve el’an da iade edilmedi.

Dokuz seneden beri bu memlekette ve bu kadar dost-
lar›mla temas etti¤im hâlde, flimdiye kadar hiçbir cürüm
bana isnad edilmedi ve hiçbir vukuat›m da olmad› ve ha-
yat›mda dai-i flüphe hiçbir emare vücut bulmad›. Ve
menfili¤im de sebepsiz; ve ancak ihtiyat ve tevehhüm
yüzünden olmakla, inziva etti¤im bir ma¤aradan ç›kart›-
larak menfilerle birlikte nefyedildim. Bu müddet zarf›nda
siyasetle ve dünya ile alâkam olmad›¤›na bu memleket-
teki dokuz senelik tarz-› hayat›m›n flahadetiyle beraber,
risalelerimde gerek emniyet dairesi ve gerekse hükümet
dairesi dâî-yi flüphe bir fley bulamad›klar›d›r. (HAfi‹YE)
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n›lan süslü bina, kasr.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
mucib-i telafl: telafl sebebi, telafl›
gerektiren.
müddet: süre, zaman.
nakl: bir yerden baflka bir yere
tafl›ma, yer de¤ifltirme, aktarma.
nam: ad, isim.
nefiy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
risale: kitap, eser.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flehadat: flahadetler, flahitlikler.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
taharri: arama, araflt›rma.
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
Tarihçe-i Hayat: bir kimsenin ha-
yat›n› anlatan kitap; biyografi.
tarz-› hayat: hayat tarz›, yaflama
flekli.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zarf›nda: içerisinde.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

HAfi‹YE: Cay-i dikkattir ki, sekiz dokuz seneden beri zulüm ve tazyikat
alt›nda gizlemeye mecbur oldu¤um en eski ve en mahrem evraklar› anî
olarak taharri edip hiçbir fley b›rakmayarak al›nd›¤› hâlde, mucib-i telâfl => 

biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
Cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer ve-
ya fley; dikkate de¤er.
cürüm: hata, suç, kanuna z›t
hareket.
dâî-yi flüphe: flüphe uyand›-
ran fley.
elan: flimdi, flimdiki hâlde; he-
nüz, hâlâ, daha, bu ana kadar,
flu anda.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emniyet: güvenlik; polis tefl-

kilat›.
evrak: kitap safalar›.
evrak: üzerinde yaz›l› bilgiler
bulunan ka¤›t.
gayet: son derece.
haflr: yeniden dirilip toplan-
mak, ikinci dirilifl.
huruf: harfler.
hususî: özel.
iade: geri verme.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.

inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
köflk: bahçe içinde yap›lm›fl,
daha çok yazl›k olarak kulla-
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E¤er bir cürmüm varsa, dokuz seneden beri mütemadi-
yen dikkat ettikleri hâlde cürmümü görmeyen veya gös-
teremeyenler, flimdi göstermeye mecburdurlar.

fiu kitap zayiat›mdan lâakal flahsî iki bin lira zarar›m
var. Çünkü, bunlar›n hiç birisinin baflka bir nüshas›n›
bende b›rakmad›lar. Vaktiyle tab etmek için yaln›z ‹flara-
tü’l-‹’caz tefsirine iki yüz elli lira verdim. Arabî mecmuas›
üç yüz lira. Ve Yirmi Dokuzuncu Söz ve On Dokuzuncu
Sözlerde o s›rr-› azîme hiçbir âlim ve hiçbir edib yoktur
ki, “Bin lira k›ymetindedir” demesin.

Ve bir de, on üç sene evvel hükümet Dârü’l-Hikmette
yüz lira maafl alacak kadar ifl görebilecek bir adam naza-
r›yla bana bakm›fl, ayda yüz lira maafl vermifl. Bu sekiz
senede beni, yar›m saat bir köy olan ‹lâma’ya iki defa-
dan fazla gitmeye müsaade edilmeyecek derecede ihtilât
ve gezmekten menedildi¤im gibi, bir varidat›m, bir
mal›m olmamakla beraber, o köyde benim gibi bir adam
çal›flacak ifl bulamad›¤›mdan ve kimsenin bir fleyini de
kabul etmemek bir meslek-i hayat›m oldu¤undan, çekti-
¤im periflaniyet ve zarar ve ziyan›n takdirini müddeiumu-
mili¤e havale ederek ya kitaplar›m›n hepsinin iadesini 

ve dâî-yi endifle ve medar-› hicap ve hacalet bir fley bulunmamas›, garaz-
kâr suizanl› ehl-i dünyan›n ona karfl› ettikleri haks›z tazyikat ve tarassut
ne kadar çirkin ve hata oldu¤unu gösteriyor. Acaba onu ittiham eden ve
kendini vatana ve millete sad›k tevehhüm eden ehl-i dünyan›n en büyük
memurundan en küçü¤üne kadar, de¤il sekiz dokuz sene, belki sekiz do-
kuz ay zarf›nda en mahrem ve en gizli evrak› meydana at›l›p tetkik edil-
se, ona telâfl verecek ve utand›racak sekiz dokuz madde ç›kmaz m›?

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Arabî: arapça dil.
cürüm: hata, suç, kanuna z›t ha-
reket.
dai-i endifle: endifle uyand›ran,
telafl veren fley.
Dârü’l-Hikmet: Osmanl›larda
fieyhülislaml›k makam›n›n bir is-
mi.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
evrak: üzerinde yaz›l› bilgiler bu-
lunan ka¤›t.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
hacalet: utanma, utanç.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
k›ymet: de¤er.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
mecmua: dergi.
medar-› hicab: utanma sebebi,
nedeni.
men: yasak etme, engelleme.
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müddeiumumî: savc›.
müsaade: izin.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
halde bulunma.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve

ba¤l›l›¤› içten olan.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
su-i zan: fena, kötü zan, flüp-
he.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.

tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tevehhüm: sanmak, zannet-
mek.
varidat: gelirler.
zarf›nda: içerisinde.
zayiat: zarar ve ziyan.
ziyan: zarar, kay›p.
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veyahut bu husustaki zarar ve ziyan›m›n müsebbiplerin-
den tazminini dava ediyorum.

Tetimme: Hükümetin kanunu, tarikat dersi vermeye

ve nüsha yazmaya ve nüfuz temin etmeye müsaade et-
medi¤i ve ben de bunlarla alâkadar olmad›¤›m ve hükü-
met de yan›ma gelen ziyaretçileri hofl görmedi¤i için, ba-
z› adam müteaddit defa tarikat ve nüsha niyetiyle yan›-
ma gelmek istedi. Ben de hükümetin kanununa riayet et-
mek ve hükümet memurlar›n› sebepsiz kuflkuland›rma-
mak için kabul etmeyip reddettim. Mesmuat›ma göre,
bu hâlden mu¤ber olanlar yalan ve as›ls›z bir surette is-
nadatta bulunmufl. Böyle hükümetin kanununa riayeten
reddetti¤im kimseler yüzünden beni böyle s›k›flt›rmak-
tan, hilâf-› kanun hareket etmedi¤im için böyle azap ver-
mek, kanunu dinlememeye mecburiyet vaziyetini veri-
yorlar manas› ç›k›yor.

Dokuz senedir dünyevî hayat›ma gelen her türlü ifl-
kencelere tahammül edip sabrettim, sükût ettim. Fakat
dünyalar›na kar›flmad›¤›m hâlde, böyle hayat-› uhreviye-
me suikast suretindeki taarruz karfl›s›nda sabr›m tüken-
di. Hakk›m› aramak için ikame-i davaya mecbur oldum.

Said Nursî

ì@Õ 
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taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tazmin: meydana getirilen zarar›
ödeme, zarar› karfl›lama.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
vaziyet: durum.
ziyan: zarar, kay›p.

alâkadar: ilgili, iliflki.
azap: eziyet, iflkence.
dava: hak aramak maksad›y-
la mahkemeye müracaat et-
me.
dünyevî: dünyaya ait.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.
husus: mevzu, konu.
iade: geri verme.

ikame-i dava: dava açma.
isnadat: isnatlar, dayand›r-
malar, mal etmeler.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
mesmuat: iflitilen, duyulan,
haber al›nan fleyler.
mu¤ber: gücenmifl, dar›lm›fl,
hat›r› kalm›fl, gücenik, küs-
kün.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsebbip: sebep olan, orta-

ya ç›kmas›na yol açan.
müteaddit: çok, bir çok.
nüfuz: flan flöhret tan›nm›fll›k.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
riayet: uygun davran›fl, tâbi
olma.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.
suret: biçim, flekil, tarz.
sükût: susma, sessiz kalma.
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Œ 2 8 0 œ
Bundan sonraki k›s›m Hazret-i Üstad›n Kastamonu ve

Emirda¤ hayat›nda iken yaz›lan ve el yazma nüshalarda
bizzat kendileri taraf›ndan Barla Lâhikas›’n›n sonuna derç
edilen mektuplard›r. (HAfi‹YE)

(Risale-i Nur’un faal bir flakirdi olan Ahmet Nazif
Çelebi’nin bir istihrac›d›r ve bir f›kras›d›r.)

(Bunu, hem Birinci fiua›n otuz ikinci ayeti olarak ve hem
Yirmi Yedinci Mektubun f›kralar›nda kaydetmek münasip
görüldü.)

O kendisi diyor: “Gelen ayetleri haf›zdan dinledim.”

1 W
kInôrµ`oH o√ƒoëuÑ°nSnh @ GkÒ/ã`nc GkôrcpP %G GhoôocrPG Gƒoæne'G nøj/òs∏dG Én¡t`jnG BÉnj
nøpe rºoµnLpôrîo«pd o¬oà`nµpÄ=='`∏nenh rºoµr«n∏nY u¤°nüoj …/òsdG nƒog @ kÓ«°/UnGnh
o¬nfrƒn≤r∏nj nΩrƒnj rºo¡oàs«pënJ @ Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿Éncnh pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏`t¶dG
GkópgÉn°T n∑Énær∏n°SrQnG BÉqfpG t»pÑsædG Én¡t`jnG BÉnj 2@ ÉkÁ/ônc GkôrLnG rºo¡nd sónYnGnh lΩnÓ°nS
pô°uûnHnh @ GkÒ/æoe ÉkLGnô°pSnh /¬pfrPpÉpH $G n‹pG Ék«pYGnOnh @ Gkôj/ònfnh Gkô°uûnÑ òenh
HAfi‹YE: Hz. Üstad›m›z, el yazma nüshalarda Kastamonu Lâhikas›nda
bulunan bu mektuplar›, Ankara’ya yeni yaz› neflri için gönderdi¤i Küçük
Ali’nin (r.a.) nüshas›nda, Ahmet Nazif’in (r.a.) bu mektuplar›n›n etraf›n›
iflaretleyecek “Baflka yerde neflredi¤ildi¤inden burada neflredilmesin.” di-
ye yazm›flt›r. Böylece Barla Lâhikas›’nda neflri Hz. Üstad taraf›ndan mü-
nasip görülmüfl ve el yazma Barla Lâhikas›’nda aynen derç edilmifllerdir.

(M. Sungur)

1. Rahman ve Rahim olan Allah’›n ad›yla.

2. Ey iman edenler! Allah’› çok zikredin. Sabah akflam Onu tesbih edin. Odur ki, sizi inkâr ka-
ranl›klar›ndan nura ç›karmak için rahmetine erifltirir; melekler de ba¤›fllanman›z için duâ
ederler. Mü'minler için O çok merhametlidir. Ona kavufltuklar› gün Allah’›n mü’minlere he-
diyesi selâmd›r, her türlü korkudan emniyet ve selâmet müjdesidir. Bir de onlar için hofl
ve ard› arkas› kesilmeyecek bir mükafat haz›rlam›flt›r. (Ahzab Suresi: 41-44.)
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bizzat: kendisi, flahsen.
derç: toplama, bir araya ge-
tirme.
faal: çal›flkan, gayretli.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
istihraç: baz› belirtilerden ile-
riyi görme, anlama.
münasip: uygun, yerinde.

neflir: yay›m, yay›n.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
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1 @ GkÒ/Ñnc kÓ°r†na $G nøpe rºo¡nd s¿nÉpH nÚ/æperDƒoªrdG
Bu ayetlerde Risale-i Nur’a ima ve remiz ve belki ifla-

ret var diye hissettim.

Evet, madem bu ayet gibi vazife-i risalet ve davete ba-
kan ayetler, her asra bak›yorlar ve her as›rda efratlar› ve
mâsadaklar› var..

Ve madem bu ayetlerde, Resul-i Ekreme (a.s.m.) veri-
len s›fatlar ve ünvanlar her zamanda cereyan› ve her bir
as›rda hükmetmek haysiyetiyle ve ünvanlar›n alt›nda,
mana-i remziyle Risale-i Nur gibi, o vazifeyi yerine geti-
ren eserler ve zatlar; bu gibi âyât›n daire-i flümullerine
girmeleri, Kur’ân’daki i’caz-› manevîsinin fle’nidir.. belki
muktezas›d›r ve lâz›m›d›r.

Madem Risale-i Nur, bu acip as›rda, müstesna bir su-
rette ve ayetin iflaret etti¤i vazifeyi yap›yor ve manas›n›n
daire-i külliyesinde bir ferdidir. Elbette müteaddit emare-
ler ve gizli karineler ile diyebiliriz ki, bu ayette dahi, Bi-
rinci fiua›n sair otuz bir adet ayetleri gibi, Risale-i Nur’a
mana-i iflarîyle bakar.

fiöyle ki:
2 Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿Éncnh pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe rºoµnLpôrîo«pd

cümlesi, mana-i iflarîsiyle diyor: “Bin üç yüz yetmifle ka-
dar tecavüz eden en karanl›k bir zulüm, en karanl›k bir 
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ma.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
imâ: iflaret.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-i remzî: iflaretlerle anlat›l-
mak istenen mana.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
muktezâ: iktiza etme, gerekme.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
remiz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
suret: biçim, flekil, tarz.
fle’n: durum, özellik, yap›.
tecavüz eden: haddini aflan, ileri
giden, uzanan.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
vazife-i Risalet: peygamberlik
vazifesi.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

1. Ey Peygamber! Biz seni insanlar için bir flahit, bir müjdeci, bir sak›nd›r›c›, Onun izniyle in-
sanlar› Allah’›n yoluna ça¤›r›c› ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Mü’minleri müjde-
le ki, Allah’tan onlara pek büyük bir lütuf ve ihsan vard›r. (Ahzab Suresi: 45-47.)

2. Sizi inkâr karanl›klar›ndan nura ç›karmak için rahmetine erifltir, Mü’minler için O çok mer-
hametlidir. (Ahzab Suresi: 43.)

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
as›r: yüzy›l.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

daire-i külliye: her fleyi kap-
layan, bütüne ve umuma ait
daire.
daire-i flümul: kapsam daire-
si.

efrat: fertler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ferd: birey.
haysiyet: özellik.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
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zulmetten sizi, ey ehl-i iman vel-Kur’ân, Kur’ân’dan ge-
len nurlara ve iman›n ›fl›klar›na ç›karan ve isminde Nur
ve manas›nda rahîmiyet bulunan ve ism-i Nur ve ism-i
Rahîm’in mazhar› olan, bir lem’a-i Kur’âniyeye ve bu as-
r›m›za bak›p ima ediyor.

Mana mutabakat›ndan baflka, bir emare ve karinesi,
budur ki:

1 Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿Éncnh pQƒtædG n‹pG f›kras›n›n (fledde ve ten-

vin say›l›r) makam-› cifrîsi, dokuz yüz k›rk yedi edip, Ri-
saletü’n-Nur veya Risalet-i Nur isminin makam› olan, do-
kuz yüz k›rk yedi adedine tam tam›na tevafuk ediyor.

2 Gkôu°ûnÑoenh GkópgÉn°T n∑Énær∏n°SrQnG ÉsfpG cümlesi, fleddeler say›lmaz

ve ahirde tenvin vakft›r, (elif say›l›r) makam-› cifrîsi ki, bin
üç yüz yirmi üç tarihini gösterir. O tarihte, merkez-i
hilâfette, dehfletli bir ink›lâb›n mebde-i infilâk› içinde,
ye’se düflen ehl-i imana müjde verip, ‹slâmiyetin hakka-
niyetine ve kuvvetine kuvvetli flahadet eden ve veraset-i
Nübüvvet noktas›nda davette bulunan hakikî bir flahide

iflaret eder. 
3 $G n‹pG Ék«pYGnOnh Gkôj/ònfnh cümlesi,(HAfi‹YE) tenvinler

HAfi‹YE: 
4 $G n‹pG Ék«pYGnOnh kelimesi, Risale-i Nur’un hakikî bir ismi olan

Bediüzzaman’›n makam›na tam tam›na tevafuku ve manen mutabakat›

oldu¤u gibi, yaln›z Ék«pYGnO kelimesi de, Risale-i Nur’un tercüman› olan Sa-

id ismine, üç harf ile ittihat ve üç farkla tevafuk eder. Çünkü tenvin, elif
ve vav, mecmuu elliydi; sin’den üç fark var.

Risale-i Nur Talebelerinden
Küçük Abdurrahman

ahir: son, sonraki, en sonra.
as›r: yüzy›l.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikî: gerçek, sahici.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
hafliye: dipnot.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
ink›lâp: devrim.
ism-i Nur: Allah’›n Nur ismi.
ism-i Rahîm: bütün mahlûkat›
sonsuz rahmet ve merhameti ile
kuflatan anlam›nda Cenab-›
Hakk’›n bir ismi.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mazhar: nail olma, flereflenme.
merkez-i hilafet: halifeli¤in mer-
kezi, halifelik makam›n›n bulun-
du¤u yer.

mutabakat: uyma, uygunluk,
birbirini tutma.
Nur: Allah’›n isimlerinden.
rahîmiyet: merhamet edici-
lik.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

flehadat: flahadetler, flahitlik-
ler.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

vakf: durma, durufl.
veraset-i Nübüvvet: Pey-
gamber vârisli¤i, Peygamberi-
mizin vârisi durumunda olan,
büyük âlim ve velîlerin yolu.
yeis: ümitsizlikten meydana
gelen üzüntü ve karamsarl›k.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Nura ç›karmak için rahmetine erifltirir mü’minler için O çok merhametlidir.
2. Biz seni insanlara bir flahit bir müjdeci olarak gönderdik. (Ahzab Suresi: 45.)
3. Ve sak›nd›r›c›, Allah yoluna ça¤›r›c›. (Ahzab Suresi:46.)
4. Allah yoluna ça¤›r›c›. (Ahzab Suresi: 46.)
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vakfolmad›¤›ndan, say›l›rlar. Makam-› cifrîsi bin iki yüz
elli alt› tarihini göstermekle, bu as›rda ve bu zamandaki
‹slâmiyetin inhisaf›n›, bir as›r evvel izhar eden mukadde-

mat›na bakarak 
1 $G n‹pG Ék«pYGnOnh kelimesi yüz doksan bir

(191) ederek, Risale-i Nur’un bir hakikî ismi olan, Bedi-
üzzaman’›n makam-› cifrisi bulunan, yüz doksan bir
(191) adedine tam tam›na tevafukla ima eder ki; Risale-i

Nur dahi, o inhisaf içinde bir 
2 GkÒ/æoe ÉkLGnô°pSnh /¬pfrPpÉpH (HAfi‹YE) ve

yaln›z GkÒ/æoe ÉkLGnôp°S kelimesi ise, tam tam›na Risale-i

Nur’un bir ismi olan "Siracü’n-Nur’a lâfzan ve manen ve

cifren tevafukla bakar. GkÒ/æoe daki mim, ye, pQƒtædnG ’deki fled-

deli nun’a mukabildir.

Evet, ‹mam-› Ali (r.a.) keramet-i gaybiyesinde, Risale-i
Nur’a “Siracünnur” nam›n› vermesi, bu ayetin bu f›kra-
s›ndan mülhemdir denilebilir. Ve çekinmeyerek deriz: 
4 $G nøpe rºo¡nd s¿nÉpH nÚ/æperDƒoªrdG pôu°ûnHnh cümlesi, (fledde say›lmak) ci-

hetiyle, makam-› cifriyesiyle bin üç yüz elli dokuz (1359) 
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makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
mukaddemat: bafllang›çlar, ön-
celer, ilkler, önde olanlar.
mülhem: ilham olunmufl.
nam: ad, isim.
sirac-› münevver: ›fl›k saçan lam-
ba.
Siracü’n-Nur: Nurun lambas› an-
lam›nda Risale-i Nur külliyat›ndan
bir eser.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vak›f: durma, durufl.

1. Allah yoluna ça¤›r›c›. (Ahzab Suresi: 46.)
2. Onun izniyle nur saçan bir kandil. (Ahzab Suresi: 46.)
3. Nur saçan kandil.  (Ahzab Suresi: 46.)
4. Allah’tan büyük bir lütfa erifleceklerini mü’minlere müjdele.  (Ahzab Suresi: 47.)

HAfi‹YE: (Tenvin’ler, elif say›l›r) makam› (1330) edip, Risale-i Nur’un fa-

tihas› olan ‹flaretü’l-‹caz tefsirinin zuhur tarihine ve 
3 GkÒ/æoe ÉkLGnô°pS e¤er bi-

rinci tenvin say›lsa (1380) ederek, yirmi bir sene sonra Risale-i Nur küre-i
zemini ›fl›kland›racak bir sirac-› münevver olaca¤›na remzeder inflallah...

Risale-i Nur Talebelerinden

Tahsin

asr: yüzy›l.
cifren: cifir ile, harflere veri-
len say› k›ymetiyle ibareler-
den geçmifle ve gelece¤e ait
iflaretler ç›karmak suretiyle,.
cihet: yön.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikî: gerçek.

hafliye: dipnot.

ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.

inhisaf: söner gibi olma, par-
lakl›¤› gitme; daha parlak bir
fley karfl›s›nda ikinci derecede
kalma.

izhar: gösterme, aç›¤a vurma.

keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.

lâfzan: lâf›z itibariyle, kelime-
nin söylenifline, yap›s›na göre,
yaln›z kelimenin flekli yönün-
den, mana yönü kastedilme-
den.
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tarihini göstermekle, bu asr›m›z›n, tam bulundu¤umuz
bu senesine bakarak ehl-i imana bir büyük ihsan› var di-
ye, mana-i remziyle haber veriyor.

Biz bak›yoruz, bu zamanda en büyük ihsan iman› kur-
tarmakt›r; ve görüyoruz, iman› harika bürhanlarla kurta-
ran, baflta Risale-i Nur’dur.

Demek bu zamana nispeten bir 
1 GkÒ/Ñnc kÓ°r†na de odur.

Bu iflareti kuvvetlendiren fludur: GkÒ/Ñnc kÓ°r†na daki kÓ°r†na ke-

limesi, dokuz yüz altm›fl (960) edip, Risaletü’n-Nur’un bu
ismi, izafeten tavsif tarz›na geçmekle, Risaletü’n-Nuriye
olup, makam› olan dokuz yüz altm›fl iki (962) adedine
manidar iki farkla tevafuku, onun bafl›na remzen ve ima-
en parmak basmas›d›r.

‹lâhî yâ Rab!.. Sen Risale-i Nur’u ve Risale-i Nur Mü-
ellifi Üstad›m›z Said Nursî’yi ve Risale-i Nur talebe ve
flakirtlerini ve mensuplar›n›, muhafaza-i h›fz›nda ve
kal’a-i ‹lâhiyen içinde muhafaza ve emin eyle, âmin; ve
hizmet-i Kur’ân ve imanda sabit ve daim eyle, âmin; ve
bu kudsî hizmetlerinde muvaffak›yetlerle yard›m ve mu-
avenetler ihsan eyle, âmin; ve Kur’ân-› Mu’cizülbeyan-›
Azîmüflflan’›n s›rr-› azam›na, marifetullah, muhabbetul-
lah ve muhabbet-i Resulullah s›rr-› kudsîsine ve 
2 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM s›rr-› uzmas›na; ve r›zaullah ve

rü’yet-i cemalullah lütuf ve ihsan›na mazhar eyle, yâ
Rabbelâlemîn!

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemalullah: Allah’›n cemali, gü-
zelli¤i.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emin: emniyet sahibi, korkusuz.
hârika: ola¤anüstü.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
imaen: ima yoluyla, ima ederek,
sezdirerek, iflaretle.
izafet: isim tamlamas›, isim tak›-
m›.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mucizül beyan-› Azî-
müflflan: aç›klamalar›yla ak›llar›
benzerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan flan› büyük Kur’an.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
mana-i remzî: iflaretlerle anlat›l-
mak istenen mana.
manidar: nükteli, ince manal›.

1. Pek büyük bir lütuf iken (Ahzab Suresi: 47)
2. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mrân Suresi:173.)
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marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
muhabbetullah: Allah’›n sev-
gisi.
muhafaza: koruma.

muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
Rabb: yaratan, büyüten, ter-
biye eden.
Rabbülâlemîn: âlemlerin
Rabbi, bütün âlemleri idare
ve terbiye eden Allah.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.

r›zaenlillah: Allah r›zas› için.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
flakirt: mürit.
talebe: ö¤renci.
tavsif: vas›fland›rma, mahi-
yetini ortaya koyma, nitele-
me.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
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/¬pàr«nH pπrgnGnh /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G '=¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY *G s¤°nUnh
nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G nøj/ôpgÉs£dG nÚ/Ñu«`s£dG nÚ/©nªnLnG

1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdGnh nÚ/∏n°SrôoªrdG póu«°nS pánerôoëpH
Fakir, âciz, zay›f, günahkâr talebe 

ve hizmetkâr›n›z ‹nebolulu
Ahmed Nazif Çelebi

ì®Õ 

Œ 2 8 1 œ
(Ahmed Nazif Çelebi’nin bir f›kras›d›r.)

(Bayram münasebetiyle kabul edilmeyen bir hediye
için yazm›flt›r.)

3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
4 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Çok aziz ve çok k›ymetli, müflfik ve fedakâr Üstad-›
Azam efendim hazretleri...

Hazineler dolusu mücevherattan daha fazla, Hatta bu
fânî dünya hayat›n›n ziynetleriyle ölçülemeyecek derece-
de k›ymettar mektubunuzu, mübarek Ramazan-› fierif’in
yirmi üçüncü günü akflam›, iftardan on dakika evvel pos-
tadan ald›m. Cenab-› Allah kabul buyursun, iki iftar› bir

yapt›m. 
5 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
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metli fleylerin sakland›¤› sa¤lam
yer.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
iftar: orucun sona erdi¤i zaman.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücevherat: mücevherler.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
talebe: ö¤renci.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
ziynet: süs.

1. Ve Allah’›n salât ve selâm› Muhammed’in (a.s.m.) ve onun Âlinin, Ashab›n›n ve iyi ve temiz
kimseler olan bütün Ehl-i Beytinin üzerine olsun, âmin, âmin, âmin. Peygamberlerin efen-
disinin hürmetine Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebediyen ve daima üzerinize olsun.
5. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metin "Allah'a hamd olusn" k›sm› birçok

ayette geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

âciz: zay›f, güçsüz.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Ehl-i Beyt: peygamberimizin
ev halk› ve onu soyundan ge-

lenler.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
hazine: para, alt›n gibi k›y-

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 581



Evvelce yazd›¤›m uzun sat›rlar›n malâyani ve bofllu-
¤undan, fazla meflgul etti¤imden ve gerek bizim ve ge-
rekse mübarek Zekeriya kardeflimizin k›ymetsiz, de¤ersiz
hediyelerini, mezuniyetsiz kabul ederek, takdim etmek
cesaretinde bulundu¤umdan mütevellit, aziz Üstad›m›n
adem-i kabul ve hoflnutsuzlu¤uyla tekdirat›na maruz ka-
laca¤›mdan korkarak intizarda iken, müvezzi iki mektup
verdi. ‹ftar vakti dar oldu¤undan, ayakta zarf› açt›ktan
sonra, k›ymet takdir edemedi¤im çok flirin ve cazib olan
hatt-› faz›lâneniz, sanki, "Korkma" diye hitap ediyormufl
gibi, tebessüm ederek gözüme iliflince, sürurumdan oku-
yamad›m. Hemen haneme kofltum, iftar ile beraber oku-
maya bafllad›m.

Sevgili ve müflfik Üstad›m! Muhyiddin-i Arabî hazret-
lerinin tebflirat› hat›r›ma geldi. Zat-› faz›lânelerindeki gör-
dü¤üm flefkat-i pederanenin, o büyük zat›n haber verdi-
¤i flefkat-i pederaneyi haiz bulundu¤unuza iman ettim.
Kâdir-i Mutlak hazretleri siz Üstad›m›zdan kat kat raz› ol-
sun ve bizleri de, hizmetinizde ve hizmet-i Kur’ân’da da-
im ve sabit eylesin ve Üstad›m›z›n k›ymetli ve kudsî ifla-
retlerine ve k›ymetli dualar›na mazhar eylesin... âmin,
bihürmeti Seyyidü’l-Mürselîn...

fiefkatli Üstad›m! Hizmet-i Kur’ân’da ve Risale-i
Nur’un neflriyat›ndaki zerre-i vahide kabîlinden olan
mesainin, nezd-i âlî-i üstadânelerinde hüsn-i kabule maz-
hariyeti, zay›f, âciz, fakir hizmetkâr›n›z ve iktidars›z, 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adem-i kabul: kabul etmeme.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bihürmeti seyyidi’l-mürselin:
Peygameberimiz (asm) için söyle-
nen, “gönderilenlerin efendisi
hürmetine” anlam›nda bir sayg›
ifadesi.
cazip: çekici, cazibeli.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
evvelce: daha önce.
haiz: tafl›yan.
hane: ev, mesken.
hitap: birine söz söyleme, sözü
biri üzerine çevirme.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hoflnut: Memnun, raz›, gönlü hofl
edilmifl.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak, gü-
zellikle kabul etmek, benimse-
mek.
iftar: orucun sona erdi¤i zaman.
iktidars›z: güç yetirememe, bir
ifli gerçeklefltirecek derecede gü-
cün olmamas›.
iman: inanç, itikat.
intizar: bekleme, gözleme.
kabil: tür, gibi.
Kâdir-i Mutlak: kudreti mutlak
olan ve her fleye gücü yeten,
sonsuz kudret sahibi olan Allah.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
maruz: tesir alt›nda.
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mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
mesai: çal›flma.
mezuniyet: yetkililik, yetki.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
mütevellid: sebep oldu¤un-
dan.
müvezzi: postac›, mektup,
telgraf gibi fleyleri ev ev da¤›-

tan kimse.
neflriyat: yay›n, yay›nlama
ifli.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
sabit: de¤iflmeyen, devaml›.
sat›r: bir sayfa üzerinde yan
yana dizilmifl kelimeler; yaz›
s›ras›.
sürur: sevinç, mutluluk.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
takdim: arz etme, sunma.

takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tebessüm: gülümseme.
tebflirat: müjdeler, müjdele-
meler, müjde vermeler.
tekdirât: tekdirler, uyarma-
lar, ç›k›flmalar, azarlamalar.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
zarf: içine mektup konulan
kâ¤›t kap.
zat: flah›s.
zerre-i vahide: tek bir zerre.
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idraki nak›s, ihatas› dar, fluuru muhtel talebenizi ne dere-
ce sevinç ve sürura kalbetti¤ini tarif edemem.

Böyle manevî ve kudsî takdirata mazhar buyurulan ve
bizim gibi günahkârlara, otuz senelik ifltiyakla, on sene-
lik münacat ve niyaz mukabilinde siz üstad›m›z› ihsan bu-
yuran ve kullar›n›n isyanlar›na bakmayarak her istedikle-
rini bilen, ifliten ve (bele¤an ma belâ¤) veren ve bütün
mükevvenat› yed-i Kudretinde tutan ve her fleye sahip ve
malik ve hâkim bulunan Cenab-› Hak ve Feyyaz-› Mutlak
hazretlerine ne suretle hamd ve flükür edece¤imi bilemi-
yorum.

K›ymetli Üstad›m.. siz tavassut buyurunuz, de¤ersiz
hizmetimizle pek az ve k›sa olan flu dünya hayat› içinde,
belki bir katre mesabesindeki hamd ve flükrümüzü, "Te-
kabbelallah" s›rr›na mazhar buyursun. ‹nflaallah.

Mektubat Risalesinin ‹kinci Mektubunu daima hat›rla-
yarak, bu emirlerinize riayet etmeye çal›flt›¤›m hâlde, bir
mücbir-i gaybî bendenizi tahrik ederek, ‹kinci Mektuba
muhalefete sevk ediyor.

Niyetim halis, sadakat ve merbutiyetim ciddî ve çok
sa¤lam. Her türlü riyadan ârî ve hiç bir maddî menfaate
matuf ve müstenit olmayan, Allah r›zas› yolunda Kur’an
nam›na ve Risaletü’n-Nur’a hizmet gayesine matuf ve
bilhassa bizim gibi âciz, asi ve günahkârlar›n hidayet ve
irflad ve isaline ve ehl-i dalâleti ve ehl-i bid’ay› tarik-›
Hakka davet ve hakaik-› imaniyeye hadim bir kudsî zat, 
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gelme, özleme, tahassür.
kalbetmek: bir halden di¤er bir
hale çevirmek, de¤ifltirmek.
katre: damla.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: maddi olmayan, soyut.
matuf: ait olan, yöneltilmifl.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
Mektubat: Risale-i Nur Külliyat›-
n›n dört büyük kitab›ndan birinin
ad›.
menfaat: fayda.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
mesabe: derece, menzile, rütbe.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
muhtell: halel gelmifl, bozulmufl,
bozuk, kar›fl›k.
mukabil: karfl›l›k.
mücbir: zorlayan, zorlay›c›, zorla
bir fley yapt›ran.
mükevvenat: yarat›lm›fllar›n ta-
mam›, bütün mahlûkat, kâinat,
mevcudat.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
müstenit: istinat eden, dayanan.
nak›s: noksan, eksik.
nam: ad.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
niyet: maksat, meram.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hoflnutluk,
memnunluk.
riayet: uyma, tâbi olma.
riya: iki yüzlülük, yalandan gös-
terifl, samimiyetsizlik.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sevk: yöneltme.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: mutluluk.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
takdirât: takdirler, övgüler.
talebe: ö¤renci.
tarik-› Hak: hak ve hakikat yolu.
tavassut: vas›ta olma, arac› olma.
tekabbelâllah: Allah kabul etsin
manas›na gelen bir dua sözü.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.
yed-i Kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zaif: zay›f.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
arî: soyunmufl, kurtulmufl.
âsi: günah ifllemifl, günahkâr.
bela¤an ma bela¤: bol bol,
dolu dolu.
bilhassa: özellikle.
ehl-i bid’a: bid’atç›lar, do¤ru
yoldan sap›p hurafelerin pe-
flinden gidenler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta ba¤l› olmadan çok

çok bereket ve bolluk veren
Allah (c.c.).
gaybî: görünmeyen.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
hâdim: hademe, hizmetçi,
hizmet eden, ifle yarayan.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hâkim: hükmeden.
halis: saf, samimî.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.

hidayet: do¤ru olan, hak
olan:.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ihata: kavray›fl, anlay›fl.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iktidars›z: güç yetirememe,
bir ifli gerçeklefltirecek dere-
cede gücün olmamas›.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
îsâl: ulaflt›rma, erifltirme.
ifltiyak: flevklenme, görece¤i
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bizlere ve memleketimize “vediatullah” olarak ihsan bu-
yurulmufl. K›ymetli misafirimiz nas›l ki, biz günahkârlar›n
manevî yard›m›na kofluyor ve gece ve gündüz ma¤firet-i
‹lâhiyyeye ve irflad›m›za çal›fl›yorsa, bizler de bu aziz mi-
safirimizin maddî yard›m›na, seve seve ve ifltiyakla ve an-
cak Allah için koflmak ve çal›flmak vazifesiyle mükellef
bulundu¤umuzu hissediyoruz.

Hem bizlere Kur’ân ve Hazret-i Peygamber (a.s.m.)

emrediyor GƒofnhÉn©nJ (gurebaya muavenet)...

Af dilerim, k›ymetli ve sevgili Üstad›m.. bilirim ki, he-
diyeleri kabul etmiyorsun. Fakat, zekât ve sadaka gibi
muaveneti, arkadafllar›m›z›n ›srar› üzerine yazmaya mec-
bur oldum. Hem de maddî ihtiyaçlar›n›za, ikâmetgâh ki-
ras›, odun ve kömür gibi mübrem ihtiyaçlar için lâz›m ol-
du¤unu düflünmüfltüm.

Esasen kaide-i üstadâneleri bozulmamak için, arka-
dafllar›ma daima tavsiye ve telkinat›m, hiç bir maddî
menfaat düflünülmemesidir. Çünkü, din dünyaya alet ol-
maz ve din vas›ta-i cer ve maddî menfaati kat’iyen kabul
edemez. Hatta Risale-i Nur’un neflriyat›nda, kimsenin
minnetini almamak için, k›ymetli Üstad›m› taklit ederim.

K›ymetli ve müflfik Üstad›m... fiu kadar var ki: Hiz-
metkâr›n›z, üstad nam›na de¤il, k›ymetli ve garip bir mi-
safirimiz nam›na ve r›zaenlillâh maddî yard›m etmek
istiyoruz. Hem manevî zarar görmemeniz için, kuvvet ve
kudret ve azamet sahibi Cenab-› Allah’a niyaz ve tazarru 

azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
esasen: asl›nda, temelinde, do¤-
rusu.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
gureba: garipler, yabanc›lar, kim-
sesizler, yoksullar.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kaide-i üstâdâne: üstad›n kaide-
si, üstatça prensip, onun yapt›¤›
gibi.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maddî: madde ile alâkal›; para,
mal vb. fleylerle ilgili.
ma¤firet-i ‹lâhiye: Allah’›n ma¤-
fireti, Allah’›n merhameti, Allah’›n
affetmesi.

1. Muavenet edesiniz.
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manevî: ruha ve içe ait olan,
ruhî.
menfaat: fayda.
menfaat: fayda.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda
yük alt›nda kalma, kendini
manevî olarak borçlu hisset-
me.
muavenet: yard›mlaflma.
mübrem: vazgeçilmez, el-
zem.
mükellef: sorumlu ve yü-

kümlü olma.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
nam: ad, yerine.
neflriyat: yay›n, yay›nlama
ifli.
niyaz: yalvarma, yakarma.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
taklit: birinin davran›fl ve iflle-
rinin flekil ve biçim olarak ay-

n›n› yapma.
tavsiye: ö¤ütleme, yol gös-
terme.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vas›ta-i cer: cer vas›tas›, bir
fleyi herhangi bir menfaate
vas›ta yapma, alet etme.
vazife: görev.
vediatullah: Allah’›n emaneti.

BARLA 03.qxd  3/27/07  6:42 PM  Page 584



ederek, dergâh-› ‹lâhiyesinde hüsn-i kabule mazhar eyle-
mesini dua ediyoruz.

K›ymetli Üstad›m... Bayramda, ziyaret ve arz-› tazim
makam›na kaim olmak üzere, bütün arkadafllar›m›zla be-
raber hem ramazan-› flerifi, hem Leyle-i Kadri, hem
mübarek ›yd-i saîd-i f›trî, Risaletü’n-Nur’un umum talebe
ve flakirtleri ve Kur’ân’›n k›ymetli hizmetçileri makam›n-
da ve hükmünde k›ymetli Üstad›m›z› tebrik ederek, Ce-
nab-› Haktan daha çok kardefl ve arkadafllar›m›z ile bir-
likte ve siz Üstad›m›z bafl›m›zda olarak, ramazan-› flerifin
emsal-i kesiresiyle müflerref olmakl›¤›m›z› niyaz ve tazar-
ru eyleriz. Ve mübarek iki ellerinizden öperek, dua-i hay-
riyenizi ve kudsî irfladlar›n›z› istirham eyleriz. K›ymetli
Üstad›m›z.

Daimî kudsî dualar›n›za muhtaç
günahkâr, hizmetkâr ve talebeniz

Ahmed Nazif

ì®Õ 

Œ 2 8 2 œ
(Abdurrahman Tahsin’in f›kras›d›r.)

Ey yüce Üstad!

Risale-i Nur dairesi içine kabul ve bu âb-› kevser-i ha-
yat ile menba-› feyz-i iman, gayet de¤erli ve k›ymetdar
bu ebedî ders ile, kendimi daima mes’ut ve bahtiyar ad-
dediyorum. Yaln›z sür’at-i kalemim olmad›¤›ndan, yaz›y›
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mazhar: nail olma, flereflenme.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müflerref: flereflendirilmifl, kendi-
sine fleref verilmifl, yüceltilmifl;
flerefli, yüce.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
umum: bütün, hepsi.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
daimÎ: sürekli, devaml›.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-

ren.
emsal-i kesire: pek çok ben-
zerler, birçok misiller.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.

›yd-i saîd-i f›tri: oruç ay› olan
mübarek ramazan›n mutlu
bayram›.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
istirham: isteme, rica etmek.
kâim: ayakta duran, var olan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
makam: manevî mevki.
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biraz tehirinden müteessirim. Sehil ve muvafak›yetime
hay›rl› dualar›n›z› rica eder, kemal-i edeple ellerinizi öpe-
rim, muhterem Üstad›m.

Ruz saim, leyl Kaim,
Çü makam-› afl›kan

Leyle-i n›sf-› Regaib,
Tarik-i dünya ve taib.

Naflir-i Risale-i Nur,
Bediüzzaman muhibb-i Bâz-› Geylân.

Ey ferîd-i asr›’z-zaman
Sensin hakîm-i kulûban.

Fakir talebeniz

Abdurrahman Tahsin

ìÕ 

Œ 2 8 3 œ
(Ahmed Nazif’in bir parça mektubundand›r...)

Maddî ve manevî borcumuz olan hizmetleri ifadan
kendimizi çekmek, hissizlik ve bigânelik f›trat›m›zda ve
yarad›l›fl›m›zda yoktur ki kalal›m. Madem Cenab-› Hâ-
lik-› Rahîm bizleri insan yaratm›flt›r. ‹nsanl›¤›n emretti¤i
vezaifin binde birini dahi ifa edemedi¤imiz hâlde, büsbü-
tün nas›l bigâne kalal›m.

Bu hususta mazur görmenizle beraber, azimkâr ve ce-
fakâr ve fedakâr ve hadsiz mütehammil, garip ve kudsî 

azimkâr: azimli, gayretli.
Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
bigâne: kay›ts›z, alâkas›z, ilgisiz.
cefakâr: eziyet çeken, cefa çek-
mifl.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
husus: mevzu, konu.
ifa: ödeme, yerine getirme.
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Kâim: ayakta, uyumayan.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.
leyl: gece.
maddî: madde ile alâkal›.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
manevî: maddi olmayan, so-
yut.
mazur: özürlü, özrü olan.

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
mütehammil: tahammül
eden, dayanan, çeken, daya-
n›kl›, tahammüllü.
rûz: gündüz.
sâim: oruçlu, oruç tutan.

Sehl: kolay.
tâib: tövbe eden, tövbekâr.
talebe: ö¤renci.
târik-i dünya: dünyay› terk
eden, dünya ifllerinden elini
aya¤›n› çekip bir köflede otu-
ran.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
si Hazretlerinin, özel isim yeri-
ne geçen bir s›fat›.
vezaif: görevler.
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ve aziz bir misafirimiz olan çok k›ymetli Üstad›m›z›n, biz
asi ve günahkârlar›n kalplerini nurlarla doldurdu¤u hâl-
de, mukabil borcumuzu, maneviyata uzanamad›¤›m›z-
dan ancak de¤ersiz ve k›ymetsiz olan maddiyatla ödeye-
biliriz, zann›yla teselli bulmaktay›z. Af buyurunuz Üsta-
d›m.. dellâl-› Kur’ân’›n nidalar›n› ifliten hangi Müslüman
vard›r ki, kulaklar›n› t›kas›n. Hafla, sümme hafla!

Nurlar›n›z›n flua› gözlerimizi kamaflt›r›yor. Kalplerimi-
zi bütün safiyetiyle Allah’a, Kur’ân’a ve Resul-i Mücte-
ba’ya (a.s.m.) ve o iki cihan serverinin aziz vârislerine
ba¤l›yor ve ba¤lam›flt›r. Bu ba¤ öyle bir ba¤ ki; inayet-i
Hakla, hiç bir maddiyunun ve hiç bir mülhit ve f›rak-›
dâllenin de¤il, dünya kâfirlerinin bütün kuvvetleri bir
araya gelse, bu kudsî rab›ta-i kalbiye ba¤›n› koparamaz.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG

Zat-› faz›lânelerince lüzum görülüp, icap etmeden, hiç
bir zaman, mektup yazmak zahmetlerini ihtiyar etmeni-
ze raz› olamam. Bu hususta gücenmek flöyle dursun, k›y-
metli Üstad›m›n kudsî vazifelerinin ifas›na mâni teflkil
eden iflgali, en büyük hata ve hürmetsizlik sayar›m.

Ahmed Nazif Çelebi

ì@Õ 
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do¤rusunu yapan Cenab-› Hakk’›n
korumas›, yard›m›.
iflgal: meflgul etme, iflten al›koy-
ma, u¤raflt›rma.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
maddiyyun: maddeyi ezeli ve
ebedi kabul edenler.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
mâni: engel.
mukabil: karfl›.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
Resul-i Müçteba: seçilmifl pey-
gamber, seçkin peygamber.
safiyet: safl›k, halislik, temizlik.
sümme: tekrar ve tekrar.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme,
güzel sözler söyleyerek rahatlat-
ma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin, özel isim yerine ge-
çen bir s›fat›.
vâris: mirasç›.
vazife: görev.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.

1. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Metin "Allah'a hamd olusn" k›sm› birçok
ayette geçmektedir. sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)

âsi: isyan eden, baflkald›ran.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân
eden, tan›tan, hizmet eden.

firak-› dâlle: sap›k gruplar,
dalâlet f›rkalar›, ehl-i sünnet-

ten ayr›lan gruplar, hak yol-
dan ayr›lm›fl gruplar.

günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.

hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin.

husus: mevzu, konu.

hürmet: sayg›.
icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ihtiyar: irade, tercih.
inayet-i Hak: her fleyin en
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Aziz, S›dd›k kardefllerim!

Onuncu fiua nam›nda yazd›¤›n›z Fihristenin ikinci k›s-
m›, bana flöyle kuvvetli bir ümit verdi ki: Risale-i Nur, be-
nim gibi âciz ve ihtiyar ve zaif bir bîçareye bedel, genç,
kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmufl ve bulacak. Onun
için, bundan sonra Risale-i Nur’un tekmil ve izah› ve ha-
fliyelerle beyan› ve ispat› size tevdi edilmifl, tahmin edi-
yorum. Bir emaresi de fludur ki: Bu sene çok defa ihtar
edilen hakikatleri, kaydetmek için teflebbüs ettim ise de,
çal›flt›r›lamad›m.

Evet, Risaletü’n-Nur, size mükemmel bir me’haz ola-
bilir. Ve ondan erkân-› imaniyenin her birisine, meselâ
Kur’ân’›n Kelâmullah oldu¤una ve i’cazî nüktelerine da-
ir, müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya Haflre
dair ayr› ayr› bürhanlar cem edilse ve hakeza mükemmel
bir izah ve bir hafliye ve bir flerh olabilir.

Zannederim ki, hakaik-› âliye-i imaniyeyi tamam›yla
Risale-i Nur ihata etmifl, baflka yerlerde aramaya lüzum
yok. Yaln›z bazen izah ve tafsile muhtaç kalm›fl. Onun
için vazifem bitmifl gibi, bana geliyor. Sizin vazifeniz 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: karfl›l›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cem: toplama, bir araya getirme.
dair: alakal›, ilgili.
emare: alâmet, belirti, niflan.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
fihriste: katalog, liste.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot.
haflr: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
i’cazî: mucizeli.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
meselâ: örne¤in.
müteferrik: da¤›n›k, ayr› ayr›.
nam: ad.

nükte: bir söz veya ibareden
hususî bir dikkatle ç›kar›lan
gizli mana.

risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tekmil: tamamlama, noksan-
lar›n› giderme, bitirme.
teflebbüs: kalk›flma.

tevdi: emanet etme, teslim
etme.

ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.

vazife: görev.

zaif: zay›f.

1. Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

3. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât›, yazd›¤›n›z ve yazaca¤›n›z Risale-i Nur’lar›n harfleri ade-
dince üzerinize olsun.
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devam ediyor. (Ve, inflaallah vazifeniz flerh ve izahla ve
tekmil ve tahfliye ile ve neflr ve talim ile, belki Yirmi be-
flinci ve Otuz ikinci mektuplar› telif ile Dokuzuncu fiu-
an›n dokuz makam›n› tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim
ve tertip ve tefsir ve tashih ile devam edecek.)

Risale-i Nur’un samimî, halis flakirtlerinin hey’et-i
mecmuas›n›n kuvvet-i ihlâs›ndan ve tesanüdünden süzü-
len ve tezahür eden bir flahs-› manevî (bâkî ve muktedir
bir kuvvet-i zahrd›r), (bir rehberdir.) Buradan oraya gelen
mektuplar (Mübareklerin heyeti) bir Risale fleklinde top-
lanmas›n› ve Hüsrev de, cüz’î ve hususî baz› cümlelerini
ve lüzumsuz baz› f›kralar›n› tayyetmeyi Haf›z Ali ve Sab-
ri’ye havale etmifl oldu¤unu yaz›yorsunuz. Evet Risale-
tü’n-Nur hakk›nda, kerametli ve dikkatli ve isabetli ve
keskin Hüsrev’in nazar› do¤rudur. Bâkî bir eserde, mu-
vakkat ve cüz’î ve hususî kelimeler tayyedilse daha iyidir.
Bu defaki mektubunuzda kerametkârâne üç nokta gör-
dük.

Bir inc i s i : Buran›n bir Hüsrev’i olacak derecede ih-
lâs ve irtibat ve iktidar› gösteren Küçük Hüsrev, Mehmed
Feyzi isminde Risaletü’n-Nur’un çal›flkan bir talebesi as-
kerden gelip, daha ikinci defa görüflüldü¤ü vakit, mektu-
bunuzda Feyzi ismini gördük, dedik. Bu Risaletü’n-
Nur’un fiakirtleri, birbirinden ne kadar uzak olsa da, bir-
birine pek yak›nd›r ki, böyle birden hissedip yazd›lar.

‹ k inc i s i : Bu küçük Hüsrev Feyzi, bu ahirlerde ‹stan-
bul’da iken, Risale-i Nur hesab›na zihnime dokundu. Mü-
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m›fl küçük kitap, broflür.
samimî: içten, candan, gönülden.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerh: aç›klama, izah etme, yo-
rumlama.
tahfliye: hafliye yazma, aç›klay›c›
yaz› yazma, derkenar.
talebe: ö¤renci.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tayy: ç›karma, atma.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tekmil: tamamlama, noksanlar›n›
giderme, bitirme.
telif: eser yazma.
tertip: dizme, s›ralama, düzene
koyma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vazife: görev.
zihin: anlama, bilme, kavrama
gücü, anlay›fl, kavray›fl.

ahir: son.
bakî: devaml›, kal›c›, sürekli.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
halis: hilesiz, kat›ks›z, kar›fl›k-
s›z, saf, duru.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.

hususî: özel.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iktidar: kabiliyet.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
irtibat: ba¤, münasebet.
isabet: tam yerinde.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen

söz, fikir.
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
kuvvet-i zahr: yedek kuvvet,
arka, dayan›lan manevi güç.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nokta: hâl, durum.
Risale: belli bir konuda yaz›l-
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teessir oluyordum. “Acaba rahats›zl›¤› m› var?” Birden
zihnim yüzünü ondan çevirdi: Haf›z Ali ile fliddetli mefl-
gul oldum. Anlad›m ki teessür verecek var. Fakat Risale-
tü’n-Nur’un fa’al merkezi olan Haf›z Ali cihetinde ola-
cak. Haf›z Ali’ye flifa duas›na bafllad›m, devam ettim. Ve
mektup gelmeden evvel Feyzi’den sordum: “Sen bir has-
tal›k çektin mi?” O dedi: “Yok.” Dedim: “Öyle ise, Ispar-
ta’da Risale-i Nur’un ehemmiyetli ve kuvvetli bir rüknü-
nün bir rahats›zl›¤› var.” Fakat, hayalim hakikatin sureti-
ni flafl›rm›fl. Sonra mektubunuz geldi, hakikat anlafl›ld›...

Üçüncüsü : Bundan yirmi gün evvel, eyyam-› müba-
rekeden sonra, hat›r›ma geldi ki: Vazifedarâne kalemi
her gün istimal etmeyenler, Risale-i Nur Talebeleri ün-
van-› icmalisinde, her yirmi dört saatte yüz defa hissedar
olmak yeter diye, hususî isimlerle has flakirtler dairesi
içinde bir k›sm›n isimleri muvakkaten tayyedildi. Karde-
flimiz Hakk› Efendi de onlar›n içinde idi. Bir kaç gün öy-
le devam etti. Sonra birden hiç sebep hissetmeden, yine
Hakk›, Hulûsî’ye arkadafl oldu. ‹smi ile, resmi ile has da-
iresine girdi. Hakk›’n›n beni duadan unutmas›n diye,
mektubunuzdaki f›kran›n yaz›ld›¤› ayn› zamanda, hususî
duay› kazanm›fl hesab›yla tahmin ettik.

Hatta, bu günlerde bunun gibi inayetin çok lem’alar›
var. Emin bunlar›, havadis-i yevmiye diye, bir f›kra yaza-
cak. Belki size de gönderecek. (Risaletü’n-Nur’un küçük
talebeleri ve istikbalde çal›flkan, k›ymettar flakirtleri olan-
lar, flimdi de talebeler dairesinde olarak hissedard›rlar).
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cihet: yan, yön, taraf.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
eyyam-› mübareke: müba-
rek günler.
faal: hareketli, canl›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hususî: özel.

inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istikbal: gelecek.
istimâl: kullanma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lem’a: par›lt›.
muvakkaten: geçici olarak.
müteessir: duygulanm›fl, et-
kilenmifl.
rükn: esas, kaide, prensip.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na

kavuflma.

talebe: ö¤renci.

tayy: ç›karma, atma.

teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.

ünvan-› icmalî: toplu, k›sa, öz
unvan; k›sa, özlü kitap veya
makale bafll›¤›.

vazifedarane: vazifeli olarak.

zihin: anlama, bilme, kavra-
ma gücü, anlay›fl, kavray›fl.
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‹stanbul’da Mehmed Feyzi, Eski Said’in risalelerini
ararken, ayn› günde Kahraman Rüfltü, bir dükkânda
mevcudunu toplam›fl alm›fl idi. Küçük Hüsrev müteessir
olarak, baflka yerde aram›fl, ‹flaratü’l-‹’caz’› bulmufl, tah-
minen demifl ki, bana sebkat eden, herhâlde benden ile-
rideki Ispartal› kardefllerimdir.

Her neyse, bu ‹flaratü’l-‹’caz nüshas›n› Haf›z Ali ve
Sabri’deki nüshalarda bulunan keramet-i tevafukiyeyi
yazd›rmak istiyor. En kolay bir çaresi, küçük bir defter-
de, her sahifesinde tefsirin bir sahifesine mukabil, hu-
ruf-i hecan›n (elif ve tâ ve saire) kaydedersiniz. Kolay›n›
bulmazsan›z kals›n.

Umum kardefllerime birer birer ve bilhassa risaleler ile
çok meflgul olanlara selâm ve dualar ederim ve dualar›n›
beklerim.

NOT: Emin ve Küçük Hüsrev ve Haf›z Tevfik selâm ve
arz-› hürmet ederler. Tahsin askere gitmifl.

Kardefliniz
Said Nursî

ì®Õ 
Œ 2 8 5 œ

(Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir flakirdi olan Yu-
suf’un bir f›kras›d›r.)
1 oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh @ W

Rahîm ve Rauf ve Zü’l-Minen Hazretlerinin inayet ve
lütuflar›ndan olarak, tevbe ve isti¤far gibi kullar›na ihda 
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bi olan Allah.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
sahife: sayfa.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahminen: tahminî olarak, yakla-
fl›k olarak, afla¤› yukar›.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
umum: bütün, hepsi.
Zü’l-Minen: minnet sahibi, flükür
edilmesi gereken.

arz-› hürmet: hürmet, sayg›
gösterme, sayg› duydu¤unu
bildirme.
bilhassa: özellikle.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hurûf-› heca: alfabe s›ras›na
göre dizili harfler, sesli harfler.
ihda: hediye etme, hediye

verme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
isti¤far: af dileme, affedilme-
yi isteme.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
mukabil: karfl›l›k.
müteessir: teessüre kap›lan,

hüzünlü, kederli, mahzun.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rauf: çok esirgeyen, çok ac›-
yan, çok merhametli, çok
merhamet eden, ileri derece-
de flefkat ve merhamet sahi-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla ve Onun yard›m›yla.
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eyledi¤i, miftah-› kerem ve ihsana, çok günahkâr ve ter-
biyesiz olan ben sefil Yusuf Toprak, bütün fezay›h ve i’ti-
saflar›ma ra¤men, tevessül ettikçe bana fazl›ndan verdi-
¤i mazhariyetin k›ymetini takdir etmek, ona flükür eyle-
mek flöyle dursun, bilâkis küfran-› nimet, defaatle nakz-›
ahit, irtikâb-› kizb ve h›yanet eyledi¤im için derin kasave-
te, kesif zulmete, müthifl dalâlete hakk›yla maruz kalan
kalbimin, ruhumun ald›¤› müzmin ve münkis yaray› teda-
vi çaresini taharri yolunda akl›m›, zevkimi kaybetmifl,
âdeta ç›lg›n bir hâle girmifltim.

Baflvurdu¤um her tabib-i manevîden ald›¤›m ilâçlar
yaram› tedaviye, akl›m› iknaa, lehfemi iskâta kâfi gelme-

di. Bizzarure 
1 rºp¡°pùoØrfnG '=¤nY Gƒoanô°rSnG nøj/òsdG n…pOÉnÑpYÉnj rπob ayet-i

celîlesinin mefhumuna tevessülen, me’lûf oldu¤um
denaetlerden mütehass›l koyu lekeleri kal' ve tathire ve
tarik-› hakta sebata muin olacak bir rehberi ararken, or-
tada hiç bir sebeb-i zahirî olmad›¤› hâlde, memleketim-
den Kastamonu’ya nefyim, flüphesiz, nefsime giran gel-
mifl ve hatta yeis ve teessüfe kap›lm›flt›m. Bilmiyordum
ki bu nefyimle,

nƒognh ÉkÄr«°nT GƒtÑpëoJ r¿nG =À'ùnYnh rºoµ`nd lôr«nN nƒognh ÉkÄr«°nT Gƒognôrµ`nJ r¿nG =À'ùnYnh
ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG =À'ùn©na 2@ n¿ƒoªn∏r©nJ n’ rºoàrfnGnh oºn∏r©nj *Gnh rºoµnd wôn°T 

3 GkÒ/ã`nc Gkôr«nN p¬«/a *G nπn©rénjnh
ayetlerinin s›rr›na mazhar edecek ve iltiyam-› ümit imkân-
s›z gördü¤üm manevî yaralar›m›n tedavisine muktedir

âdeta: sanki.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i celile: azîm ve yüce mana-
lar› ihtiva eden ayet.
bilâkis: aksine, tersine.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
defaat: kereler, defalar, kezler,
yollar.
denaet: alçakl›k, afla¤›l›k, adîlik.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
giran: b›kt›r›c›, usand›r›c›.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hâl: durum, vaziyet.
iskât: susturma.
ikna: raz› etme, raz› edilme.
i'tisaf: do¤ru yoldan ayr›lma, sa-
p›tma.
kâfi: yeterli.
kasavet: kat›l›k.
kesif: koyu.
k›ymet: de¤er.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-› Hakk›n
ihsan etti¤i nimetleri bilmemek,
hürmetsizlikte bulunmak, nimet-
lere flükürsüzlük.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
maruz: tesir alt›nda.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana.
muin: yard›mc›, muavin.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mütehass›l: hâs›l olan, vücut bu-
lan, meydana gelen, oluflan, üre-
yen.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
müzmin: eskiyerek yerleflmifl
hastal›k, süreklileflmifl, kronik.
nakz-› ahit: sözünden cayma, sö-
zünde durmama, anlaflmay› boz-
ma, anlaflman›n hükümlerine uy-
mama.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefiy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.

sebeb-i zahirî: görünürdeki
sebep.

sefil: alçak, afla¤›l›k.

s›r: gizli hakikat.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile

Allah’› hamd etme.
taharri: arama, araflt›rma.
takdir: k›ymet verme, ölçme.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tathir: temizlenme, paklama.
teessüf: üzülme, ac› duyma.

tevessül: baflvurma, giriflme.

tevessülen: baflvurarak, giri-
flerek, vesile sayarak, sebep
tutarak.

yeis: ümitsizlikten meydana
gelen üzüntü ve karamsarl›k.

zulmet: karanl›k.

1. De ki: Eye günahta afl›r› giderek nefislerine zulmetmifl olan kullar›m. (Zümer Suresi: 53.)
2. Belki sevmedi¤iniz fley hakk›n›zda hay›rl›d›r. Bazen de sevdi¤iniz bir fley sizin için fler olur.

Allah her fleyi bilir, siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi: 216.)
3. E¤er siz onlardan hofllanmayacak olsan›z bile, olur ki sizin hoflunuza gitmeyen bir fleyde

Allah pek çok hay›r yarat›r. (Nisâ Suresi: 19.)
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doktorlar›n ve yanlar›ndaki kuvvetli mualecenin eserini,
varl›¤›n› ve ism-i Hayy ve Hakîm’in cilvesini flefkaten
göstermek suretiyle, bana minnet üstünde minnet-i uh-
revî yapmak içindir. Bu mülevves ahlâk›mla ben neciyim
ki, bu ihsan-› azîme nail olay›m diye flaflt›m. Fakat, lehül-
hamd ve’l-minne,

2@ Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoŸrÉpH n¿Éncnh 1@ /ÊnónLnh »/ænÑn∏`nW røne
3 Ékª«/MnQ GkQƒoØnZ %G pópénj

gibi iflarat-› celîle hat›r›ma gelmekle, bir derece mütesel-
li oldum. Ey yaram›n doktoru! Ve ey dalâlet uçurumun-
da yuvarlanan ruhumun halâskâr›! Ve ey ‹lâhî ve kudsî
yollar›n rehberi.

Evvelden hiç muarefemiz yokken, seni kal’a üstünde
ilk ve tesadüfen gördü¤ümde “Dalâletten halâs›n, Al-
lah’›n rahmetine vüsulün en k›sa yolu var m›?” diye sor-
dum. “Çok k›sa bir çare-i Kur’âniye vard›r” diye buyur-
dunuz. Fakat dalâletim, gafletim, enaniyetim itibar›yla bu
k›sa ve merdane cevaptaki hikmet-i azîme nebean-› rah-
mete dikkat etmedim. Ruhuma ihanet ederek ald›rma-
d›m ve felâket-i maneviyede bir müddet daha kalm›fl ol-
dum.

Vakta ki Risale-i Nur, hatta Enhar-› Nur demesine
flayeste olan mektuplardan yine tesadüfen elime geçen
bir nüshay› görünce ve münderecat›ndaki hakaika da-
l›nca, inayet-i Rabbanî, mu’cizat-› Kur’ânî, himemat-›
Sübhanî, keramat-› ruhanî eseri olmal›d›r ki, kasî kalbi-
me, asi ruhuma, gafil akl›ma, ma¤rur vicdan›ma, sakim 
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nas›ndaki ismi.
ism-i Hayy: Cenab-› Hakk’›n ha-
yat› veren, dirilten anlam›nda is-
mi.
iflarat-› Celîle: büyük iflaretler.
kal’a: büyük hisar.
kasî: kat›, sert.
kudsî: mukaddes, yüce.
lehü’l-hamd ve’l-minne: hamd
ve minnet onun (Allah) içindir.
ma¤rur: gururlu.
merdane: mertçesine.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda ken-
dini manevî olarak borçlu hisset-
me, yük alt›nda kalma.
mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
mualece: ilâç, ilâç yapma, ilâç
kullanma.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
müddet: süre, zaman.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k, dü-
zensiz.
münderecat: içendekiler.
mütesellî: teselli bulan, avunan.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sakim: hasta, hastal›kl›; do¤ru ol-
mayan, hatal›.
suretiyle: tarz›yla, biçimiyle, yo-
luyla.
flayeste: yak›fl›r, yarafl›r, uygun,
lây›k, münasip.
flefkaten: flefkat ederek, flefkat
göstermek ve ac›mak suretiyle.
tesadüfen: tesadüf olarak, rast-
gele.
Vaktaki: ne vakit ki, ne zaman ki,
o zaman ki, oldu¤u vakit.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
vüsul: kavuflma, ulaflma, eriflme.

asi: isyan eden, baflkald›ran.
cilve: ‹lâhî tecelliler.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
gafil: gaflette bulunan, endi-

flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: gafillik, bofl bulunma,
ihtiyats›zl›k, dikkatsizlik.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
halâs: kurtulma, kurtulufl, se-
lamete erme.
halâskâr: kurtar›c›.

ihanet: hainlik, kötülük etme.

‹lâhî: seslenme, yakar›fl) Ey
Allah’›m!.

inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.

ism-i Hakîm: Hakîm ismi; Ce-
nab-› Hakk›n hikmetle, fayda-
lar› takip ederek ifl gören ma-

1. Kim istese, Beni bulur.
2. Mü'minler için Allah çok merhametlidir. (Ahzab Suresi: 43.)
3. Allah’› çok ba¤›fllay›c› çok merhametli bulur. (Nisâ Suresi: 110.)
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düflünceme “Tak!” diye bir tokmak vuruldu. Bir intibah
halkas› tak›ld›. Hemen düflündüm. Uleman›n midâd-› ak-
lâm›, flühedan›n kan›ndan mübecceldir ve 

2 nπ«/FBGnôr°SpG =»/ænH pABÉn«pÑrfnÉnc »/àseoG pABÉnªn∏oY 1@ pABÉn«pÑrfn’rG oánKnQnh oABÉnªn∏o©rdnG
gibi hadisler ile Hazret-i ‹sa’n›n (a.s.) Havariyyuna, Haz-
ret-i Muhammed’in (a.s.m.) Ensara tekliflerini ve onlar›n
icabetini hat›rlad›m.

Âdeta, fetret devri denmeye seza olan bu zamanda,
irsiyet-i Nübüvvet makam›nda, ilâ-i kelimetullah u¤runda
maddeten u¤raflan seyl-i dalâletle kapanm›fl olan rah-›
Hakka ç›¤›r açan, bir recul-i fedakâra iltihak ve muave-
net etmek ve bu vesile ile f›rsat› ganimet bilerek, zulü-
mattan nura mazhar olmak lüzumunu his ve intikal et-
tim. Pek âdî bir mahlûk oldu¤um ve kalbime müstevli,
a¤›r dalâlet darbesi, kal›n perdesi alt›nda hasta bulundu-
¤um için, fazileti maneviyat› anlamam. Zira, fazileti tak-
dir edebilmek, fazileti bilmekle mümkündür. Yaln›z bun-
ca mesavi ve mütereddit hareketlerimle huzur-i samileri-
ne lütfen kabulümde, yüksek ruhunuzdan ya¤an samimî
flefkat, hakikî re’fet, halîmâne iltifat, kerîmâne hüsn-i
kabulünüz beni birtak›m ümitlere, ihtiyars›z muhabbetle-
re sevk ve büyük sürurlara gark etti. Ancak Allah’›n en
âciz, en afla¤›, en günahkâr, en zalim bir mahlûkunu ar-
kadafll›¤›na kabul ve tahammül eden, bir flahsiyet-i ale-
lâde olamay›p, kuvvetli, püfltibâne fütur götürmez bir
mesnede malik olmak lâz›m geldi¤ini teyakkun edebil-
dim.

adeta: sanki.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
Ensâr: Hz. Peygambere yak›nl›k
gösteren, onu koruyup yard›m
eden Medineli Müslümanlar.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet,
erdem.
fetret: iki peygamber aras›nda
peygambersiz geçen zaman.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
gark: dald›rma, dalma, bo¤ma.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hakikî: gerçek.
halîmane: halîm bir flekilde, yu-
muflak surette, yumuflak huylu-
lara yak›fl›r bir tarzda, uysalca.
Havariyyun: Havariler, on iki ha-
vari, Hz. ‹sa’n›n yard›mc›s› ve sa-
habesi olan on iki kiflinin hepsine
birden verilen isim.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak, gü-
zellikle kabul etmek, benimse-
mek.
i’lâ-i kelimetullâh: Allah’›n ad›n›,
Allah’›n birli¤ini yükseltme, yü-
celtme.
icabet: kabul etme, kabul edilme.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
intibah: uyan›fl.
intikal: anlama kavrama.
kerîmane: kerîmce, cömertçe,
bol ihsan ve ikram ile.
maddeten: maddî olarak.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
makam: manevî mevki.
malik: sahip.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mesavi: kötü hâller, fenal›klar,
seyyieler.
mesnet: dayan›lacak fley, daya-
nak, dayan›lan.
muavenet: yard›m.
mübeccel: aziz, muhterem.
müstevli: istila eden, her taraf›
kaplayan, yay›lan.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rars›z.
püfltîbân: dayanak, destek, pa-
yanda.
rah-› Hak: Hak yolu, Allah yolu.
refet: esirgeme, koruma, ac›ma,

1. Âlimler Peygamberlerin varisleridir. (Buharî, ‹lim: 10; Ebu Davud, ‹lim: 1; ‹bni Mâce, Mukad-
dime: 17; Darimî, Mukaddime: 32; Müsned, 5:196.)

2. Ümmetimin âlimleri ‹srailo¤ullar›n›n peygamberleri gibidir. (Aclunî, Keflfü’l-Hafâ: 2:64;
Tecrid-i Sarih Tercümesi, 1:107.)
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merhamet, flefkat etme.
ruh: karakter, yarat›l›fl.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
sevk: yöneltme, gönderme.
seyl-i dalâlet: dalâlet, sap›k-
l›k, sapk›nl›k seli.
seza: lây›k.
sürur: sevinç, mutluluk.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flüheda: flehitler.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.
teklif: önerme, öneri.

teyakkun: iyiden iyiye araflt›-
r›p flüphesiz ve tam olarak
bilme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulümat: karanl›klar.
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2Ék≤«/anQ n∂pÄ='`dhoG nøo°ùnMnh 1@ /¬p∏«/Ñn°S≈/a GhoópgÉnLnh nán∏«°/SnƒrdG p¬r«ndpG Gƒö nàrHGnh
Riyakârl›k olmas›n, selim fikrinizden, ciddî tavr›n›z-

dan, Kur’ân’a ittiba ve temessük yolundaki do¤ru irflad›-
n›zdan, hakikî sözlerinizden, samimî telkininizden, umu-
mî hay›rhah hissiyat›n›zdan kalbime, mecruh ruhuma
uzanan tî¤-i flifa, neflter-i ümidin tesiriyle dilflad ve mut-
main oldum. Türlü türlü evham›n açt›klar› menfezlerden,
rahnedar kalan ruhuma tamam ve muvaf›k buldum. Zira
4@ pÜÉnà`pµrdÉpH n¿ƒoµ°uùnªoj nøj/òsdGnh 3@ o¬n©ne n∫põrfoG …/òsdG nQƒtædG Gƒo©ǹ ÑsJGnh
n…póog rón≤na $ÉpH rºp°ünà`r©nj rønenh 5@ Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH Gƒoªp°ünàrYGnh
o∫uõ`næ`ofnh 7@ »'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH n∂n°ùrªnà°rSG pón≤na 6@ mº«/≤nà°rùoe m•Gnô°pU '‹pG
lán¶pYrƒnenh …kóognh ¢pSÉsæ∏pd l¿Én«nH Gnò'g8@ lánªrMnQnh lABÉnØp°T nƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe
lÜÉnà`pcnh lQƒof $G nøpe rºocnABÉnL rónb 10@ $G oOhoóoM ∂r∏pJ 9@ nÚ/≤sà`oªr∏pd

o¬nfGnƒr°VpQ n™nÑsJG pøne 12@ Ékª«/≤nà°rùoe »/WGnô°pU Gnò'g s¿nGnh 11@ lÚ/Ñoe
13 pΩnÓ°sùdG nπoÑ°oS

vesaire gibi hakikatler dima¤›ma yerleflti.

Elbette bu keyfiyet bana hacc-› ekber, rah-› saadet,
ömr-i ebed, tayr-› devlet, enfal-i ganimet sebebi olunca
sürurumdan ne kadar kabarsam ve siz halâskâr ve ha-
kîm-i derdime, ne kadar teflekkür ve izhar-› mahmidet
eylesem hakk›m olmaz m›?
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ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
dilflad: sevinmifl, kalbi hofl olmufl,
gönlü hofl.
dima¤: beyin, kafan›n içi.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
haccü’l-ekber: en büyük hac.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
halâskâr: kurtar›c›.
hay›rhâh: herkesin iyili¤ini iste-
yen.
hissiyat: hisler, duygular.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
keyfiyet: durum, nitelik.
mecruh: yaralanm›fl, cerh olun-
mufl, yaral›.
menfez: delik, aral›k.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
muvaf›k: uygun, münasip.
ömr-i ebedî: ebedî hayat, sonsuz
hayat; ahiret hayat›.
rahnedar: zarara, ziyana u¤ra-
yan.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
samimî: içten, candan, gönülden.
selim: temiz, samimî.
sürur: sevinç, mutluluk.
telkin: ö¤üt verme, fikir verme.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
tesir: etki.
umumî: genel.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.

1.Onun yoluna ulaflt›racak vesileleri aray›n ve Onun yolunda cihad edin. (Mâide Suresi: 35.)
2.Onlar ise, ne güzel arkadafllard›r! (Nisâ Suresi: 69.)
3.Onunla indirilmifl olan nura uyanlar... (A’raf Suresi: 157.)
4.Kitaba s›ms›k› sar›lanlara gelince… (A’raf Suresi: 170.)
5.Allah’›n ipine hep birlikte s›ms›k› sar›l›n. (Al-i ‹mran: 103.)
6.Her kim Allah’a s›¤›n›r ve Onun dinine yap›fl›rsa, iflte o küfre düflmekten korunup do¤ru yo-

la ulaflt›r›lm›flt›r. (Âli ‹mran Suresi: 101.)
7.Allah’a iman eden, hiç kopmayacak bir zincir-i nuranîye yap›fl›r, temessük eder. (Bakara Su-

resi: 256; Lokman Suresi: 22.)
8.Biz Kur’ân’dan mü'minler için bir flifa ve rahmet olan fleyi indiriyoruz. (‹sra Suresi:83.)
9. ‹flte bu ayetler, insanlara hakikati ap aç›k gösteren bir beyan ve takvâ sahipleri için bir hi-

dayet rehberi ve ö¤üttür. (Âl-i ‹mrân Suresi:138.)
10. Bunlar Allah'›n s›n›rlar›d›r. (Bakara Suresi: 187.)
11. Gerçekten size bir nûr ve hakk› ap aç›k bildiren bir kitap gelmifltir. (Maide Suresi: 15.) 

12. ‹flte benim dos do¤ru yolum
budur. (En'am Suresi: 187.)

13. Allah, kendi r›zâs›na uyanlar›
selamet yollar›na erifltir. (Mai-
de Suresi: 16.)
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‹flte bu vesiledir ki, beni Kur’ân dellâl›na, Risale-i Nur
müellifinin flakirtli¤ine tahsis ve kabul ettirmek gibi, âzim
lütuflar›na mazhar k›lan Rabb-› Rahîm’ime karfl›, dünya-
da kald›¤›m ve imkân buldu¤um müddetçe kalemimi, ha-
yat›m› bu u¤urda istimal etmeye söz ve karar verdirdi.
Fazlaca söz söylemeye salâhiyetim ve o mertebeye istih-
kak›m olmad›¤›ndan, flimdilik k›sa kesiyorum. Hizmeti-
niz umumî ve müessir, amaliniz muvaffak, himmetiniz âlî
ve daim, eme¤iniz makbul, sa’yiniz meflkûr, hayat›n›z
mes’ut, ömrünüz efzun, s›hhatiniz mahfuz olsun. Sonsuz
minnettarl›¤›m›n kabulünü, manevî himmet ve teveccü-
hünüzün devam›n› rica eder, nur ile meflgul, nurlu elleri-
nizi öperim, Efendimiz, Büyü¤ümüz. 15 fiubat 1359.

Talebe Namzedi Sefil
Yusuf Toprak

ì®Õ 

Œ 2 8 6 œ
(Risale-i Nur’un istikbalde ehemmiyetli bir 
talebesi olan ‹hsan S›rr›’n›n bir f›kras›d›r.)

1 W
Vâk›f-› esrar-› Sübhan, Ferid-i Bediüzzaman, Esseyyid

Saidi’l-Kürdî Hazretleri! Huzur-i samîine, Esselâmü aley-
küm ey mürflid-i kâmil!

Kemal-i tazimle hâk-i payinize yüzlerimi sürmeme ve
mübarek ellerinizi takbil etmeme müsaadenizi yalvar›r›m. 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
âmâl: emeller, arzular, istekler.
azim: büyük, yüce.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
efzun: fazla, çok, aflk›n, ziyade.
ehemmiyetli: önemli.
ferid-i Bediüzzaman: benzersiz
olan, zaman›n güzeli.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hizmet: görev, vazife.
huzur-i sâmî: yüksek huzur, say-
g›de¤er kimsenin yan›, kat›.
imkân: olabilirlik, olanak.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
istikbal: gelecek.
istimâl: kullanma.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mahfuz: korunmufl, gözetilmifl.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mertebe: rütbe, paye.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meflkûr: teflekküre lây›k, teflek-
kür edilecek.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.

muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
müessir: tesirli.
mürflid-i kâmil: en kâmil, en
olgun irflat edici.
müsaade: izin.
namzet: aday.
nur: Risale-i Nur eserleri.

Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
salâhiyet: yetki, bir ifli yap-
maya veya ifle kar›flmaya
hakk› bulunma.
sefil: alçak, afla¤›l›k.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.

flakirt: talebe, ö¤renci.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takbîl: öpme.
talebe: ö¤renci.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
umumî: genel.
vak-›f-› esrar-› sübhan: ilâhi
s›rlar› elde eden, haberdar
olan.
vesile: bahane, sebep.

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla. 
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Bendeniz, flu ilticanamemi zat-› âlinize sunan Saraç Ah-
med Efendi fakirinizin o¤luyum. Üstad-› kaderin, ezelde
levh-i kazaya çizdi¤i yaz›lar hükmüyle mahkûm olmufl,
zavall› bir avareyim.

Makam-› Yusuf’da tâliin cilvelerini takdir-i ‹lâhîye tam
bir ink›yat ile seyretmekte iken, babamdan ald›¤›m bir
flefkatnamede zat-› Mürflidanenizin muhabbet-i manevi-
lerinin mübeflfliri olan selâmlar›n›z› tebli¤iyle, viran gön-
lüm flad ve bünyad edildi. fiu mazlum ân›m› nurland›ran
huzur-i manevîniz müvacehesinde sat›rlar›m gibi kapka-
ra yüzümü, seyyiat-› mazi ile a’mal-i kabîham›n niflanele-
rini gizleme¤e muktedir olamamakdan mütevellid hicab›-
m› setre kudret-yab olamad›m.

Yolunu flafl›rm›fl, Nur-i hakikati görmekten mahrum,
masivaperest lere Risale-i Nur ile destgir ve flefî oldu¤u-
nuzu y›llardan beri bildi¤im için, kap›n›za boynumu uza-
tarak, hidayet yolcular›n›z meyan›nda yer alabilmek,
emel-i hâlisanesiyle halka-i irflad›n›za bütün ruhumla fli-
tab ediyorum. ‹rfladat-› aliyenize muhtaç bulundu¤umu
arzederken cür’etimin nazar-› afv›n›za mazhar buyurul-
mas›na yalvar›r, kemal-i tazimle mübarek ellerinizi takbil
ve tevkir ile kesb-i fleref ve can eylerim, Büyük Mürfli-
dim. Efendim Hazretleri.

Bir gün zalimlere dedirir Hazret-i Mevlâ,
Tallâhi (lekad âserekâllahü aleynâ)

Risale-i Nur fiakirtlerinden
‹hsan S›rr›

ì@Õ 
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diren.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
mütevellid: ...den dolay›, ...den
ötürü.
nazar-› af: af nazar›nda, ba¤›flla-
mada.
niflane: iz, eser, alâmet, belirti,
emâre.
nur-i hakikat: hakikat nuru, ger-
çe¤in ayd›nl›¤›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
setr: örtme, kapama, gizleme.
setre: düz yakal› ve önü ilikli, çu-
ha üst giyece¤i, ceket.
flâd: sevinçli, nefleli, memnun,
mutlu, bahtiyar.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefî: suçlular›n ba¤›fllanmas› için
Allah’a yalvaran, flefaatçi.
flitab: acele, sür’at, çabukluk.
takbîl: öpme.
takdir-i ‹lâhî: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n programlamas›; kader.
tâli: k›smet, kader, baht, talih, ka-
der.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tevkir: hürmetle anma.
viran: y›k›k, y›k›lm›fl, harap.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

arz: sunma, bildirme.
avare: da¤›n›k, periflan.
bünyad: yap›lanma, yeniden
yap›lma.
cilve: tecelli, görüntü.
cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.
destgîr: elinden tutan, yar-
d›mc› olan, yard›mc›.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
hicâb: utanma, utanma duy-
gusu, mahcubiyet.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-

flay›fl üzere olmak.
hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤-
lanma, teslim olma.
kudretyab: gücü yetebilen,
yapabilen, kuvvet ve kudreti
olan.
levh-i kaza: kaza levhas›, ol-
mufl ve olan fleylerin yer ald›-
¤› levha.
mahkûm: kendine hükmolu-
nan, hükümlü.

mahrum: yoksun.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.
meyan: ara, s›ra, dönem.
muhtâc: gerek duyan.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
muvâcehe: ön, karfl›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mübeflflir: müjdeleyen, müj-
deci, iyi haber vererek sevin-
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Œ 2 8 7 œ

Küçük Hüsrev Mehmed Feyzi’nin bir f›kras›d›r.
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
K›ymettar Üstad›m, Efendim,

Çeflm-i iman›mla k›ld›m, Risale-i Nur’a nazar
Yoktur imkân yaza mislin, efrad-› befler.

Bu ne elfaz, bu ne mana, bu ne üslûb-i hasen,
okudukça münceli olmakta, daim bir hüsün.

Barekâllah, ey mukaddes nur-i Hûda,
Sendedir envar-i tevfik-i ‹lâhî, rûflena.

Af›tab›n nuru zaildir, bu nur eman verir, 
Subh-i mahflerde uyûn-i mü’minîne incilâ.

Her harfi flem’a-i feyz-i ‹lâhî, cilveger,
Zevk al›r bakt›kça insan, bütün eflyadan geçer.

Eyliyor talim-i iman-› tahkiki cümle âleme,
Kim okur s›dkla, iner feyz-i Rahman kalbine.

Hall eder t›ls›m-› kâinat›, her harfi dünyaya de¤er,
‹lm-i nâfidir, yaz›l›r ecr-i cezil, tâ k›yamet bîkeder.

Has›l›, bilcümle meknûzat-› hikmet-perverin,
Her biridir ehline, bir af›tâb-› Hak-nüma.

afitab-› Hak-nüma: hakk› göste-
ren günefl, ›fl›k saçarak gerçe¤in
görülmesini sa¤layan günefl.
afitap: günefl.
âlem: insanlar, halk.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
bîkeder: kedersiz, üzüntüsüz.
bilcümle: bütün, hepsi.
cilveger: cilve ve naz eden, cilve-
li.
çeflm-i iman: iman gözü, imanl›
bak›fl.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
ecr-i cezîl: çok sevap, bol müka-
fat.
efrad-› befler: insanl›¤›n fertleri.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
elfaz: laf›zlar, kelimeler.
eman: eminlik, korkusuzluk.
feyz-i Rahman: Rahman ola Al-
lah’›n ilim ve irfan› bolca vermesi.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hall: çözme, çözülme, kar›fl›k bir
meselenin içinden ç›kma.
hâs›l: sonuç, netice.
hüsün: ilahî güzellik.

ilm-i nafi: faydal› ilim.
imkân: olabilirlik, olanak.
incilâ: cilâlanma, parlama.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
misl: benzer.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.

münceli: parlayan, parlak.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nur-i Hudâ: hidayet verici
olan Allah’›n nuru.
Sem’a-i feyz-i ‹lâhî: Allah’›n
lütfü ve ba¤›fl›yla ›fl›ldayan
mum.
s›dk: do¤ruluk.

subh-i mahfler: dirilifl, mah-
fler sabah›, k›yamet günü.

t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.

uslüb-i hasen: güzel uslup,
güzel lisan.

uyun-i müminîn: müminlerin
gözleri.

zail: sone eren, yok olan.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi:  44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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‹lâhî bihakk› Esmaikel-Hüsna,
Tâ k›yamet münteflir olsun, uyûn-i ehl-i Hak bulsun cilâ.

Ey müellif-i Risale-i Nur, ger edersin iftihar
becad›r,

G›pta ederse cümle ihvan›n sana, çok sezad›r.

Çünkü eyledin iman-› tahkike bir memer, 
Elde ettin flah-› eserle zuhr-i yevmi’l-mefer.

Bilirim de¤ilsin enbiyadan bir nebi, (HAfi‹YE)

Lâkin elinde nedir bu nur-i muteber?

Feyzi yâ sen etme tatvil-i kelâm,
Eyler elbet ehl-i irfan, arz-› tahsin-i eser. 

Fakir talebeniz
Küçük Hüsrev, Mehmed Feyzi 

ì@Õ
Œ 2 8 8 œ

oΩnÓs°ùdnG 3@ /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
4 p¥GnôpØrdG pΩÉs`jnG p≥pFÉnbnO päGnôp°TÉnY pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY

Aziz, s›dd›k, muhlis, halis kardeflim,

Evve lâ : Sizin bayram›n›z› ve nurlarla ciddî ifltigalinizi
ve daima birincili¤i Nur dersinde ve sadâkatinde muha-
faza etmenizi, bütün ruh-i can›mla tebrik ederim.
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iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
meal: mana, anlam, mefhum.
memer: geçilecek yer, cadde, so-
kak, geçit yeri, yol, geçit.
muhafaza: koruma.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
münteflir: neflredilmifl, bas›lm›fl
ve yay›lm›fl.
nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nur-i muteber: geçerli ilim, nur.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
seza: münasip, uygun, yarafl›r, fla-
yan, flayeste.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flaheser: üstün eser, çok üstün
de¤erde ve güzellikteki eser.
talebe: ö¤renci.
tatvil-i kelâm: sözü uzatma.
uyun-i ehl-i Hak: iman edenlerin
gözleri.
zuhr-i yevmi’l-mefer: hergün s›-
¤›n›lacak yer.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

beca: yerinde, yerine, uygun,
münasip.

ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.

cilâ: parlakl›k.

ehl-i irfan: irfan ehli.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
evvelâ: öncelikle.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
ger: e¤er.
g›pta: imrenme.

halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hafliye: dipnot.
iftihar: gurur, övünme.
ihvan: kardefller.
‹lâhî: seslenme, yakar›fl) Ey
Allah’›m!.

1. O yüce zat› tavsif etme konusunda ben ne söyleyeyim? Peygamber de¤ildir, fakat kitab›
vard›r.

2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ayr›l›k günlerinin dakikalar› adedince üzerinize olsun.

HAfi‹YE: Mevlâna Cami, Mevlâna Celâleddin-i Rumî hakk›nda demifl:
1 rÜÉnàpc rOnQGnO ≈/dnh rônÑrªn̈ r«nj râr°ù«/f @ rÜÉnænL ≈pdÉnY r¿BG p∞r°Unh rQnO rºnjƒoc ¬pL røne
Cami’nin bu f›kras›n›n mealine iflaret etmek istiyorum.
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San iyen: Hiç merak etme, seninle muhabere ma-
nen devam eder. Bütün mektuplar›mda "Aziz, s›dd›k kar-
defllerim" dedi¤im zaman, muhlis Hulûsî saff-› evvel mu-
hataplar›n içindedir. 

Sa l i sen : Nurlar pek parlak ve galibâne fütuhat› ge-
nifl bir dairede devam ediyor. S›rran tenevveret s›rr›yla,
perde alt›nda daha ziyade iflliyor. ‹ki makine, bin ve befl
yüz kalemli iki kâtip olmas›yla, inflaallah zemin yüzünü
de ›fl›kland›racak derecede ders verecek.

Kardeflim, ben de senin fikrindeyim ki, Nur hizmeti
için kader-i ‹lâhî seni gezdiriyor. En muhtaç yerlere sevk
eder. Hususan, o havali, memleketim, güzel levha-i ha-
kikatin lâhikalar›na geçirmek için, Nur flakirtlerine gön-
derdik. O civarda Nurlarla alâkadar zatlara selâm. Bira-
derzadem Nihat’›n gözlerinden öperim. O da babas›yla
beraber daima duamdad›r.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Seni unutmayan hasta kardefliniz

Said Nursî
ì®Õ 

Œ 2 8 9 œ
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
4 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Evve lâ : Umumunuzun hesab›na Tahirî’yi gördüm ve

kendi hesab›m›za da, umumunuza tam bir Said ve canl› 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
civar: çevre, yöre, etraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Evvelâ: öncelikle.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
galibâne: üstün gelen, önde gi-
den.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
inflaallah: Allah izin verirse.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kâtip: yaz›c›.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonradan
ilâve edilen, eklenen.
levha-i hakikat: hakikat levhas›,
gerçe¤i gösteren levha.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
merak: kuruntu, telâfl, iç s›k›nt›s›,

içdarl›¤›.
muhabere: haberleflme.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
muhtâc: gerek duyan.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
saff-› evvel: birinci saf, bafl-

lang›ç safî.
Salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
s›rran: s›r olarak, gizlice, gizli
olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
umum: bütün, herkes.
zat: kifli, flah›s.
zemin: yer.
ziyade: çok, fazla.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah'›n selâm›, rahmeti berekât› ebediyen, daima üzerinize olsun.
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bir mektup olarak gönderdim. Ve Sand›kl›’dan Ethem
Hocayla Mustafa Hoca bugün geldiler, Nurlu vazifelerine
gittiler.

San iyen: Hulûsî Bey kardeflimiz Zülfikar ve Sira-
cü’n-Nur’u ve sonra Sikke-i Gaybiye’yi istiyor. Nur sant-
ral› Sabri muhabere etsin, göndermeye çal›fls›n.

Sa l i sen : Risale-i Nur kendi kendine, hem dâhilde,
hem hariçte intiflar edip fütuhat yap›yor. En muannid
dinsizleri de teslime mecbur etti¤ini haberler al›yoruz.
Yaln›z, flimdilik bir derece ihtiyat›n lüzumu oldu¤una, hu-
susan Beflinci fiua içinde bulunan Siracü’n-Nur, lây›k ol-
mayan ellere verilmemelidir. 

‹mam-› Ali (r.a.) Risale-i Nur’a, Siracü’n-Nur nam› ver-
mesi ve s›rran tenevveret demesiyle iflaret ediyor ki, Si-
racü’n-Nur perde alt›nda daha ziyade tenvir edecek diye
bir iflaret-i gaybiye telâkki ediyoruz. Umumunuza selâm
ederiz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
ì®Õ 

Œ 2 9 0 œ
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 2@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
4 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Aziz, s›dd›k, muhlis kardeflim ve iman hizmetinde se-
batkâr, metin arkadafl›m,
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yen.
muhabere: haberleflme.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
nam: ad, isim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›rran tenevveret: gizlice hizme-
ti yayg›nlaflt›rma.
Siracü’n-Nur: Nurun lambas› an-
lam›nda Risale-i Nur külliyat›ndan
bir eser.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
umum: hep, herkes.
vazife: görev.
ziyade: çok, fazla.
Zülfikâr: RN’de bir eser.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Her türlü noksan s›fatlardan yüce olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebediyen, daima üzerinize olsun.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
dahil: içeride.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hariç: d›flar›da.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.

ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.

iman: inanç, itikat.

intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.

iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba

ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.

lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.

metin: sa¤lam ve dayan›kl›;
kolayl›kla sars›lmayan, telea-
fla düflmeyen ve korkuya ka-
p›lmayan.

muannit: inatç›, ayak dire-
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Evve lâ : Kat’iyen bil, sen eski mevkiini Nur dairesin-
de tam muhafaza ediyorsun. Ve seninle muhabere hiç
kesilmemifl. Ben kardefllere yazd›¤›m mektubumda
"Aziz, s›dd›k” dedi¤im vakit, daima saff-› evvelde Hulûsî
de muhatapt›r. Senin bu a¤›r flerait alt›ndaki nurlu hiz-
metlerine bin barekâllah deriz. Ve bu bîçare hasta karde-
fline etti¤in çok yüksek duana binler âmin deyip, Allah
senden raz› olsun, sizi tebrik ederiz.

San iyen: Lillâhilhamd, Nurlar›n her tarafta fütuhat-
lar› var. En ehemmiyetli yerlere sizin gibi kahramanlar
gönderiliyor. O havalide ve Kars’ta Nurlarla alâkadar
kardefllere, hususan biraderzadem Nihad’a çok selâm ve
selâmetlerine dua edip dualar›n› isteriz. Buradaki Nurcu-
lar size arz-› hürmetle çok selâm ediyorlar.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz ve seni unutmayan

Said Nursî

ì®Õ 

Œ 2 9 1 œ

Aziz kardeflim,

Beni merak etme. Cenab-› Hakk›n inayeti devam edi-
yor. Hem de, dünya madem geçer; meraka de¤miyor.
Sen her günde belki yirmi defa duada tahattur edilirsin.

S.A.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz-› hürmet: hürmet, sayg› gös-
terme, sayg› duydu¤unu bildir-
me.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.

defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.

Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
madem: de¤il mi ki.
merak: kuruntu, telâfl, iç s›-
k›nt›s›, içdarl›¤›.
mevki: yer, makam.
muhabere: haberleflme.
muhafaza: koruma.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
saff-› evvel: birinci saf, bafl-
lang›ç safî.

saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
selâmet: kurtulma, selâmete
ç›kma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flerait: flartlar.
tahattur: hat›rlama, hat›ra
getirme.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 9 2 œ

Nur’un makinistleri, Medresetüzzehra’n›n faal, mukte-
dir flakirtlerinden Terzi Mehmed, Halil ‹brahim, masum-
lar›n küçkü kahramanlar›ndan Talât ve arkadafllar›, hem
bizleri, hem bütün Nur fiakirtlerini memnun ettikleri gi-
bi, inflaallah ileride bu memlekette, bu hizmet-i Nuriye ile
çok büyük fayda ve netice verecekler. Sorduklar› mese-
le-i fler’iye ise, flimdiki mesle¤imiz ve hâlimiz o mesele-
lerde meflgul olmaya müsaade etmiyor. Yaln›z bu kadar
var ki:

Ruhsat-› fler’iye olan kasr-› namaz ve takdim-tehir, ve-
sait-i nakliye bir kararda olmad›¤› için, onlara bina edil-
mez. Belki, kaide-i fler’iye olan kasr-› namaz, sabit olan
mesafeye bina edilebilir.

E¤er denilse ki: Tayyareyle ve flimendiferle bir saat-
te giden zahmet çekmiyor ki, ruhsata müstahak olsun.

Elcevap: Tayyare ve flimendiferde abdest al›p vak-
tinde namaz›n› k›lmak, yayan serbest gidenlerden daha
ziyade müflkülât bulundu¤u için, ruhsata sebebiyet verir. 

Her neyse, flimdilik bu kadar yaz›labildi. Bu mesele-i
fler’iyeyi ulema-i ‹slâm halletmifller, bize ihtiyaç b›rakma-
m›fllar. fiimdi haz›r Doktor Hayri ve Terzi Mustafa, ken-
di hisselerine arz-› hürmet ve selâm ederler.

Said Nursî
ì@Õ
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Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mensubiyet: mensup olma, ba¤l›
olufl.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
mesele: konu.
mesele-i fler’iye: fler’î, fleriatle il-
gili mesele.
meslek: gidifl, usul, yol.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
mukaddemat: bafllang›çlar.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
muvakkaten: geçici olarak.
müsaade: izin.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar, çetinlikler.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
ruhsat-› fler’iye: fleriat›n ruhsat›,
‹slâmiyetin izin vermesi.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
samimî: içten, candan, gönülden.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.: izzetli, muhte-
rem, sayg›n.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flimendifer: tren.
takdim: öne geçirme, öne alma,
önde tutma.
tarz-› hayat: hayat tarz›, yaflama
flekli.
tayyare: uçak.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
te’hîr: erteleme, sonraya b›rak-
ma.
vesait-i nakliye: iletiflim vas›tala-
r›, iletiflim araçlar›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
arz-› hürmet: hürmet, sayg›
gösterme, sayg› duydu¤unu
bildirme.
bina etme: dayama, bir iddia-
y› bir fleye dayand›rma.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evlât: çocuklar.
faal: çal›flkan, gayretli.
faide: fayda.
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.

gerçi: her ne kadar...
hâdise: olay.
hâl: durum, vaziyet.
hall: çözme, çözülme, kar›fl›k
bir meselenin içinden ç›kma.
hânedân: köklü ve büyük ai-
le.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i nuriye: Risale-i Nur
hizmeti.
hüccet: delil.
iftihar: gurur, övünme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
irtibat: ba¤, münasebet.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
kasr-› namaz: namaz›n k›sal-
t›lmas›.
kudsî: mukaddes, yüce.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
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Œ 2 9 3 œ
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

nônØnZnh kÓ«/ªnL GkôrÑ°nU rºocÉn£rYnGnh rºocGnõnY nøn°ùrMnGnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
kÓ«/̈ nà°rûoe /√pôrÑnb »/a o¬n∏n©nLnh p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH o√nôrÑnb nQsƒnfnh rºoµpàu«nªpd

3 nÚ/e'G pánª«/≤°sùrdG pánØ°nùr∏nØrdG n∫nónH pQƒtædG pándÉn°SpôpH
Aziz kardeflim, 

Bu hâdise dahi, Abdurrahman hâdisesi gibi bir hüccet-
tir ki, bize flimdiki tarz-› hayat yaramaz. Bize bu dünya-
da daha safî ve âlî ve kudsî bir hayat-› masumâne ihsan
edildi¤inden, ona kanaat lâz›md›. Merhum Abdur-
rahman gerçi muvakkaten aldand›, fakat ‹stanbul’da Ri-
sale-i Nur mukaddemat›na büyük bir hizmeti var. Hem
Onuncu Sözle tam kurtuldu, sonra gitti.

Merhum Fuad dahi, inflaallah Risale-i Nur’un feyziyle
iman›n› kurtarm›fl ve mektubu dahi, senin dedi¤in gibi
gösteriyor ve size ve hanedan›n›za mensubiyetiyle, sami-
mî iftihar› ve kuvvetli irtibat›, Risale-i Nur cihetiyle oldu-
¤unu hissettim. Ben size taziye vermek de¤il, belki hem
onu hem sizi tebrik ederim ki, bu zaman›n dehfletli ve
dalâletli hayat›ndan kurtuldu, daha masum ve çok bu-
laflmadan gitti. Ve size Cennette lây›k bir evlât ve 
4 n¿hoós∏nîoe l¿Gnórdph s›rr›na mazhar oldu. Ben flimdiye kadar

merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman’› ve 

alâkadar: ilgili, iliflki.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
dair: alakal›, ilgili.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekser: en çok, daha ziyade.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hânedân: köklü ve büyük aile.
hayat-› masumâne: kötülükten
uzak masumca bir hayat.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
ibka: devaml› k›lma, sürekli k›l-
ma.
ihtimal: olabilirlik.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
ma¤lup: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
misal: benzer, örnek.
misillü: gibi, benzeri.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
müjde-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
müjdesi.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah'›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm› üzerinize olsun. Bafl›n›za gelen bu musibetten dolay› size tahammül ihsan

etsin ve sabr-› cemîl versin. Mevtân›z› affetsin. Kabrini iman ve Kur'ân nuruyla nurland›r-
s›n. ve onu, felsefe-i sakimeye bedel kabrinde Risale-i Nurla meflgul k›ls›n.

4. Ebediyen yafllanmayacak çocuklar. (‹nsan Suresi: 17.)
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metler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
tarz-› hayat: hayat tarz›, ya-

flama flekli.
vefat: ölüm.
yâd: anma.
zikir: anma, an›lma, ad›n› an-
ma, hat›ra getirme, iyilikle an-
ma.
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Ubeyd’i ekser dualar›mda zikretti¤im gibi, merhum Fu-
ad’› dahi onlarla beraber her vakit yâd edece¤im, inflaal-
lah.

Evet kardeflim, dedi¤in gibi, Fuad’›n (r.h.) mektubu ay-
nen Abdurrahman’›n (r.h.) mektubu misillü, Risale-i
Nur’un bir flule-i kerametini gösteriyor. Yaln›z, Abdur-
rahman’›n gayet halis ve flimdiki tarz-› hayattan ve tabir-
lerinden müberra, safî ifadesi onda yoktur. E¤er dünya-
da kalsayd›, ma¤lûp olmak ihtimali vard›.

Cenab-› Erhamürrahîmin hem ona, hem Risale-i Nur
hanedan›na ve dairesine merhamet edip, onu rahmetine
ve Cennete ald›, ma¤lûp ettirmedi; Risale-i Nur’un kü-
çük talebeleri dairesindeki makam›nda ibka etti. Hadsiz
flükrolsun ki, bu iki kahraman biraderzadelerim vefatlar›-
n›n ilânnameleriyle, Risale-i Nur fiakirtleri imanla kabre
gireceklerine dair olan müjde-i Kur’âniyeye iki misal ve
iki delil gösterdiler.

Benim taraf›mdan Risale-i Nur’la alâkadar veya bizim-
le dost olanlara selâm ve duayla, Davud ve Nihad, iki
Muhammed ve Abdülmecid ile beraber bütün manevî
kazançlar›ma her gün hissedard›rlar.

Kardefliniz

Said Nursî

ì®Õ
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me, içten ve karfl›l›ks›z merha-
met.
tarz-› hayat: yaflay›fl flekli.
tefsîr: Yorum, flerh.

ayet: Kur’ân cümlesi.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Erhamürrahimin:
Rahman ve Rahim olan Allah.
ciddiyet: ciddîlik.
cihet: yan, yön, taraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hâdim: hademe, hizmetçi,
hizmet eden, ifle yarayan.
himmet: manevî yard›m, ih-

san, lütuf.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hizmet-i kutsiye: mukaddes
hizmet; kutsal hizmet.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
muktezâ: gere¤i.
müjde-i Kur’âni: Kur’ãn’›n
müjdesi.

nevi: çeflit.
nezaret: gözetme, bakma.
Risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
sevk: yöneltme, gönderme.
silsile-i keramet: keramet
silsilesi, kerametin zincirleme
birbirini takip etmesi.
sule-i keramet: ola¤an üstü-
lük ›fl›¤›.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
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Œ 2 9 4 œ

Onuncu Lem’a
fiefkat Tokatlar› Risalesi

W
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1 pOÉnÑp©rdÉpH l±oDhnQ
ayetinin bir s›rr›n› hizmet-i Kur’âniyede arkadafllar›m›n
befleriyet muktezas› olarak sehiv ve hatalar›n›n neticesin-
de yedikleri flefkat tokatlar›n› beyan etmekle tefsir edi-
yor. Hizmet-i Kur’âniyenin bir silsile-i kerameti ve o hiz-
met-i kudsiyenin etraf›nda izn-i ‹lâhî ile nezaret eden ve
himmet ve duas›yla yard›m eden Gavs-› Azam›n bir nevi
kerameti beyan edilecek. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede
bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler.

Bu hizmet-i kudsiyenin kerameti üç nevidir.

Bir inc i  nev i :  O hizmeti ihzar etmek ve hadimlerini
o hizmete sevk etmek cihetidir.

aksi: ters, z›t.
bertaraf: bir yana çekme, orta-
dan kald›rma.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
Gavs-› Azam: velilerin en büyü¤ü
Abdulkadir Geylani’nin lakab›.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hâdise: olay.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
halisen: halis olarak, halis ve ka-
t›ks›z oldu¤u hâlde, hilesizce.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hizmet-i kutsiye: kudsi hizmet.
hususî: özel.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihmal: bofllama, önemsememe.
intibah: uyan›fl.
izn-i ‹lâhi: Allah’›n izni, müsadesi.
kanaat: inanma.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Herkes hay›r olarak ne ifllemifl, kötülük olarak ne ifllemiflse, k›yamet gününde hepsini
önünde haz›r bulur. O zaman ister ki iflledi¤i kötülüklerle kendisi aras›nda büyük bir me-
safe bulunsun ve onu görmesin. Allah sizi kendisinden gelecek bir azaptan sak›nd›r›yor.
Çünkü Allah kullar›na çok flefkatlidir. (Âl-i ‹mran Suresi: 30.)
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maksat: kastedilen fley; gaye.
mâni: engel, mania, set.
meselâ: örne¤in.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden

al›koyan güç.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sevk: yöneltme, gönderme.
silsile-i keramet: birbiri ar-
d›nca gelen ola¤an üstü du-
rumlar.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-

me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

fler: kötülük.

talik: baflka bir zamana b›-
rakma, erteleme.

zecr: önleme, yasak etme,
yasaklama.
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‹ k inc i  k › s ›m: Mânileri bertaraf etmek ve muz›rlar›n
flerrini def edip, onlar› tokatlamakt›r.

Bu iki k›sm›n hâdiseleri çoktur, hem çok uzundur.(HAfi‹-

YE) Baflka vakte talikan, en hafif olan üçüncü bir k›s›m-
dan bahsedece¤iz.

Üçüncü k › s ›m fludur ki: Hizmette halisen çal›flanla-
ra fütur geldi¤i vakit flefkatli bir tokat yerler, intibaha ge-
lerek yine o hizmete girerler. Bu k›sm›n hâdisat›, yüzden
fazlad›r. Yaln›z yirmi hâdiseden on üç-on dördü flefkatli
tokat yemifller, alt› yedisi zecir tokat› görmüfller.

B‹R‹NC‹S‹

Bu bîçare Said’dir. Her ne vakit hizmete fütur verir,
neme lâz›m deyip hususî, nefsime ait ifllerle meflgul oldu-
¤um zaman tokat yemiflim. Hem de kanaatim geliyor ki,
ihmalimden tokat yedim. Çünkü, hangi maksad›m beni
i¤fale sevk etmifl ise, onun aksiyle tokat yerdim. Sair ha-
lis arkadafllar›m›n da yedikleri flefkat tokatlar›, dikkat ede
ede, benim gibi, hangi maksat için ihmal etmiflse, onun
aksiyle flefkat tokatlar›n› yediklerinden kanaatimiz gelmifl
ki, o hâdiseler, hizmet-i Kur’âniyenin kerametindendir.

Meselâ, bu bîçare Said, Van’da ders-i hakaik-› Kur’â-
niye ile meflgul oldu¤um miktarca fieyh Said Hâdisat› 
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müstesna: kaide d›fl›, kural d›fl›.
nefiy: sürgün etme.
nefs: kendi, flah›s.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme; sür-
gün.
talebe: ö¤renci.
talikan: b›rakarak, erteleyerek.
teenni: acele etmeden, dikkatli
ve düflünerek davranma.
vaktaki: ne vakit ki, ne zaman ki,
o zaman ki, oldu¤u vakit.
vaziyet: durum.
vesvese: flüphe, iflkil, kuruntu, te-
reddüt; kalbe gelen as›ls›z kötü
ve sinsi düflünce.

HAfi‹YE: Meselâ din muhaliflerinin, (Halk Partisi) Nur Talebelerine ver-
dikleri azap ve s›k›nt› ve ihanetlerden, kendileri dünyada daha ziyade ce-
zas›n› çektiler, ayn›n› gördüler.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aksi: ters, z›t.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
ders-i hakaik-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat dersleri.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
galebe: galip gelme, üstün-

lük.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
harabe: eski binalar›n y›k›nt›-
s›.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hürmet: sayg›.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ispat-› vücut: haz›r bulunma.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
maksat: kastedilen, istenilen

fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
menfa: nefyolunan yer, sür-
gün yeri.
menfi: nefyedilmifl, sürgün
edilmifl, sürgün.
musallat: çok fazla rahats›z
eden, fazlas›yla üzerine giden
ve sataflan.
muvakkat: geçici.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
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zaman›nda vesveseli hükûmet, hiçbir cihette bana iliflme-
di ve iliflemedi. Vakta ki neme lâz›m dedim, kendi nefsi-
mi düflündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Da¤›nda
harabe ma¤ara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz
beni ald›lar, nefyettiler; Burdur’a getirildim.

Orada yine hizmet-i Kur’âniyede bulundu¤um miktar-
ca —o vakit menfîlere çok dikkat ediliyordu— her ak-
flam ispat-› vücut etmekle mükellef olduklar› hâlde, ben
ve halis talebelerim müstesna kald›k. Ben hiçbir vakit is-
pat-› vücuda gitmedim, hükümeti tan›mad›m. Oran›n va-
lisi, oraya gelen Fevzi Paflaya flikâyet etmifl. Fevzi Pafla
demifl: “Ona iliflmeyiniz, hürmet ediniz.” Bu sözü ona
söylettiren, hizmet-i Kur’âniyenin kudsiyetidir. Ne vakit
nefsimi kurtarmak, yaln›z ahiretimi düflünmek fikri bana
galebe etti, hizmet-i Kur’âniyede muvakkat fütur geldi;
aksi maksad›mla tokat yedim. Yani, bir menfadan di¤e-
rine, Isparta’ya gönderildim.

Isparta’da yine hizmet bafl›na geçtim. Yirmi gün geç-
tikten sonra baz› korkak insanlar›n ihtarlar›yla, “Belki bu
vaziyeti hükümet hofl görmeyecek, bir parça teenni et-
sen, daha iyi olur” dediler. Bende tekrar yaln›z kendimi
düflünmek hat›ras› kuvvet buldu. “Aman, halklar gelme-
sin” dedim. Yine o menfadan dahi üçüncü nefiy olarak
Barla’ya verildim.

Barla’da ne vakit bana fütur gelmiflse, yaln›z kendimi
düflünmek hat›ras› kuvvet bulmuflsa, bu ehl-i dünyan›n
y›lanlar›ndan, münaf›klar›ndan birisi bana musallat 

aksi: ters, z›t.
arzu: istek, heves, niyet.
aza: üye.
daire-i esbap: sebepler dairesi,
sebep ve kanunlar›n bulundu¤u
yer olan maddî âlem, fiillerin, iflle-
rin, olufllar›n sebeplere ba¤land›¤›
âlem.
ehl-i dünya: bütün düflünce ve
hareketi dünya’ya ait olan.
esbap: sebepler, vas›talar.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
güya: sanki, sözde.
hâdise: olay.
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helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, ak-
sine.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hudut: güeydo¤u s›n›r bölge-
si.
içtihat: fikir, kanaat, görüfl
aç›s›.
idare: geçim.
ispat-› vücud: varl›¤›n› gös-
terme; sürgünde olanlar›n
günlük olarak kendilerini ka-

rakola göstermeleri.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
maksat: kast, amaç, düflünce.
menfaat: fayda.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
peder: baba.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
rey: oy.
saadet-i dünyeviye: dünya
ile ilgili saadet, dünya haya-
t›ndaki mutluluk, dünya sa-

adeti.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
talebe: ö¤renci.
tasrih: aç›k aç›k söyleme,
aç›ktan aç›¤a bildirme, aç›kça
anlatma.
temîn: sa¤lama.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
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olmufl. Bu sekiz senede seksen hâdiseyi, kendi bafl›mdan
geçti¤i için hikaye edebilirim. Usand›rmamak için k›sa
kesiyorum.

Ey kardefllerim, bafl›ma gelen flefkat tokatlar›n› söyle-
dim. Sizlerin de bafl›n›za gelen flefkat tokatlar›n›, izin ve-
rirseniz ve helâl etseniz, söyleyece¤im. Gücenmeyiniz.
Gücenen olursa ismini tasrih etmeyece¤im.

‹K‹NC‹S‹

Öz kardeflim ve en birinci ve yüksek ve fedakâr bir ta-
lebem olan Abdülmecid’in Van’da güzel bir evi vard›.
‹daresi yerinde, hem muallim idi. Hizmet-i Kur’âniyenin
daha revaçl› bir yeri olan hududa gitmekli¤im için arzu-
mun hilâf›na olarak teflebbüs edenlere, içtihad›nca, güya
menfaatim için ifltirak etmedi, rey vermedi. Güya, ben
hududa gitseydim, hem hizmet-i Kur’âniye siyasetsiz, sa-
fî olmayacak, hem onu Van’dan ç›karacak idiler diye ifl-
tirak etmedi. Maksad›n›n aksiyle flefkatli bir tokat yedi.
Hem Van’dan, hem o güzel evinden, hem memleketin-
den ayr›ld›. Ergani’ye gitmeye mecbur kald›.

ÜÇÜNCÜSÜ

Hizmet-i Kur’âniyenin pek mühim bir azas› olan Hu-
lûsî Bey, E¤irdir’den memlekete gitti¤i vakit, saadet-i
dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbap
bulundu¤undan, bir derece s›rf uhrevî olan hizmet-i
Kur’âniyede fütura yüz göstermeye daire-i esbap haz›r-
land›. Çünkü, hem çoktan görmedi¤i peder ve 
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ya ait mutluluk.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
fleref: onur, haysiyet.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
taraftar: benimseyen, isteyen.
usûl: tertip, düzen.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
arzu: istek, heves, niyet.
cami: toplu namaz k›l›nan
yer, mescit.
ciddiyet: ciddîlik.
çendan: gerçekten.
daire-i esbap: sebepler.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.

icat: sonradan getirilen, ekle-
nen.
içtihat: fikir, kanaat, görüfl
aç›s›.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
lâyetezelzel: sars›lmaz.
men: yasak etme, engelleme.
musallat: fazlas›yla üzerine
giden, rahats›z eden, afl›r› de-

recede sataflan, s›k s›k rahat-
s›zl›k veren.
muvakkaten: geçici olarak.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rütbe: askerlerin ve polislerin
sahip oldu¤u resmî derece,
mevki.
saadet-i dünyeviye: dünya-
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validesine kavufltu, hem vatan›n› gördü, hem flerefli, rüt-
beli bir surette gitti¤i için dünya ona güldü, güzel görün-
dü. Hâlbuki hizmet-i Kur’âniyede bulunana, ya dünya
ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli; tâ ihlâsla, ciddiyet-
le hizmet-i Kur’âniyede bulunsun.

‹flte, Hulûsî’nin kalbi çendan lâyetezelzel idi. Fakat bu
vaziyet onu fütura sevk etti¤inden, flefkatli tokat yedi.
Tam bir iki sene baz› münaf›klar ona musallat oldular.
Dünyan›n lezzetini de kaç›rd›lar. Hem dünyay› ondan,
hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i manevi-
yesindeki ciddiyete tam manas›yla sar›ld›.

DÖRDÜNCÜSÜ

Muhacir Haf›z Ahmed’dir. O kendisi söylüyor:

Evet, ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyede ahi-
retim nokta-i nazar›nda içtihad›mda hata ettim. Hizmete
fütur verecek bir arzuda bulundum. fiefkatli, fakat fliddet-
li ve keffaretli bir tokat yedim. fiöyle ki:

Üstad›m yeni icatlaraHAfi‹YE taraftar olmad›¤› için —be-
nim camiim onun komflusudur— fiuhur-i Selâse geliyor,
camiimi terk etsem, hem ben çok sevap kaybediyorum,
hem mahalle namazs›zl›¤a al›flacak. Yeni usul yapmaz-
sam, men edilece¤im. ‹flte bu içtihada göre ruhum kadar
sevdi¤im Üstad›m›n muvakkaten baflka bir köye gitmesi-
ni arzu ettim. Bilmedim ki, o yerini de¤ifltirse, baflka bir
memlekete gitse, hizmet-i Kur’âniyeye muvakkaten fütur 

HAfi‹YE: Yani, Türkçe ezan gibi fleair-i ‹slâmiyeye muhalif bid'atlard›r.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
arzu: istek, heves, niyet.
avdet: geri gelme, dönüfl.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cüz: k›s›m, parça.
dava: mahkeme toplant›s›, du-
ruflma, celse.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hisse: pay, nasip.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
husus: mevzu, konu.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: yürürlük.
ifa: ödeme, yerine getirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
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gelen belâ, dert, s›k›nt›.
muvakkaten: geçici olarak.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
nokta-i nazar: görüfl düflün-
ce.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
fiuhur-i selâse: mübarek üç
aylar; Recep, fiaban, Ramazan

aylar›.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tebrie: beraat ettirme, beraat
hükmü.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.

Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vazife-i manevîye: manevi-
yatla, imanla ilgili görev, ifl.
vekâlet: yerine bakma, yeri-
ne geçme.
vekâleten: vekâlet yoluyla,
birisine vekil olarak, baflkas›
ad›na.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli
ihtiyaç içinde olma.
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gelir. Tam o s›ralarda ben tokat yedim. fiefkatli, fakat öy-
le dehfletli bir tokat yedim ki, üç ayd›r daha akl›m bafl›-
ma gelmedi. Fakat, lillâhilhamd, Üstad›m›n kat’î ihbar›y-
la, ona ihtar edilmifl ki, o musibetin her dakikas› bir gün
ibadet hükmünde oldu¤unu rahmet-i ‹lâhiyeden ümitvar
olabiliriz. Çünkü, o hata bir garaza binaen de¤ildi. S›rf
ahiretimi düflünmek noktas›nda o arzu geldi.

BEfi‹NC‹S‹

Hakk› Efendidir. fiimdi burada olmad›¤› için Hulûsî’ye
vekâlet etti¤im gibi, ona da vekâleten derim ki:

Hakk› Efendi talebelik vazifesini hakk›yla ifa ederken,
ahlâks›z bir kaymakam geldi. Hem Üstad›na, hem de
kendine zarar gelmemek için, yazd›klar›n› saklad›. Mu-
vakkaten hizmet-i Nuriyeyi terk etti. Birden bir flefkat to-
kat› manas›nda bin liray› vermeye mükellef olacak bir
dava bafl›na aç›ld›. Bir sene o tehdit alt›nda kald›. Tâ gel-
di, burada görüfltük, avdetinde hizmet-i Kur’âniyeye ta-
lebelik vazifesine girdi. fiefkat tokat›n›n hükmü kalkt›,
tebrie etti.

Sonra Kur’ân’› yeni bir tarzda(HAfi‹YE) yazmak hususun-
da talebelere bir vazife aç›ld›. Hakk› Efendiye de hisse
verildi. Elhak, o hissesine sahip ç›kt›. Bir cüz’ü güzel yaz-
d›. Fakat derd-i maiflet zaruretiyle kendini mecbur bilip,
gizli dava vekâletine teflebbüs etti. Birden bir flefkat
tokad› daha yedi. Kalemi tutan parma¤› muvakkaten k›-
r›ld›. “Bu parmakla hem dava vekâleti yapmak, hem 
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raz›: r›za gösteren, kabul eden.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
fiefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tab: kitap basma.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme.
vekâlet: yerine bakma, yerine
geçme.
z›ya: kaybolma.

HAfi‹YE: Tevafuk mu’cizesini gösterir bir surette demektir.

Rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
rahmeti kullar›na ikram›.
hizmet-i Nuriye: Risale-i Nur
hizmeti.
derd-i maiflet: geçim derdi.
banknot: kâ¤›t bir lira.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
dair: alakal›, ilgili.
gayet: son derece.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.

huruf: harfler.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: karar, emir.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤i.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
inflaallah: Allah izin verirse.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
itimat: dayanma, güvenme.

kese: cep, kasa.
kudsî: mukaddes, yüce.
lisan-› mana: mana dili, ma-
na lisan›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mülâhaza: düflünme, tefek-
kür, düflünce.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
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Kur’ân’› yazmak olmayacak” diye, lisan-› mana ile ihtar
edildi. Dava vekâletine teflebbüsünü bilmedi¤imiz için,
parma¤›na hayret ediyorduk. Sonra anlafl›ld› ki, kudsî,
safî hizmet-i Kur’âniye, gayet temiz, kendine mahsus
parmaklar› baflka ifle kar›flt›rmak istemiyor.

Her ne ise… Hulûsî Beyi kendim gibi bildim, ona be-
del konufltum. Hakk› Efendi de aynen onun gibidir. E¤er
benim vekâletime raz› olmazsa, kendi tokat›n› kendi yaz-
s›n.

ALTINCISI

Bekir Efendidir. fiimdi haz›r olmad›¤› için, ben, karde-
flim Abdülmecid’e vekâlet etti¤im gibi, onun itimat ve sa-
dakatine itimad›m ve fiaml› Haf›z ve Süleyman Efendi gi-
bi bütün has dostlar›m›n hükümlerine, bildiklerine istina-
den diyorum ki:

Bekir Efendi Onuncu Sözü tab etti. ‹’caz-› Kur’ân’a
dair Yirmi Beflinci Sözü yeni huruf ç›kmadan tab etmek
için ona gönderdik. Onuncu Sözün matbaa fiyat›n› gön-
derdi¤imiz gibi, onu da gönderece¤iz diye yazd›k. Bekir
Efendi, benim fakr-› hâlimi düflünüp matbaa fiyat› dört
yüz banknot kadar oldu¤unu mülâhaza ederek ve kendi
kesesinden vermek, belki Hoca raz› olmaz diye, onun
nefsi onu aldatt›. Tab edilmedi. Hizmet-i Kur’âniyeye
mühim bir zarar oldu. ‹ki ay sonra dokuz yüz lira h›rs›z-
lar›n eline geçti. fiefkatli ve fliddetli bir tokat yedi. ‹nflaal-
lah, z›yaa giden dokuz yüz lira, sadaka hükmüne geçti.

Arabi: Arapça.
arzu: istek, heves, niyet.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz: k›s›m, parça.
düstur: kanun, kural, esas.
evvel: önce.
fakr-i hâl: fakirlik durumu.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
gururkârâne: gururlu bir flekilde.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hatt-› Arabî: Arap harfleriyle ya-
z›lan yaz›.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hodbin: kendini düflünen, bencil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihlâl: yer gösterme, yerlefltirme,
yer verme. halel getirme, bozma,
sakatlama, sa¤laml›¤›na zarar
verme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
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yaflama.
iktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
kemal-i ihlâs: ihlâs›n mü-
kemmel oluflu, mükemmel
ve kusursuz samimiyet, ihlâs.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
lisan-› mana: sözün anlam›.
livechillah: Allah için, Allah

nam›na, Allah aflk›na.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.
ma¤rurâne: gururlu bir flekil-
de, kendini be¤enerek.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
riayet: uyma, gözetme.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-

me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flekva: flikayet.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebyîz: müsveddeyi temize
çekme, beyaza çekme.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
tesvid: yaz› ile karalama,
müsvedde yapma.
vaziyet: durum.
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YED‹NC‹S‹

fiaml› Haf›z Tevfik’tir. O kendisi diyor:

Evet, itiraf ediyorum ki, ben bilmeyerek ve yanl›fl dü-
flünerek hizmet-i Kur’âniyede fütur verecek harekât›m
sebebiyle iki flefkatli tokat yedim. fiüphem de kalmad› ki,
bu tokat o cihetten geldi.

B‹R‹NC‹S‹: Lillâhilhamd, benim hatt-› Arabiyem
Kur’ân’a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmiflti. Üs-
tad›m en evvel üç cüz bana yazd›rmakla sair arkadafllar›-
ma taksim etti. Kur’ân yazmak ifltiyak›, risalelerin tebyiz
ve tesvidindeki hizmetime arzumu k›rd›. Hem Arabî hat-
t› bulunmayan sair arkadafllara tefevvuk edece¤im diye,
gururkârâne bir tav›rda bulundum. Hatta Üstad›m yaz›ya
ait bir tedbir bana söyledi¤i vakit, “Bu ifl bana aittir,” o
vakit dedim. “Ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiya-
c›m yoktur” gibi ma¤rurâne söyledim. ‹flte bu hatama
göre, fevkalâde hiç hat›ra gelmeyen bir tokat yedim. En
az Arabî hatt› olan bir kardeflime (Hüsrev’e) yetifleme-
dim. Bizler bütün hayret ettik. fiimdi anlad›k ki; o bir to-
katt›r.

‹K‹NC‹S‹: Ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyedeki
kemal-i ihlâs ve s›rf livechillâh için hizmeti, iki vaziyetim
ihlâl ediyordu. fiiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu
memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem, flekva
olmas›n, Üstad›m›n en mühim bir düsturu olan iktisada
ve kanaate riayet etmedi¤imden, fakr-› hale maruzum.
Hodbin, ma¤rur insanlarla ihtilâta mecbur oldu¤umdan 
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suresinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
kusur: suç, kabahat.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
meal: mana, anlam, mefhum.
mübeyyiz: tebyiz eden, müsved-
deleri temize çeken kimse, kâtip.
mürüvvetkârâne: mertcesine,
yi¤itçesine, cömertçe, iyilikle, iyi-
likseverlikle.
müsevvit: baflkas›n›n temize çe-
kece¤i müsveddeyi yazan, kara-
lama yapan.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
pürkusur: çok kusurlu.
riya: iki yüzlülük, yalandan gös-
terifl, samimiyetsizlik.
ruh-i hizmet: hizmetin ruhu, özü.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleytan-› cinnî ve insî: cinler ve
insanlar taifesinden olan fleytan-
lar.
tabasbus: yaltaklanma, kendini
küçülterek be¤endirmeye çal›fl-
ma.
tasannu: yapmac›k.
tekdir: azarlama.
temelluk: dalkavukluk, yaltak-
lanma.
tezellül: alçalma, küçülme.
vaziyet: durum.
yabanî: yabanc›, uzak.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
esbap: sebepler, vas›talar.
fakr-› hâl: geçim darl›¤›, fakir-
lik.

fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hatt-› Arabiye: arapça yaz-
ma.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân
hizmeti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ikaz: uyar›.
inflaallah: Allah izin verirse.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i ihlâs: tam bir sami-
miyet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
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—Cenab-› Hak affetsin— mürüvvetkârâne bir surette ri-
yaya ve tabasbusa da mecbur oluyordum. Üstad›m çok
defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Maatteessüf,
kendimi kurtaram›yordum. Hâlbuki, Kur’ân-› Hakîmin
ruh-i hizmetine z›t olan bu vaziyetimden fleytan-› cinnî ve
insî istifade etmekle beraber, hizmetimize de bir so¤uk-
luk, bir fütur veriyordu.

‹flte ben bu kusuruma karfl› fliddetli —fakat inflaallah
flefkatli— bir tokat yedim. fiüphemiz kalmad› ki, bu to-
kat, o kusura binaen gelmifl. O tokat da fludur:

Sekiz senedir ben Üstad›m›n hem muhatab›, hem mü-
sevvidi, hem mübeyyizi oldu¤um hâlde, sekiz ay kadar
Nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben
de ve Üstad›m da, “Bu neden böyle oluyor?” diye esbap
ar›yorduk. fiimdi kat’î kanaatimiz geldi ki, o hakaik-›
Kur’âniye nurdur, ziyad›r. Tasannu, temelluk, tezellül zul-
metleriyle birleflemiyor. Onun için, bu nurlar›n hakikatle-
rinin meali benden uzaklafl›yor tarz›nda bulunarak bana
yabanî görünüyor, yabanî kal›yordu. Cenab-› Haktan ni-
yaz ediyorum ki, bundan sonra Cenab-› Hak bana o hiz-
mete lây›k ihlâs ihsan etsin, ehl-i dünyaya tasannu ve ri-
yadan kurtars›n. Baflta Üstad›m olarak kardefllerimden
dua rica ediyorum.

Pürkusur

fiaml› Haf›z Tevfik

bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar..
Cenab-› Hak: Allah (c.c).
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
çendan: gerçekten.
dair: alakal›, ilgili.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
dirayet: zeka, anlay›fl, incelikleri
kavray›fl.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
emel: ümit, umma.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
hâdise: olay.
Hakaik-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ifa-
de etti¤i  gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halvethane: yaln›z bafl›na oturu-
lup ibadetle vakit geçirilen yer.
hânedân: köklü ve büyük aile.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin say›
de¤erlerinden mana ç›kararak el-
de edilen ilim.
inflaallah: Allah izin verirse.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
istimzâc: birinin ne düflündü¤ü-
nü yoklama, bir fleyin aç›klanma-
dan önce nas›l bir tesir yapaca¤›-
n› anlamaya çal›flma, fikir ö¤ren-
meye çal›flma, nab›z yoklama.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kâfî: yeterli.
karip: yak›n.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
Kur’ân-› Hakîm: herfleyi ile hik-
metli Kur’ân.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
merak: kuruntu, telâfl, iç s›k›nt›s›,
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içdarl›¤›.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mevki: yer, makam.
miftah: açan alet, anahtar.
muallim: ders veren, ö¤reten,
talim eden, hoca, ö¤retici, ö¤-
retmen.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl, nezdinde.

naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
ruh-i hizmet: hizmetin özü.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
fleref: onur, haysiyet.
fleytan-› cinni ve insi: insan
ve cinlerden fleytan vazifesi

yapanlar.
talebe: ö¤renci.
tasannu: yapmac›k.
temelluk: dalkavukluk, yal-
taklanma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
tezellül: afla¤›lanma.
zat: kifli, flah›s.
zirüzeber: altüst, karmakar›-
fl›k, darmada¤›n.
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SEK‹Z‹NC‹S‹

Seyranî’dir. Bu zat, Hüsrev gibi Nura müfltak ve dira-
yetli bir talebemdi. Esrar-› Kur’âniyenin bir anahtar› ve
ilm-i cifrin mühim bir miftah› olan tevafukata dair Ispar-
ta’daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Ondan bafl-
kalar›, kemal-i flevkle ifltirak ettiler. O zat baflka bir fikir-
de ve baflka bir merakta bulundu¤u için, ifltirak etme-
mekle beraber, beni de kat’î bildi¤im hakikatten vazge-
çirmek istedi. Cidden bana dokunmufl bir mektup yazd›.
“Eyvah!” dedim. “Bu talebemi kaybettim.” Çendan fikri-
ni tenvir etmek istedim. Baflka bir mana daha kar›flt›. Bir
flefkat tokat›n› yedi. Bir seneye karip, bir halvethanede
(yani hapiste) bekledi.

DOKUZUNCUSU

Büyük Haf›z Zühtü’dür. Bu zat, A¤rus’taki Nur Talebe-
lerinin bafl›nda naz›rlar› hükmünde oldu¤u bir zaman,
sünnet-i seniyeye ittiba ve bid’alardan içtinab› meslek it-
tihaz eden talebelerin manevî flerefini kâfi görmeyerek
ve ehl-i dünyan›n nazar›nda bir mevki kazanmak emeliy-
le mühim bir bid’an›n muallimli¤ini deruhte etti. Tama-
m›yla mesle¤imize z›t bir hata iflledi. Pek müthifl bir flef-
kat tokad›n› yedi. Hanedan›n›n flerefini zirüzeber edecek
bir hâdiseye maruz kald›. Fakat, maatteessüf, Küçük Ha-
f›z Zühtü, hiç tokada istihkak› yokken, o elîm hâdise ona
da temas etti. Belki, inflaallah, o hâdise onun kalbini
dünyadan kurtar›p tamam›yla Kur’ân’a vermek için bir
ameliyat-› cerrahiye-i nafia hükmüne geçer.
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istifade: faydalanma.
istihkak: hak etme.
istimzaç: fikir ö¤renmeye çal›fl-
ma, nab›z yoklama.
ifltirak: ortak olma, kat›lma.
ittiba: tâbi olma, uyma.
ittihaz: edinme.
kâfi: yeterli.
kanaat: inanma, görüfl.
kat’î: kesin.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
kusur: özür, kabahat.
maatteessüf: üzülerek.
manevî: manaya ait.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda ve te-
siri alt›nda bulunan, u¤rama.
meal: mana, mefhum.
meslek: gidifl, tutulan yol.
mevki: makam.
miftah: anahtar.
muallim: ö¤retmen, ö¤retici.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
mübeyyiz: müsveddeleri temize
çeken.
mühim: önemli.
müsevvit: müsveddeyi yazan.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nazar: bak›fl, düflünce.
naz›r: nezaret eden, bakan.
niyaz: yalvarma, dua.
nur: Risale-i Nur.
pürkusur: çok kusurlu.
rica: niyaz etme.
riya: iki yüzlülük.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüksek hâl, söz,
tav›r ve tasvipleri.
flefkat: ac›ma, merhamet dolu
sevgi.
fleref: manevî büyüklük.
fleytan-› cinnî: görünmeyen, cin-
nî fleytan.
fliddet: sertlik, kat›l›k.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, suret.
tasannu: yapmac›k.
temas etmek: de¤mek, dokun-
mak, bulaflmak.
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar.
yabanî: vahflî, yabanc›.
zat: kifli, flah›s.
z›t: ters.ziya: ›fl›k, nur.
zîrüzeber: paramparça.
zulüm: eziyet.

ameliyat-› cerrahiye-i nafia:
faydal› cerrahî ameliyat.
bid’a: dinin asl›na uymayan
âdet ve uygulamalar.
binaen: -den dolay›.
Cenab-› Hak: Allah.
dair: alâkal›, ilgili.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme.
dirayet: incelikleri kavray›fl,
beceriklilik.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dünya: dünya adam›,
ahireti düflünmeyen.

elîm: elem verici.
emel: ümit, fliddetli arzu.
esbap: sebepler.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
s›rlar›.
fikir: düflünce.
fütur: gevfleklik, usanç.
hâdise: olay.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek.
hâl: durum.
hanedan: kökten asil ve bü-

yük aile.
hayret: flaflk›nl›k.
hükmünde: yerinde.
hükmüne geçmek: yerine
geçmek.
içtinap: çekinme, kaç›nma.
ihlâs: samimiyet.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ilm-i cifir: harflerin say› de-
¤erlerinden mana ç›kararak
elde edilen ilim.
insî: insan cinsinden.
inflaallah: Allah izin verirse
manas›nda bir dua.
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ONUNCUSU

Haf›z Ahmed (r.h.) nam›nda bir adamd›r. Bu zat, risa-
lelerin yazmas›nda üç sene teflvikkârâne bir surette bulu-
nuyordu ve istifade ediyordu. Sonra ehl-i dünya zay›f bir
damar›ndan istifade etti. O flevk zedelendi, ehl-i dünya-
ya temas etti; belki o cihette ehl-i dünyan›n zarar›n› gör-
mesin, hem onlara sözünü geçirsin ve bir nevi mevki ka-
zans›n ve dar olan maifletine bir sühulet olsun. ‹flte, hiz-
met-i Kur’âniyeye o suretle, o yüzden gelen fütur ve za-
rara mukabil iki tokat yedi. Biri: Dar maifletiyle beraber
befl nüfus daha ilâve edildi; periflaniyeti ehemmiyet kesb
etti. ‹kinci tokat: fieref ve haysiyet noktas›nda hassas ve
Hatta bir tek adam›n tenkit ve itiraz›n› çekemeyen o zat,
bilmeyerek baz› dessas insanlar onu öyle bir surette ken-
dilerine perde ettiler ki, flerefi zirüzeber oldu, yüzde dok-
san›n› kaybetti ve yüzde doksan adam› aleyhine çevirdi.
Her ne ise, Allah affetsin, belki inflaallah bundan intiba-
ha gelir, yine k›smen vazifesine döner.

ON B‹R‹NC‹S‹

Belki r›zas› yok diye yaz›lmad›.

ON ‹K‹NC‹S‹

Muallim Galip’tir (r.h.). Evet, bu zat, sad›kane ve
takdirkârâne risalelerin tebyizinde çok hizmet etti ve
hiçbir müflkülât karfl›s›nda zaaf göstermedi. Ekser gün-
lerde geliyordu, kemal-i flevkle dinliyordu ve istinsah edi-
yordu. Sonra kendine, otuz lira ücret mukabilinde umum 

aleyh: karfl› karfl›t.
cihet: yan, yön, taraf.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, âhireti düflünmeyen.
ekser: pek çok.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
hassas: duygusal, al›ngan.
haysiyet: itibar.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
inflaallah: Allah izin verirse.
intibah: uyan›fl.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
kesb: kazanma.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
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den.
maiflet: geçim, geçinme.
mevki: yer, makam.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
nam: ad, isim.
nevi: çeflit.
nüfus: aile ferdi, kifli.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak

halde bulunma.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sad›kane: sad›k olarak, do¤-
ruluk üzerine.
suret: biçim, flekil, tarz.
sühulet: paraca, maddî aç›-
dan kolayl›k.
fleref: onur, haysiyet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
takdirkârâne: takdir edene

yak›fl›r flekilde, takdir ederek.
tebyîz: müsveddeyi temize
çekme, beyaza çekme.
tenkit: elefltirme.
teflvikkârâne: teflvik edene
yak›fl›r flekilde, teflvik ederek,
isteklendirerek, flevke getire-
rek.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zat: kifli, flah›s.
zirüzeber: altüst, karmakar›-
fl›k, darmada¤›n.
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Sözler’i ve Mektubat’› yazd›rd›. Onun maksad›, memle-
ketinde neflretmek ve hem hemflehrilerini tenvir etmek-
ti. Sonra baz› düflünceler neticesinde risaleleri tasavvur
etti¤i gibi neflretmedi, sand›¤a b›rakt›. Birden elîm bir
hâdise yüzünden bir sene gam ve gussa çekti. Risalelerin
neflri ile ona adavet edecek resmî birkaç düflmanlara be-
del, zalim, insafs›z çok düflmanlar› buldu, bir k›s›m dost-
lar›n› kaybetti.

ON ÜÇÜNCÜSÜ

Haf›z Halid’dir (r.h.). Kendisi der:

Evet itiraf ediyorum, Üstad›m›n hizmet-i Kur’âniyede
neflretti¤i âsâr›n tesvidinde hararetli bir surette bulundu-
¤um zaman, mahallemizde bir cami imaml›¤› vard›. Eski
kisve-i ilmiyemi, sar›¤› ba¤lamak niyetiyle muvakkaten o
hizmete fütur verip, bilmeyerek çekildim. Maksad›m›n
aksiyle flefkatli bir tokat yedim. Sekiz dokuz ay imaml›k
etti¤im hâlde, müftünün çok vaatlerine ra¤men, fevkalâ-
de bir surette, sar›¤› saramad›m. fiüphemiz kalmad› ki, o
kusurdan bu flefkatli tokat geldi. Ben Üstad›m›n hem bir
muhatab›, hem bir müsevvidi idim. Benim çekilmemle
tesvit hususunda s›k›nt› çekmiflti. Her ne ise, yine flükür
ki, kusurumuzu anlad›k ve bu hizmetin de ne kadar kud-
sî oldu¤unu bildik. Ve fiah-› Geylânî gibi arkam›zda me-
lek-i s›yanet gibi bir Üstad bulundu¤una itimat ettik.

Ez’afü’l-ibad

Haf›z Halid 
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müsevvit: baflkas›n›n temize çe-
kece¤i müsveddeyi yazan, kara-
lama yapan.
neflr: yay›m, yay›n.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
Risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülkadir
Geylânî.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flükür: teflekkür.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, tasarlama, kurma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesvid: yaz› ile karalama, müs-
vedde yapma.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vaad: söz verme, aht.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

adavet: düflmanl›k, husumet.
aksi: ters, z›t.
asar: eserler.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cami: toplu namaz k›l›nan
yer, mescit.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
ez’afü’l-ibâd: halk›n, kullar›n
en zay›f›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
gam: keder, üzüntü.

gussa: keder, kayg›, tasa,
gam.
hâdise: olay.
hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
husus: mevzu, konu.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.

itimat: dayanma, güvenme.
kisve-i ilmiye: ilmî kisve, ilim
adamlar›na, hocalara ait elbi-
se, ilmî k›yafet.
kudsî: mukaddes, yüce.
kusur: suç, kabahat.
maksat: kast, amaç, düflünce.
mektubat: Risale-i Nur Külli-
yat›n›n dört büyük kitab›n-
dan birinin ad›.
muvakkaten: geçici olarak.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
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ON DÖRDÜNCÜSÜ

Üç Mustafa’n›n küçücük üç tokat yemeleridir.

B‹R‹NC‹S‹: Mustafa Çavufl (r.h.) sekiz senedir bizim hu-
susî küçük camie, hem sobas›na, hem gaz ya¤›na, hem
kibritine kadar hizmet ediyordu. Hatta gaz ya¤›n› ve kib-
ritini sekiz senedir kendi kesesinden sarf etti¤ini sonra
ö¤rendik. Cemaate, hususan Cuma gecelerinde, gayet
zarurî bir ifl olmay›nca geri kalm›yordu. Sonra ehl-i dün-
ya onun safvet-i kalbinden istifade ederek dediler ki:

“Sözler’in bir kâtibi olan Haf›z›n sar›¤›na iliflecekler.
Hem gizli ezan muvakkaten terk edilsin. Sen kâtibe söy-
le, cebir görmeden evvel sar›¤› ç›kars›n.”

O bilmiyordu ki; hizmet-i Kur’âniyede bulunan birisi-
nin sar›¤›n› ç›karmaya dair sözü tebli¤ etmek, Mustafa
Çavufl gibi yüksek ruhlulara pek a¤›rd›r. Onlar›n sözleri-
ni tebli¤ etmifl. O gece rüyada ben görüyordum ki, Mus-
tafa Çavufl’un elleri kirli, kaymakam arkas›nda olarak
odama geldi. ‹kinci gün ona dedim:

“Mustafa Çavufl, sen bugün kimle görüfltün? Seni, elin
mülevves bir surette kaymakam›n arkas›nda gördüm.”

Dedi: “Eyvah! Bana böyle bir söz, muhtar söyledi,
‘Kâtibe söyle.’ Ben arkas›nda ne oldu¤unu bilmedim.”

Hem ayn› gün bir okkaya yak›n gaz ya¤›n› camie ge-
tirmifl. Hiç vuku bulmayan, o gün kap› aç›k kalm›fl, bir 

cebr: zor, zorlama, bask› yapma.
cemaat: topluluk.
dair: alakal›, ilgili.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
evvel: önce.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
gayet: son derece.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
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hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kese: cep, kasa.
muhtar: köy veya mahallele-
rin idârî ifllerini yürüten hal-
k›n seçti¤i kimse.
muvakkaten: geçici olarak.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k,

düzensiz.
okka: dört yüz dirhemden
oluflan bir a¤›rl›k ölçüsü biri-
mi, 1283 gram.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rüya: uyku s›ras›nda görülen
fley, uyku s›ras›nda zihinde
geçen hayaller, misalî âlem,
düfl.

safvet-i kalp: kalbin safl›¤›,
temizli¤i, halisli¤i; fikir ve ni-
yetinde hiçbir garaz› ve kötü
gayesi olmama, temiz kalpli
olma hâli.
sarf: harcama.
suret: biçim, flekil, tarz.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
vuku: olma, meydana gelme.
zarurî: zorunlu.
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keçi yavrusu içeriye girmifl, büyük bir adam gelmifl, keçi
yavrusunun seccademe yak›n b›rakt›¤› müzehrefat› y›ka-
mak için, ibrikteki gaz ya¤›n› su zannedip bütün o gaz
ya¤›n›, temizlik yap›yorum diye, camiin her taraf›na
serpmifl. Acaiptir ki, kokusunu duymam›fl. Demek, o
mescit lisan-› hâl ile Mustafa Çavufl’a diyor: “Senin gaz
ya¤›n bize lâz›m de¤il. Etti¤in hata için gaz ya¤›n› kabul
etmedim” diye iflaret vermek için o adama koku iflittiril-
medi. Hatta o hafta içinde, Cuma gecesinde ve birkaç
mühim namazda, o kadar çal›flt›¤› hâlde cemaate yetifle-
miyordu. Sonra ciddî bir nedamet, bir isti¤far ettikten
sonra safvet-i asliyesini buldu.

‹K‹NC‹ MUSTAFA’LAR: Kuleönü’ndeki k›ymettar, çal›flkan
mühim bir talebem olan Mustafa ile, onun çok sad›k ve
fedakâr arkadafl› Haf›z Mustafa’d›r (r.h.). Ben bayram-
dan sonra, ehl-i dünya bize s›k›nt› verip hizmet-i Kur’âni-
yeye fütur vermemek için, “fiimdilik gelmesinler,” diye
haber göndermifltim. “fiayet gelecek olurlarsa birer birer
gelsinler.” Hâlbuki bunlar, üç adam birden, bir gece gel-
diler. Fecirden evvel hava müsaitse gitmek niyet edildi.
Hiç vuku bulmad›¤› bir tarzda, hem Mustafa Çavufl, hem
Süleyman Efendi, hem ben, hem onlar, zahir bir tedbiri
düflünemedik, bize unutturuldu. Her birimiz ötekine b›ra-
k›p ihtiyats›zl›k ettik. Onlar fecirden evvel gittiler. Öyle
bir f›rt›na onlar› iki saat mütemadiyen tokatlad› ki, bu f›r-
t›nadan kurtulamayacaklar diye telâfl ettim. fiimdiye ka-
dar bu k›flta ne öyle bir f›rt›na olmufl ve ne de bu kadar
kimseye ac›m›flt›m. Sonra Süleyman’›, ihtiyats›zl›¤›n›n 
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lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsait: elveriflli, uygun, muvaf›k.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
müzahrefat: pislik, süprüntü.
nedamet: piflmanl›k.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
safvet-i asliye: hakikatte olan te-
mizlik, safl›k.
seccade: üzerinde namaz k›l›nan
küçük kilim veya hal›, namazl›k.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tedbir: önlem, yol, çare.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zahir: aç›k, âflikar.

acayip: çok tuhaf ve anlafl›l-
maz fleyler.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
evvel: önce.

fecr: sabah namaz› vakti, sa-
baha karfl› günefl do¤madan
önce ufkun do¤usu taraf›n-
dan görünen ayd›nl›¤›.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an

hizmeti.
ibrik: toprak veya madenden
yap›lm›fl, kulplu ve emzikli su
kab›.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
isti¤far: af dileme, affedilme-
yi isteme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisan-› hâl: görünüfl ve duru-
flu ile ifade etmek.
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cezas› olarak arkalar›ndan gönderip, s›hhat ve selâmet-
lerini anlamak için gönderecektim. Mustafa Çavufl dedi:
“O gitse, o da kalacak. Ben de onun arkas›ndan gidip
aramak lâz›m. Benim arkamdan da Abdullah Çavufl gel-
mek lâz›m.” Bu hususta “Tevekkelna alâllah” dedik, inti-
zar ettik.

Sua l : Has dostlar›n›za gelen musibetleri, tokat eseri
deyip hizmet-i Kur’âniyede füturlar› cihetinde bir itap te-
lâkki ediyorsun. Hâlbuki size ve hizmet-i Kur’âniyeye ha-
kikî düflmanl›k edenler, selâmette kal›yorlar. Neden dos-
ta tokat vuruluyor, düflmana iliflilmiyor?

Elcevap:
1 oΩhoónj oôrØ`oµrdGnh oΩhoónjn’ oºr∏tXnG s›rr›nca, dostla-

r›n hatalar›, hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geç-
ti¤i için, çabuk çarp›l›yor. fiefkatli tokat yer, akl› varsa in-
tibaha gelir.

Düflman ise, hizmet-i Kur’âniyeye z›ddiyeti, mümana-
at›, dalâlet hesab›na geçer. Bilerek veya bilmeyerek hiz-
metimize tecavüzü, z›nd›ka hesab›na geçer. Küfür devam
etti¤i için, onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar.

Nas›l ki küçük kabahatleri iflleyenlerin, nahiyelerde ce-
zalar› verilir, büyük kabahatleri de büyük mahkemelere
gönderilir; öyle de, ehl-i iman›n ve has dostlar›n hükmen
küçük hatalar›, çabuk onlar› temizlemek için, k›smen
dünyada ve sür’aten verilir. Ehl-i dalâletin cinayetleri o
kadar büyüktür ki, k›sac›k hayat-› dünyeviyeye cezalar› s›-
¤›flmad›¤›ndan, mukteza-i adalet olarak, âlem-i bekadaki 

cihet: yön, sebep, vesile.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
husus: mevzu, konu.
hükmen: hüküm yoluyla, hük-
münde ve de¤erinde olarak.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
intibah: uyan›fl.

intizar: bekleme, gözleme.
itap: azarlama, tersleme,
paylama, rencide etme.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
Küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
mukteza-i adalet: adaletin
gerektirdi¤i.
mümanaat: mani olma, en-
gelleme.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada

kaza ile köy aras›ndaki kade-
me; bucak.
nevi: çeflit.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
Sual: soru.
sür’aten: sür’at bak›m›ndan,
h›z yönünden.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tecavüz: sald›rma.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
z›ddiyet: birbirine muhalif, z›t
olma hali.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.

1. Zulüm devam etmez, fakat küfür devam eder. 
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Mahkeme-i Kübraya havale edildi¤i için, ekseriyetle bu-
rada cezaya çarp›lm›yorlar.

‹flte, hadis-i flerifte 
1 pôpaÉnµ`rdG oánænLnh pøperDƒoªrdG oørép°S Én«rftódnG

mezkûr hakikate dahi iflaret ediyor. Yani, dünyada flu
mü’min, k›smen kusurat›ndan cezas›n› gördü¤ü için,
dünya onun hakk›nda bir dar-› cezad›r. Dünya, onlar›n
saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve Cehennem-
dir. Ve kâfirler, madem Cehennemden ç›kmayacaklar;
hasenatlar›n›n mükâfatlar›n› k›smen dünyada gördükleri
ve büyük seyyiatlar› tehir edildi¤i cihetle, onlar›n ahireti-
ne nispeten dünya Cennetleridir. Yoksa, mü’min bu dün-
yada dahi kâfirden manen ve hakikat nokta-i nazar›nda
çok ziyade mes’uttur. Âdeta mü’minin iman›, mü’minin
ruhunda bir Cennet-i maneviye hükmüne geçiyor; kâfi-
rin küfrü, kâfirin mahiyetinde manevî bir Cehennemi
atefllendiriyor.

2 oº«/µ`nërdG oº«/∏n©rdG nâr`fnG n∂sfpG BÉ`nænàrªs∏`nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nænërÑ°oS

@
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iman: inanç, itikat.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
madem: de¤il mi ki.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesut: saadetli, bahtl›, bahtiyar,
kutlu.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mü’min: iman eden, inanan.
mükâfat: ödül.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet: mutluluk.
seyyiat: suçlar, günahlar.
te’hîr: erteleme, sonraya b›rak-
ma.
zindan: hapishane.
ziyade: çok, fazla.

âdeta: sanki.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.

âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.

cennet-i maneviye: manevi,
manen cennet.

cihet: yan, yön, taraf.

dâr-› ceza: yap›lan her fleyin;
iyi veya kötü ifllerin karfl›l›¤›-
n›n verildi¤i ceza ve mükâfat
yeri.

ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.

hadis-i flerif: Peygamberimiz-

den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hükmüne: yerine, de¤erine.

1. Dünya mü'minin zindan›, kâfirin Cennetidir. (Müslim, Zühd: 1; Tirmizî, Zühd: 16; ‹bni Mâce,
Zühd: 3; Müsned, 2:197, 323, 389, 485.)

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32..)
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-A-

ABBAS MEHMET: Abbas Mehmet Kara Barlal›d›r. Barla’da marangozluk yapmaktayd›.
Kald›¤› ev Üstad›n Barla’da kald›¤› evin yak›n›ndayd›. Üstad›n evinin önünde bulunan a¤aca
ve Çam Da¤›ndaki çam a¤ac›n›n üstüne Üstada bir köflk yap›lm›flt›r. Bu köflkü Abbas Mehmet
Kara ve Mustafa Çavufl birlikte yapm›flt›r. Risale-i Nur’un bereketine ait ya¤mur olay›na flahit-
lik yapanlar aras›nda Abbas Mehmet’in de ad› geçer. Çok sadakatli bir insan olan Mehmet Ka-
ra Üstada hizmet etmifltir. Onun sobas›n› yakm›fl, suyunu getirmifltir. Sadakatli bir insan olan
Abbas Mehmet 1990’l› y›llar›n bafllar›nda Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.

ABDULLAH ÇAVUfi: As›l ismi Abdullah Yavafler’dir. ‹sparta’n›n E¤irdir ilçesine ba¤l› Barla
beldesinden olan bu zat, askerli¤ini çavufl rütbesi ile yapt›¤›ndan “Abdullah Çavufl” olarak ta-
n›nmaktad›r. Bediüzzaman Hazretlerinin sad›k talebelerinden ve hizmetkârlar›ndan olan Ab-
dullah Çavufl, Denizli Hapishanesinde Üstad Hazretleriyle birlikte bulunmufltu. Bu mahkeme
beraatle neticelenmifl ve di¤er arkadafllar›yla birlikte tahliye olmufllard›. Abdullah Yavafler,
1960 senesinde Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.

ABDULLAH DEHLEVÎ (1743-1824): Hindistan’da do¤up büyümüfl ve burada imanî hiz-
metlerde bulunmufl büyük ‹slâm âlimlerindendir. Hayat› boyunca Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) sünnetini esas maksat telâkki edip, bu flekilde yaflamaya çal›flm›flt›r. Aralar›nda, asr›-
n›n müceddidi olarak kabul edilen Mevlâna Halidi Ba¤dadî gibi büyük flahsiyetlerin bulundu-
¤u çok say›daki mümtaz flahsiyete ders vermifl ve yetiflmelerine vesile olmufltur. Nakflibendi
tarikat›na mensup olup, hocas›n›n vefat› üzerine yerine geçmifl ve çok say›da talebe yetifltir-
mifltir. Risale-i Nur’da, Mevlâna Halidi Ba¤dadî’nin Delhi’ye giderek kendisinden manevî feyiz
ald›¤› ve Nakflibendi tarikat›na intisap etti¤i belirtilmektedir. (Barla Lâhikas›, s. 117.) Künyesi
Abdullah bin Abdullatif Dehlevî fleklindedir.

ABDURRAHMAN: Yirmi alt› yafl›nda vefat eden Abdurrahman, Bediüzzaman Hazretleri-
nin a¤abeyi Molla Abdullah’›n o¤ludur. Onun bu kadar genç yaflta vefat› Bediüzzaman’› çok
üzmüfltür. O kadar ki, Bediüzzaman onu unutamad›¤›n› risalelerde ifade etmifltir. Sonraki ba-
z› talebelerini (Zübeyir Gündüzalp, Hulûsi Yahyagil gibi) onun ismi ile de yad ederek anm›flt›r:
‹kinci Abdurrahman gibi. Bediüzzaman Hazretleri onu, “manevî evlât” s›fat› ile yad etmifl, ce-
saret ve zekâvetini övmüfltür. Ayr›ca Risale-i Nur’da ondan, di¤er üstün vas›flar›n› da sayarak
bahsetmifltir. Bu bahisler, özellikle Yirmi Alt›nc› Lem’an›n On ‹kinci Ricas›nda yer almaktad›r.
Bediüzzaman Hazretleri ile ye¤eni Abdurrahman aras›ndaki iliflki bu bölümde ayr›nt›l› bir fle-
kilde anlat›lmaktad›r. Abdurrahman, Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dönemindeki en ya-
k›n talebesi olmakla birlikte, flahsî hizmetlerini de yapm›flt›r.

ABDURRAHMAN TAHS‹N: Bediüzzaman Hazretlerinin Van’daki talebelerindendir. Âlim
bir zatt›r. Cifir hesab›yla verdi¤i haberleri vard›r. Bediüzzaman Hazretleri talebelerinden Tah-
sin Tola’y› onun yerine kabul etti¤ini belirtmifltir.

ABDÜLKAD‹R GEYLÂNÎ: Kadiriye tarikat›n›n kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet mer-
kezine ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylânî’nin babas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir kimse ol-
du¤u bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl sufilerinden Ebu Abdullah Savmai’nin k›z› olan an-
nesi Ümmü’l-Hayr Emetü’l-Cebbar Fat›ma’n›n da kad›n velilerden oldu¤u kabul edilir. Küçük
yaflta annesini kaybeden Abdülkadir, dedesi Savmaî’nin himayesinde büyür ve tahsiline
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devrin ilim ve kültür merkezi olan Ba¤dat’ta devam eder. Orada, Ebu Galib bin Bak›llânî, Ca-
fer es-Serrâc, Ebu Talib bin Yusuf gibi âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimi, Ebu Hattab gibi
hukukçulardan f›k›h, Zekeriya-i Tebrizî gibi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi görür. K›sa
zamanda usul ve fürû ve mezhepler konusunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hayr Muham-
med bin Müslim Debbas vas›tas›yla tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a gitti¤i zaman mensup ol-
du¤u fiafiî mezhebini b›rakarak mizac›na daha uygun gelen Hanbeli mezhebine giren Abdül-
kadir-i Geylânî, hayat›n›n sonuna kadar her iki mezhebe göre fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dö-
nemde Hanbelilerin imam› olmufl ve bundan dolay› kendisine “Muhyiddin” (dini ihya eden)
ünvan› verilmifltir.

ABDÜLMEC‹D NURSÎ: Abdülmecid Ünlükul (Nursî) 1884-1967. Bediüzzaman’›n kardefli,
‹flaratü’l-‹’caz ve Mesnevi-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye çeviren mütercim. Abdülmecid,
1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l› Nurs köyünde do¤du. ‹lk e¤itimi-
ni burada ald›. Nurs köyünden sonra Arvas’ta e¤itimine devam etti. Buradan ayr›ld›ktan son-
ra (1900) Van’a gitti. Abdülmecid, Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas› üzerine Bediüzzaman’›n
idaresinde savafla kat›ld›. Abdülmecid, Ruslar›n hücumundan ve istilâs›ndan kurtulan baz› ak-
rabalar› ile birlikte Van’dan ayr›larak Diyarbak›r üzerinden fiam’a gitti. Üç y›l burada kald›ktan
sonra 1917 y›l›nda Diyarbak›r’a geri döndü. Abdülmecid Diyarbak›r’da bulunan Askeri Rüflti-
yede Arapça ö¤retmenli¤ini yapt› ve tekrar (1920) Van’a döndü. Bediüzzaman’›n kendisine
tevdi etti¤i eserlerinden ‹flaratü’l-‹’caz ile Mesnevi-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye tercüme et-
ti. Bu eserlerden talebelerine dersler okuttu. Di¤er taraftan hayat›nda çok büyük iz b›rakan
evlât ac›s›n› burada tatt›. Üniversitede okuyan ve gelmesini dört gözle bekledi¤i o¤lu Fuat’›n
vefat haberini burada ald›. Abdülmecid’i en çok sarsan olaylar›n bafl›nda kuflkusuz, Bediüzza-
man’›n ebedî istirahatgâh›nda bile rahat b›rak›lmamas› gelir. Vefat›ndan birkaç ay geçtikten
sonra, kendisine zorla imzalatt›r›lan bir yaz›ya dayan›larak Bediüzzaman’›n kabri aç›ld› ve naa-
fl› bir gece Urfa’daki mezar›ndan al›nd›. Abdülmecid’in, gözleri ba¤l› bir flekilde içinde bulun-
du¤u bir uçakla tafl›nan naafl, bilinmeyen bir yere götürülerek defnedildi. Bediüzzaman’› ha-
yatta iken rahat b›rakmayanlar, vefat›ndan sonra da rahat b›rakmam›fllard›. Bediüzzaman son
buluflmalar›nda kardefline, kendisinden yedi y›l sonra ölece¤ini söylemiflti. Nitekim de öyle ol-
du. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat etti.

ÂDEM (a.s.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz. Âdem (a.s.)
ve efli Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun ve neslinin f›tratlar›-
na yerlefltirilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin aç›¤a ç›kabilmesi, Esma-i Hüsna’s›n›n ta-
mam›n› gösteren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendirerek imtihan
dünyas›na indirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber olarak görevlendirilmifl ve kendisine on
sahifeden oluflan kitapç›k verilmifltir. Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda say›lm›fl oldu¤un-
dan “safiyyullah” ve insanl›¤›n ilk atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünvan›yla an›lmak-
tad›r. ‹lk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yaflam›flt›r.

AHMET FEYZ‹: Bediüzzaman Hazretlerinin, “Nur’un as›l avukat›” olarak niteledi¤i bu flah-
siyetin tam ismi Ahmet Feyzi Kul’dur. Risalelerde ad› geçen Feyzi isimli üç Nur Talebesi var-
d›r. (Mehmet, Hasan, Ahmet) Bediüzzaman, Ahmet Feyzi için, ayr›ca, “Feyzilerin bir kahrama-
n›” da der. Bu ünvanlar›, Afyon Mahkemesindeki savunmas›ndan ötürü kazanm›flt›r. Bu savun-
malar Külliyat›n fiualar adl› eserinde mevcuttur. 

AHMET GAL‹B (GAL‹P BEY): As›l ad› Ahmet Galip Keskin’dir. 1900 y›l›nda Yalvaç’ta do¤-
du, 1940’ta Konya’da vefat etti. Mesle¤i ö¤retmenlik olan Galip Bey ayn› zamanda hattat ve
flairdi. Güzel hatt›yla risaleleri yazarak hizmet eden Galip Bey, Risale-i Nur ve Bediüzzaman
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Hazretleri hakk›nda yazd›¤› manzumelerle bilinmektedir. Eskiflehir Hapsinde Bediüzzaman
Hazretleriyle beraber bulunan talebelerindendir.

AHMET NAZ‹F: 1891-1964. Maruf ismi, “Risale-i Nur’un ‹nebolu kahraman› Nazif Çele-
bi”dir. ‹nebolu’da dünyaya geldi. Bediüzzaman’la ilk defa, 1908’de ‹nebolu’da tan›flt›. Buna bel-
ki tan›flma bile denemezdi. Çünkü sadece göz göze gelmifllerdi. Ama ona olan sevgisinin de-
rinleflmesine, bu bak›fl, yetmiflti. Bediüzzaman’a karfl› ilk sevgi tomurcuklar›, henüz 17 yafl›n-
da iken belirmiflti. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri ünü dolay›s›yla, gazetelerde s›k s›k yer al›-
yordu. Otuz sene sonra, 1938’de Bediüzzaman’›n Kastamonu’ya sürgüne gönderildi¤ini du-
yunca, hemen ziyaretine gitti. Denizli ve Afyon hapislerinde Üstad› ile birlikte bulundu. Nur’un
hizmetine, sadece kendini de¤il o¤lu Selâhattin Çelebi’yi de adad›. Hattâ Selâhattin Çelebi,
Nurlar›n ilk defa teksir makinesi ile ço¤alt›lmas›nda büyük pay sahibi olmufltu. Risale-i Nur’-
da “hanedan” olarak bahsedilen iki aileden biri “Çelebi Hanedan›”d›r. Bediüzzaman Hazretleri
onun hakk›nda, Emirda¤ Lâhikas›’n›n 300. sayfas›nda flöyle bahseder: “Kardeflimiz ‹nebolu
Hüsrev’i Nazif Çelebi bana yaz›yor ki: ‘Hizb-i Nuriye ve Salâvat›n neflrini bitirdikten sonra ne
münasip ise neflredece¤im’ diye soruyor.

“Hakikaten, o kardeflimizin Cevflenü’l-Kebîr’i ve Hizb-i Nuriye’yi salâvat ile beraber neflri,
Nurculara ve ehl-i imana büyük bir hizmettir. Cenab-› Hak her bir harfine mukabil ona ve yar-
d›mc›lar›na bin sevap ihsan etsin. Âmin.” Mektuplar›, özellikle Kastamonu Lâhikas›’nda yer al›r.

AHMED-‹ BEDEVÎ (1200-1276): On üçüncü as›rda yaflam›fl büyük bir âlim ve evliyad›r.
M›s›r’›n ve Kuzey Afrika’n›n en büyük velilerinden biri olarak kabul görmektedir. Uzun süre
yemek yemeden yaflayabilen bir veli olarak flöhret bulmufltur. Risale-i Nur’da ismi, aktaplar
ve imamlar aras›nda zikredilmektedir (fiualar, s. 542). Ayn› zamanda cesurlu¤u ve at›lganl›¤›
ile de tan›nm›flt›r. ‹lginç özelliklerinden birisi de dama ç›k›p saatlerce ve gözleri kor haline ge-
linceye kadar günefli seyretmesidir. Künyesi, Ebü’l-Fityan Ahmed bin Ahmed bin ‹brahim el-
Fasî el-Bedevî fleklindedir.

A‹fiE-‹ SIDDIKA (614-678): Hakk›nda ayet nazil olacak kadar fazilet sahibi, mü’minlerin
annesi, S›dd›k-› Ekber’in ölüm döfle¤inde, “Senden daha sevimli servet b›rakm›yorum. Seni
kaybetmekten daha büyük bir fakirlik ise bilmiyorum” dedi¤i, Habibullah›n sevgilisi, Müslü-
man han›mlara en büyük örnek, çok k›sa süren evlilik hayat›na çok büyük kazan›mlar s›¤d›-
ran mübarek bir insan. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) han›m› oldu¤u için “ümmü’l-mü’minin”
ve Hz. Ebubekir’in (r.a.) k›z› oldu¤undan “es-S›dd›ka” ünvanlar›yla an›lan Hz. Aifle, 614 y›l›nda
Mekke’de do¤du. Annesi Ümmü Ruman bint Amir b. Uveymir, Kinane kabilesindendir. Kendi
ismiyle tan›nmakta olup künyesi, Ümmü’l-Mü’minin Aifle Ebi Bekr es-S›ddik el-Kureyfli fleklin-
dedir. Babas›, Hz. Muhammed (a.s.m.) ile beraber hicret etti¤i için kendisi daha sonra Medi-
ne’ye hicret etti. Hicretten önce nikâhlar› k›y›lmakla birlikte dü¤ünleri daha sonra 624 y›l›nda
iki bayram aras›nda yap›larak Peygamber Efendimiz ile evlendi. Bu evlilik hayat›nda çok bü-
yük de¤iflikliklere vesile oldu. Peygamber han›mlar› mü’minlerin anneleri ve baflkas›yla evle-
nemeyecekleri hakk›ndaki Kur’ânî hükümden (Ahzab Suresi, 33.) dolay› ümmü’l-mü’minin ün-
van›yla an›lmaya baflland›. Bunun yan›nda en önemli husus, Peygamber terbiyesi ile büyü-
mesi ve en çok hadis rivayet eden Sahabeler aras›nda yer almas›d›r. Peygamber Efendimiz
son nefesini onun yan›nda verdi ve burada defnedildi. Bunun üzerine on sekiz yafl›nda dul
kald›. Kur’ân’›n hükmüne uyarak bir daha evlenmedi ve k›rk yedi y›l bu flekilde yaflad›. Vefa-
t› büyük üzüntüye sebep oldu (678). K›skanç olarak bilinmesine ra¤men; Peygamber Efendi-
mizin di¤er han›mlar›, k›z› Hz. Fat›ma, Hz. Ali ve di¤erlerinin faziletlerini nakletti¤i hadislerle
tan›nmalar›n› sa¤layacak flekilde alicenap bir kiflili¤e sahipti.
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AL‹ (r.a.): Hz. Ali (r.a.). Hz. Peygamberin damad›, Hulefa-i Raflidîn’in dördüncüsüdür. Hicret-
ten yaklafl›k yirmi iki y›l önce (m. 600) do¤du¤u rivayet edilen Hz. Ali’nin babas› Hz. Peygam-
berin amcas› Ebu Talib, annesi de Fat›ma bint Esed b. Haflim’dir. Hz. Muhammed’in peygam-
berli¤ine ilk iman eden çocuk olan Hz. Ali, Hicret s›ras›nda Mekke’de kalm›fl, geceyi Hz. Pey-
gamberin yata¤›nda geçirerek onun evde oldu¤u kanaatini uyand›rm›flt›r. Hicretin ikinci y›l›n-
da Hz. Peygamberin (a.s.m.) k›z› Fat›ma ile evlenen Hz. Ali’nin bu evlilikten Hasan, Hüseyin ile
Zeynep ve Ümmü Gülsüm adl› çocuklar› olmufltur. (Muhsin adl› çocuklar› ise henüz bebekken
ölmüfltür.) Esedullah (Allah’›n aslan›) ünvan›yla an›lm›flt›r. Hz. Peygambere kâtiplik de yapan
Hz. Ali, Hudeybiye Anlaflmas›n› yazm›flt›r. Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putlar› imha
etme görevi ona verilmifltir. ‹lk üç halife döneminde de idarî görevlerde bulunan Hz. Ali, Hz.
Osman’›n flehit edilmesiyle birlikte seçimle halife olmufltur. Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde ‹s-
lâm tarihinin en üzücü olaylar›ndan Cemel Vakas› (Hz. Aifle önderli¤indeki ordu ile yap›lan sa-
vafl) ile Hz. Muaviye ile yap›lan S›ffin savafllar› meydana geldi. Hicrî 19 veya 21 Ramazan’da
(26 veya 28 Ocak 661’de) Kûfe’de, Haricî Abdurrahman b. Mülcem taraf›ndan zehirli bir han-
çerle flehit edildi. Hz. Ali Kufe’ye (Necef) defnedilmifltir. Hz. Ali’nin, kendisine Hz. Peygamber
(a.s.m.) taraf›ndan verilen “Ebu Turab” lakab›ndan baflka “el-Murtaza” ve “Esedullâhi’l-Gâlib” gi-
bi lakaplar› da vard›r. Çocuklu¤unda puta tapmad›¤› için daha sonralar› “Kerremallahu Vec-
heh” dua cümlesiyle de an›lm›flt›r.

ALVARLI HOCA MUHAMMED (LÜTF‹) EFEND‹ (1868-1956): Muhammed Lütfi, 1868
y›l›nda Erzurum’un Pasinler (Hasankale) kazas›na ba¤l› K›nd›¤› köyünde do¤du. Babas› Hoca
Hüseyin Efendi, annesi ise Hasankaleli Emin Efendinin k›z› Hatice Han›md›r. ‹lk e¤itimini baba-
s›ndan ald›. ‹cazetini ald›ktan sonra, ilmi seviyesini yükseltmeye gayret göstererek Erzu-
rum’un ünlü âlimlerinin derslerini takip etti. Muhammed Lütfi, 1891 y›l›nda Pasinler’de (Hasan-
kale) bulunan Sivasl› Camiine imam olarak tayin edildi. Birinci Dünya Savafl› devam ederken
Erzurum ve çevresi fiubat 1916’da iflgal edilmeye baflland›. ‹flgal olay›ndan sonra Yavi köyü-
ne gitti ve burada imaml›¤›n› devam ettirdi. Erzurum ve çevresini iflgal etmifl bulunan Ruslar,
Bolflevik ihtilali üzerine topraklar›m›z› terk etmeye bafllad›lar. Ancak Ermeniler katliam yap-
maya bafllay›p hocan›n köyünün de aralar›nda bulundu¤u bölgede insanlar› katletmeye de-
vam etmeleri üzerine, Mustafa Lütfi bunlara karfl› koydu. Mustafa Lütfi çevre köylerden top-
lam›fl bulundu¤u altm›fl kadar gönüllü kifliden müteflekkil müfreze oluflturdu. Bunlar, Ruslara
ait, Oyuklu köyü civar›nda bulunan bir silâh deposunu ele geçirmeye muvaffak oldular. Elle-
rindeki silâhlarla birlikte Türk Ordusuna dahil oldular. Ordu ile birlikte iflgalden kurtulan Erzu-
rum’a girdiler. Bir taraftan Erzurum’un iflgalden kurtulufluna sevinirken, di¤er taraftan çarp›fl-
mada flehit düflen babas›n› kaybetti. ‹flgalden sonra memleketi Hasankale’ye gelen Muham-
med Lütfi’ye ilçenin müftüsü olmas› teklif edildiyse de bunu kabul etmedi. Buna karfl›l›k hal-
k›n iste¤i üzerine Hasankale’ye ba¤l› bulunan Alvarl› köyüne imam oldu. Bu tarihten itibaren
Alvarl› Muhammed Hoca olarak an›lmaya baflland› ve bu lakapla meflhur oldu. Halk aras›nda
kullan›lan bir di¤er lakab› ise “Efe Hazretleri” idi. Uzun süre buradaki hizmetini devam ettire-
rek 1939 y›l›na kadar sürdürdü. Bu tarihten itibaren mesaisini, insanlar› do¤ru yola iletme ve
iman hizmetinde bulunmada yo¤unlaflt›rd›. Vefat›na kadar, insanlar› e¤itmeye ve onlara ör-
nek olmaya çal›flt›. 12 Mart 1956 tarihinde yakaland›¤› hastal›ktan kurtulamayarak vefat etti.
Naafl› Alvarl› köyüne defnedildi. Muhammed Lütfi Efendi, doksan y›la yaklaflan ömrü boyun-
ca örnek bir hayat yaflad›. Dünyevi fleylere ehemmiyet vermedi¤inden dolay› hiç mal› olma-
d›. Hiç kimseden bir fley beklemeden ve almadan geçimini sa¤lamaya çal›flt›. Misafirperverli-
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¤i ile dikkat çekerek, sofras›nda daima misafir bulundurmaya gayret gösterdi. Gayet temiz ve
düzenli giyimiyle dikkat çekti. Hareketlerinde vakurlu durufluyla nazarlara göründü. 

Muhammed Hocan›n ad›, Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi Hulûsi Beye yazd›¤› mektup-
ta zikredilmifltir. Mektupta, “Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve had-
dimden çok ziyade flefkatini gösteren, Hazret-i fieyh Muhammedü’l-Küfrevî’nin (k.s.) hulefâ-
s›ndan Alvarl› Hoca Muhammed Efendiye ve ihvanlar›na çok selâm ve arz-› hürmet ederim.
Ve o havâlide Nurlarla alâkadar senin dostlar›na çok selâm ve Nur hizmetinde muvaffakiyet-
lerine duâ ederiz” denilmifltir. (Barla Lâhikas›, 1996, s. 164) Bediüzzaman Said Nursi, Bitlis’te
bulundu¤u zamanlarda son dersini ald›¤› zat fieyh Muhammed Küfrevi Hazretleri olmufltur.
(Tarihçe-i Hayat, 1994, s. 41.) 

ASHAB-I KEHF: Bir ma¤arada y›llarca uyuduktan sonra tekrar uyand›klar› Kur’ân-› Ke-
rîm’de haber verilen arkadafl grubu. Ölümden sonra diriliflin bir örne¤i olan bu olay Kur’ân-›
Kerîm’in Kehf Suresinde anlat›lmaktad›r. Kehf kelimesi ma¤ara anlam›na gelir. Bu surede bil-
dirildi¤ine göre, putperest bir kavim içinde yaflayan ve Allah’›n varl›¤›na inanan bir k›s›m genç,
kendi inançlar›ndan zorla vazgeçirilmeye çal›fl›lmas›ndan ötürü bir ma¤araya s›¤›nm›fllar ve
yanlar›ndaki köpekle birlikte muhtemelen 309 y›l uyuyakalm›fllar ve sonra uyanm›fllard›r. Ma-
¤arada bir kaç gün kadar uyuduklar›n› sanan gençler içlerinden birisine para vererek flehre
gönderirler. Böylece onlar›n durumlar›ndan haberdar olanlar Allah’›n vaadinin hak oldu¤unu
ve k›yametin mutlaka gelece¤ini anlarlar ve ma¤aran›n bulundu¤u yere mescit yapmaya ka-
rar verirler. Kur’ân-› Kerîm’de anlat›lan “Ashab-› Kehf” k›ssas›nda ma¤aradaki gençlerin say›s›
ve nerede yaflad›klar› konusunda kesin bir bilgi verilmemifltir.

ASIM: Risalelerde ad› As›m Bey ya da Binbafl› As›m Bey olarak geçen Ahmet As›m Öner-
dem, 1877 senesinde ‹zmit’te dünyaya geldi. Trablusgarp, fiam, Mu¤la ve Manisa gibi çeflitli
yerlerde subay olarak görev yapt›. El yaz›s› güzel olan As›m Bey Burdur’a geldi¤inde Bediüz-
zaman Hazretleriyle tan›flt› ve risaleleri yazmaya bafllad›. Bediüzzaman Hazretleri Burdur’dan
ayr›ld›ktan sonra da mektuplaflmalar› devam etti. Bu mektuplar›n ço¤u Barla Lâhikas›nda yer
almaktad›r. Bediüzzaman Hazretlerinin istikamet flehidi olarak adland›rd›¤› As›m Beyin vefat›
ise flu flekildedir: Emniyetin s›k› tedbirler ald›¤› Bediüzzaman Hazretlerinin ve talebelerinin ta-
kip edildi¤i 1934 ve 1935’li y›llarda bir gün As›m Bey evinde arkadafllar›yla risaleleri okurken
polisler bask›n yapar ve evinde baz› risaleleri bulur. Bu hadise üzerine As›m Bey Isparta’ya gö-
türülür ve sorguya al›n›r. As›m Bey hakimin sorgusu esnas›nda sorulara do¤ru cevap verse Üs-
tad›na zarar gelebilece¤ini, yalan söylese k›rk y›ll›k askerlik hizmetinin flerefine yak›flmayaca-
¤›n› düflünerek, “Yâ Rabbi, can›m› al” diye dua eder ve orac›kta vefat eder. K›rk y›ll›k meslek
hayat› boyunca elini kara ve kirli ifllere bulaflt›rmayan As›m Bey, Bediüzzaman Hazretlerinin
tabiriyle “istikamet flehidi” olur. As›m Beyin cenazesi efli Nigâr Han›m taraf›ndan y›kan›r ve
korkudan ancak yedi sekiz kiflinin kat›ld›¤› cenaze namaz›ndan sonra Isparta’n›n Alâaddin
Mezarl›¤›na defnedilir.

AZRA‹L (a.s.): Dört büyük melekten biri olup Cenab-› Hak taraf›ndan insanlar›n ruhlar›n›
almakla görevlendirilmifltir. Ölüm mele¤i de denilmektidir.

-B-

BABACAN MEHMET AL‹: Mesle¤i terzilik oldu¤u için “terzi” lakab›yla an›lan Babacan
Mehmet Ali, 1901 senesinde Isparta’da do¤du. 1934 senesinde Bediüzzaman Hazretleri Ispar-
ta Hapishanesinde iken bir gün pencereden kendisine selâm vermifl ve tan›flmalar› o flekilde
olmufltur. Sonraki y›llarda Bediüzzaman Hazretleriyle birkaç kere seyahat etmifltir. Bu
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seyahatlerinden birinde l950’lerden sonra Bediüzzaman Hazretlerini Eskiflehir Y›ld›z Otelinden
alarak Isparta’ya getirmifl, di¤erinde ise Bediüzzaman Hazretleri l952 bafllar›nda ‹stanbul’da
aç›lan Gençlik Rehberi mahkemesi için ‹stanbul’a giderken ona refakat etmifltir.

Üstat Hazretleri risalelerde Babacan Mehmet Ali’den övgüyle bahsederek Binbafl› As›m Be-
yin vefat›ndan sonra onun sisteminde ve onun varisi olarak yard›mlar›na kofltu¤unu belirt-
mektedir. Barla Lâhikas›nda risaleleri tan›maktan ve okumaktan kendisinde has›l olan flevk
ve süruru anlatan bir maktubu bulunmaktad›r.

BAYRAM YÜKSEL: 1931 senesinde Bolvadin’e ba¤l› Kemerkaya köyünde dünyaya gel-
di. 1947 senesinde, 16 yafl›nda iken, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetine girdi. Bediüzzaman
Hazretleri ve Nur Talebeleriyle birlikte Afyon Hapsinde bulundu. Kur’ân yaz›s› yazmay› hapis-
te Ceylân Çal›flkan’dan ö¤rendi ve di¤er Nur Talebeleriyle birlikte Risale-i Nur’u yazarak ço-
¤altt›. Bayram Yüksel 1951 senesinde askere gitti. Acemili¤ini ‹skenderun’da yapt›. Daha son-
ra çekti¤i kur’ada Kore ç›kt›. Bayram Yüksel bunun üzerine Bediüzzaman Hazretlerinin yan›-
na gitti. Durumu anlat›nca, Bediüzzaman Hazretleri çok memnun oldu ve “Ben zaten bir Nur
Talebesini Kore ve Japonya’ya göndermek istiyordum. Bunun için seni veya Ceylân’› düflün-
müfltüm. ‹nkâr-› Ulûhiyetle mücadele için Kore’ye gitmek lâz›m” dedi. Üstat Hazretleri kendi
Cevflen’ini Bayram Yüksel’e verdi ve “Biz inayet-i Rabbaniye alt›nday›z, hiç merak etme. Ce-
nab-› Hak senin yard›mc›n olacakt›r” dedi. Kendisine Hutbe-i fiamiye ile birlikte alt› risale da-
ha vererek Japon Baflkumandan›na götürmesini istedi. Savafl bitti¤inde komutanlar›na, Bedi-
üzzaman Hazretlerinin verdi¤i risaleleri Japon Baflkumandan›na ulaflt›rmas› gerekti¤ini söyle-
di. Subaylar d›fl›nda kimsenin Japonya’ya gitmesine izin verilmemesine ra¤men, bölük komu-
tan› ve baz› üst rütbelilerin gayretleriyle o da Japonya’ya gitti. Japon Baflkumandan›n›n birkaç
sene önce öldü¤ü haberini al›nca emanetleri yetkililere teslim etti. 2002 y›l›nda gerçeklefltiri-
len Uluslararas› Bediüzzaman Sempozyumuna Kore’den kat›lan Prof. Dr. Cemil Lee’nin, “Biz
Bayram Yüksel’in Kore’de ayak bast›¤› topraklarda açan çiçekleriz” fleklindeki ifadesi, Kore’de
o gün yap›lan bu hizmetlerin bu gün nas›l meyveler verdi¤inin anlaml› bir örne¤idir. Bayram
Yüksel savafl bittikten sonra Türkiye’ye döndü. Bediüzzaman Hazretleri kendisini bekliyordu
ve onu tekrar hizmetine ald›. Üzerindeki askerlik elbisesini eskiyinceye kadar ç›kartt›rmad›.
Bayram Yüksel ihlâsl›, samimî ve fedakâr bir insand›. Bediüzzaman Hazretlerinin flahsî hizmet-
lerinde bulundu, onun suyunu tafl›y›p yeme¤ini piflirdi. Üstad›n ölümünden sonra bütün öm-
rü boyunca Risale-i Nur hizmetine devam etti. 19 Kas›m 1997’de Avrupa hizmetleri için yap-
t›¤› bir seyahat esnas›nda trafik kazas› geçirdi; Seyyidü’l-Mürselîn’e (a.s.m.) ve Üstad›na kavufl-
tu. Kabri Barla Mezarl›¤›nda bulunmaktad›r.

BEDREDD‹N UfiAKLIG‹L (REFET BARUTÇU’NUN O⁄LU): 1920’de Isparta’da do¤du.
Yüzbafl› Refet Barutçu’nun üvey o¤ludur. Bediüzzaman’›n Barla’da sürgünde bulundu¤u y›llar-
da talebesi Refet Beye yazd›¤› mektuplarda ad›ndan çokça bahsedilir. Bedreddin Uflakl›gil
emekli oluncaya kadar lise ö¤retmenli¤i görevinde bulundu.

BEK‹R A⁄A (KÜRT BEK‹R): Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden olan Bekir A¤a fieyh Said Hadi-
sesi sonras› Barla’ya sürgün edilenlerdendir. Üstat Bediüzzaman’› Barla’da bulundu¤u y›llarda
tan›d›. Isparta’n›n köylerine Nur Risalelerini da¤›tmakla birlikte Üstad›n yan›na gitmek isteyen
ziyaretçilere de mihmandarl›k yapmaktayd›. Üstad›n Barla’daki yak›n talebelerinden olan Be-
kir A¤a, “Kürt Bekir” olarak tan›nmaktayd›.
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BEK‹R (BARLALI HACI BEK‹R): Risalelerde pek çok yerde kendisinden Bekir Bey, Bekir
Efendi olarak bahsedilen Barlal› Hac› Bekir’in as›l ismi Bekir Dikmen’dir. Barlal› bir tüccar olan
Bekir Dikmen 1898 senesinde Barla’da do¤mufl, 1954 senesinde ‹stanbul’da vefat etmifltir.
Mezar› Edirnekap› fiehitli¤indedir. Bekir Bey Bediüzzaman Hazretlerinin talimat› üzerine Haflir
Risalesini (Onuncu Söz) matbaada bast›rarak risalelerin ilk defa matbaada bast›r›lmas›na ve-
sile olmufltur.

BEYHAKÎ (994-1066): Hadis âlimlerinin ileri gelenlerinden ve fiafii f›kh›n›n önemli sima-
lar›ndan olan Ahmed bin Hüseyin Beyhakî, 994 (fiaban 384) tarihinde Niflabur’a ba¤l› Bey-
hak’›n Hüsrevcird köyünde dünyaya geldi. Do¤du¤u köye nispetle Hüsrevcirdî lakab› da olup,
künyesi Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali el-Beyhakî fleklindedir. Ancak, daha çok Beyhakî is-
miyle tan›nmaktad›r. Çocuklu¤u Beyhak’ta geçti ve ilk tahsilini de burada yapt›. On befl ya-
fl›ndan itibaren hadis derslerini almaya bafllad›. Bilahare Ebü’l-Feth Nas›r b. Muhammed el-
Mervezi’den f›k›h dersleri ald›. F›k›h konusunda fiafii f›kh›na mensup olup üstünlü¤ünü savu-
narak bu alanda önemli eserler vücuda getirdi. Bu hizmetinden dolay› fiafii f›kh›n›n yay›lma-
s›nda çok büyük katk›s› oldu. Muhtelif ilimlerdeki derin vukufiyetinden dolay› baz› alimlere
göre, mezhep kurup içtihat edebilecek bir dereceye yükseldi. Ancak, böyle bir fleye teflebbüs
etmedi. Çok say›da eser yazarak benzeri pek görülmeyen derecede bir külliyata sahip oldu.
Selçuklu sultan› Tu¤rul Beyin veziri olan Abdülmülk’ün Efl’ari alimlerine yönelik bask›lar›ndan
dolay›, kendisi de bu bask›lardan etkilendi¤inden memleketinden ayr›larak Mekke’ye gitti.
1066 (Cemaziyelevvel 458) y›l›nda Niflabur’da vefat etti. Cenazesi buradan kald›r›larak do¤du-
¤u köy olan Hüsrevcird’e nakledilerek burada defnedildi.

-C-

CELÂLEDD‹N SÜYÛT‹: (h. 849/911, m. 1445/1505) Arap dilinde en fazla eser veren müel-
liflerinden biridir. Süyuti, h. 849’da (1445) M›s›r’›n Suyut flehrinde do¤mufltur. As›l ad› Abdur-
rahman bin Ebu Bekir Muhammed’dir. Babas› Kemaleddin Ebu Bekir, fiafii fakihlerindendir. Ba-
bas›ndan ve devrin çeflitli âlimlerinden ilimler tahsil eden Süyuti’nin hocalar› aras›nda Aska-
lani, Cilani, Kudsi gibi flahsiyetler vard›r. Henüz 17 yafl›nda iken ilk eserini yazan Süyuti, baflta
tefsir, hadis ve f›k›h olmak üzere, nahiv, maani, bedi’, beyan gibi ilimlere de vak›ft›r. Hadiste-
ki derin ilmi sebebiyle fieyhü’l-Hadis ismiyle de bilinir. Süyuti Hicri 911’de (1505) vefat etti.
Eserleri: Camiü’s-Sa¤ir; Celâleyn Tefsiri; Tarihü’l-Hulefa; Tercümanü’l-Kur’ân fi’l-Tefsiri’l-Müs-
ned; Kitabü’d-Durr; Mufhamatü’l-Akran; Mecmuu’l-Behraya; Behçetü’l-Marziya.

CENG‹Z (1155-1227): Mo¤ol ‹mparatorlu¤unun kurucusu ve ilk hükümdar›d›r. As›l ad› Ti-
muçin’dir. Tarihin kaydetti¤i en zalim hükümdar ve kan dökücülerden biridir. Ünlü tarihçi ‹b-
nü’l-Esir, onun yapt›klar› için, “Keflke annem beni do¤urmasayd› da tüyler ürpertici zulüm ve
katliamlar› görmeseydim” ifadelerine yer verir. Risale-i Nur’da kendisinden, ayet ve hadisle-
rin iflaretiyle “deccal” olarak söz edilip, Müslümanlar aras›nda hükmedecek üç deccalden biri
olarak tarif edilmektedir. Kan üzerine kurdu¤u büyük imparatorlu¤u, ölümünden hemen son-
ra parçaland›. Timuçin, 1155 y›l›nda Sibirya bölgesindeki Onon Nehri k›y›s›nda bulunan Deliün
Boldok’da do¤du. Babas› Yesügay Bahad›r, annesi Houlen Ece’dir. Henüz on iki yafl›nda iken
babas›n› kaybetti. Bundan sonra uzun süren s›k›nt›l› olaylar› arka arkaya yaflad›. Önce baba-
s›na tabi olan kabileler taraf›ndan terk edildiler. Di¤er taraftan bask›lara maruz kald›lar. Niflan-
l›s› esir al›narak Ong Han’a hediye edildi. Aile bal›kç›l›k ve avc›l›k yaparak geçimini sa¤lad›. On
üçüncü asr›n bafl›ndan itibaren toparlanan ve etraf›na önemli kuvvetler toplayan Timuçin,
düflmanlar› ile yapt›¤› savafllar› kazanmaya ve giderek güçlenmeye bafllad›. Karakurum’da ilk
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Mo¤ol devletini kurdu (1205). Cahil ve vahfli Mo¤ol ve Tatarlardan, ifli gücü ya¤mac›l›k olan bü-
yük bir ordu meydana getirdi. Mo¤olistan’›n etraf›ndaki ülkelere sald›rmaya bafllad›. 1206 y›-
l›nda; cihan hükümdar›, güçlü, mükemmel savaflç› anlam›na gelen “Cengiz” unvan›n› ald› ve
ka¤an ilan edildi. Tüm bozk›r kavimlerini egemenli¤i alt›nda toplad›. Topraklar›n› geniflleterek
Müslümanlar›n yaflad›¤› alanlara sald›rmaya bafllad›. Cengiz, çok genifl bir alan› iflgal ve ya¤-
malad›ktan sonra 1225 y›l›nda Mo¤olistan’daki karargâh›na döndü. Hastalan›nca o¤ullar›n›
toplayarak vasiyette bulundu. Bu vasiyete göre; kendisinden sonra Ögedey ka¤an olacak, Ça-
¤atay yasa ifllerinden sorumlu olacak, Tuluy’da ordu kumandanl›¤›n› yapacakt›. 1227 y›l›nda
öldü ve Mo¤olistan’›n kuzeydo¤usundaki Burhan Haldun denilen yere gömüldü.

-Ç-

ÇOBAN AHMED: Barlal› olan Çoban Ahmed’in kald›¤› ev Üstad›n kald›¤› evin yak›n›nday-
d›. Üstad›n ihtiyac› olan yumurta, süt ve yo¤urt ihtiyac›n›n bir k›sm›n› Çoban Ahmed karfl›lar-
d›. Üstat ihtiyac› kadar al›r hemen karfl›l›¤›n› verirdi. 1954 senesinde vefat eden Çoban Ah-
med’in kabri Barla’dad›r.

-D-

DAKYANUS: Ashab-› Kehf zaman›nda yaflam›fl putperest Rum kral›d›r. ‹mparator Dakya-
nus insanlar› putlara tapmaya zorluyor inanmayan H›ristiyanlar› öldürüyordu. Nihayet Ashab-
› Kehf’in yaflad›¤› Dekinos’a gelen Dakyanus, burada yaflayan yedi imanl› gencin putperest ol-
malar› için onlara mühlet verdi. ‹mparatorun teklifini kabul etmeyen gençler bir ma¤araya
sakland›lar ve burada uykuya dald›lar. Gençlerin ma¤arada kald›klar›n› ö¤renen Dakyanus,
buraya gelerek ma¤aran›n giriflini taflla ördürdü ve onlar› ölüme terk etti. 300 veya 309 sene
ma¤arada uykuda kalan gençler, uyand›klar›nda içlerinde biri yiyecek almak için flehre indi
ve ‹mparator II. Teodisus devrinde Dakyanus’tan kalma para ile yiyecek almaya çal›fl›nca bü-
tün mesele ortaya ç›kt›.

DAVUD (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen, ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine kutsal
kitaplar›n ikincisi olan Zebur verilen peygamberdir. Zebur Hz. Davud’a (a.s.) ‹brani diliyle, Ra-
mazan ay›nda indirilmifltir. 150 sureden ibaret olup, içinde haram ve helâl gibi ahkâma dair
meseleler yoktur. Daha çok tesbih, tehlil, zikir, nasihat ve ö¤ütlerden ibarettir. Hz. Davut (a.s.)
ayn› zamanda ‹srailo¤ullar›n›n devlet baflkan›yd›. Kendi zaman›nda Kudüs’ü baflflehir yapm›fl
ve iktidar› merkezîlefltirmifltir. Hz. Davud (a.s.) nübüvvet ve saltanat› flahs›nda birlefltiren ilk
peygamber olmufltur. Hz. Davud (a.s.) zaman›nda ‹srailo¤ullar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrin-
den K›z›ldeniz k›y›lar›na kadar yay›lm›flt›r. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra et-
mifltir ve davalara bizzat bakarak neticelendirmifltir. Hz. Davud (a.s.) Hz. Süleyman’›n (a.s.) ba-
bas›d›r. Hz. Davud’a (a.s.) mu’cize olarak eliyle demiri hamur gibi yumuflat›p flekillendirmek
özelli¤i verilmifltir. Bununla birlikte Hz. Davud, (a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili se-
siyle de bilinmektedir. O, Zebur-› fierif’i okurken bütün mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-›
Hakk› tesbihe bafllayacak derecede kendinden geçti¤i rivayetler aras›ndad›r. Hz. Davud’un
(a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat etti¤i nakledilir. Kendisinden sonra maddî ve manevî saltanat›-
n›, o¤lu olan Hz. Süleyman (a.s.) devam ettirmifltir.

DECCAL: Hadis-i fleriflerde ahirzamanda meydana ç›k›p insanl›k âleminde fitne ve fesada
sebep olaca¤› belirtilen din düflman› flah›st›r. K›yametin büyük alâmetlerinden olan Deccal,
kendisine tâbi olanlarla birlikte bütün semavî dinlere karfl› mücadele ederek onlar› ortadan
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kald›rmaya çal›flacakt›r. Sahip oldu¤u tüm güç ve imkânlara ra¤men bu amac›na ulaflamaya-
cak olan Deccal ve onun yaymaya çal›flt›¤› dinsizlik fikri, Hazret-i ‹sa taraf›ndan öldürülecek-
tir.

DOKTOR YUSUF KEMAL: 1900 y›l›nda Isparta Uluborlu’da do¤du. T›p Fakültesini ‹stan-
bul’da bitirdi. Samsun ve E¤ridir’de görev yapt›. Daha sonra Isparta Hastanesinde bafltabip ol-
du¤u y›llarda, Bediüzzaman Hazretlerini tan›d› ve Risale-i Nur’lar› okumaya bafllad›. Barla’da
Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etti ve derslerinde bulundu. Emeklili¤ine yak›n ‹stanbul Gül-
hane Hastanesinde bafltabiplik yapt›. Emekli olduktan sonra memleketi Uluborlu’ya döndü.
1969 y›l›nda hakk›n rahmetine kavufltu ve Uluborlu Mezarl›¤›na defnedildi.

-E-

EBU BEK‹R (r.a.): ‹lk Müslümanlardan olup, Hulefa-i Raflidîn’in birincisidir. Ad›, Ebu Bekir
Abdullah bin Ebî Kuhafe Osman b.amir el-Kureyfli et-Teymî’dir. Fil Vakas›ndan üç y›l kadar
sonra Mekke’de do¤du. Annesi Ümmü’l Hayr Selma bint Sahr, Mekke döneminde; babas› Ebu
Kuhafe, Mekke fethinden hemen sonra Müslüman olmufltur. Cahiliye döneminde Abdü’l-Kâ-
be olan ad›n›n Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber taraf›ndan Abdullah olarak de¤iflti-
rildi¤i rivayet edilir. Birçok lakab› vard›r, ancak onun en meflhur lakab› S›dd›k’t›r. Bu lakap ken-
disine Miraç olay›n› hiç tereddüt etmeden kabul etti¤i için bizzat Resul-i Ekrem taraf›ndan ve-
rilmifl ve onunla flöhret bulmufltur. Mekke’de ilk dönemde onun vas›tas›yla birçok kimse Müs-
lüman olmufltur. Ticaretle u¤raflan Ebu Bekir Mekke döneminde Kureyflli müflriklerin iflkence-
lerine maruz kalan birçok Müslüman› büyük bedeller ödeyerek hürriyetine kavuflturmufltur.
Hicrette Hz. Peygambere arkadafll›k etmifl, birlikte Medine’ye hicret etmifllerdir. Hz. Peygam-
berin kumandanl›¤›n› yapt›¤› bütün savafllara kat›lm›fl, Hudeybiye ve Veda Hacc›nda bulun-
mufltur. Resulullah›n vefat›ndan sonra Müslümanlarca halifeli¤e seçilerek ‹slâm tarihinin ilk
halifesi olmufltur. ‹ki y›l kadar bu makamda Müslümanlar›n bafl›nda kalm›fl ve Hicrî 13 y›l›nda
Medine’de vefat etmifltir. Hz. Ebu Bekir, Resul-i Ekrem’in yan›na defnedilmifltir. 

EBU CEHIL: “Cehalet babas›” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (a.s.m.) zama-
n›nda, mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm› gördü¤ü halde iman
etmeyen din düflman› puta tapan gururlu bir müflrikin lakab›d›r. Bedir Gazas›nda öldürüldü.

EBU DAVUD: Büyük hadis âlimidir. Kütüb-u Sitte’den biri olan “Sünen”in müellifidir. Ha-
disleri toplarken çok titiz davranm›flt›r. ‹lim ö¤renmek maksad›yla çok say›da flehir ve mem-
leketi dolaflarak muhtelif âlimlerin ilminden istifa etme yoluna gitmifltir. Bilgisini sa¤lamlaflt›r-
mak için bulundu¤u flehirlerde uzun süre ikamet etmifltir. Ahmed bin Hanbel’in de ilim mec-
lislerine kat›larak ondan istifade etmifltir. Elefltirilen kiflilerle ilgili olarak sa¤lam deliller istedi-
¤i gibi, yanl›fl›n› gördü¤ü kiflileri de yüzlerine karfl› elefltirmekten çekinmemifltir. Hadis ilmin-
de otorite olup, Risale-i Nur’da, “sad›k imam” olarak vas›fland›r›lmakta ve eserine ald›¤› baz›
hadislerden nakiller yap›lmaktad›r. Künyesi Ebu Davud Süleyman bin el-Efl’as bin ‹shak es-Si-
cistanî el-Ezdî fleklindedir.

Ebu Davud, alt› büyük hadis külliyat›ndan biri olan ‘Sünen’ini vücuda getirirken titiz dav-
rand›. Rivayet edilen hadislerden zay›f ve sa¤lam olanlar› ay›rt etme konusunda büyük ma-
haret ve ilim sahibi bir âlim olarak tan›nd›. Hadisleri rivayet edenleri tenkit ederken, kendile-
ri hakk›nda yeterli bilgiye sahip bulunmad›¤› flah›slar hakk›nda görüfl ve hüküm bildirmekten
özellikle sak›nd›. Baz› raviler hakk›nda söylenen ve tahkike dayanmayan “güvenilir de¤il” tar-
z› ifade ve görüfllere itibar etmedi. Neden güvenilir olmad›klar› hususunun aç›klanmas›n›,
flayet nakillerinde yalanlanm›fllar ise bunun aç›k bir flekilde dile getirilmesini istedi. Ayn›,
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zamanda yetersiz ve liyakati olmayan kiflileri de yüzlerine karfl› elefltirmekten çekinmedi. Bu
flah›slar akrabalar› aras›nda yer alsalar bile, tavr›n› ve do¤ruyu söyleme tarz›n› de¤ifltirmedi.
Ebu Davud, hadis ilminde ulaflt›¤› birikimi sayesinde bir anda yüz bin hadis hakk›nda müza-
kere yapabilecek bir seviyeye ulaflt›. Bu ilminin sayesinde ele al›nan hadislerle ilgili olarak,
sa¤lam veya zay›f yönlerini en ince teferruat›na kadar ortaya koyacak bir duruma geldi. Son
derece takva sahibi olmas›, rivayet edenler hakk›ndaki genifl bilgisi, ona olan güveni artt›rd›.
Ayr›ca bunda çok güçlü bir haf›zaya sahip olmas› da etkili oldu. Ebu Davud, ilim ile yo¤rulan
ve büyük hizmetlere vesile olan ömrünü 889 y›l›nda tamamlad›. Bu y›l›n 21 fiubat’›nda Bas-
ra’da vefat etti.

EDHEM: Risale-i Nur’da, Sand›kl› Alamescit köyü imam›, Ethem Hoca, ‹brahim Ethem, gibi
farkl› flekillerde an›lmaktad›r. Bal›kesir’in Sand›kl› Alamescit köyünde imaml›k yapan Ethem
Hoca, çocuklara Kur’ân okutmufl, Risale-i Nur’un neflrine çal›flm›fl, birçok insan›n Risale-i Nur
dairesine girmesine vesile olmufltur.

EFLÂTUN (öl. m.ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan filo-
zoflar›ndan biridir. Kendisine omzunun veya aln›n›n geniflli¤inden dolay› Platon denmifl ve ta-
rih boyunca hep bu adla an›lm›flt›r. Arapçada “p” sessizinin bulunmamas› ve yan yana iki ses-
siz harfin telâffuzundaki güçlük sebebiyle ad›, ‹slâmî literatürde Felâtun veya daha yayg›n
olan Eflâtun fleklini alm›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na idam edilmesinin ›zt›rab›n› ya-
flayan Eflâtun’un felsefesini, bu sebeple sosyal düzen ve insan›n saadeti meseleleri teflkil
eder. Eflâtun’un en önemli hocas› Sokrat olmakla beraber, Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Ho-
meros ve Hesiodos gibi flahsiyetler onun fikir ve ilham kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Aka-
demi” olarak geçen okulun da kurucusu olan Eflâtun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun
m.ö. 347 y›l›nda, seksen yafllar›nda iken ölmüfl ve Akademi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eser-
leri: Devlet, Devlet Adam› ve Kanunlar.

EM‹N (ÇAYCI EM‹N): Aslen Vanl› olan Çayc› Emin’in ismi Yemen Beydir; fakat Bediüzza-
man Hazretleri bu ismi Emin Bey olarak de¤ifltirmifltir. Soyad› kanunundan sonra ise Çay›rl›
soyad›n› alm›flt›r. Çayc› Emin olarak bilinmesi ise çay oca¤› iflletmesinden dolay›d›r. 

Kendisi 1925’den sonra fieyh Said ‹syan› bahane edilerek bat›ya sürülen do¤udaki afliret
beylerinden bir tanesidir. Kastamonu’ya sürgün edildikten sonra Nasrullah Camiinin flad›rva-
n›nda bir çay oca¤› iflletmeye bafllad›. Emin Bey 1936 y›l›nda çay oca¤›n› iflletmeye devam et-
ti¤i günlerde, yeni sürgün edilmifl olan ve sad›rvana su almaya gelen Bediüzzaman Hazretle-
riyle görüfltü. ‹lk görüflmesinde Bediüzzaman’›n, “Beni takip ediyorlar, bana yaklaflma, sana
zarar›m dokunur” ikaz›yla fazla konuflamayan Emin Bey daha sonra Bediüzzaman’›n Çarfl› Po-
lis Karakolunda kald›¤›n› ö¤rendi ve çeflitli vesilelerle görüflmeye muvaffak oldu. Emin Bey
Kastamonu’da kald›¤› müddetçe uzun süre Bediüzzaman Hazretlerine hizmet etmifltir. 1943
senesinde Bediüzzaman ve di¤er Nur Talebeleriyle beraber sevk edildikleri Denizli Mahkeme-
sinde yarg›land› ve 9 ay hapis yatt›. Emin Bey 1967 senesinde Van’da geçirdi¤i bir trafik ka-
zas› s›ras›nda yanarak flehit oldu.

EYUP: Kur’ân-› Kerim’de ad› geçen peygamberlerdendir. Hz. Eyup, rivayetlere göre baba
taraf›ndan Hz. ‹shak’›n, anne taraf›ndan Hz. Lut’un soyundand›r. Cenab-› Hak, onu musibet ve
belâlara karfl›, sab›r ve teslimiyette insanlara örnek göstermek için, büyük bir imtihana tâbi
tutmufltur. O ise çekti¤i s›k›nt› ve hastal›¤a halis bir kulluk ve Allah’›n hediyesi nazar›yla bak-
m›fl, sab›r içinde flükretmifl ve bir sab›r timsali olarak insanl›k tarihine geçmifltir. Hz. Eyup’a
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kavminden üç veya yedi kiflinin iman etti¤i ve kendisinin 93 veya 140 yafllar›nda vefat etti¤i
rivayet edilmifltir.

-F-

FEVZ‹ ÇAKMAK: (1876-1950) As›l ad› Mustafa olan Fevzi Pafla, müflir Fevzi, Mareflal Fevzi
Çakmak olarak bilinir. Tasavvufla ilgilenmesini sa¤layan dedesi taraf›ndan kendisine Fevzi la-
kab› verilen Fevzi Çakmak, Harbiyedeki üstün zekas›yla hocalar›n›n dikkatini çekti ve bu fle-
kilde erkan-› harp s›n›f›na al›nd›. 1898’de kurmay yüzbafl›, 1901’de kola¤as›, 1902’de binbafl›,
1907’de 37 yafl›nda miralay oldu. Balkan savafllar› s›ras›nda çeflitli görevlerde bulunan Fevzi
Çakmak, savafltan sonra 1913’te Ankara’da bulunan Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na tayin
edildi. 1915’te mirliva rütbesine terfi ederek kolordusuyla birlikte Çanakkale savafllar›na ka-
t›ld›. Çanakkale savafllar›ndan sonra do¤u cephesinde Kafkas Kolordusu Kumandanl›¤› ve ‹kin-
ci Kolordu Kumandanl›¤› yapan Fevzi Çakmak, Halep’teki Yedinci Ordu Kumandanl›¤› s›ras›n-
da, Filistin ve fieria’da ‹ngilizlere karfl› giriflti¤i savafllardaki baflar›lar›ndan dolay› ferik rütbesi-
ne yükseltildi. Mondros Mütarekesinden sonra 1918’de Erkan-› Harbiye-i Umumiye reisli¤ine
getirilen Fevzi Çakmak, Anadolu’daki millî mücadele hareketine destek verdi. Erkân-› Harbi-
ye-i Umumiye reisli¤i görevinden azledildikten sonra çeflitli görevlerde bulundu ve ‹stan-
bul’un da iflgal edilmesi üzerine 1920’de Ankara’ya geçti. Fevzi Çakmak Kozan milletvekili ola-
rak kat›ld›¤› TBMM taraf›ndan kurulan icra vekilleri hey’etine müdafa-i milliye vekili (milli sa-
vunma bakan›) seçildi. Bu görevi esnas›nda düzenli ordunun kurulmas›nda büyük hizmetleri
oldu. Millî mücadelenin kazan›lmas›nda önemli rol oynayan Fevzi Paflaya TBMM taraf›ndan
1922’de mareflallik rütbesi verildi. Atatürk’le uyumlu bir flekilde çal›flan Fevzi Çakmak, Ata-
türk’ün ölümünden sonra ‹smet ‹nönü’nün cumhurbaflkan› seçilmesinde büyük rol oynad›.
1946’da Demokrat Partisi miletvekili olarak meclise giren Fevzi Çakmak 10 Nisan 1950’de öl-
dü ve Eyüp Sultan Mezarl›¤›na defnedildi.

F‹RAVUN: Eski M›s›r’da krallara verilen ünvand›r. Fakat bu unvan ‹slâmî kaynaklarda Hz.
Mûsa ile mücadele eden M›s›r kral› için kullan›lmaktad›r. Eski M›s›r’da mülkü ve yönetimi
elinde bulunduran fravunlar ayn› zamanda ilâhlar›n yeryüzündeki temsilcileri say›l›yor ve
ibadetler onlar ad›na yap›l›yordu. Hazret-i Mûsa ile mücadele eden Firavun da ayn› flekilde
ilahl›k iddia eden, zalim, kibirli, ve inatç› bir kifliydi. Kendi halk›n› eziyor özellikle ‹srailo¤ullar›-
na büyük zulümler yap›yordu. Cenab-› Hak ilâhl›k davas›ndan ve yapt›¤› zulümlerden vazgeç-
mesi ve ‹srailo¤ullar›n› serbest b›rakmas› için ona Hz. Mûsa’y› ve kardefli Hz. Harun’u gönder-
di. Kendisinden istenilenleri kabul etmeyen Firavun, kendi zulmünden kurtulmak için M›-
s›r’dan ç›kan Hz. Mûsa ve ‹srailo¤ullar›n› kovalarken ordusu ve taraftarlar›yla birlikte K›z›lde-
niz’de bo¤uldu.

FUAD (BED‹ÜZZAMAN’IN YE⁄EN‹): Üstat Bediüzzaman’›n kardefli Abdülmecit’in o¤lu-
dur. Yüksek tahsilini sürdürürken vefat eden Fuad’›n 1944 y›l›nda vefat haberini alan babas›,
“Fuadiye” ad›n› verdi¤i eserinde ac›s›n› flöyle kaleme dökmüfltür: “Ey mezarc›! Göm beni de
flu Fuad’›n kabrine/F›krat›n dayanmaz vallahi asla kahrine./Kat›ls›n zerrat›m›z, âlem-i berzah-
ta keza,/Sar›ls›n birbiriyle ruhlar, ilâyevmi’l-ceza/Ey mezarc›! Cebeci’de bana da kaz bir me-
zar,/Olal›m ünlü Fuad’›n komflusu ley ü nehar.” Risale-i Nur’un yay›lmas› için çok büyük hiz-
met etti¤i, hem de vefat etti¤i hususlar› Üstat Bediüzzaman’›n flu ifadelerinde yer almaktad›r:
“Bu hazin k›flta ve elîm bir vaziyetimde gayet elîm iki vefat haberi ald›m. Biri, hem âli
mekteplerde birincili¤i kazanan, hem Risale-i Nur’un hakikatlerini neflreden biraderzâdem
merhum Fuad, ikincisi; hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, vefat eden Alime Han›m
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nam›ndaki meflhur hemflirem. Bu iki akrabam›n ölümleri, ‹htiyar Risalesinde yaz›lan merhum
Abdurrahman’›n vefat› gibi beni a¤lat›rken, iman›n nuruyla o masum Fuad, o saliha Han›m
(Bediüzzaman’›n k›zkardeflidir) insanlar yerinde meleklere, hûrilere arkadafl olduklar›n› ve bu
dünyan›n tehlike ve günahlar›ndan kurtulduklar›n› manen, kalben gördüm. O fliddetli hüzün
yerinde büyük sevinç hissedip hem onlar›, hem Fuad’›n pederini kardeflim Abdülmecit’i hem
kendimi tebrik ederek Erhamürrahimîne teflekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duas› ni-
yetiyle buras› yaz›ld›, kaydedildi”.

-G-

GAVS-I AZAM: Bak›n›z: Abdülkadir-i Geylânî

GAZAL‹: Bak›n›z: ‹mam-› Gazali

-H-

HACI ABDURRAHMAN EFEND‹: Nur Talebelerinden Hulûsi Yahyagil’in iki mektubunda
bahsetti¤i Hac› Abdurahman Efendi, Sultan Abdülhamit’in döneminde y›llarca Kerbelâ’da mü-
derrislik hizmetinde bulunmufl bir zatt›r. O s›ralarda 88 yafl›nda bulunan Hac› Abdurahman
Efendi kendisine getirilen Risale-i Nur’lar› her okuyuflunda büyük memnuniyet gösteriyor,
“Çok istifade ettim, Allah raz› olsun” diyor ve çok dua ediyordu.

HACI ‹BRAH‹M (1861-1945): Hac› ‹brahim, Refet Beyin kay›npederidir. Seydiflehir’de
do¤mufl ve Isparta’da vefat etmifltir.

HACI NUH BEY: As›l ismi Nuh Polato¤lu’dur. 1892 y›l›nda Van’da do¤du. Bediüzzaman
Hazretlerinin Van’daki talebelerindendir. Bediüzzaman’la Eskiflehir Hapsinde alt› ay birlikte
kald›. Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda Hac› Nuh Bey için, “Tam bir s›dd›k olan Nuh
Bey…” ifadesini kullanmaktad›r. Hac› Nuh Bey 1978’de vefat etti.

HACI RAHM‹ SULTAN: As›l ismi H›d›r’d›r. Harput’un bir köyünden olan Hac› Rahmi Sul-
tan, on iki yafl›na geldi¤inde okumak için ‹stanbul’a abisinin yan›na gitti. Nakfli tarikat›na men-
suptu. fieyhi Hac› Feyzi, H›d›r olan ismini Rahmi olarak de¤ifltirdi. (fieyh Hac› Hasan Feyzi o y›l-
larda “Bugün Kürdistan’da bir evliya dünyaya geldi” diyerek Bediüzzaman Hazretlerinin do¤u-
munu haber vermiflti.) Hac› Rahmi Sultan ‹stanbul’da e¤itimini tamamlad›ktan sonra Tekir-
da¤’a kad› olarak atand›. Fakat fleyhinin, kad›l›¤› b›rakmas›n› ve Burdur’a gidip iman ve Kur’ân
hizmetinde bulunmas›n› istemesi üzerine Burdur’a gitti. Burdur’da evlendi ve oraya yerleflti.
Nasuhîzade fieyh Mehmet Efendi onun talebesidir. Hac› Rahmi Sultan 1916 senesinde Hakk›n
rahmetine kavufltu.

HAFIZ AHMET: Bak›n›z: Muhacir Haf›z Ahmet

HAFIZ AL‹: 1898’de ‹slâmköy’de dünyaya geldi 17 Mart 1944’de Denizli’de vefat etti. Tam
ismi Haf›z Ali Ergün’dür. Haf›z Ali hayat›n› vakfetti¤i Risale-i Nur’lar› el yaz›s›yla yazarak ço¤al-
tan ve bu konuda büyük gayretler gösteren kahramanlardan biridir. Bediüzzaman Hazretleri
Nurlar›n en çok yaz›l›p ço¤alt›ld›¤› yerlerden bir tanesi olan ‹slâmköy’ü Nur Fabrikas› olarak
vas›fland›rm›fl, Haf›z Ali’nin de ihlâs ve hizmetlerinden dolay› o fabrikan›n sahibi oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim bedelime flehit oldu” dedi¤i Haf›z Ali’nin vafat› ise
flu flekildedir. 1943’de Bediüzzaman Hazretlerinin bulundu¤u Denizli Hapsine sevk edilen ta-
lebeler aras›nda Haf›z Ali de vard›r. Bediüzzaman Hazretleri hapiste gizli düflmanlar› taraf›n-
dan zehirlendi¤i s›rada Haf›z Ali de aniden rahats›zlan›p hastahaneye kald›r›l›r ve orada vafat
eder.
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Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri “Haf›z Ali benim bedelime berzah âlemine seyahat
eyledi” demifltir. 

Risale-i Nur’da birçok yerde ismi geçen Haf›z Ali’nin Emirda¤, Kastamonu ve Barla Lâhika-
lar›nda pekçok mektubu bulunmaktad›r

HAFIZ HAL‹D: 1891’de Barla’da do¤du. Risale-i Nur’un ilk talebelerindendir. 1946 senesin-
de ‹stanbul’da vefat etti. Karacaahmet Mezarl›¤›nda medfundur.

HAFIZ MUSTAFA: As›l ad› Hac› Haf›z Mustafa Üstün’dür. “Hac› Aziz, Haf›z Mustafa, fieyh
Mustafa, Aziz’in Mustafa” olarak da bahsedilmektedir. 1890 y›l›nda E¤irdir’de dünyaya geldi ve
yine ayn› yerde 1959 y›l›nda vefat etti. Haf›z Mustafa alt› yafl›nda haf›z oldu. ‹stiklâl Harbinde
vatan savunmas›na kat›ld›. Gazi olan Haf›z Mustafa savafltan sonra kendisine ba¤lanmak iste-
nen gazi maafl›n› almay› kabul etmedi. Risale-i Nur’da bir çok yerde kendisinden ve hizmet-
lerinden bahsedilir. Haf›z Mustafa vefat etti¤inde Bediüzzaman Hazretleri onun 20 sene bo-
yunca ikinci bir Haf›z Ali olarak vazifesini tam yapt›¤›n›, âlem-i nura ve berzaha, Haf›z Ali ve
Hasan Feyzi gibi kardefllerinin yan›na gitti¤ini belirtir.

HAFIZ OSMAN: Osmanl›n›n meflhur hattatlar›ndand›r. 1642’de ‹stanbul’da do¤du, 3 Ara-
l›k 1698 tarihinde vefat etti. Kabri Sümbül Efendi Dergâh› haziresindedir Haseki Sultan Camii
müezzinl›k yapan Ali Efendi’nin o¤lu Haf›z Osman küçük yaflta haf›z oldu. Tahsil ve terbiye
gördü¤ü y›llarda hat sanat›na ilgi duydu ve On sekiz yafl›nda icazet ald›. Sultan II. Mustafa’ya
ve fiehzadeli¤i s›ras›nda da III. Ahmet’e hat hocal›¤› yapt›. Haf›z Osman kendine has tarz›n›
1679’dan itibaren bulmufltur. En be¤enilen dönemi ise 1679-1689 y›llar› aras›ndaki on y›ld›r.
Haf›z Osman k›rk y›l süren sanat hayat›nda devaml› eser vermifl ve Arap yaz›s›na estetik ba-
k›mdan en olgun biçimini kazand›rm›flt›r. Kendisinden sonra yetiflen hattatlar›n hepsi Haf›z
Osman’› takip etmifllerdir.

HAFIZ ZÜHTÜ: ‹smi Risale-i Nur’un bir çok yerinde Büyük Haf›z Zühtü olarak geçmekte-
dir. Bediüzzaman Hazretleri bu talebesinin ismini Hakk›, Hulûsi, Sabri, Süleyman, Rüfltü, Bekir,
Mustafa, Ali, Lütfi, Hüsrev, Refet gibi yak›n talebelerinin isimleriyle birlikte anar ve onlar› “Söz-
lerin Hameleleri” yani tafl›y›c›lar› olarak nitelendirir. 

HAKKI EFEND‹: As›l ismi Hakk› T›¤l› olan Hakk› Efendi 1875’te do¤du. Bediüzzaman Haz-
retlerinin ilk talebelerindendir. E¤irdir müftüsü Hüsnü Efendinin kardefli ve Bediüzzaman’a
karfl› olan ve s›k›nt› veren ö¤retmen Tevfik T›¤l›’n›n amcas›d›r. 1935 senesinde sevk edildikle-
ri Eskiflehir Hapishanesinde Bediüzzaman’la birlikte kald›. Hakk› Efendi ömrünün en mesut an-
lar›n›n Üstad›yla birlikte Eskiflehir Hapishanesinde geçirdi¤i anlar oldu¤unu söylerdi.

HAL‹D-‹ ZÜLCENAHEYN: Bak›n›z Mevlâna Halid-i Ba¤dadî.

HAL‹L ‹BRAH‹M: 1897 senesinde dünyaya gelen Halil ‹brahim Çöllüo¤lu, 1956’da vefat
etti. Milâs’ta dedelerinden miras kalan tarihî Çöllüo¤lu Han›nda hanc›l›k ve otelcilik yaparak
geçimini temin ederdi. Âlim ve flair bir zat olan Halil ‹brahim’in Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Lem’alar,
Kastamonu Lâhikas› ve Emirda¤ Lâhikalar›nda fliirleri bulunmaktad›r. Bediüzzaman Hazretleri
onun fliirlerindeki Risale-i Nur’a dair güzel tabirlerin ihlâs›ndan kaynakland›¤›n› belirtmekte-
dir. 1943 senesinde Denizli Hapishanesine sevk edildikten sonra Bediüzzaman Hazretleriyle
birlikte dokuz ay kald›. Denizli hapsinin o zor flartlar›nda sars›lmayan bu talebesi hakk›nda Be-
diüzzaman, “Milâsl› Halil ‹brahim hakikaten Risale-i Nur’un demir gibi metin ve sars›lmaz bir
flakirdidir. O kasaba onunla iftihar etmeli” fleklinde takdirkâr ifadeler kullanmaktad›r.
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HAL‹L NAC‹ (YAHYAG‹L): Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Hulusi Bey’in o¤lu-
dur.

HARUN (a.s.): Hz. Mûsa’n›n (a.s.) büyük kardeflidir ve onun yard›mc›s› olarak ‹srailo¤ulla-
r›na peygamber gönderilmifltir. Kur’ân-› Kerîm’de yirmi yerde ad› geçer ve genellikle ad› Hz.
Mûsa (a.s.) ile beraber zikredilir. ‹srailo¤ullar›n›n nankörlükleri üzerine Cenab-› Hakk›n onlar›
Tih Çölünde kalmaya mahkûm etti¤i k›rk senenin sonlar›na do¤ru, Hz. Mûsa’dan (a.s.) bir kaç
sene evvel vefat etmifltir. Tur-i Sina civar›nda Murran Da¤›nda bir ma¤araya defnolunmufltur.
Bugün mezar›n›n yeri belli ve meflhurdur.

HASAN (r.a.): Hz. Peygamberin torunu, Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin büyük o¤ludur. Hicri 3.
y›lda Medine’de dünyada geldi. ‹smini bizzat Hz. Peygamber vermifltir ve kula¤›na ezan oku-
mufltur. Hz. Hasan babas›n›n hilâfetinde yan›nda bulunmufl, babas› flehit edilince Küfelilerin
biat›yla halife seçilmifltir. Resul-i Ekrem’in torunu Hz. Hasan, Muaviye’nin davas›nda ›srarl›
davranmas› karfl›s›nda Müslüman kan›n›n dökülmesini istemeyerek hilâfetten feragat etmifl-
tir. Resullullah, o ve kardefli için “Cennetin Efendileri” diye haber vermifltir. Hz. Hasan’›n soyun-
dan gelenlere “fierif” unvan› verilmifltir. Hicrî 49/669’da Medine’de vefat eden Hz. Hasan Hz.
Peygamberden 13 hadis rivayet etmifltir. Hz. Hasan kardefli Hz. Hüseyin’le birlikte Hz. Peygam-
berin neslini günümüze kadar devam ettiren iki kifliden biridir.

HAYATÜ’L-HARRANÎ (?-1185): ‹smi Hayatü’l-Harranî veya Hayat bin Kays el Harranî
olarak geçmektedir. Hayat seyrinin ilk dönemiyle ilgi fazla bilgi mevcut de¤ildir. Harran’da
yerleflmifl, uzun y›llar irflat vazifesiyle u¤raflm›fl bir tasavvuf ehlidir. Kaynaklarda vefat›ndan
sonra tasarrufu devam eden büyük velilerden birisi olarak geçmektedir. Selahaddin Eyyubi
ve Sultan Nureddin Zengi gibi ünlü hükümdarlar taraf›ndan ziyaret edilmifl ve hay›r duâs› al›n-
m›flt›r. Kendisi de bu hükümdarlar› Haçl›lara karfl› savaflmaya teflvik etmifltir. Risalei Nur’da ta-
sarrufu devam eden flah›s olarak ismi zikredilmekte ve kendisi için, “kutbu azîm” ifadesi kul-
lan›lmaktad›r. Künyesi; Hayat bin Kays el Harranî veya Hayat bin Kays bin Reccal bin Sultan
el Ensarî el Harranî olarak kaynaklarda yer almaktad›r.

HOCA HASAN EFEND‹: fiaml› Haf›z Tevfik Efendinin Bursa’daki hocas›d›r. Haf›z Tevfik
kendisinden Ziyaeddin Mevlâna fieyh Halid’in eserlerinden ders alm›flt›r.

HAT‹B-‹ BA⁄DAD‹: (1002-1071) Mekke-Medine yolu üzerindeki Derzincan köyünde ha-
tiplik yapt›¤›ndan bu lakapla tan›nm›flt›r. Hadis haf›z›, fakih ve tarihçi olarak bilinen Hatib-i
Ba¤dadi, ‹slami ilimlerdeki tahsilini tamamlad›ktan sonra yirmi y›l boyunca ünlü eseri Tarih-i
Ba¤dad’› yazmakla u¤raflt›. 1071 y›l›nda Ba¤dat’ta Nizamiye Medresesinin yan›ndaki evinde
vefat etti.

HAZRET-‹ CAM‹: Bak›n›z: Mevlâna Cami.

HAZRET-‹ MEVLÂNA HAL‹D: Bak›n›z Mevlâna Halid-i Ba¤dadî.

HAZRET-‹ fiEYH MUHAMMEDÜ’L-KÜFREV‹: Bak›n›z Muhammedü’l-Küfrevî.

HAYATÜ’L-HARRÂNÎ: Bak›n›z fieyh Hayatü’l-Harranî.

HIZIR: Hz. H›z›r, Hz. Mûsa döneminde yaflayan, Kur’ân-› Kerim’in Kehf Suresinde bahsi edi-
len, kendisine ‹lâhî bilgi ve hikmet ö¤retilen kiflidir. Peygamber olup olmad›¤› konusunda de-
¤iflik görüfller bulunmas›na ra¤men velâyeti konusunda ittifak edilmektedir. Otsuz ve çorak
bir mekâna oturdu¤unda ans›z›n o otsuz yerin yeflillenmesi sebebiyle, yeflillik manas›na
gelen H›z›r nam›yla yad edilmifltir. Hz. H›z›r’›n halen hayatta oldu¤unu ve hayat›n befl
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tabakas›ndan ikincisinde yaflad›¤›n› Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adl› eserinde ifade et-
mektedir. Bu hayat tabakas›n›n kendine özel flartlar›, bizim yaflad›¤›m›z hayattan çok daha
farkl›d›r. Meselâ, mecbur kalmadan istedikleri zaman yemek içmek, bir vakitte birçok yerler-
de bulunabilmek gibi bir derece serbest hayat mertebesidir. Hz. H›z›r, baflta Buharî ve Müs-
lim olmak üzere pek çok hadis kitaplar›nda çeflitli bölümlerde geçmektedir.

HÛD (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de Âd Kavmine gönderildi¤i bildirilen bir peygamberdir. Âd Kav-
mi Hz. Nuh’un torunlar›ndan Âd’a dayan›r. Âd ve çocuklar› Yemen ve Hadramud civar›nda Ah-
kaf denilen yere yerleflmifl ve zamanla ço¤alarak dedeleri Âd’a nispetle Âd Kavmi olarak an›l-
m›flt›r. Zamanla Âd Kavmi tevhid inanc›ndan uzaklaflarak putlara tapmaya bafllam›fllard›r. Hz.
Hud ise bu kavmi irflad için peygamber olarak görevlendirilmifl ve ne kadar onlar› hak dine
davet etmiflse de bir sonuç alamam›flt›r. Cenab-› Allah bu azg›n kavmi kuvvetli bir kum f›rt›-
nas› sonucunda helak etmifltir. Hz. Hud kavminin helak edilhmesinden sonra gitti¤i yer konu-
sunda çeflitli rivayetler bulunmaktad›r. 150 sene yaflayan Hz. Hud’un Yemen’den ayr›ld›ktan
sonra kendine inananlarla beraber Mekke’ye giti¤i ve hayat›n›n sonuna kadar orada yaflad›-
¤› rivayet edilmektedir.

HULÛSÎ-‹ SAN‹: Bak›n›z: Sabri Arseven

HULÛSÎ BEY: As›l ad› Hulûsî Yahyagil’dir. 1896 y›l›nda Elaz›¤ Harput’ta do¤du; 26 Temmuz
1986 y›l›nda Elaz›¤’da vefat etti. ‹lk e¤itimini hususî olarak Elaz›¤ Camii ‹mam› Sar› Haf›z’dan
ald›. Hulûsi Beyin Babas› Yahyazâdelerden Mehmet Efendi, alayl› bir zabit idi. Kendisi ise as-
kerî e¤itimine Elaz›¤ ve Erzincan’da bafllad›, Kuleli Askeri Okulunda devam etti. Ard›ndan Har-
biye Mektebine geçti. Burada okurken Birinci Dünya Savafl› ç›k›nca, k›sa bir talim ve terbiye-
den sonra, 1915’de Çanakkale’deki 3. Kolorduya göreve gönderildi. Hulûsi Bey yar›m kalan
e¤itimini tamamlamak üzere 1925 y›l›nda Harbiye Mektebine tekrar dönmüfl ve buradan me-
zun olmufltur. Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flmas› ise 1929 y›l›n›n bir bahar ay›ndad›r. Be-
diüzzaman Hazretlerini ilk duydu¤unda fleyh zanneden Hulûsi Bey ona intisap etmek niye-
tiyle birkaç arkadafl›yla beraber ziyaretine gitti. Bediüzzaman Hazretlerinin “Uzakl›¤›n alâme-
ti olan mektuplaflmak âdetim de¤ildir. Fakat sen yaz” demesi üzerine kendisine mektuplar
yazmaya bafllad›. Bu mektuplar›n ço¤u Mektubat isimli eserde yer almaktad›r. Hulûsi Bey
1944 y›l›nda albayl›¤a terfi etti ve 1950’de Denizli Askerlik fiubesinden albay rütbesiyle
emekli oldu. Hulûsi Bey, 1929’daki görüflmenin üstünden yaklafl›k yirmi y›l geçtikten sonra,
1950’de Bediüzzaman Hazretlerini Emirda¤’da ziyaret etti. Bu görüflmeleri yirmi dakika sür-
dü. Bediüzzaman Hazretleriyle en son görüflmesi ise 1957’de, yine Emirda¤’da olmufltur. Hiz-
metle dolu bir ömür geçiren Hulûsi Bey bir ders sonras› rahats›zlanarak vefat etti. Kabri Har-
put’taki aile mezarl›¤›ndad›r. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un birinci talebesi olan Hu-
lûsi Bey hakk›nda, “Nurun eskiden beri hiç sars›lmayan muhlis bir kahraman›, elbette dünya-
n›n geçici, k›ymetsiz, fâni vaziyetleri karfl›s›nda telâfl etmez, ma¤lûp olmaz inflaallah” buyur-
maktad›r.

HÜLÂGU: ‹randa hüküm süren ‹lhanl›lar devletinin kurucusu olan Hülagu Mo¤ol ‹mpara-
toru Cengizhan’›n torunudur. 1217 y›l›nda do¤du 1265’de k›rk sekiz yafl›nda öldü. Genifl bir
co¤rafyada büyük bir tahribat ve katliam yapan Hülâgû Tarihe zalim bir insan olarak geçti.
Küçük yaflta iken babas› ölen Hülâgû’nün e¤itimi annesi taraf›ndan Budist rahiplerine b›rak›l-
d›. Hülagünün dedesi Cengiz’in yak›n arkadafllar› olan bu rahipler Hülagü’yü budist inançlar›-
na göre yetifltirdiler. Mo¤ollar, hem merkezi otoritelerini güçlendirmek hem de bat›daki s›n›r-
lar›n› geniflletmek maksad›yla Hülâgû’yu Yak›ndo¤u’ya komutan olarak gönderdiler. Görevini
tamamlad›ktan sonra merkezleri olan Karakurum’a dönmesi gereken Hülâgû, Mo¤ollar›n
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bafl›nda bulunan Mengü Han’›n ölmesi ve flartlar›n de¤iflmesi sebebiyle geri dönmeyerek nü-
fuzu alt›nda bulundu¤u topraklarda ‹lhanl› devletini kurdu. Hülagü, ‹smailîleri ortadan kald›r-
d›; M›s›r ile Suriye’yi zaptetti; Urfa, Harran, Halep ve Antakya’y› da ele geçirdi; Ba¤dat’› iflgal
edip Abbasî Halifeli¤ine son verdi. Ba¤dat’›n iflgal edilmesi ve Abbasî Halifeli¤ine son verilme-
si ‹slâm tarihi ve medeniyeti aç›s›ndan bir dönüm noktas› niteli¤i tafl›maktad›r. Burada tarih-
te efline az rastlan›r bir katliam yap›lm›fl, Camiler ve kütüphaneler tahrip edilmifl, kitaplar Dic-
le Nehrine at›lm›flt›r. Bu hadise ile ‹slâm alemi a¤›r bir darbe alm›fl, islam medeniyeti durak-
lama dönemine girmifltir.

HÜSEY‹N (r.a.): Hz. Hüseyin b. Ali, Hz. Peygamberin (a.s.m.) torunu, Hz. Fat›ma ile Hz.
Ali’nin küçük o¤ludur. Hicretin 4. y›l›nda Medine’de do¤du. Ad›n› Hz. Peygamber kula¤›na ezan
okuyarak, Araplarca pek bilinmeyen Hüseyin olarak koydu. Sekiz adet hadis rivayet eden Hz.
Hüseyin, a¤abeyi Hasan gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer
almad›. Hz. Osman’›n evinin isyankârlar taraf›ndan kuflat›lmas› üzerine a¤abeyi ile birlikte ha-
lifeyi korumak ve evine su tafl›mak üzere babalar› Hz. Ali taraf›ndan görevlendirildi. Babas› ha-
life seçilince onun bütün seferlerine kat›ld›. Babas›ndan sonra a¤abeyine biat etti. Hz. Hasan,
Hz. Muaviye ile anlaflt›¤›nda Medine’ye geldi. Hz. Hüseyin, Muaviye’den sonra o¤lu Yezit’e bi-
at etmeyip Mekke’ye gitti. Kûfelilerin ›srarl› davetleri üzerine Kûfe’ye hareket etmek üzere
Mekke’den ayr›ld› (680). Kerbelâ’ya geldi¤inde Yezit’in ordular› taraf›ndan feci bir flekilde fle-
hit edildi. Hz. Hüseyin “fiehit” lâkab›yla meflhurdur. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler “Seyyid”
ünvan›yla tan›nm›fllard›r.

HÜSEY‹N EFEND‹: Haf›z Hüseyin Efendi, ilk baflta, Medreselerde uzun süre ilim tahsil
eden fakat emel etmeye muvaffak olamayan birisiydi. O dönemde hocalara eziyet edilmeye
baflland›¤› için köyüne dönmüfltü (›spartan›n merkez köylerinden Bozönü köyü). O s›ralar Be-
diüzzaman Hazretlerinin Barla’ya geldi¤ini duydu ve onu ziyarete gitti. Bediüzzaman Hazret-
leri kendisini talebeli¤e kabul etti ve ona küçük sözleri verdi. O günden sonra risaleleri oku-
maya ve hizmet etmeye bafllad›. 75 yafl›nda Hakk›n rahmetine kavufltu.

HÜSREV (ALTINBAfiAK): 1899’de Isparta’da do¤du. 1977’de ‹stanbul’da vefat eti. Bedi-
üzzaman’la birlikte, Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapislerinde beraber bulundu. Isparta kahra-
manlar›ndan, Risale-i Nur’un hizmetkârlar›ndan idi. En müflkül ve karanl›k günlerde Nur Risa-
lelerine hizmet etmiflti. Yüzlerce Risaleyi bir matbaa gibi ço¤altm›flt›. Güzel bir hatta sahipti.
Tevafuklu Kur’ân-› Kerim’i ilk defa yazanlardand›r.

-‹-

‹BN‹ S‹NA: Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah (980-1037). Garp Ortaça¤›nda Avicenna diye
tan›nan ‹bni Sina, ilk tahsilini Buhara’da gördü ve on yafl›nda iken Kur’ân’› ezberledi. De¤iflik
hocalardan hesap, f›k›h ve kelâm tahsil ettikten sonra Nâtili adl› bir âlimden mant›k ve felse-
fe ö¤rendi. Felsefî bilgilerinin temellerini Farabî’ye borçlu olan ‹bni Sina, metafizi¤i Farabî’nin
el-‹bâna adl› eserinden ö¤renir. Aristo’yu ancak Farabî’yi okuduktan sonra anlayabildi¤ini ifa-
de eden ‹bni Sina’n›n fikir inkiflaf›nda müdürlü¤ünü yapt›¤› fiivan el-Hikma ad›ndaki Samano-
¤ullar› Saray Kütüphanesinin büyük rolü olmufltur. Samanî hükümdar›n›n vefat›ndan sonra,
memlekette meydana gelen siyasî kar›fl›kl›klar yüzünden Buhara’dan ç›kmaya mecbur olan
‹bni Sina, s›ras›yla Harizm, Irak-› Acem, Cürcan ve Rey’e gitmeye mecbur oldu. Büyük bir filo-
zof oldu¤u kadar ünlü bir hekim de olan ‹bni Sina, t›p alan›ndaki eserleriyle ‹slâm dünyas›n›n
yan› s›ra, Avrupa’daki t›p ilmini de derinden etkiledi. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600
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sene temel kitap olarak okutulan ‹bni Sina’n›n t›p, mant›k, felsefe, fizik, tabiiyat, psikoloji ve
birçok ilme dair 270 kadar eseri vard›r. 1037 y›l›nda vefat etmifltir ve kabri ‹ran’›n Hemedan
flehrindedir.

‹BRAH‹M (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini, Kur’ân-›
Kerîm’de Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap nazil olmufltur. Hz.
Peygamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edilmektedir. Hz ‹brahim, zama-
n›n›n kral› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i ate-
fle att›rm›fl, fakat mu’cize olarak atefl onu yakmam›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu iste-
mesi ve sadece ondan medet beklemesi sebebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrahman
denilmifltir. Hz. ‹brahim, yafl› bir hayli ilerlemifl olmas›na ra¤men çocu¤u olmam›flt› ve Al-
lah’tan bir evlât istedi ve bu duas› kabul edildi. ‹lk önce Hz. ‹smail, daha sonra di¤er eflinden
Hz. ‹shak do¤du. Bu s›rada Hz. ‹brahim, o¤lu ‹smail’i kurban etme olay›yla imtihan edildi. O¤-
lu ‹smail (a.s.) ile Kâbe’yi yeniden infla eden Hz. ‹brahim, Kudüs’ün el-Halil bölgesinde med-
fundur.

‹BRAH‹M HAKKI: ‹brahim Hakk› Erzurumî. Anadolu’da yaflayan evliyan›n ve uleman›n
büyüklerindendir. Hicrî 1156/1710 senesinde Erzurum’un Hasankale kazas›nda do¤du. Siirt’in
Tillo kasabas›nda ‹smail Fakirullah’dan ders alan babas› Osman Efendinin yan›na gelerek ‹s-
mail Fakirullah ile tan›flan ‹brahim Hakk› babas›ndan tefsir, hadis, f›k›h gibi zahirî ilimleri ö¤-
rendi. Babas›n›n arkadafl› Molla Muhammed S›hranî Hazretlerinden de astronomi, matematik
gibi zaman›n fen ilimlerini ö¤rendi. ‹smail Fakirullah Hazretlerinin de sohbeti ve hizmetlerin-
de bulunarak kendisini manevî sahada yetifltirdi. Daha sonra Erzurum’a ve Hasankale’ye git-
mifl, bir müddet sonra da ‹stanbul’a gelmifl, Sultan Mahmud taraf›ndan Abdurrahman Gazi Za-
viyesine tayin edilince de Erzurum’a dönerek orada talebe yetifltirmeye bafllam›flt›r. Zaman
zaman Tillo’ya gelerek Cebel-i Ra’sil Kuva’da talebeleriyle sohbet eden ‹brahim Hakk›,
1195/1781 y›l›nda Tillo’da vefat etti ve hocas›n›n yan›na defnedildi. Eserleri: Marifetname; ‹la-
hiname; Tecvid Kitab›; Tertibü’l-Ulum; ‹rfaniye; ‹nsaniye; Mecmu’atü’l-Me’ani; Sefine-i Nuh;
Kenzü’l-Fütuh; Hey’etü’l-‹slâm.

‹BRAH‹M HULÛSÎ BEY: Bak›n›z Hulûsî Yahyagil.

‹DR‹S (a.s.): Hz. ‹dris Hz. fiit’in torunlar›ndan olup ondan sonra peygamber olarak görev-
lendirilmifltir. Ad› Kur’ân-› Kerim’de dört yerde geçmektedir. Kendisine otuz sahifelik suhuf in-
dirilmifl ve onu okuyarak insanlar› hakka ve hideyete devet etmifltir. Hz. ‹dris ilk olarak yaz›
yazan ve terzilik yapan insan olma flerefine sahiptir. Hz. ‹dris, Hz ‹sa gibi semaya çekilmifltir
ve onun gibi hayat› bir sema tabakas›nda devam etmektedir. Bediüzzaman, Mektubat adl›
eserinde Hz. ‹dris ile Hz ‹sa’n›n üçüncü hayat tabakas›nda yaflad›klar›n› ifade etmifltir. Dünya-
ya ait cisimleriyle birlikte, fakat beflerî ihtiyaçlardan uzaklaflarak nuranîleflmifl bir halde, me-
lek hayat› gibi bir hayata mazhar olmufllardar. 

‹LYAS: Hz. ‹lyas (a.s.) Beni ‹srail peygamberlerindendir. Kur’ân-› Kerim’de iki defa ad› geç-
mektedir. Soyu Hz. Harun’a (a.s.) dayand›r›lan Hz. ‹lyas m.ö. 9. as›rda yaflam›flt›r. ‹srailo¤ullar›
Ba’l putuna tapmaya bafllad›ktan sonra, Cenab-› Allah Hz. ‹lyas’› (a.s.) bunlara peygamber ola-
rak gönderdi. Hz. ‹lyas pek çok mu’cizeler göstermesine ra¤men ‹srailo¤ullar› onu yalanlad›-
lar. Hz. ‹lyas’›n Hz. H›z›r’la bulufltu¤u rivayet edilmektedir. Bu buluflman›n an›s›na buluflma za-
man› 6 May›s halk taraf›ndan bahar›n bafllang›c› say›l›r.

‹MAM-I AZAM (EBU HAN‹FE): Ebu Hanife Numan bin Sabit. (m. 699/767) Hanefî mezhe-
binin imam›, büyük müçtehit Ebu Hanife ‹slâmda hukukî düflüncelerin ve içtihat anlay›fl›n›n
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geliflmesinde önemli pay sahibidir. Daha çok Ebu Hanife veya ‹mam-› Azam diye an›l›r. Milâ-
dî 699 y›l›nda Kûfe’de do¤an Ebu Hanife’nin nesebi Numan bin Sabit bin Züta bin Mâh’t›r. Kü-
çük yafllarda Kur’ân’› ezberleyen Ebu Hanife k›raat ilmini k›raat-› seb’a âlimlerinden As›m bin
Behdele’den ö¤renmifltir. Devrin seçkin âlimleriyle görüflüp onlardan faydalanma imkân› bu-
lan Ebu Hanife’nin as›l hocas›, döneminde Kûfe Re’y ekolünün üstad› kabul edilen Hammad
bin Ebu Süleyman’d›r. Hammad’›n ölümü üzerine onun yerine ders okutmaya bafllam›fl ve
ömrünün sonuna kadar buna devam etmifltir. Halk›n f›khî meselelerine çözümler arad› ve iç-
tihatlar yapt›. F›k›h alan›ndaki derin bilgisinin yan› s›ra, hakikati söylemekten ve onun müca-
delesini vermekten çekinmeyen bir kifliydi. Ebu Hanife ilmî u¤raflmas› sebebiyle, daima ha-
yat›n ve f›khî problemlerin içinde olmufl ve pek çok içtihatlarda bulunmufltu. En meflhur eser-
leri: Müsned, F›khü’l-Ekber, F›khü’l-Ebsat, Âlim ve’l-Müteallim ve Risale’dir.

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir.
Efl’ari kelâmc›s›, fiafii fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›nan ‹slâm dü-
flünürüdür. Hicrî 450’de (1058) Horasan’da, Meflhed’de (Tus) dünyaya geldi. Babas›n›n mesle-
¤inin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda ‹slâma yöneltilen iti-
razlara cevap vererek itiraz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹slâm” denilmifltir. Kelâm,
f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf, mant›k gibi ilimlerde yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda
birçok önemli eserleri bulunmaktad›r. Hicrî 505’te (1111) Tus’da vefat eden ve oraya defnedi-
len Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flunlard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet;
Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹MAM-I HÂK‹M: El-Müstedrek eseriyle tan›nan hadis haf›z›d›r. 933’te Niflabur’da do¤mufl,
1033’te vefat etmifltir. 

‹MAM-I MUHAMMED: (752-805) ‹mam-› Muhammed fieybanî, Ebu Hanife’nin talebele-
rindendir. Önce Ebu Hanife’den f›k›h dersleri alan ‹mam-› Muhammed, daha sonra Ebu Yu-
suf’tan ders ald›. Sonra Ba¤dat’a yerleflip burada kad›l›k yapt›. ‹mam-› Azam’›n f›kh›n›n yay›l-
mas›nda büyük rolü oldu. Hanefi mezhebinde fetva verilirken önce ‹mam-› Azam’›n sözüne
bak›l›r, onda bulumazsa Ebu Yusuf’un sözüne bak›l›r, onda da bulunmazsa ‹mam-› Muham-
med’in görüflüyle amel edilir.

‹MAM-I RABBANÎ: Hindistanl› büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin y›l›n›n bafl›nda gelen
(müceddid-i elf-i sani) ünvan›na sahiptir. ‹nanç ve fikir aç›s›ndan büyük kar›fl›kl›klar›n oldu¤u
bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’›n Serhend kasabas›nda do¤mufltur. As›l ad› Ahmet
olan ‹mam-› Rabbanî Hazretlerinin soyu Hz. Ömer’e (r.a.) dayand›¤›ndan Farukî, memleketin-
den dolay› Sirhindî lâkaplar›yla tan›nmaktad›r. ‹lk e¤itimini din âlimi olan babas› Abdüle-
had’den alm›flt›r. Daha sonra Silyaküt flehrine giderek kad› Badehflani’den f›k›h, kelâm ve tef-
sir dersleri alarak e¤itimini tamamlam›fl ve icazet alm›flt›r. Daha sonra Delhi’ye giderek Nakflî
fleyhi Bakibillah’›n yan›nda tasavvuf ilmini iki ay gibi k›sa bir sürede tamamlayarak irflat izni
alm›flt›r. ‹mam-› Rabbanî döneminde zararl› düflünce ve fikirler tarikat yoluyla verildi¤inden
onun mücadelesi de bu yolla olmufltur. Hayat› boyunca tekke ve medrese ehlini birlefltirmek
için büyük gayret sarf etmifltir. Tarikatlar› ve özellikle de Nakflî tarikat›n›, iman hakikatlerinin
anlafl›lmas›na vas›ta yapmak suretiyle gerçek kimli¤ine büründürmüfltür. Eski zamanda bü-
yük zatlar taraf›ndan rivayet edilen, “Mütekelliminden ve ilm-i kelâm ulemas›ndan birisi ge-
lecek, bütün iman ve ‹slâm hakikatlerini akl› ikna edecek bir tarzda ayan beyan ispat ede-
cek” s›rr›n› kendisiyle gerçekleflmesini istedi¤ini ifade etmifltir. Bu s›r içindir ki, özellikle
hayat›n›n son zamanlar›nda bütün gayretini do¤rudan do¤ruya iman hakikatlerinin neflri üze-
rine yo¤unlaflt›rm›flt›r. Hayat tarz› ve hizmet flekliyle herkesin takdirini kazanmas› itibar›yla
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‹mam-› Rabbanî lakab›yla an›lm›flt›r. Cihangir fiah döneminde hapse at›lm›fl; fakat, orada da
hizmet ve irflad›na devam etmifltir. ‹mam-› Rabbanî döneminin hastal›klar›n› üç sebebe ba¤-
lamaktad›r. Bunlar; idarecilerin dinden uzaklaflmalar›, âlimlerin menfaat ve korku sebebiyle
Kur’ân ve sünnetten ayr›lmalar› ve tasavvuf ehlinin tarikat› fleriattan uzaklaflt›rmalar› olarak
s›ralanm›flt›r. ‹mam Rabbanî 1624 y›l›nda 63 yafl›nda iken memleketi Serhend’de vefat etmifl-
tir.

‹MAM ZEYD (ZEYD B‹N ZEYNELAB‹D‹N) (698-740): Ehl-i Beyt mensubu olup, Hazre-
ti Hüseyin’in (r.a.) torunu ve on bir imam›n dördüncüsü olarak kabul edilen Zeynelabidin’in
o¤ludur. ‹lim tahsil etmek maksad›yla muhtelif ‹slâm beldelerini gezerek, çok say›daki âlim-
den ders alm›flt›r. Tabiinden olup, ö¤rendi¤i hadisleri rivayet etmifltir. Kendisi ve o¤lu Yah-
ya’ya ba¤l›l›klar›n› bildirenlerin oluflturdu¤u “Zeydiye” olarak tan›nan f›rka, fiia f›rkalar›n›n en
mutedili ve Ehli Sünnete en yak›n olan›d›r. Risale-i Nur’da Hazreti Zeyd ve Zeydiye için, “mefl-
hur ‹mam-› Zeyd sâdât-› azîmeden ve eimme-i Âl-i Beyttendir… Bunlar hem ehl-i insaf ve hem
çabuk hakk› kabul eder bir taifedir” (Barla Lâhikas›, s. 181.) ifadelerine yer verilmifltir. Künye-
si Ebü’l-Hüseyin Zeyd bin Zeynelabidin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib fleklindedir. 

‹SA (a.s.): Hz. ‹sa ulu’l-azm olan peygamberlerdendir. Hakikî H›ristiyanl›k dininin peygam-
beri olan Hz. ‹sa’ya dört büyük kitab›n üçüncüsü olan ‹ncil-i fierif nazil edilmifltir. Hz Meryem
in o¤lu olan Hz. ‹sa, Allah’›n yarat›c› kudretinin bir niflanesi olarak do¤mufltur. Hz. ‹sa’n›n bir
ünvan› ve s›fat› Mesih’tir. Kur’ân-› Kerim’de onun meziyetlerinden bahsedilmekte ve göster-
di¤i mucizelerden haber verilmektedir. Dört büyük semavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisini-
den sonra havariler taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Ancak sonralar› tahrif edilmifl, asliyetini koruyama-
m›flt›r. Hz. ‹sa, Peygamber Efendimizden “ümmî peygamber” fleklinde bahsetmifltir. ‹ncil’in çe-
flitli bölümlerinde Peygamberimizin gelece¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendi-
sine inanmayanlar taraf›ndan öldürülmek istenen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yüksel-
tilmifl, kendisini öldürmek isteyenler ise yanl›fll›kla Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde bi-
rini çarm›ha germifllerdir.

‹SHAK: Kur’an-› Kerim’de ad› geçen Hz. ‹shak, Hz.‹brahim’in (a.s.) o¤lu, Hz. ‹smail’in (a.s.)
kardefli olan peygamberdir. ‹srailo¤ullar›na peygamber olarak gönderilen Hz ‹shak, ‹srailo¤ul-
lar›n›n atas›d›r. fiam ve Filistin halk›na da peygamber olarak gönderilen Hz. ‹shak, Hz. ‹bra-
him’in vefat› üzerine onun yerine geçti ve onun fleriat›n› etrafa neflretmeye bafllad›. Hz. ‹s-
hak’›n Ays ve Yakup olmak üzere iki o¤lu vard›r. O¤lu Yakup’un soyundan ‹srailo¤ullar›na pek
çok peygamber gönderilmifltir.

‹SMA‹L: Hz. ‹smail (a.s.), Hz. ‹brahim’in (a.s.) o¤lu olup, Mekke’de peygamber olarak görev-
lendirilerek Yemen’e gönderilmifltir. Araplar›n ve dolay›s›yla Hz. Resulullah›n atas›d›r. Küçük-
ken Allah’›n emri ile annesi ile birlikte Mekke’ye getirilerek yerlefltirilmifltir. Babas› ile birlikte
Kabe’yi yeniden infla eden Hz. ‹smail, babas›n›n Allah’a ahdi üzerine kurban edilmek istenmifl,
fakat Cenab-› Allah Cebrail ile bir koç göndererek onu kurban edilmekten kurtarm›flt›r. Hz. ‹s-
mail (a.s.) yüz otuz yedi yafl›nda vefat etmifltir. O¤ullar›, onu annesi Hz. Hacer’in yan›na def-
netmifltir.

-K-

KEÇEC‹ MUSTAFA EFEND‹: Bak›n›z Mustafa Ertürk.

KEMALEDD‹N: Bak›n›z Müftü Kemaleddin Efendi.
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KÜÇÜK AL‹: Isparta’n›n Atabey ilçesinin ba¤l› Kuleönü köyünden olan Küçük Ali 1907 y›-
l›nda do¤du, 1974’da Kuleönü’nde vefat etti. Nur Talebelerinden Sar›b›çak Mustafa’n›n karde-
flidir. Risale-i Nur’lar›n elle yaz›ld›¤› zamanlarda risaleleri yazarak ço¤altan kahramanlardan-
d›r. Bediüzzaman Hazretleri risalelerde kendisinden “büyük ruhlu küçük Ali” fleklinde bahset-
mektedir. Barla Lâhikas›’nda Bediüzaman Hazretlerine yazd›¤› bir mektubu bulunmaktad›r.

KÜÇÜK HÜSREV: Bak›n›z Mehmed Feyzi.

-L-

LOKMAN: Kur’ân’da ad› geçen, peygamber olup olmad›¤› kesin olmayan, ö¤ütleri, ahlâkî
ve t›bbî sözleri ile tan›nan büyük bir zatt›r. Uzun bir ömre sahip olan Hz. Lokman, Hz. Davud’a
yetiflmifl ve ondan ilim ö¤renmifltir. Halk aras›nda daha çok, bir hekim (doktor) olarak tan›n-
d›¤› için Hekim-i Lokman olarak yad edilmifltir. Hekim oldu¤u hususunda âlimlerin ittifak et-
ti¤i Hz. Lokman’›n Allah’›n izniyle ölüm hariç her türlü hastal›¤› iyilefltirdi¤i rivayet edilmekte-
dir. Lokman Suresinin 12-19. ayetlerinde Lokman Hekim’in o¤luna yapt›¤› tavsiyeler bulun-
maktad›r.

LÛT(a.s.): Hz. Lut (a.s.) Hz. ‹brahim’in kardefli Harran’›n o¤ludur. Hz. ‹brahim’e (a.s.) ilk iman
edenlerdendir. Hz. Lut (a.s.) Sedam bölgesinde bulunan kavme peygamber olarak görevlendi-
rildi. Sedaml›lar çok ahlâks›z ve edepsiz bir kavimdi. ‹nsanl›k tarihinde o zamana kadar görül-
memifl olan livata fiilini iflliyorlar ve bununla da övünüyorlard›. Hz. Lut (a.s.) onlar› hakka ve
do¤ru yola davet için görevlendirilmifl fakat bütün gayretlerine, nasihatlar›na ra¤men onu
dinlememifl ve alaya alm›fllard›. Cenab-› Allah Hz. Lut’a inananlarla birlikte flehri terk etmesi-
ni bildirerek o azg›n kavmi helâk edece¤ini bildirmifl ve helâk etmifltir.

LÜTF‹ (ABDULLAH LÜTF‹ ÖZERDEM): Esnaf fleyhi Âs›m Efendinin torunu olup Mehmet
Akif Efendinin o¤ludur. 1881 y›l›nda dünyaya geldi. Barla Lâhikas›’n›n mektuplar› aras›nda çe-
flitli yerlerde kendisinin mektuplar› bulunmaktad›r. 1935 tarihinde Said Nursî ile birlikte Eski-
flehir Cezaevinde yaklafl›k bir y›l tutuklu kalm›fllard›r. 1974 tarihinde ‹zmir’de Hakk›n rahme-
tine kavuflmufltur.

-M-

MA’RUF-Î KERHÎ (?-815): ‹slâma ve Müslümanlara hizmet etmifl büyük flahsiyetlerden-
dir. H›ristiyan bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelmifl, ebeveynleri taraf›ndan iyi bir dinî e¤i-
timden geçirilmek istenmifltir. Çocuk yafltan itibaren teslis inanc›na karfl› ç›km›fl ve bu yüz-
den hem anne-babas›n› hem de okulunu terk etmek zorunda kalm›flt›r. Müslüman olduktan
sonra iyi bir e¤itim görmüfl ve Müslüman âlimlerin büyük ilgisiyle karfl›laflm›flt›r. Dürüst, cö-
mert ve körü körüne anlat›lan› kabullenmeyen bir kiflili¤e sahip olmakla ün yapm›flt›r. Kû-
fe’de bulunmufl, Ehl-i Beyte mensup olanlardan büyük bir ilgi görmüfltür. Vefat›ndan sonra
tasarrufu devam eden dört kifliden biri olarak kabul edilmifltir. Risale-i Nur’da kendisinden,
“kutb-u azam” olarak söz edilmifltir. Künyesi Ebu Mahfuz Ma’ruf bin Firuz fleklindedir. Do¤um
yeri olan Kerh’ten ötürü, Ma’ruf-i Kerhî olarak an›lm›fl ve bununla meflhur olmufltur. 

MEHDÎ: Kelime anlam› olarak “Hidayete eren, do¤ru yolu tutan, hidayete vesile olan” an-
lam›nda kullan›l›r. Hadislere göre ahir zamanda tevhidi esas alarak iman› muhafaza edip ‹slâ-
miyeti hurafelerden ve bid’alardan ar›nd›rarak zaman›n anlay›fl›na göre yenileyecek olan âlim
ve önder zatt›r. Yine baz› hadislere göre k›yamet yaklafl›nca zulmü ve flirki ortadan kald›ra-
rak inananlara saadet ve adaleti getirecek. Ehl-i Beytin neslinden gelen imamd›r.
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MEHMED ZÜHTÜ: Said Nursî Hazretlerinin “Sözler’in hameleleri” (temel direkleri ve tafl›-
y›c›lar›) olarak vas›fland›rd›¤› Mehmed Zühtü sad›k Nur Talebelerindendir. Kastamonu Lâhika-
s›’nda kendisinden bahisle, “Haf›z Ali’nin tahkikat›na gelenlerin, ‘Ma¤azalarda kâ¤›t kalmad›.
Risale-i Nur fiakirtleri kâ¤›d› bitirdiler’ demeleri ve Mehmed Zühtü’nün kitaplar› kendine iade
edilmeleri, Risale-i Nur fiakirtlerini müftehirane teflçi ve teflvik eden bir hadisedir” denilmek-
tedir. Ciddî çal›flmalar› dolay›s›yla has ve hakikî flakirtlerin dairesi içinde bulundu¤u Bediüzza-
man taraf›ndan ifade edilmektedir. 

MEHMET USTA: Bak›n›z Abbas Mehmet.

MEL‹HA: Nur Telebelerinden Rüfltü Çak›n’›n k›z›d›r. Rüfltü Çak›n ara s›ra onu yan›nda Be-
diüzzaman Hazretlerinin yan›na getirirdi. Çok zeki bir çocuktu. Bir defas›nda Bediüzzaman
Hazretlerinin yan›na gitti¤inde Bediüzzaman ona ismini sordu; o da “Bilmiyorum Üstad›m” ce-
vab›n› verdi. Bediüzzaman Hazretleri de “Hayrünnisa diyeceksin” dedi. Ondan sonra Bediüzza-
man kendisine ad›n› sordu¤unda “Hayrünnisa” derdi. 1990’l› y›llarda vefat etti.

MEVLÂNÂ CÂMÎ: 1414 senesinde ‹ran’›n Cam kasabas›nda do¤du. Ad› Abdurrahman bin
Nizameddin Ahmet’tir. Câmî ve Mevlâna isimleriyle meflhur oldu. Anadolu’da Molla Câmî diye
tan›nd›. Din ve fen bilgilerinde âlim ve flairdi. Küçüklü¤ünde Semerkant’taki Nizamiye Medre-
selerine giderek ders ald› ve zekâs› ile dikkat çekti. Din ilimleri yan›nda fen ilimleri ile de u¤-
rafl›yordu. Zaman›n büyük astronomi bilgini Ali Kuflçu’dan ders alm›flt›r. K›sa zamanda aklî ve
naklî ilimlerin tahsilini tamamlayarak zaman›n önemli befl âliminden biri oldu. Herat’ta Saa-
düddin Kaflgarî’den tasavvuf ilmini ö¤rendi. Molla Câmî 1492 senesinde Herat’ta vefat etti. Fars
edebiyat›n›n en büyük flairleri aras›nda yer al›r. Ayn› zamanda Arap dili ve edebiyat›nda son
derece üstündü. Molla Câmî’nin de¤iflik ilimlerde pek çok önemli eseri vard›r. Bunlardan ba-
z›lar› flunlard›r: Nefahâtü’l-Üns, fievahidü’n-Nübüvve...

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî 1207’de
Horasan’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema” olarak bilinen
Muhammed Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî” diye an›ld›. Konya’ya
ailesiyle birlikte yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti. Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi,
Divan-› Kebir; Fihi Mafih; Mecalis-i Seb’a; Mektubat’d›r.

MEVLÂNA HAL‹D (k.s.): Büyük ‹slâm âlimi ve asr›n›n müceddidi olan Mevlâna Halid-i
Ba¤dadî 1778’de Ba¤dat’›n kuzeyinde bulunan Zur flehrinde dünyaya geldi. Soyu baba tara-
f›ndan Hz. Osman, anne taraf›ndan Hz. Ali’ye dayan›r. Babas› Ahmet bin Hüseyin’dir. Küçük
yaflta aklî ve naklî ilimlerden tefsir, hadis, f›k›h, tasavvuf, akaid ö¤renmifl, hatta Firuzabadi’nin
Kamus’unu ezberlemifltir. Asr›ndaki bütün âlimlerden daha üstün bir ilme sahip ve Kur’ân-›
Kerim’in esrar›na vak›ft›. 1799 hocas› Seyyid Abdulkerim Berzenci’nin vefat›ndan sonra onun
yerine ders vermeye bafllad›. Böylece daha yirmi bir yafl›nda binlerce âlim ve talebeye hoca
olmufl ve yedi sene ders okutmufltur. 1805’te Hacca gitti, fiam’a dönüflünden sonra oraya ge-
len Abdullah Devlevi’nin bir talebesiyle Hindistan’a gitmeye karar verdi. Çeflitli flehirlere u¤ra-
ya u¤raya bir sene süren yolculuk sonunda Irak’›n Süleymaniye flehrine geldi. Ve oradan Ba¤-
dat’a giderek ders vermeye bafllad›. Burada yetifltirdi¤i dört bin talebesine ilimde ve tasav-
vufta icazet verdi. Mevlâna Halit talebeleriyle Ba¤dat’dan fiam’a gelerek orada derslerine de-
vam etti. 1826’da fiam’da vebadan vefat etti. De¤iflik ilimlerde yazd›¤› birçok eseri vard›r. En
önemlisi flunlard›r: ‹rade-i Cüz’iyye Risalesi; Caliyetü’l Ekdar; Divan; mektuplar›ndan oluflan
Mektubat; ‹tikadname.
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MOLLA ABDULLAH: Molla Abdullah Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin büyük birade-
ri ve ilk ders hocas›d›r. Kendisinden Risale-i Nur’da çeflitli yerlerde bahsedilmekte ve hay›rla
yadedilmektedir. 

MOLLA HAM‹D EK‹NC‹: Üstat Bediüzzaman Said Nursî Van’da iken, gerek Nurflin Cami-
inde, gerekse Erek Da¤›nda yan›nda bulunmufl, birçok hizmetini görmüfltür. Hattâ ço¤u za-
man Molla Hamid’in annesi yemeklerini haz›rlay›p gönderirdi. Üstad Bediüzzaman Van’dan
ayr›ld›ktan sonra, uzun süre kendisini göremedi. Bu süre zarf›nda Eskiflehir ve Kastamonu’ya
görmeye gitti. Fakat her defas›nda göremeden geri döndü. Hattâ bu niyetinden dolay› bazen
azar iflitti. Sonunda, a¤abeyi Abdullah Ekinci’nin yazd›¤› bir notu Afyon Emniyet Müdürlü¤üne
vererek izin ald› ve Emirda¤’da Üstad›, yirmi alt› senelik bir ayr›l›ktan sonra ziyaret etmifl ol-
du. Molla Hamid Ekinci 1984 tarihinde vefat etmifltir.

MOLLA SA‹D: Bediüzzaman Hazretlerinin k›z kardefli Âlime Han›m’›n kocas›d›r. Molla Sa-
id Âlime Han›m’la birlikte, fiam’da on befl sene müderrislik yapt›. Âlime Han›m yüksek ilim sa-
hibi ve faziletli bir han›mefendi oldu¤u için isminin önüne “Âlime” s›fat›yla birlikte kay›tlara
geçmifltir. Hatta Molla Said fiam’da talebelerine ders verdi¤i s›rada yan›ld›¤› zaman talebeleri,
Âlime Han›m’› kastederek, “Seyda, isterseniz bu dersi yar›n Seyyideden (Han›m han›mefendi-
ye) sorduktan sonra bize anlat›n diyorlard›. Âlime Han›m ve Molla Said daima dualar›nda, bir-
birlerini yaln›z b›rakmamay›, beraber vefat etmeyi. Allah onlar›n bu dualar›n› kabul etti ve
1944 y›l›nda Hicaz’da her ikisi birden tavaf esnas›nda vefat ettiler.

MUALL‹M CÛDÎ: (1863-1926) Hattat ve flair. Trabzon’un Arsin ilçesinde do¤an Muallim Cû-
dî’nin babas› Hac› Mehmed Efendidir. Gençlik y›llar›nda devrin ünlü hocalar›ndan ders alarak
icazet sahibi oldu. Arapça ve Farsça’ya vâk›f olan Muallim Cûdî; âlim, flair ve hatip bir zât ola-
rak tan›n›r.

MUALL‹M GAL‹P: Bak›n›z Ahmed Galip.

MUHAC‹R HAFIZ AHMET: Rumeli’den göç etti¤i için muhacir lakab›yla an›lan Hâf›z Ah-
met Barla eflraf›ndand›r. 1948 yal›nda vefat etmifltir. Kabri Barla mezaristan›ndad›r. 

Bediüzzaman’›n medresesinin yan›ndaki Yokuflbafl› Mescidinde imam olarak görev yapt›.
Evi ise Bediüzzaman Hazretlerinin imaml›k yapt›¤› mescidin karfl›s›ndayd›. Haf›z Ahmet Bedi-
üzzaman Hazretlerine çoluk çocu¤uyla beraber sadakat içinde sekiz sene hizmet etmifltir. Va-
azlar›nda Nurlardan anlat›rd›. Nurlara ciddiyetle ve sadakatla çal›fl›rd›. Hattâ vefat›ndan on da-
kika önce, kendi yazd›¤› ve tamamlayamad›¤› baz› risaleleri tamamlamas› için fiaml› Haf›z
Tevfik’e vasiyet etmiflti.

MUHAMMED (a.s.m.): Fahr-› Âlem, Hâtemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muhammedü’l-
Emîn, Rahmetenli’l-âlemîn, Seyyidü’l-Kevneyn gibi ünvanlarla an›lan son peygamber Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Milâdî 571 y›l›nda, Nisan ay›n›n yirmisinde, Kamerî aylardan Rebîülevvel ay›-
n›n on ikinci gecesinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed daha do¤madan babas›n›,
6 yafl›nda iken de annesini kaybetmifltir. Annesi ölünce dedesi Abdülmuttalib onu himayesi
alt›na ald›. Dedesi de ölünce, bu sefer amcas› Ebu Talib onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muham-
med (a.s.m.) 25 yafl›nda iken kendisinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri
Milâdî 595 y›l›na rastlamaktad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den s›rayla Kas›m,
Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› çocu¤u oldu. Hz. Muhammed,
Hatice-i Kübra dedi¤i zevcesi hayatta oldu¤u müddetçe bir baflka kad›nla evlenmedi. Daha
gençli¤inde dürüstlük ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emin (güvenilir kimse) dedirten Hz. Mu-
hammed her yönüyle örnek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz. Muhammed k›rk yafl›nda iken,
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Milâdî 610 y›l›nda Hira Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi verildi. Kendisine ilk inanan-
lar ise efli Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir, azatl› kölelerden Hz.
Zeyd, kölelerden Hz. Bilâl-i Habeflî (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz. Osman, Talha bin Ubeydullah,
Halid bin Said, Sa’d bin Ebî Vakkas Müslüman oldular. Bunlara en son Hz. Ömer eklendi. Hic-
retten bir buçuk sene önce, Recep ay›n›n 27. gecesinde ‹sra ve Miraç mucizesi meydana gel-
di. 621 y›l›nda Akabe mevkiinde Medinelilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Akabe
Biat› yap›ld›. Mekkeli müflriklerin zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke’den Medi-
ne’ye hicret edildi. Hicretin II. senesi, Milâdî 13 Mart 624’te müflriklere karfl› Bedir Savafl›n› ka-
zand›. 625 y›l›nda ise Uhud Savafl› meydana geldi. 627 y›l›nda Hendek Savafl› kazan›ld›. 630 y›-
l›nda Mekke fethedildi. Mekke’nin çevresi ve Kâbe putlardan temizlendi. Peygamberimiz öm-
rünün son y›l›nda Arafat’ta 120.000 Sahabeye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan hak-
lar› bildirisi olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebîülevvel ay›n›n
on ikisi, Pazartesi günü (Milâdî 8 Haziran 632) ruhunu Rahmana teslim etti.

MUHAMMED KÜFREVÎ: Bitlis’te Halidilik (Nakflibendi) tarikat›n›n fleyhlerindendir. Pir-i
Küfrevi diye de an›lan Muhammed Küfrevi’nin silsilesi Seyyid Taha Hakkari yoluyla Halid el-
Ba¤dadi’ye kadar ulaflmaktad›r. Halidiler Do¤u Anadolu’da daha çok Bitlis çevresinde ve Nur-
flin’de faaliyet göstermifllerdir. Bediüzzaman Hazretleride bu bölgede tahsil görmüfltür.

MUHY‹DD‹N-‹ ARABÎ: Ad›, Ebu Bekir Muhammed b. Ali’dir. 1165’te Endülüs’ün Mürsiy-
ye kasabas›nda dünyaya geldi. ‹bni Arabî ve fieyh-i Ekber diye meflhur oldu. Küçük yafltan iti-
baren tahsile bafllayarak pek çok âlimin derslerinde bulunup naklî ve aklî ilimleri ö¤rendi. Tef-
sir, f›k›h, hadis ve k›raat ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Daha sonralar› tasavvufa yönelerek
zaman›n›n âlimlerinden ve Seyyid Abdülkadir Geylâni’nin ruhaniyetinden feyz ald›. Zaman›n›n
ilminden ve feyzinden istifade edilen belli bafll› büyük âlimlerinden oldu. 1194 Endülüs’ten
ayr›larak Tunus’a ve oradan Fas’a gidip çeflitli ilim meclislerinde bulundu. Tekrar Endülüs’e dö-
nüp Kurtuba’ya geldi. Sonra 1201’de tekrar Endülüs’ten Tunus’a geçti. Hac için yola ç›karak
M›s›r ve Kudüs’e u¤rad›. Hacdan sonra çeflitli yerleri dolaflarak Konya’ya gitti ve 1230 da fiam’a
giderek oraya yerleflti. Tasavvuftaki yüksek derecesi sebebiyle sekr halinde iken tevhit (vah-
det-i vucud) konusundaki sözleri yanl›fl anlafl›l›p iftiraya u¤rad›ysa da zaman›n›n devlet adam-
lar› taraf›ndan himaye edildi. 1240 senesinde 78 yafl›nda fiam’da vefat etti. Yavuz Sultan Se-
lim M›s›r Seferi s›ras›nda fiaml›larca çöplük haline getirilen kabrinin yan›nda cami ve dergâh
yap›lmas›n› emrederek onun kabrinin de¤erini bulmas›n› sa¤lad›. Muhyiddin-i Arabî’nin pek
çok k›ymetli eseri vard›r. Fütuhat-i Mekkiyye, Füsüsu’l Hikem, Muhtasar en meflhurlar›d›r.

MÛSA (a.s.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat in-
dirilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa
M›s›r’da dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kardefli Hz. Harun kendisine yard›mc›
olarak peygamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet
etmifl, fakat kabul edilmeyince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukad-
des topraklara gelmifl ve orada kendisine Tevrat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›n-
da kendinde zahir olan mu’cizelerinin en meflhurlar› âsâs› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsâ-
s› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen
Hz. Mûsa mukaddes topraklara varamadan vefat etmifltir.

MUSTAFA ÇAVUfi (1882-1939): Ömrünün 18 y›l›n› askerlik görevini yapmakla geçirdi.
Barlal› olup Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde ismi geçmektedir. Said Nursî Hazretlerinin Bar-
la’da mecburî ikamete tâbi tutuldu¤u y›llarda aile fertleri ile birlikte iman hizmetinde ciddî
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çal›flmalar yapm›flt›r. Özellikle 21. Mektupta kendisinin anne-babas›na çok iyi örnek davran›fl-
lar›ndan dolay› ismiyle bahsedilmektedir. 

MUSTAFA ERTÜRK: 1905 y›l›nda Isparta’n›n Kuleönü kasabas›nda do¤du. Önceleri Sal-
labacak olan lakab›n› Bediüzzaman Hazretleri Sar›b›çak olarak de¤ifltirdi. Bu yüzden Risale-i
Nur’un baz› yerlerinde ismi “Sar›b›çak Mustafa” olarak geçmektedir. Büyük Ruhlu Küçük
Ali’nin a¤abeyidir. Risale-i Nur’da bahsedilen mübarekler heyetinin ilk temsilcisidir. Güzel hat-
t›yla Nur risalelerinin yazarak ço¤altan Sar›b›çak Mustafa Denizli hapsinde yatan Nur Talebe-
lerindendir. ‹smi, Onuncu Lem’a, On Üçüncü fiua ve Lâhikalarda geçmektedir. 1955’te Hakk›n
rahmetine kavufltu.

MUSTAFA SUNGUR: 1929 y›l›nda Eflâni’de do¤du. ‹lkokuldan sonra dine karfl› tak›nd›¤›
tav›rla bilinen Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kaydoldu. Çal›flkan bir talebe olan Mustafa Sun-
gur küçükken ald›¤› dinî e¤itimin etkisiyle buradaki menfi ortamdan fazla etkilenmedi.

1945 senesinde, 16 yafl›nda iken evlendi. Risale-i Nur’lar› 1946 senesinde Keçeci Mehmet
Efendi ve Ahmet Fuat Efendi vas›tas›yla tan›d›. Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flt›ktan sonra
ona mektuplar yazmaya bafllad›. Mustafa Sungur mektuplar›nda ço¤unlukla köy enstitüsün-
de edindi¤i izlenimlerden bahsediyordu. 1947 y›l›nda Emirda¤’›nda Üstad›yla ilk kez bizzat gö-
rüfltü. 1948 y›l›nda Afyon davas› sebebiyle tutuklanan Bediüzzaman Hazretlerini Afyon’da
tekrar ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra Üstad›na gönderdi¤i bir mektuptan dolay› mahkeme-
ye ç›kar›ld› ve 6 ay ceza ald›. Bu cezadan dolay› memuriyetten ç›kar›ld›. Mustafa Sungur’un
hiç ç›kmamak üzere Nur hizmetinde bulunmaya bafllamas› ise flu flekildedir: Mustafa Sungur
Afyon’da Bediüzzaman Hazretleri ile beraberken, ‹zmir taraflar›nda imaml›k yapan babas›
Mehmet Efendi o¤lunu flikâyet maksad›yla Bediüzzaman Hazretlerine gelir. Bunun üzerine Be-
diüzzaman Hazretleri Sungur’un babas›yla konuflur ve onu ikna eder. Mustafa Sungur bu ha-
diseden sonra devaml› olarak Nur hizmetinde bulunmaya bafllar. Bediüzzaman Hazretlerinin
vefat›ndan sonra da kendisini tamamen Risale-i Nur hizmetine vakfeder. Bediüzzaman Haz-
retlerinin farkl› y›llarda yazd›¤› vasiyetnamelerde ismi bulunan Mustafa Sungur 1954 y›l›ndan
itibaren Bediüzzaman Hazretlerinin vefat etti¤i 1960 y›l›na kadar do¤rudan hizmetinde bulun-
du ve Risale-i Nur’u ve hizmet prensiplerini bizzat kendisinden ders ald›. Hizmetteki meflak-
katlerden y›lmayan ve sars›lmayan Nur Talebelerinden olan Mustafa Sungur Kur’ân ve iman
hizmeti u¤runda bir çok defa tutukland›.

MÜFTÜ KEMALEDD‹N EFEND‹: 1867 y›l›nda Harput’ta do¤du. Harput’un önde gelen
alimlerinden Hac› Abdülhamid Efendinin o¤ludur. Babas›, Kemaleddin Efendinin kabiliyetini
görerek onun e¤itimi için büyük gayret gösterdi. 

Kemalleddin Efendi önce Harput’taki Cevheriye Medresesindeki okul öncesine ait mekte-
bi bitirdi. Ard›ndan babas›n›n müderrislik yapt›¤› Kamil Pafla Medresesinde tahsiline devam
etti. 

Dini ilimlerin yan›nda di¤er ilimlerde de kendisini yetifltirdi. “Kaside-i Bürde, Kaside-i Mu-
dariye ve Mizânü’l-âdil” gibi edebi eserleri ve birçok Arapça kasideleri ezberledi. fiam alimle-
rinden fieyh Bedrettin Efendiden hadis dersleri ald›. 

Babas›n›n ihtiyarl›¤›ndan dolay› Kamil Pafla Medresesinin tedrisat›n› üstlendi. Bunun d›fl›n-
da kad›l›k, çeflitli e¤itim kurumlar›nda muallimlik, ‹stintaf Mahkemeleri üyeli¤i gibi görevler-
de bulundu. Harput’ta aç›lan Darü’l-hilafede (Yüksek Okul) hadis, usul ve f›k›h derslerine gir-
di. 
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Kemalleddin Efendi bir çok ö¤renci yetifltirmdi ve kal›c› eserler verdi. Nesir halinde yazd›-
¤› 33 adet ilmi, dini ve edebi eserin yan›nda, 6 adet manzum eseri bulunmaktad›r. Kemaled-
din Efendi, 1939 y›l›nda Hakk’›n rahmetine kavufltu.

-N-

NASUH‹ZADE fiEYH MEHMED EFEND‹: 1878 y›l›nda do¤du. Nasuhizade fieyh Mehmed
Balk›r, Harput’tan Burdur’a gelen Nakfli tarikat›ndan Hac› ‹lmi Sultan’a ba¤l›yd›. Nur Talebele-
rinden Binbafl› Âs›m Beyi han›m›yla beraber Burdur’dan Barla’ya götürmüfl ve Bediüzzaman
Hazretleriyle tan›flt›rm›flt›r. 1964 y›l›nda vefat etti.

NECAT‹ LÜGAL: Ankara Dil-Tarih-Co¤rafya Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü Müdürü olan Ne-
cati Lügal, Denizli Mahkemesi s›ras›nda Ankara A¤›r Ceza Mahkemesinden Emin Büke’nin bafl-
kanl›¤›nda ehl-i vukuf olarak seçilen üç üyesinden biridir. Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i
Nur aleyhinde haz›rlanan bu rapora imza atan Necati Lügal, Üstat Bediüzzaman’›n ifadesiyle
“Maarif dairesine mensup ehemmiyetli iki maddî filozoftan” birisidir.

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü rivayet
edilen Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak isyan eden ve Hz.
‹brahim’i atefle att›ran kâfir hükümdar.

N‹HAD: Bediüzzaman Hazretlerinin mektuplar›nda biraderzadesi olarak olarak nitelendir-
di¤i Nihat, Abdülmecit Ünlükul’un dört çocu¤undan birisidir. Di¤er kardefllerinin isimleri Fuat,
Suat ve Saadet’tir. Bediüzzaman Hazretleri önde gelen talebelerinden olan ve Kars’ta görev
yapan Hulûsi Yahyagil’e gönderdi¤i mektuplarda ye¤enine de selâm gönderiyordu. Ayr›ca Hu-
lûsi Yahyagil Bediüzzaman Hazretlerine yazd›¤› baz› mektuplar›, Nihat Ünlükul’un mektubuy-
la birlikte gönderiyordu.

NUH (a.s.): Kur’ân-› Kerim’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Nuh, insanl›¤›n ikinci
atas›d›r. K›rk yafl›na gelince sap›kl›¤› had safhaya gelmifl olan kavmini imana davetle görev-
lendirilmifltir. Ancak kavminden çok az kimse iman etmifltir. Kavminin ço¤unlu¤unun kendi-
ni dinlememesi ve sap›kl›klar›n›n daha da artmas› üzerine Nuh Tufan› olarak bilinen hadise
meydana gelmifl, dünyay› kaplayan bu su tufan› ile Hz Nuh’a iman etmeyenler helâk olmufl-
tur. ‹man edenler ise Hz. Nuh’un Allah’›n emriyle yapm›fl oldu¤u gemiye binerek kurtulmufl-
lard›r. Hz. Nuh, ayr›ca gemiye, yeryüzündeki hayvanlardan da birer çift alm›flt›r. Hz. Nuh’un
1050 yafl›nda vefat etti¤i rivayet edilmektedir

NUR‹YE: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin annesidir. Do¤um tarihi bilinmemektedir.
Nurs köyünden üç saatlik uzakl›kta bulunan Bilkan köyünde dünyaya gelmifltir. Birinci Dün-
ya Savafl› y›llar›nda vefat etti¤i bildirilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri annesi Nuriye Han›-
m›n evlâd-› Resul’den oldu¤unu ve soyunun Hazret-i Hasan’a dayand›¤›n› belirtmifltir. ‹nsan›n
en birinci mualliminin validesi oldu¤unu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri küçükken validesi
Nuriye Han›mdan ald›¤› telkinat›n ve manevî derslerin çekirdekler hükmünde f›trat›nda ve ru-
hunda yerleflti¤ini, ald›¤› sair derslerin o çekirdekler üzerine bina edildi¤ini belirterek flunlar›
der: “Meslek ve meflrebimin dört esas›ndan en mühimi olan flefkat etmek ve Risale-i Nur’un
da en büyük hakikati olan ac›mak ve merhamet etmeyi, o validemin flefkatli fiil ve halinden
ve o manevî derslerinden ald›¤›m› yakinen görüyorum” (24. Lem’a.)
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-O-

OSMAN (r.a.): ‹lk ‹slâma girenlerden olan Hz. Osman, Peygamberimizin damad› ve üçün-
cü halifedir. 577 y›l›nda Mekke’de do¤du. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on Sahabeden
biridir. Mekke’nin zenginlerinden olan Hz. Osman, mal›n› din u¤runda harcam›flt›r. Bedir Sava-
fl› hariç bütün savafllarda bulunan Hz. Osman, Hz. Peygamberin vahiy katiplerindendir. Hz.
Ömer’in ölümünden sonra halifeli¤e seçildi ve on iki y›l bu makamda kald›. Hz. Peygamberin
k›zlar› Rukiye ve o vefat edince di¤er k›z› Ümmü Gülsüm ile evlenen Hz. Osman bu yüzden
Zinnureyn diye de an›l›r. Hz. Osman, halifeli¤inin son y›llar›nda ç›kan olaylar sonunda, 656 y›-
l›nda Medine’de evinde flehit edildi.

OSMAN NUR‹ (1885-1955): Eski alay müftülerindendir. Aslen Ankaral› olup ‹stanbul’da
görev yapm›flt›r. Bediüzzaman Said Nursî’yi ‹stiklâl Harbinin oldu¤u y›llarda ‹stanbul’dan tan›-
maktad›r. Üstada çeflitli zamanlarda mektuplar yazm›flt›r.

-Ö-

ÖMER (r.a.): Müslümanlar›n ikinci halifesidir. Sahabenin en büyüklerinden olan Hz. Ömer,
Aflere-i Mübeflflere’dendir. Hz. Muhammed, k›rk›nc› kifli olarak ‹slâma giren Hz. Ömer’e, hak ile
bât›l› birbirinden ay›rt eden manas›na gelen “Faruk” ünvan›n› verdi. Hz. Ömer, Allah ve Resul-
lullah sevgisinde, cömertlikte, tevazuda, idarecilikte, ilimde, ibadette, hülâsa bütün güzel has-
letlerde zirvede olan bir Sahabedir. ‹slâm›n ikinci halifesi olan Hz. Ömer devrinde ‹slâm top-
raklar› bir hayli genifllemifltir. Irak, Suriye, M›s›r ve ‹ran topraklar› bir bafltan bir bafla fethedil-
di. Medine’de temeli at›lan küçük ‹slâm devleti onun devrinde büyük bir devlet oldu. Hz.
Ömer idaresinin temelinde adalet vard›. O devletin temeline adaleti yerlefltirdi. Memurlar›n›
ve valilerini halktan sorufltururdu. Halk›n içinde dolaflarak ihtiyaç sahiplerini araflt›r›rd›. Gayr-
› müslimlerin hakk›n› korurdu. Devletin mal›na karfl› hassast›. Yaklafl›k on bir sene halifelik ya-
pan Hz. Ömer, altm›fl üç yafl›nda iken flehit edildi.

ÖMER EFEND‹: ‹smi risalelerde ‹mam Ömer Efendi, Haf›z Ömer Efendi fleklinde de geç-
mektedir. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri ile Hulusî Beyin birbirlerine yazd›klar› mektupla-
r›n dua ve selâm k›sm›nda ismi geçmektedir. Hulûsi Bey arac›l›¤›yla Bediüzzaman Hazretleri-
ne, Hazret-i ‹sa ile ilgili sordu¤u bir soru, Dokuzuncu Lem’an›n Dördüncü Suali olarak
Lem’alar’da yer almaktad›r. O dönemlerde ‹slamköy Camii imaml›k yapan Ömer Efendi, bu-
nun yan›nda Risale-i Nur’u yazarak hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede bulunmufltur. 62 yafl›n-
da vefat etmifltir.

-R-

REFET BEY (REFET BARUTÇU, YÜZBAfiI REFET BEY): 1886 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
Yüzbafl› rutbesiyle orduda görev yapt›. Said Nursî Hazretlerini Barla’da ziyaret edip onun hiz-
metçisi oldu. Üstatla beraber Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde tutuklu kald›. Sor-
mufl oldu¤u ilme ait sorularla Üstad›n›n iltifat›na mazhar oldu. Ve bu sorular neticesinde Ri-
sale-i Nur’un çeflitli bahisleri cevabî mektup olarak yaz›ld›. Ve daha sonra Risale-i Nur’un içi-
ne konuldu. Yüzbafl› Refet Bey 1975 y›l›nda doksan yafl›nda iken Hakk›n rahmetine kavufltu.

-S-

SA’D-I TAFTAZANÎ: (1322-1395) Belâgat, mant›k, matematik, kelâm, f›k›h ve di¤er ilim-
lerde tan›nm›fl bir âlim olup fiark ve ‹slâm dünyas› medreselerinde okunan birçok kitab›n



BARLA LÂH‹KASI | 651 fiAHIS B‹LG‹LER‹

müellefidir. Hicrî 722’de (1332) Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da do¤du. Hicrî 797
(1395) y›l›nda vefat etti. Taftazanî hem fiafii, hem de Hanefi f›kh› hakk›nda eserler vermifltir.
Eserleri: fierhü’l-Tasrifü’l-‹zzi. (Sa’diya) 2. ‹rflad; Mutavval; Muhtasarü’l-Maani; fierhü’l K›s›m el-
Salis mine’l-Miftah; fierhü’l-fiemsiya; Makasid; Tahzibü’l-Mant›k ve’l-Kelam; fierhü’l-Akaid el-
Nasafiya; Talvih ila Keflf hakaikü’l-Tankih; Miftah.

SABR‹ ARSEVEN (SANTRAL SABR‹): 1893 y›l›nda dünyaya gelmifltir. E¤irdir’e ba¤l›
Bedre köyünün imam›d›r. 1943 y›l›nda Üstatla birlikte Denizli’de dokuz ay hapis yatm›flt›r.
Sabri Efendi için Risale-i Nur’daki mektuplarda çeflitli iltifatlar ve takdirkâr ifadeler bulunmak-
tad›r. Santral Sabri, Nurlar›n ilk neflir senelerinde Nurlar› civar bölgelerdeki insanlara ulaflt›rma
görevini hakk›yla yapm›fl, çevre köylere Nurlar› yaym›flt›r. Barla’da bulunan Üstatla bir santral
gibi irtibat kurmufltur. Sabri Efendi Said Nursî’ye talebe olmufl, onun mukaddes davas›na hiz-
metkâr olan kiflilerdendir. 20 fiubat 1954 y›l›nda E¤irdir’in Pazar köyünden Bedre’ye dönerken
kamyonun devrilmesiyle, beyin kanamas› geçirmifl ve vefat etmifltir. 

SAL‹H (a.s.): fiam ile Hicaz bölgesi aras›nda Hicr bölgesinde yaflayan Semud Kavmine pey-
gamber olarak gönderilmifltir. Semud Kavmi, hak dine inan›rken zamanla ondan uzaklaflarak
putlara tapmaya bafllam›fllar ve türlü azg›nl›klarda bulunmufllard›r. Hz. Salih (a.s.), Semud Kav-
mini hak dine davet etmifl, fakat ço¤u inanmam›flt›r. ‹nanmayanlar Hz. Salih’e ve ona inanan-
lara çeflitli eziyet ve iflkencelerde bulunmufllard›r. Hz. Salih (a.s.), mu’cize olarak onlar›n iste-
di¤i flekilde kayalardan difli bir deve ç›karm›fl fakat ona inanmayanlar Hz. Salih’in (a.s.) uyar-
mas›na ra¤men deveyi öldürmüfllerdir. Semud Kavminin iyice yoldan ç›kmas› üzerine Allah
bu kavim üzerine gazab›n› indirmifltir. Semud Kavmi, büyük bir ses ile yerle bir olan flehirle-
rinin içinde helak olmufllard›r. Rivayetlere göre Hz. Salih (a.s.) kendisine inananlarla birlikte
fiam taraf›na giderek Remle’ye yerleflmifltir. Kavmiyle 20 sene daha yaflayan Hz. Salih (a.s.)
158 yafl›nda vefat etmifltir.

SEYRANÎ (MEHMET GEZG‹Ç): As›l ismi Mehmet Gezgiç’tir. 1896 y›l›nda Isparta’da do¤du.
Seyranî ismindeki camide iki y›l kadar imaml›k yapt›. Mehmet Gezgiç’in Seyranî lâkab› imam-
l›k yapt›¤› camiden dolay› verildi. Isparta’n›n Gülcü Mahallesinde oturdu ve terzilik yapt›. Ken-
disinden Onuncu Lem’ada fiefkat Tokatlar› yiyenlerin sekizincisi olarak bahsedilir.

SEYY‹D AHMET BEDEVÎ: Bak›n›z AHMED-‹ BEDEVÎ. 

SEYY‹D NUR MUHAMMED: Hizan fleyhlerinden “gavs” diye bilinen Seyyid S›bgatullah’›n
o¤ludur. ‹lmini ve feyzini ‹mam-› Rabbanî’nin torunu olan Muhammed Seyfüddin-i Farukî’den
ald›. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetiflti ve icazet ald›. “Silsele-i Aliyye” denilen büyük
âlim ve velilerin yirmi alt›nc›s›d›r. Kabri Hindistan’›n Delhi flehrindedir

SEYY‹D fiEF‹K: Seyyid fiefik 1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n Arvas köyünde do¤du.
‹smi Risale-i Nur’larda, Seyyid fiefik, Seyyid fiefik Efendi, Seyyid Mehmet fiefik, Mehmet fiefik
Eryuvas›, Seyyid fiefik Arvasî diye an›l›r. Üstad›n eski dostlar›ndan ve ilk talebelerindendir. ‹fla-
ratü’l-‹caz’›n kâtiplerindendir. Üstatla beraber 1943 y›l›nda Denizli Hapishanesinde bulundu.
Üstat Van’da kald›¤› y›llarda Horhor Medresesinde Üstada talebe olmufltur. Uzun y›llar ‹stan-
bul Müftülü¤ünde Mushaflar› Tetkik Heyetinde baflkan olarak görev yapt›. On yedi y›l Sulta-
nahmet Camiinde imaml›k yapt›. Eyüp Camiinde ise k›rk y›l vaizlik yapt›. 13 Mart 1970 tarihin-
de ‹stanbul’da vefat etti. Kabri Edirnekap› fiehitli¤indedir.
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SIDDIK SÜLEYMAN: S›dd›k Süleyman Kervanc› 1898 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda
Barla’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Üstat 1926 y›l›nda Barla’ya sürgün edildi¤inde onunla
tan›flt› . Üstat Barla’da kald›¤› sekiz y›l boyunca ona sadakatle hizmet etti¤i için “s›dd›k” ün-
van›n› ald›. Uzun y›llar Nurlar için çal›flt›. Güzel hatt›yla Nurlar› yazd›. Risale-i Nur’dan 28. Söz
olan “Cennet Bahsi” onun bahçesinde yaz›ld›. Bu bahçe Risale-i Nur’da Cennet Bahçesi diye
geçer. S›dd›k Süleyman’›n Risale-i Nur’da fikir ve hislerine ait birçok mektubu bulunmaktad›r.

S‹NAN ÜMMÎ: Bak›n›z ÜMMÎ S‹NAN.

SULTAN ABDÜLHAM‹T: Sultan II. Abdülhamit. Osmanl› padiflah›. (1842-1918) Babas› Ab-
dülmecit, annesi Tirimüjgan Kad›n Efendidir. On bir yafl›nda annesini kaybeden Abdülhamit
özel hocalar tayin edilerek e¤itildi. Farsça, Arapça ve di¤er ilimlerin yan›nda Frans›zcay› çok
iyi ö¤rendi. 31 A¤ustos 1876’da devletin en buhranl› döneminde tahta ç›kan II. Abdülhamit
halk›n içine kat›larak onlarla birlikte dolaflarak büyük sempati toplad›. Osmanl› devletinin ilk
anayasas› olan “kanun-i esasî” Abdülhamit zaman›nda ilân edildi. (23 Aral›k 1876). Buna göre
seçimler yap›larak 141 üyeden oluflan ilk Türk parlamentosu 19 Mart 1877’de padiflah tara-
f›ndan seçildi. ‹ngiltere’nin teflebbüsüyle toplanan Londra Konferans›nda Ruslar›n teklifini
kapsayan Londra Protokolünü imzalayarak Meclise sundu. Protokolün reddedilmesi üzerine
Rusya ile Osmanl› aras›nda 24 Nisan 1877’de savafl bafllad›. Bu savafl süresince Abdülhamit
yetkisini kullanarak 17 fiubat 1878’te Meclis-i Mebusan› süresiz olarak tatil etti ve 3 Mart
1878’de Rusya ile Ayastefanos Anlaflmas›n› imzalad›. Milletler aras› politikada devletin ba¤›m-
s›zl›k ve toprak bütünlü¤ünü savunmay› hayati bir görev sayan II. Abdülhamit, iç ve d›fl en-
trikalar› ortaya ç›karmak maksad›yla kuvvetli bir hafiye teflkilat› kurdu. Ayr›ca dünyadaki po-
litik geliflmeleri takip etmek üzere sarayda bilgi merkezleri kurdurdu. ‹slâmc›l›k (ittihad-› ‹s-
lâm) politikas›n› güden Abdülhamit, bununla ‹ngiliz ajanlar›n›n Arap milliyetçili¤ini yaymak
konusundaki gayretini bofla ç›kard›. fiam’dan Mekke’ye kadar uzanan Hicaz Demiryolunu in-
fla ettiren Abdülhamit döneminde içte de e¤itim, bay›nd›rl›k ve tar›m alan›nda olumlu gelifl-
meler oldu. Mekteb-i mülkiye, mekteb-i hukuk, sanayi-i nefise mektebi, hendese-i mülkiye,
darülmuallimin-i aliye, maliye mektebi, ticaret mektebi, Halkal› ziraat mektebi, deniz ticare-
ti, orman ve maadin, lisan, dilsiz ve âma mektepleri, fen-edebiyat fakültelerinden oluflan da-
rülfünun hep Abdülhamit döneminde aç›lm›flt›r. 23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyeti ilan ede-
rek Anayasay›, tekrar yürürlü¤e koyan II. Abdülhamit, tarihte “31 Mart Vak’as›” olarak bilinen
‹stanbul’daki ayaklanmaya maruz kald› ve bu olay neticesinde tahttan indirilerek Beylerbeyi
Saray›na yerlefltirildi. 10 fiubat 1918 Pazar günü hayata veda eden Abdülhamit muazzam bir
törenle Divanyolu’ndaki II. Mahmut türbesine defnedildi.

SÜLEYMAN ÇELEB‹: (1351-1422) ‹slâmî Türk edebiyat›n›n belli-bafll› mesnevi flairlerinden
biridir. Bursa’da do¤an Süleyman Çelebi iyi bir tahsil ve dini terbiye görmüfl. Y›ld›r›m Beyaz›t’a
bir müddet divan-› hümayun imaml›¤› etmifl ve 1400’de Ulu Camii imaml›¤›na getirilmifltir. Sü-
leyman Çelebi, “Mevlid”i Ulu Camideki imaml›¤› s›ras›nda meydana gelen bir olay üzerine yaz-
m›flt›r. Buna göre; ‹ranl› bir vaiz yan›l›p, peygamberler aras›nda fark olmad›¤›n›, Hz. Peygam-
berin de Hz. ‹sa’dan üstün olmad›¤›n› söylemifltir. Süleyman Çelebi bunun üzerine Hz. Pey-
gambere duydu¤u derin sevgi ve hürmet saikiyle “Mevlid”i yazm›flt›r. Vesiletü’l-Necat ad›yla
yaz›lan bir eser, halk aras›nda “Mevlid” ad›yla flöhret bulmufltur. Süleyman Çelebi 825’te
(1425) ölmüfltür.
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SÜLEYMAN RÜfiTÜ (SÜLEYMAN RÜfiTÜ ÇAKIN 1899-1974): Said Nursî Hazretleri-
nin sad›k hizmetkârlar›ndand›. Üstad› tan›d›ktan ve Risale-i Nur hizmetine çal›flmas› sebebiy-
le 1935 tarihinde Eskiflehir, 1943’te Denizli, 1958’de Ankara’da tutuklan›p hapsedildi. Hayat›
boyunca Risale-i Nur’lar›n yaz›lmas›nda, yay›lmas›nda büyük gayretleri oldu. Risalelerin lâhi-
ka mektuplar› içinde mektuplar› bulunmaktad›r.

-fi-

fiAH-I GEYLÂNÎ: Bak›n›z Abdülkadir-i Geylânî.

fiAH-I NAKfi‹BEND: As›l ad› Bahaeddin Muhammed B. Muhammed’ül Buharî’dir. fiah-›
Nakflibend olarak meflhur olan Bahaeddin’e bu ünvan›n ne zaman verildi¤i bilinmemekle be-
raber, devaml› olarak yap›lan gizli zikrin kalblerde vücuda getirdi¤i “nakfl”a izafeten verildi¤i
genel kabul görmüfltür. Muharrem 718’de (1318) Buhara yak›nlar›ndaki Kasr›arifan (Kasr›hin-
düvan) köyünde do¤du. Üç günlük bebek iken dedesinin mürflidi Baba Muhammed Semma-
si taraf›ndan manevî evlât olarak kabul edildi. Daha sonra Semmasi, onu müridi Emir Külal’a
teslim ederek tasavvuf terbiyesiyle yetifltirilmesini istedi. Bahaeddin, tarikat›n adap ve usulü-
nü ö¤rendi¤i s›ralarda, bir gece rüyas›nda, kendisinin do¤umundan bir as›r evvel vefat etmifl
olan Abdülhalik-› Gücdüvani’yi görür ve onun manevî flahsiyetine intisap eder. Evvelâ tasav-
vufu ö¤renip bilahare ilmî e¤itimini tamamlam›fl oldu¤undan, “Üveysî” lakab›yla an›lmaya
bafllan›r. Mezarl›¤› dolafl›rken yak›n zamanda vefat eden fieyhi Semmasi ve di¤er büyük zat-
lar› mana âleminde müflahede eder. Bu s›rada Gücdüvani Hazretlerinin kendisine, “Dinin emir
ve yasaklar›na uy, ruhsatlara ilgi gösterme, azimetlere sad›k kal, Peygamber (a.s.m.) ve Asha-
b›n›n yolundan git!” fleklindeki tavsiye ve ikazlar›, manevî âleminde büyük bir etki yapar. Bu
ikazlardan sonra hayat›nda ruhsatlar› de¤il de azimetleri (fetva yerine takvay› ) esas al›p, ceh-
rî zikirden hafî zikre yönelir. Mutat olarak devam ettirilen ve gizli zikirle sesli zikri bir arada ic-
ra eden müritlerin aksine Bahaeddin’in tamamen gizli zikirleri icra etmesi dikkat çeker, yan-
l›fl yapt›¤› düflüncesiyle fleyhe flikâyet edilir. Bunun üzerine Seyyid Külal; ona dokunmamala-
r›n›, memur oldu¤u fleyi yapt›¤›n› söyleyerek ikaz eder. Bilâhare art›k Bahaeddin’e verebile-
ce¤i bir fleyinin kalmad›¤›n›, gitmekte serbest oldu¤unu söyler. Bahaeddin e¤itimini tamam-
lad›ktan sonra köyüne döndü. Burada talebe yetifltirmeye bafllad›. ‹ki kez hacca gitti. 3 Rebi-
ülevvel 791’de (2 Mart 1389) 73 yafl›nda iken, do¤du¤u köyde Hakk›n rahmetine kavufltu.

fiAMLI HAFIZ TEVF‹K (TEVF‹K, fiAMLI TEVF‹K): As›l ismi Tevfik Göksü olan fiaml› Ha-
f›z Tevfik 1887 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda Barla’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Su-
bay olan babas› Veli Bey ile beraber yirmi y›l fiam’da kalmas›ndan dolay› “fiaml›” lakab›yla
an›lm›flt›r. Üstad›n, fiam’da Emeviye Camiinde verdi¤i vaaz› babas›yla birlikte dinlemifltir. Ba-
bas› ona Üstad› göstererek, “Bu zat meflhur bir zatt›r. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet ede-
ceksin” demifltir. Babas›n› bu sözü seneler sonra gerçekleflir. Üstat Barla’ya sürgün edildi¤i y›l-
larda ona talebe, Nurlara kâtip olur.

fiAZELÎ (1196-1258): On üçüncü as›rda yaflam›fl büyük ‹slâm alimlerindendir. Önce fen
bilimlerine merak salm›fl ve bu alanda önemli bir birikime sahip olmufl, daha sonra tasavvu-
fa yönelmifltir. Kuzey Afrika’da yaflam›flt›r, müntesipleri çok genifl bir alana yay›lm›flt›r. fiazili
tarikat›n›n kurucusu olarak kabul edilmektedir. Soyu, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) torunu
Hazreti Hasan’a (r.a.) dayand›r›lmaktad›r. As›l ad› Ali’dir. Kendisine Nureddin lakab› da verilmifl-
tir. Künyesi Ebü’l-Hasan Ali bin Abdullah bin Abdülcebbar fiazilî fleklindedir. Risale-i Nur’un
muhtelif yerlerinde ismi, imamlar ve aktablar aras›nda zikredilmekte, insanl›k âlemini nur-
land›ran mümtaz flahsiyetlerden biri olarak telâkki edilmektedir. Ali, 1196 y›l›nda Tunus’un
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fiazile kasabas›nda do¤du. Do¤du¤u flehre nisbeten fiazilî ünvan›yla meflhur oldu. E¤itimine
küçük yafltan itibaren memleketinde bafllad›. Fen ilimlerine ilgi duyarak bu alanda e¤itim gör-
dü. Özellikle kimya ile ilgili bilgiler üzerinde yo¤unlaflt› ve bu alanda önemli bir birikime sa-
hip oldu. ‹lmi tahsil noktas›nda önemli bir gayret gösterdi¤i gibi, daha fazla bilgi sahibi olmak
için Cenab-› Hakka dua ve niyazda bulundu. Müspet ilimlere ilgi duyan ve bu alanda yetiflen
Ali, bir süre sonra tasavvufa merak salmaya bafllad›. Dinî ilimlerden tefsir, f›k›h, hadis, usul,
nahiv, sarf ve lügat ilimlerini tahsil etti. Gitti¤i yerlerde bulunan âlimlerden dersler ald›. Ebü’l-
Hasan Ali, memleketine döndükten sonra ö¤rendiklerini insanlara anlatmaya ve onlar› do¤ru
yola davet etmeye çal›flt›. K›sa zamanda flöhretinin yay›lmas› ve çevresinde büyük topluluk-
lar›n oluflmaya bafllamas›na paralel olarak büyük bask›lara maruz kalmaya bafllad›. Büyük s›-
k›nt›lar çekti. Bir süre sonra da memleketini terk etmek zorunda kald› ve M›s›r’›n ‹skenderiye
flehrine hicret etti. Halk aras›ndaki itibar› giderek artt›. Birçok tan›nm›fl âlim kendi ilminden is-
tifade etmek ve kendisiyle görüflmek için yan›na geldi. Ebü’l-Hasan Ali defalarca Hacca gitti.
Yine bu gaye ile ç›kt›¤› 1258 y›l›ndaki yolculu¤u s›ras›nda M›s›r’da bulunan Hamisre’de (Ho-
maysira) vefat etti.

fiEM’Î: fiem’î’nin tam ismi fiem’î Günefl’tir. 1883’te Barla’da do¤du, 1974’te vefat etti. Bedi-
üzzaman’›n Mufl (Muj) Mescidinde zaman zaman müezzinli¤ini yapm›flt›.

fiEYH MUSTAFA: Bak›n›z: Mustafa Ertürk

fiEYH SA‹D: Nakflibendi fieyhi Mehmed Said Palevî. 1865’de Palu’da do¤du. Medrese e¤i-
timi gördü ve babas› fieyh Mahmud’un ölümü üzerine fleyh oldu. Palu’dan ayr›larak Erzu-
rum’un H›n›s kasabas›na yerleflen fieyh Said, do¤uda ününü ve sayg›nl›¤›n› art›rarak Zaza
Kürtlerinin lideri durumuna geldi. 1925’te kendi ad›yla an›lan ayaklanma bafllatt›. 

Bediüzzaman, kendisinden destek isteyen fieyh Said’e, böyle bir hareketten vazgeçmesini
ö¤ütlemifl, Müslüman› Müslümana k›rd›rma gibi vahim bir neticeyi do¤urucak bu hareketin
Allah indinde mesuliyeti mucip oldu¤unu hat›rlatm›flt›. 

fieyh Said, fiark ‹stiklâl Mahkemesi taraf›ndan idama mahkûm edildi. 29 Haziran 1925’de
Diyarbak›r’da as›larak idam edildi.

fiUAYB: Hz. fiuayb Tur-i Sina’n›n do¤usunda bulunan Medyen ve Eyke ahalisine peygam-
ber olarak görevlendirilmifltir. Soyu Hz. ‹brahim (a.s.) ve Hz. Salih’e (a.s.) uzan›r. Hz. Musa (a.s.)
M›s›r’dan ayr›ld›ktan sonra Hz. fiuayb’›n (a.s.) yan›nda on y›l kadar kalm›fl ve büyük k›z› ile ev-
lenmifltir. Gönderildi¤i Medyen ve Eyke halk› Hz. fiuayb’› (a.s.) dinlemedikleri gibi onu alaya al-
m›fllard›r. Bunun sonucu olarak Medyen halk› büyük bir zelzele ile, Eyke halk› ise serinlemek
üzere alt›na kofltuklar› buluttan üzerlerine ya¤an ateflle helak olmufllard›r. Hz. fiuayb (a.s.)
kendine inananlarla birlikte Mekke’ye gitmifl ve orada bir müddet yaflam›flt›r. Üç yüz yaflla-
r›nda Mekke’de vefat ederek Rükn ve Makam aras›nda yer alan bölgeye defnedilmifltir.

-T-

TAH‹RÎ MUTLU: (1900-1977): Said Nursî Hazretlerinin sad›k, has ve yak›n talebelerinden-
dir. 1943 y›l›nlda Denizli, 1948’de Afyon cezaevinde Bediüzzaman’la birlikte hapsedildi. Risa-
le-i Nur’un yaz›lmas›nda, matbaalarda bas›l›p neflredilmesinde çok yo¤un ve ciddî çal›flmala-
r› oldu. Üstad›na ve Risale-i Nur’a olan sadakat› sars›lmayan sebat ve azminden dolay› Bedi-
üzzaman Hazretlerinin dualar›na ve övgüsüne mazhar oldu. 77 yafl›nda iken Hakk›n rahmeti-
ne kavufltu. 
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TAHS‹N BEY (TAHS‹N UZER): 1879’da Selanik’te do¤du. Van, Erzurum, fiam ve ‹zmir’de
valilik görevinde bulundu. I. Dönem ‹zmir milletvekili seçildi. Risalelerde kendisinden daha
çok Van valisi olarak bahsetilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, ‹zmir milletvekili olarak mec-
lise giren Tahsin Bey taraf›ndan Ankara’ya davet edilmifltir.

TENEKEC‹ MEHMED EFEND‹: Risale-i Nur’un Ispartal› talebelerinden olup güzel hat ve
yaz› yazma kabiliyetine sahipti. Tenekeden kap ve öteberi yapmakla meflgüldü. Bunlar›n ya-
n›s›ra Risale-i Nur’un yaz›lmas› ve neflredilmesine gayret ve çabalar› oldu. 80 küsür yafl›nda
vefat etti.

TEVF‹K: Bak›n›z fiaml› Haf›z Tevfik.

-U-

UBEYD: Bediüzzaman Hazretlerinin ablas› Dürriye Han›m›n o¤ludur. Bediüzzaman Hazret-
lerinin di¤er talebeleri ile birlikte Ruslara karfl› Bitlis savunmas›nda flehit düflmüfltür. Bediüz-
zaman, o zaman henüz on yedi yafl›nda olan ye¤eni ve talebesi Ubeyd hakk›nda övgü dolu
ifadeler kullanm›fl ve onun kendi bedeline flehit oldu¤unu belirtmifltir.

-Ü-

ÜMM‹ S‹NAN (?-1657): Ümmi Sinan veya gerçek ad›yla Yusuf (‹brahim) Antalya’n›n El-
mal› ilçesinde do¤du. Do¤um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hayat› ile ilgili yap›lan arafl-
t›rmalardan baz›lar›na göre 1563-1567 y›llar› aras›nda do¤du¤u tahmin edilmektedir. Medre-
se e¤itimini gördükten sonraki dönemde Halvetî büyüklerinden olan fieyh Ero¤lu Nuri’ye ba¤-
land›. Medresede ilimle meflgul olurken buradan ayr›l›p tasavvufa yönelmesinde gördü¤ü bir
rüyan›n etkisi oldu¤u belirtilmektedir. Bu flahs›n vefat›ndan sonra da yerine geçerek insanla-
r› irflat etmeye bafllad›. fiöhreti saray çevresine kadar yay›lan Ümmi Sinan, gündüzleri kendi
ismiyle an›lan medresede ders verdi. Geceleri ise zaman›n› tasavvufa ay›rarak vaaz ve nasi-
hatlerde bulundu. ‹nsanlar› irflat etmekle meflgul olurken çok say›da fliir kaleme ald›. fiiirlerin-
den oluflan iki eser vücuda getirdi. Tahminen doksan y›l gibi uzun bir ömür yaflad›ktan son-
ra baz› kaynaklara göre Elmal› ve baz›lar›na göre de ‹stanbul’da vefat etti (1657). 

ÜZEYR (a.s.): Kur’ân-› Kerim’de ad› geçmekle birlikte peygamber olup olmad›¤› hakk›nda
tart›flma olan bir zatt›r. Yine Kur’ân-› Kerim’de, Yahudilerin ona Allah’›n o¤lu iftiras›nda bulun-
duklar›ndan bahsedilmektedir. 

-V-

VEYSEL KARANÎ: Peygamber Efendimiz zaman›nda yaflam›fl büyük veli. As›l ismi Üveys
bin amir el-Karni’dir. Yemen’in Karn köyünde do¤du; do¤um tarihi tam olarak bilinmemekte-
dir. Hicri 37 (657) y›l›nda flehit edildi. Peygamber Efendimizin sa¤l›¤›nda Müslüman oldu. Fakat
onu göremedi¤i için Sahabi olamad›. Tabiinin büyüklerinden oldu¤u hadis-i flerif ile bildirildi.
Veysel Karani Yemen’de deve güder, geçimini onunla sa¤lard›. En önemli vasf› Peygamber
Efendimize olan aflk›, ibadete canla baflla devam› ve annesine olan sayg› ve sevgisidir. Pey-
gamber Efendimiz vefat›na yaklafl›nca, h›rkas›n›n Veysel Karani’ye verilmesini istedi ve vefa-
t›ndan sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan h›rka ona teslim edildi. Veysel Karani’ye he-
diye edilen h›rka-i flerif günümüzde ‹stanbul-Fatih’deki H›rka-i fierif Camiinde her sene Rama-
zan ay›nda ziyarete aç›lmaktad›r.
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YAKUB (a.s.): Hz. ‹brahim’in (a.s.) o¤lu Hz. ‹shak’›n (a.s.) o¤ludur. Kenan bölgesine pey-
gamber olarak gönderilmifltir. Hz. Yusuf’un (a.s.) babas›d›r. Lakab› ‹srail oldu¤undan onun so-
yundan gelenlere ‹srailo¤ullar› denilmifltir. Büyük o¤lunun ad› Yehud oldu¤undan bunlara Ya-
hudi denilmifltir. Hz. Yakub (a.s.) uzun bir ayr›l›ktan sonra ömrünün son zamanlar›n›, M›s›r azi-
zi olan o¤lu Hz. Yusuf’un (a.s.) yan›na giderek M›s›r’da geçirmifltir. Vefat ettikten sonra, baba-
s› Hz. ‹shak’›n (a.s.) fiam yak›nlar›nda bulunan kabrinin yan›na defnedilmifltir. Kur’ân-› Kerim’de
Yusuf Suresinde, onun flefkatinden kaynaklanan hissiyat› en parlak hakikat olarak nazar-› dik-
kate verilmifl ve kendisinden övgüyle bahsedilmifltir.

YAHYA: Hz. Zekeriya’n›n (a.s.) o¤lu olan Hz. Yahya (a.s.), Kur’an-› Kerim’de ad› geçen ve
‹srailo¤ullar›na gönderilen peygamberlerdendir. Önceleri Tevrat’a göre amel eden Hz. Yahya
(a.s.), ‹ncil gelince ‹ncil’e göre amel etmeye bafllam›flt›r. Hz. Yahya’y› Tevrat’a göre amel etme-
di¤i için flehit etmifllerdir.

YE’CÜC-ME’CÜC: Kur’ân ve hadislerde k›yamete yak›n zamanda ç›kaca¤› belirtilen, orta-
l›¤› fitne, fesat ve anarfliye bo¤acak olan k›sa boylu çapulcu iki kavmin ad›d›r. 

YUNUS (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen Hz. Yunus (a.s.) ‹srailo¤ullar›na gönderilen pey-
gamberlerdendir. Musul yak›nlar›nda bulunan Ninova halk›na peygamber olarak gönderilmifl-
tir. Yunus ‹bni Metta ad›yla meflhur olan Yunus (a.s.), kendisini bal›k yuttu¤undan dolay›
Kur’ân-› Kerîm’de Zennun ve Sahib-i Hut ünvanlar›yla zikredilir. Otuz yafllar›nda peygamber
olarak görevlendirilen Hz. Yunus (a.s.), halk›n› otuz üç sene hakka davet etmifl, ancak kendi-
sine sadece iki kifli iman etmifltir. O da flehri terk edince, halk› gelecek bir azaptan korkup
kendisine iman etmifllerdir. Hz. Yunus da tekrar geri dönerek irflada devam etmifltir.

YUSUF (a.s.): Hz. Yusuf, Hz. Yakup’un en küçük o¤ludur. Hz. Yakup’un (a.s.) on iki o¤lu
vard›. En küçükleri ve en güzelleri Hz. Yusuf olmas› nedeniyle, babas›n›n ona karfl› daha faz-
la bir flefkati ve sevgisi vard›. Kardeflleri babalar›n›n ona karfl› afl›r› flefkati ve sevgisini k›ska-
narak, bir yolunu bulup onu Kenan bölgesinde bir kuyuya att›lar. O civardan geçen bir ker-
van taraf›ndan kuyudan ç›kart›lan Hz. Yusuf (a.s.) M›s›r’a götürüldü ve M›s›r Azizine sat›ld›. Ya-
fl›n›n ilerlemesiyle güzelli¤i artan ve bütün dikkatleri üzerine toplayan Hz. Yusuf (a.s.), M›s›r
Azizinin efli Züleyha’n›n iftiras›na u¤rayarak hapse at›ld›. Bir müddet hapiste kald› ve orada
iken kendisine peygamberlik verildi. Hapiste kald›¤› esnada gece gündüzün birbirinden fark
edilememesi nedeniyle namaz vakitlerinin tayininde güçlük çekiyordu. ‹lk saat onun taraf›n-
dan M›s›r zindanlar›nda icat edilmiflti. M›s›r hükümdar›n›n bir rüyas›n› güzel bir flekilde tabir
etti¤i için zindandan ç›kar›lmas›na emir verildi. Hz. Yusuf ise suçsuzlu¤unun ispat edilmesin-
den sonra bu davete icabet edece¤ini bildirdi. Suçsuz oldu¤u 12 sene zindan hayat› sonunda
böylece anlafl›lm›fl oldu. M›s›r Azizinin ölümü sebebiyle iyice ç›kmaza giren maliye ifllerine,
hükümdar taraf›ndan görevlendirildi ve Züleyha ile nikâh› yap›ld›. M›s›r Azizli¤i s›ras›nda Ke-
nan’da bulunan babas› Hz. Yakup ve kardefllerini M›s›r’a getirtti ve oraya yerleflmelerini sa¤-
lad›. Hz. Yusuf (a.s.) 120 yafl›nda iken vefat etti. Hz. Yusuf (a.s.) dünya saltanat›na eriflmifl; an-
ne, baba ve kardefllerine tekrar kavuflmufl oldu¤u saadetli bir durumda iken ölümünü iste-
mesi sebebiyle, Kur’ân-› Kerîm’de övgüyle ve s›dd›k›yet ünvan›yla yad edilmifltir.

-Z-

ZEMB‹LL‹ AL‹ EFEND‹ (?-1525): Risale-i Nur’da cin ve insin fleyhülislâm› olarak zikredilen
(fiualar, 335.) Zembilli Ali Cemali Efendi, Karaman’da do¤mufltur. Kaynaklarda do¤um tarihi
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hakk›nda yeterince bilgi verilmemektedir. II. Bayezit, I. Selim ve I. Süleyman zamanlar›nda
fleyhülislâml›k yapan Ali Cemali Efendi, padiflah›n s›n›rs›z yetkilerini dinin adalet anlay›fl› çer-
çevesinde s›n›rlamas›yla tan›nm›flt›r. 1503 y›l›nda bafllad›¤› fleyhülislâml›k görevini vefat›na
kadar devam ettirdi. Yavuz Sultan Selim, saltanat› boyunca onu makam›nda tuttu. Dengeli ve
temkinli tav›rlar›yla Yavuz Sultan Selim’in birçok haks›z ve yersiz hatas›n› önledi. Kaynaklar,
Ali Cemali Efendi’nin fikirlerini müdafaa konusunda pervas›zl›¤›, hatas›n› gördü¤ü flahs›n padi-
flah dahi olsa yüzüne karfl› söylemekten çekinmedi¤i, yanl›fl hareketleri vaki olan padiflah›n
huzuruna aniden girmekten çekinmedi¤i konusunda hemfikirdirler. Birçok kiflinin haks›z ye-
re idam edilmesine mani oldu. Azledilen baz› devlet memurlar›n›n görevlerine iade edilmele-
rini sa¤lad›. Dürüstlü¤ünü ve cesaretini hiçbir zaman yitirmeyen, do¤rular› ömrünün sonuna
kadar söylemekten çekinmeyen Zembilli, bu özelli¤ini Kanunî zaman›nda da devam ettirdi.
Zühd ve takva sahibi olup bütün ömrünü ilim, ibadet, ders ve fetva vermeye hasretti. Kendi-
sinden fetva isteyenlere kolayl›k olsun diye, gündüzleri evinin penceresinden zembil sark›t›r
ve akflama kadar bekletirdi. Müflkülü olanlar yazd›klar› pusulalar› zembile b›rak›rlard›. “Zem-
billi” lakab› iflte bu durumundan dolay› kendisine verildi ve bu lakapla meflhur oldu. Son dö-
nemlerinde epey yafllan›p hastalanmas›na ra¤men görevinden al›nmayarak kendisine fetva
verme konusunda vekâlet etmek üzere, Mevlâna fieyh Muhiddin Muhammed bin Bahaeddin
ve fieyh Abdülkerim Kadirî, Kanunî taraf›ndan atanm›fllard›r. Bu durum Padiflah›n kendisine ne
kadar de¤er verdi¤inin çok önemli bir göstergesidir. ‹stanbul’da 1525 y›l›nda vefat etti. Zey-
rek’te yapt›rd›¤› mektebinin yak›n›ndaki mezarl›¤a defnedildi. Hanefi f›kh›na dair “el-Mutah-
harat” (el-Muhtarat el-fatavi) adl› eseri mevcuttur. Di¤er eserleri; Muhtasar el-hidaye, Adabü’l-
avsiya (muhtemelen bu eser o¤lu Fudayl Efendi’ye aittir), Risale fi hakk al-davaran.

ZÜBEY‹R GÜNDÜZALP (1920-1971): Kafkas as›ll›, Konya’n›n Ermenek ilçesine yerlefl-
mifl bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya geldi (1920). As›l ad› Ziver olup Üstad, Zübeyir bin Av-
vam Hazretlerine atfen ismini Zübeyir olarak de¤ifltirmifl ve bu isimle tan›nm›flt›r. ‹lkö¤retimi-
ni Ermenek’te yapt›ktan sonra ortaokulu Silifke’de okuyup bitirdi (1939). Bu tarihten itibaren
önce Ermenek’te sonra Konya’da posta-telgraf muhabere memuru olarak çal›flt›. Konya’da
bulundu¤u s›ralarda Nurlarla tan›flt› ve ömrünün sonuna kadar iman hizmetini en güzel flekil-
de ifa etti. Emirda¤’da Üstad’› ziyaret edip (1946) yan›nda kalmak istedi¤ini bildirdi. Memuri-
yetine devam etmesi, daha sonra yan›na al›naca¤› cevab›n› ald›. 1948’de Afyon’da tutuklana-
rak Bediüzzaman’la birlikte alt› ay hapis yatt›. Bu tarihten itibaren Üstad’›n vefat›na kadar hep
yan›nda kald›. Üstad’la hapis yatarken yanl›fll›kla serbest b›rak›ld›¤›nda bu f›rsattan yararlan›p
özgürlü¤üne kavuflma flans›na sahipti, ancak o, yap›lan yanl›fll›¤a itiraz ederek tahliyeyi en-
gelledi ve böylece Üstad’›ndan ayr›lmad›. Nurcular›n takibata u¤rad›¤›, kanunsuz bir flekilde
tutukland›klar›, eziyet gördükleri hengâmda, Risale-i Nur’lar› okudu¤unu söyleyerek kendi
kendini ihbar etti. Her halükârda iman hakikatlerini mahkumlara, savc›lara, hâkimlere izah
ediyordu. Çünkü, onun tespitlerine göre Risale-i Nur’lar› okuyan hâkimler, yanl›fl hüküm ver-
mezlerdi. Nitekim Risale-i Nur’lar ve Nurcular hakk›nda aç›lan yüzlerce dava, beraatla netice-
lendi. Zübeyir Gündüzalp’in hizmetteki yerini Bediüzzaman Hazretlerinin, “Zübeyir bana ‘Mer-
hum biraderzadem Abdurrahman yerine verilmifltir’ diye manevî ihtar ald›m. Hakiki fedakâr
Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete fliddetli ihtiyac›n zaman›nda buraya imdada geldi...” ifadele-
rinde görmekteyiz. 27 May›s 1960 ‹htilâlinden sonra memleketi olan Ermenek’te mecburî ika-
mete tâbi tutuldu. Burada bir süre kald›ktan sonra, gizlice Ermenek’ten ayr›larak Ankara’ya
gitti. Alt› ay kadar Ankara’da kald› ve 1961’de ‹stanbul’a geldi. 2 Nisan 1971 tarihinde ‹stan-
bul’da vefat etti. Üstad Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra “meflveret sistemi”ni tesis et-
ti. Hizmeti meslek ve meflrep aç›s›ndan flekillendirdi. Risale-i Nur Külliyat›n›n neflri, ‹ttihat
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mecmuas›, Yeni Asya gazetesi ve Yeni Asya Yay›nevinin kurulmas› gibi yay›n faaliyetlerini
bafllatt›.

ZÜLKARNEYN: Zülkarneyn’den, Kur’ân-› Kerim’de Kehf Suresinin 83-101. ayetlerinde söz
edilmektedir. Bu ayetler; Mekke’de insanlar aras›nda fitne ç›kar›p, mü’minleri zor durumda b›-
rakmak için çal›flan kimselerin baz› eski din âlimlerinden ö¤rendikleri tarihî olaylarla ilgili ola-
rak, Peygamber Efendimizi (a.s.m.) zor durumda b›rakmak maksad›yla soru sormalar› üzerine,
nazil olan ayetlerdir. Bu ayetlerden anlad›¤›m›za göre; Cenab-› Hak, Zülkarneyn’e yeryüzünde
sür’atle her yere ulaflma ve fethetme imkânlar›n› sa¤layarak güçlü k›lm›flt›r. Zülkarneyn, ön-
ce bat›ya yönelerek Atlas Okyanusu civarlar›na kadar ulaflt›. Burada Güneflin, sislerle kapl› de-
niz ufkunda, sanki balç›kl› bir su gözesine gömülür gibi batt›¤›n› müflahede etti. Atlas Okya-
nusu k›y›lar›nda yaflamakta olan insanlar Allah’a inanm›yorlard›. Allah, bu kavme nas›l davra-
naca¤› konusunda, onu serbest b›rakt›. O da bu insanlara haks›zl›k edeni cezaland›rarak Rab-
bine gönderece¤ini ve Allah kat›nda korkunç bir cezan›n uygulanaca¤›n› söyledi. ‹man edip
iyi davranan kimseler de mükâfatland›r›lacak ve güzel karfl›l›k göreceklerdi. (Kehf Suresi, 83-
88.) Bat›daki ülkelerde hâkimiyetini tesis edip irflad ve ikaz vazifesini bitirdikten sonra do¤u-
ya yönelen Zülkarneyn tekrar büyük bir denizle karfl›laflt›. Müfessirler bu büyük denizin Hint
Okyanusu veya Hazar Denizi oldu¤u üzerinde durmaktad›rlar. Bir baflka ifadeyle Zülkarneynin
hükümranl›¤› Atlas Okyanusundan Hind Okyanusuna ve Hazar Denizine kadar yay›lm›flt›. Do-
¤uya do¤ru gittikçe iki da¤ silsilesinin ard›nda, o ana kadar hiç bilmedi¤i bir dille konuflan bir
kavimle karfl›laflt›. Bu kavim, Ye’cüc ve Me’cüc ad›n› verdikleri bozgunculardan kendilerini
kurtarmalar› konusunda ondan yard›m istedi. Bu yard›ma karfl›l›k çok k›ymetli hediyeler ve-
receklerini ve yüklü bir vergi ödeyeceklerini bildirdiler. Zülkarneyn, “Rabbimin beni içinde bu-
lundurdu¤u nimet ve kudret daha hay›rl›d›r” diyerek, vergi vermelerine gerek olmad›¤›n›,
kuvvetleriyle destek olmalar›n›n yeterli oldu¤unu söyledi. Zülkarneyn’in idaresinde, afl›lmas›
mümkün olmayan bir seddi infla ettiler. Böylece tehlikelerden ve sald›r›lardan korunmufl ol-
dular. (Kehf Suresi, 89-97.) Zülkarneyn ile ilgili olarak, bir çok yorum yap›lm›flt›r. Peygamber
olup olmad›¤›, ne zaman ve nerede yaflad›¤› müfessirler aras›nda oldu¤u gibi, araflt›rmac›lar
aras›nda da tart›flma konusu olmufltur. Özellikle Milâttan önceki tarihî kaynaklar›n yetersizli-
¤i, aranan cevaplar›n bulunmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Tart›fl›lan konulardan birisi de Zülkar-
neyn’in, Yunanl› hükümdar ‹skender-i Rumî olup olmad›¤›d›r. Zülkarneyn’in isim de¤il de lâ-
kap olmas›, tart›flmalar› biraz daha zorlaflt›rm›flt›r. Zülkarneyn, Arapça bir kelime olarak mali-
kiyet ön eki olan “zü” boynuz, perçem, zaman, tepe, anlamlar›na gelen “karn” ve iki anlam›n-
daki son ek “eyn”in birleflmesinden meydana gelmifltir. Baz› tarihçilerin onun ‹skender oldu-
¤unu kabul etmelerine ra¤men, daha önce yaflam›fl olmas›, “Zü” tabirinin Yemen hükümdar-
lar› taraf›ndan kullan›lmas›, Zülkarneyn’in ‹skender-i Rumî olmad›¤›n›n önemli delillerindendir.
E¤er bu tarihçilerin tesbiti do¤ru ise Zülkarneyn ünvan›n› tafl›yan ve Büyük ‹skender olarak
bilinen cihangirin ‹skender-i Rumî olmad›¤› kabul edilmelidir. Zülkarneyn’in peygamber oldu-
¤una hükmeden âlimler, Kur’ân-› Kerim’de geçen, “Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek ve-
ya haklar›nda iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik” (Kehf Suresi, 86.) nidas›ndan hareket et-
mektedirler. Bu müfessirlere göre Allah’›n hitab› vahiy ile olur, vahiy de sadece peygamber-
lere gönderilir. Dolay›s›yla peygamber oldu¤u aç›kt›r. Di¤er taraftan, bu nidan›n ilham nevin-
den olabilece¤ini veya o dönemde yaflayan bir peygamber vas›tas›yla yap›lm›fl olabilece¤ini
kabul edenler de vard›r. Böylece, Zülkarneyn’in nebili¤i tart›flmal› olmakla beraber, üstün flah-
siyeti hakk›nda hiç bir kuflku yoktur. ‹cra etti¤i idare, kendisinden sonra da as›rlar boyunca
örnek teflkil ederek, insanlar›n huzurunu ve saadetini gaye edinen üstün vas›fl› adil hüküm-
darlar›n hayalini iflgal eden bir gaye haline getirilmifltir.
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ZÜLK‹FL: Kur’ân-› Kerim’de iki yerde ad› geçmektedir. Hz. ‹lyas’dan (a.s.) sonra yirmi befl
yafl›nda peygamber olarak görevlendirilmifltir. Alt› y›l nübüvvet görevinde bulunmufltur. Al-
lah’›n büyük bir feyz ve nasibine mazhar oldu¤u için, ona Zülkifl nam› verilmifltir. “Kifl” haz,
nasip manas›na gelmektedir. Bütün gün oruç tutmay›, geceleri de ibadet etmeyi ve insanlar
aras›nda hiç öfkeye kap›lmadan adaletle hükmetmeyi tekeffül ederek hayat›n› geçirmifltir.
Peygamberli¤i konusunda farkl› görüfller ortaya at›lm›flt›r. Bir k›s›m alimler onun veli bir zat
oldu¤unu, baz›lar› ise Zülkifl lakab›n›n Hz. ‹lyas (a.s.) yahut Hz. Yufla (a.s.) yahut da Hz. Zekeri-
ya’›n (a.s.) lakab› oldu¤unu söylemifllerdir.

®
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AD‹LCEVAZ: Adilcevaz, Van gölünün k›y›s›nda Bitlis iline ba¤l› bir ilçedir. Tarihî yön-
den oldukça zengin de¤erlere sahip olan ilçe M.Ö. 2000 y›l›nda Urartular›n yerleflim
merkezi olmufltur. ‹lçenin kuzeyinde Urartulara ait Kef Kalesi Adilcevaz’da medeniyetin
ve uygarl›¤›n çok eski tarihlerde bafllad›¤›n› gösterir. 1914 y›l›na kadar Osmanl›lar›n
hakimiyetinde kalan Adilcevaz bu tarihte Rus’lar›n iflgaline u¤ram›fl, bunun sonucunda
ilçe halk› Anadolu’nun muhtelif yerlerine göç etmifltir.1918 tarihinde yap›lan Gümrü Ant-
laflmas› ile bu topraklar üzerinde tekrar Türk hakimiyeti kurulmufl, halk tekrar Adil-
cevaz’a geri dönmüfltür.

AFR‹KA: Yüzölçümü itibar›yla dünyan›n üçüncü büyüklükte k›t’as›d›r. Nüfusunun
ço¤unlu¤unun siyah ›rk olmas› nedeniyle “Siyah K›t’a” olarak da an›l›r.  Ülkede büyük
dinlerin yan› s›ra pek çok din ve inan›fl bulunmaktad›r. Irk bak›m›ndan da kavim yaflay›fl›
hakim olan k›t’ada ‹slâmiyet önemli bir yer tutmaktad›r.  Habeflistan hicretleriyle
‹slâmiyetin girdi¤i Afrika k›t’as›, özellikle Bat›l› ülkelerin sömürge çal›flmalar›nda birinci
s›ray› al›r. ‹slâmiyetle geliflen ve ilerleyen fikrî ve ilmî yap›, Bat› sömürgecili¤i nedeniyle
gerilemifl bulunmaktad›r. 

AFYON: Ayfon’un nüfusu 900 bine yak›nd›r. Yüzölçümü olarak 14.555 km2 ’dir. Af-
yon ad›n› 2300 y›ldan beri ekilen haflhafl bitkisinden alm›flt›r. M.Ö. 7000 y›l›ndan baflla-
yarak günümüze kadar yerleflim yeri olan ilin s›n›rlar› içinde Hitit, Frig, Grek, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanl› gibi uygarl›klar egemen olmufltur. Selçuklu Türklerinin 1071
y›l›nda Anadolu’yu fethetmeleri sonucunda Afyon Türklerin hakimiyetine girmifltir.

A⁄RI DA⁄I: Türkiye’nin en yüksek tepesine sahip da¤›d›r. Yüksekli¤i 5137 metredir.
Do¤u Anadolu bölgesinde; ‹ran ve Ermenistan s›n›r›na yak›nd›r. Tevrat ve Zebur gibi kut-
sal kitaplarda ve baz› eski kaynaklarda ad› ararat da¤› olarak geçmektedir. 

A⁄RUS: Bak›n›z ATABEY.

ANADOLU: Türkiye’nin topraklar› hem Asya, hem de Avrupa k›t’alar›nda yer almak-
tad›r. Topraklar›m›z›n en büyük k›sm› Asya’dad›r ve genel “Anadolu” olarak isimlendirilir.
Büyük medeniyetlerin yaflad›¤› dünyan›n en eski yerleflim yerlerinden olan Anadolu’nun
üç taraf› denizle çevrilidir. Toproklar› üç k›t’aya yay›lan Osmanl› ‹mparatorlu¤unun y›k›l›fl›
ile ‹stiklâl Savafl› sonras› yeni Türkiye Cumhuriyeti Anadoyu üzerinde tesis edilmifltir.

ANKARA: Orta Anadolu’nun merkezinde eski bir yerleflim yeridir. Eski ismiyle
Engürü, flimdiki ad›yla Ankara, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de baflflehridir.
Yak›n tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kurtulufl  Savafl› esnas›nda bütün vatan-
perverlerin topland›¤› ve millet meclisinin kurularak yeni devletin temellerinin at›ld›¤› bu
Anadolu kenti yap›lan imar hareketleri ile son derece modern bir baflkent hüviyetini
kazanm›flt›r. Kurtulufl  Savafl› s›ras›nda  Bediüzzaman Said Nursî’nin de davet edildi¤i
Ankara, sonraki y›llarda da Nurculuk hareketinin içinde yer alm›flt›r.

BARLA LÂH‹KASI YER B‹LG‹LER‹



662 | BARLA LÂH‹KASIYER B‹LG‹LER‹

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda
insanl›k tarihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl,
medeniyetler y›k›lm›flt›r.  En önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r.
Mukaddes mekânlar›n ve flehirlerin yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da
bulunmaktad›r.

ATABEY: 5000 y›ll›k tarihî bir geçmifle sahip olan Atabey, Hitit, Iyon, Selefkos, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinin önemli bir yerleflim merkezi olma özelli¤ini
korumufl ve o dönemlere ait izleri günümüze kadar tafl›yabilmifltir. Atabey’in Nurlarla
ilgisi Üstad Bediüzzaman’›n takdir ve iltifat›n› kazanan ve Nur Kahramanlar› dedi¤imiz
vefakâr, fedakâr Nur Talebelerinin bir ço¤unun bu beldeden olmas›d›r. Bir k›sm›n›n isim-
leri flöyle: Sabri Arseven (‹skele memuru, Hulûsi-i Sâni veya Santral Sabri lâkaplar›yla da
an›l›r.), Tahirî Mutlu A¤abey, Haf›z Ali, ‹slâmköylü Abdullah, Küçük Ali, Lütfü, Abdullah
Çavufl, Mesut, Zühtü ve daha inceleri. Allah hepsine rahmet eylesin.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  siyaset
ve medeniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye
Cumhuriyetinin fikir, kültür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n
ortalar›ndan itibaren Türk insan› Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale
gelmifltir. fiu anda Müslümanl›k, Avrupa’n›n pek çok ülkesinde resmî din olarak tan›n-
makta; pek çok Avrupa kuruluflu ve önemli kiflileri de ‹slâmiyetle yak›ndan ilgilenmek-
tedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma hamiledir” ifadesi de yerini bulmaktad›r.

AYDIN: Ege bölgesinde yer alan bir ilimizdir. ‹zmir, Manisa, Denizli, Mu¤la illeri ve Ege
Denizi k›y›lar› ile çevrilidir. Büyük Menderes Ovas›, Çine Ovas› ve Büyük Menderes Nehri
ve Bafa Gölünün bir k›sm› bu flehrin s›n›rlar› içindedir. Topraklar›n›n % 63’ü da¤l›kt›r. fiehir
Türkmenler taraf›ndan kurulmufl, 1186 y›l›nda Selçuklular›n 1300 y›l›nda
Ayd›no¤ullar›n›n, 1426 y›l›nda da Osmanl›lar›n eline geçmifltir. 1923 y›l›nda il hüviyeti
kazanan flehir zengin bir kültürel birikime sahiptir.  

-B-

BA⁄DAT: Irak’›n baflkentidir. fiehir Dicle Irma¤›n›n iki yakas›nda yer al›r. Tarihte,
Babiller ve Sasaniler gibi pek çok medeniyete baflkentlik yapt›. ‹klimin mutedil ve ticarî
yollar›n üzerinde olmas› flehri her zaman cazip k›lm›flt›r.  Ba¤dat Harun Reflit döneminde
refah›n doru¤una ulaflt›. 1534 y›l›nda Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Osmanl› toprak-
lar›na kat›ld›. 1. Dünya fiavafl›nda ‹ngilizlerin iflgaline u¤rayan Ba¤dat 1921’de kurulan
ba¤›ms›z Irak Krall›¤›n›n baflkenti oldu. Krall›¤›n 1958’de y›k›lmas›ndan sonra kurulan Irak
Cumhuriyetinin de baflkentli¤i devam etmektedir. 

BA⁄SUYU: Ba¤›n içinden ç›kt›¤› için bu ad› alm›flt›r. Bilinen üç tane Ba¤suyu vard›r.
Bunlar Isparta’da, Barla’da ve E¤ridir’dedir. Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde ismi geçen
ve Cennet Bahçesi olarak olarak adland›r›lan S›dd›k Süleyman’›n bahçesi de bunlardan
biriydi ve Ba¤suyu olarak biliniyordu.
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BARLA: Isparta ili, E¤irdir ilçesine ba¤l› olan Barla, E¤irdir’in 25 km kuzeybat› uzant›s›,
18 km k›y› fleridi olan 3052 nüfuslu 104 Km2 yüzölçümlü güzel bir yerleflim yeridir.
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri  1926 ile 1934 y›llar› aras›nda  burada sürgün
yaflam›flt›r. Risale-i Nur Külliyat›n›n büyük bir bölümünün telif edildi¤i Barla, flu anda Nur
Talebelerinin oldu¤u kadar halk›m›z›n da ra¤bet etti¤i güzel vatan köflelerinden birisidir.
Huzur ve sükûnet arayanlar›n kolayca gidebilecekleri bir mekân olan Barla’da temiz kon-
aklama tesisleri bulunmaktad›r.

BURDUR: ‹lin tarihi M.Ö.7000 y›llar›na inmektedir 1071 Malazgirt Meydan
Muharebesinden sonra bölge; s›ras›yla Selçuklular, Hamito¤ullar› ve Osmanl›lar›n
hakimiyeti alt›na girmifltir. Bat› Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri aras›nda
iklim,jeolojik yap› bak›m›ndan bir geçit alan› olan Burdur ili; tarihî hadiselerde de, bil-
hassa Pisidia, Roma ve Selçuklular devrinde de bir geçit alan› olmufltur. Mevcut antik
flehirler ve hanlar, daha çok yerleflimden ziyade, Ege k›y›lar›nda bulunan Efes ve Berga-
ma gibi büyük tarihî yerleflim yerleri ile, Side, Aspendos gibi Bat› Akdeniz sahilinde bulu-
nan büyük ve tarihî yerleflim yerleri aras›nda gerek savafllar, gerek idarî yönden ve
gerekse o zaman›n sportif temaslar› yönünden de bir geçit alan›d›r. Selçuklular devrinde
de ilin, bilhassa Bucak ‹lçesi civar›, Akdeniz’de bulunan Alanya ve Antalya’n›n, Konya ile
ba¤lant›s› bak›m›ndan bir geçit alan› olmufltur. Bundan dolay›d›r ki, Burdur ili; folklorun-
da, kültüründe, sosyal yaflant›s›nda, hatta ekonomisinde oldu¤u gibi, bugün de önemli
bir transit merkezidir. Bat›dan, Orta Anadolu’dan, Akdeniz’e, hatta Fethiye gibi güney Ege
sahillerine giden bütün yollar Burdur ilinden geçer. Do¤al ve tarihi zenginlikler, iklim,
folklor, tar›m, tabiat gibi turizm unsurlar›, Burdur’a bir çok bölgemizden daha fazla avan-
taj sa¤lamaktad›r. Türkiye turizminde önemli bir yeri olan Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu
bölgeleri aras›nda tabiat güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve folklor olmak üzere üç önem-
li turizm unsuru buray› bir turistik cazibe merkezi haline getirmektedir. Burdur, Göller
bölgesinin karakteristi¤ini en güzel flekilde aksettiren ilimizdir. 

BURSA: Marmara Denizinin güneydo¤usunda bulunan bir ilimizdir. Do¤usunda Bile-
cik, Adapazar›; kuzeyinde Izmit, Yalova, ‹stanbul ve Marmara Denizi; güneyinde Eskifle-
hir, Kütahya; bat›s›nda Bal›kesir bulunmaktad›r. ‹lin topraklar›n›n % 35’ini da¤lar kapla-
maktad›r. 2543 m yüksekli¤indeki Uluda¤ Bursa ili s›n›rlar› içinde yer almaktad›r. Tarihi
befl bin y›l öncesine kadar uzanan bursa ilinin önceki ismi Prusa’d›r. Bursa, Osman Beyin
o¤lu Orhan Bey taraf›ndan 6 Nisan 1326 y›l›nda fethedilerek Osmanl› topraklar›na
kat›lm›flt›r. fiehir fethedildikten sonra, 1335 y›l›nda baflkent Bursa’ya tafl›nm›fl ve flehirde
büyük çapta bir imarlaflma olmufltur. Bursa’da Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleriyle
tan›flan insanlar, Nurlara talebe olup çekinmeden imana ve Kur’ân’a hizmet etmifllerdir.
Mehmet F›r›nc› ve Ali Çakmak gibi Nur Talebeleri Bursal›d›r. Bediüzzaman Hazretleri Bur-
sa için: “Bursa ve havalisini Barla ve Isparta gibi kabul ediyorum” demifltir.

-C-

CAM‹Ü’L-EZHER: 10. yüzy›lda Fat›mîlerin kurdu¤u El Ezher Cami ve Üniversitesi,
M›s›r'›n en önemli kültür merkezlerinin aras›nda yer al›r. Bir zamanlar Türkiye’den bin-
lerce ö¤renciye evsahipli¤i yapan bu külliye, flimdi sadece 200 kadar Türk ö¤renciyi
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a¤›rl›yor. YÖK’ün despotik uygulamalar› sonucunda denkli¤i kabul edilmeyen bu üniver-
site Türkler için mahzuniyetin ifadesi olsa da ‹slâm dünyas› için bir Oxford olmay›
sürdürüyor. El Ezher yabanc›lar› bünyesine çekerken, M›s›rl› gençler ise dünya devlerinin
okullar› taraf›ndan paylafl›lam›yor. 

CiHANABAD: fiimdiki ad› Delhi olan bu flehir Hindistan’›n baflkentidir. Delhi nüfusu-
nun dörtte üçünü Hindular geri kalan›n› Müslümanlar oluflturur. fiehir, 13. yüzy›ldan
itibaren Kuzey Hindistan’da hüküm süren birçok Müslüman Sultanl›¤›n›n merkezi oldu.
Bu konumu 1558’de ‹ngilizlerin son Babürlü Sultan› Bahad›r fiah’tan idareyi teslim
almalar›na kadar sürdü. 1911’de ‹ngilizler Hindistan’daki idare merkezlerini daha önce
bulundu¤u Kalküta’dan buraya tafl›d›lar; 1947’de ise Hindistan devletinin baflkenti oldu.

-D-

DEN‹ZL‹: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan
merkezlerinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde
tutuklu olarak bulunmufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzza-
man Said Nursî 1944 tarihinde yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte
beraat etmifltir.

D‹CLE: Güney Do¤u Anadolu Bölgesinde akarsudur. 1900 km’lik uzunlu¤unun 523
km’si Türkiye topraklar›ndad›r. Dicle Nehri’nin bafllang›ç kesimi Ergani ve Maden Suyu
ad›yla bilinmektedir. Bu kesimde dar ve derin vadiler içinde akmaktad›r. Yaz mevsi-
minde suyu azalan Dicle Nehrinin Mart ve Nisan aylar›nda karlar›n erimesi sonucunda
sular› kabarmaktad›r.

D‹YARBAKIR: Mezopotamya’n›n kuzeyinde yer almaktad›r. Yüzölçümü 15.355 km2,
nüfusu 1.364.209 dur. Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Siirt, Mardin, Urfa, Batman ve Ad›ya-
man illeriyle çevrelenmifl olan Diyarbak›r ili, bölgenin tüm özelliklerini tafl›r. Ba¤l› 13 ilçe
merkezi bulunmaktad›r. Diyarbak›r kent merkezi 7 bin 500 y›ll›k bir geçmifle sahiptir.
Tarihin her döneminde büyük uygarl›klar›n, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi
olarak kabul edilen kent, birbirini izleyen 26 de¤iflik uygarl›¤a befliklik etmifltir. M.Ö. 3000
y›llar›nda Hurrilerden bafllayarak Osmanl›lara kadar uzanan yo¤un bir tarihî geçmifli olan
Diyarbak›r’da yaflayanlar, dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüzlefltirmifllerdir. Bu eser-
lerin bafl›nda, kuflbak›fl› bir kalkan bal›¤›n› and›ran biçimiyle kenti bafltanbafla kuflatan
surlar gelir. Diyarbak›r surlar› uzunluk bak›m›ndan Çin Seddinden sonra dünyada ikinci,
eskilik bak›m›ndan birinci s›rada kabul edilmektedir. Diyarbak›r ilinde yüzey flekilleri
oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuflat›lm›flt›r. Ortas› çukur bir havza duru-
mundad›r. Diyarbak›r'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazlar› çok s›cak geçer. Ama, k›fl
so¤uklar› Do¤u Anadolu da oldu¤u kadar fliddetli de¤ildir.  

-E-

ESK‹fiEH‹R: ‹ç Anadolu bölgesinin kuzeybat›s›nda yer almaktad›r. Kuzeyde Karad-
eniz, kuzeybat›da Marmara, bat› ve güneybat›da Ege Bölgesi ile komfludur. Eskiflehir'in
ilçelerinden Seyitgazi'nin küçük bir bölümü Ege'nin, Sar›cakaya ilçesinin tümü ile Merkez
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ve Mihall›ç›k ilçelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesinin etkisindedir. Ancak Eskiflehir,
co¤rafî karakterini genellikle ‹ç Anadolu bölgesinden al›r. Eskiflehir ili, güneyden Afyon-
karahisar'›n Emirda¤ ve ‹hsaniye; güneydo¤udan Konya'n›n Yunak; do¤udan Ankara'n›n
Polatl›, Nall›han ve Beypazar›; kuzeybat›dan Bolu'nun Göyük; bat›dan Bilecik'in Gölpazar›,
Sö¤üt, Bozüyük ilçeleri ve Kütahya ile çevrelenmifl durumdad›r. Risale-i Nur tarihinde
Eskiflehir önemli bir yer tutar. Eskiflehir Mahkemesi ve Bediüzzaman’›n flereflendirdi¤i
mekânlar olarak Eskiflehir hakk›nda Külliyat›n pek çok yerinde bahisler bulunmaktad›r.

-F-

FIRAT: F›rat Nehri, Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ›rma¤›d›r.
Toplam uzunlu¤u 2.800 km’dir. Türkiye s›n›rlar› içinde kalan bölümün uzunlu¤u ise 971
km’dir. Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajlar› infla edilmifltir.

-H-

HAREM-‹ fiER‹F: Kâfirlerin ve müflriklerin girmesinin yasak oldu¤u, zararl› hayvan-
lar›n d›fl›ndaki canl›lar›n öldürülmesinin ve bitkilere zarar verilmesinin menedildi¤i
mukaddes Kabe ve civar›na verilen isimdir.

H‹ND‹STAN: Asya’n›n güney yar›madas› ve k›t’an›n Hint Okyanusuna do¤ru uzanm›fl
ucu olan Hindistan, Yak›ndo¤u ile Uzakdo¤u’yu ay›r›r. Geri kalm›fl ve ayr›ca çok kalabal›k,
tarih boyunca göç ve istilâlara u¤ram›fl bir ülkedir. ‹lkça¤da burada millî bir devlet, siyasî
bir otorite kurulmam›flt›. Kast sistemi ile yönetiliyordu. Baharat› bol bulundu¤u, bu yüz-
den de baharat yolunun bafllad›¤› yerdir. Çin’den sonra dünyan›n en kalabal›k ikinci
ülkesidir.

HÜCRE-‹ SAADET: Peygamberimizin (a.s.m.) Medine’de iken kald›¤› ve kabrinin
bulundu¤u mekâna Hücre-i Saadet denilmektedir. 

-I-

ISPARTA: 8.933 km karelik bir alana yay›lan Isparta ilinin nüfusu, 1990 say›m›na göre
434.771’dir. Ege, Akdeniz ve ‹ç Anadolu bölgelerinin kesiflti¤i Göller Bölgesi denilen nok-
tada yer alan Isparta ili, E¤irdir, Kovada ve Gölcük gölleri, Kovada ve K›z›lda¤› Milli Park-
lar› ile zengin bir fauna ve floraya sahiptir. ‹nanç turizminin merkezi Yalvaç ilçesi
Anadolu’nun kültür zenginli¤ini tüm ihtiflam› ile yans›tmaktad›r. Kayak Merkezinin yer-
ald›¤› Davraz Da¤›, do¤a yürüyüflü ve nehir sporlar›na elveriflli kanyonlar, ma¤aralar ve
da¤lar› ile pek çok do¤a sporlar›n›n yap›ld›¤› merkezdir. Isparta'n›n turizm kap›s› E¤irdir,
alternatif turizm bölgesidir. Da¤c›l›k, trekking, rüzgarsörfü, yamaç paraflütü, kampç›l›k
turizm çeflitlerinden birkaç›d›r. Isparta ilinin ilçeleri; Aksu, Atabey, E¤irdir, Gelendost,
Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, fiarkikaraa¤aç, Uluborlu,Yalvaç ve Yeniflarbadem-
li'dir.

Nur risalelerinin telif ve ço¤alt›lmas›nda Isparta ve Ispartal› Nurcular›n eme¤i unutula-
maz.
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-‹-

‹SLÂMKÖY: ‹slâmköy, Isparta’n›n Atabey ilçesine ba¤l› bir beldedir. 2000 y›l› rakam-
lar›na göre nüfusu 2000’dir. ‹slâmköy iklim aç›s›ndan Akdeniz ve Karasal iklim aras›nda
kalan bir iklim yaflamaktad›r. Nahiyenin ve Atabey ilçesinin önemli yükseltisi Barla
da¤lar›d›r.  ‹slâmköy Bediüzzaman taraf›ndan iltifatlara mazhar olmufl bir nahiyedir. Bir
çok Nur Tabelesi burada hizmetlere yard›mda bulunmufltur. ‹slâmköy geçiminin büyük
bölümünü tar›mdan sa¤lamaktad›r. 

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayisi en çok geliflmifl kentidir.
Büyük metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dolay›s›yla
dünyan›n en gözde flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz iklimi
koflullar› görülür. Bu iklim, k›y› bölgelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar göserir.  ‹stanbul
s›ras›yla Roma imparatorlu¤u (324-395), Bizans imparatorlu¤u  (395-1453), Osmanl›
imparatorlu¤u (1453-1923) gibi büyük imparatorluklara sahiplik yapm›flt›r. Üstad›n ‹stan-
bulla ilk buluflmas› 1907 y›l›nda olmufltur. Do¤uda Rus harbinde Ruslara esir düflen Said
Nursî daha sonra Kosturma, Varflova-Almanya üzerinden ‹stanbul’a tekrar gelir. Bir sure
Çaml›ca Tepesinde ikamet buyurur. 1918’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminin ilim
akademisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini yapar. Bundan sonra k›sa aral›klar-
la Yûflâ Tepesinde, Sar›yer’in F›st›kl›ba¤lar’da ikamet eder. 1952 y›l›nda Gençlik Rehberi
mahkemesi dolay›s›yla ‹stanbul’a tekrar gelmifltir.

‹ZM‹R: Türkiye'nin üçüncü büyük flehri olan ‹zmir 3.500.000 nüfusu ile ça¤dafl,
geliflmifl, ayn› zamanda ifllek bir ticaret merkezidir. ‹zmir'in bat›s›nda renkli denizi, pla-
jlar› ve termal merkezleriyle Çeflme Yar›madas› uzan›r. Antik ça¤lar›n en ünlü kentleri
aras›nda yer alan Efes, Roma ‹mparatorluk devrinde dünyan›n en büyük kentlerinden
biriydi. Tüm ‹yon kültürünün zenginliklerini bünyesinde bar›nd›ran Efes, yo¤un sanatsal
etkinliklerle de ad›n› duyuruyordu. ‹zmir, yatlar ve gemilerle çevrilmifl uzun ve dar bir
körfezin bafl›nda yer almaktad›r. Tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar›n
kurak ve s›cak geçti¤i ‹zmir'de, k›fllar ›l›man geçmektedir. ‹zmir Liman› ‹stanbul'dan son-
ra ikinci büyük limand›r. Canl› ve kozmopolit bir flehir olan ‹zmir, Uluslararas› Sanat Fes-
tivali ve ‹zmir Enternasyonal Fuar› ile de önemli bir yer tutar. ‹zmir'in do¤al güzellikleri
tarihle iç içe geçmifl, bitki örtüsü, çok çeflitli kufl ve böcek türleriyle zenginleflmifltir. 

-K-

KASTAMONU: Eski bir yerleflim merkezi olan Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde
bir çok eski eser ziyarete aç›kt›r. Belli bafll›lar› Araç, Taflköprü, Küre, Abana ilçeleri sit
alan› kapsam›ndad›r. Taflköprü'de Z›mb›ll› Tepe (Pompeipolis), ‹nebolu'da Abefl Kalesi,
Gerifl Tepesi, Çatalzeytin'de Ginolu Koyu, Cide ‹lçesinde Gideros Koyu arkeolojik sit
alan›d›r. Türkiye nin en meflhur ve kaliteli sar›msa¤› Kastamonu da üretilir ve sunta ve
baklal› zincir (zintafl) üretimi yap›l›r. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri 1936 ilkbahar›n-
da Eskiflehir hapsinden tahliye olduktan sonra Kastamonu’ya mecburî ikamet için sevk
edilir. Burada Araba Pazar› semtinde polis karakolu karfl›s›nda bir eve yerlefltirilir. Kasta-
monu Lâhikas› Üstad›n burada ikameti esnas›nda yazd›¤› ve gelen mektuplardan olufl-
turulmufltur. Ayr›ca Ayetü’l-Kübra olan yedinci fiua da burada yaz›lm›flt›r. 1943’e kadar
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burada kald›ktan sonra tekrar tutuklanarak talebebleriyle beraber Denizli hapsine sevk
edildi.

KEÇ‹BORLU: Keçiborlu ile ilgili tarih öncesi ve tarih ça¤lar›na ait bilgi ve belgeler
bugüne kadar tam anlam›yla araflt›r›larak ayd›nl›¤a kavuflturulmufl de¤ildir. Halk›n yap-
m›fl oldu¤u tar›m çal›flmalar› ve bilinçsiz kaz›larda elde edilen bir tak›m para ve heykel-
cikler gibi eserler Keçiborlu'nun eski bir yerleflim yeri oldu¤unu göstermektedir. Keçi-
borlu tarihi, genel olarak Isparta tarihi ile birlikte ele al›nm›flt›r. Isparta'da M.Ö. 6. yüzy›l-
dan itibaren Baris flehir devletinin varl›¤› bilinmektedir. Keçiborlu tarih boyunca yaflanan
Hitit, ‹yon, Lidya, Pers, Hellen ve Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u devirlerinde Eudoxipolis ismi
ile an›lm›flt›r. Keçiborlu 1204 y›l›nda Anadolu Selçuklu Sultan› K›l›çarslan taraf›ndan
fethedilerek Türk hakimiyetine kat›lm›flt›r. 13. yüzy›l bafllar›nda yöreye yerleflen Teke
Afliretine ba¤l› Türkmenler, Anadolu Selçuklu devletinin çökmesinden k›sa bir süre önce
Hamito¤ullar› Beyli¤ini kurmufllard›r. Merkezi Uluborlu olan Hamito¤ullar› Beyli¤i
bünyesinde olan Keçiborlu Buca¤› ‹lyas Bey zaman›nda Gönen'e ba¤lanm›flt›r. Bu durum
Gönen Kad›s› ‹sa Bin Hamza taraf›ndan 1472 y›l›nda Keçiborlu'da bulunan fieyh fiikem
Zaviyesine verilmifl bir Vakfiyeden anlafl›lmaktad›r. Keçiborlu 1381 y›l›nda da Osmanl›
‹mparatorlu¤u idaresine dahil olmufltur.

KERBELÂ: Kerbelâ günümüzde Irak s›n›rlar› içinde yer alan co¤rafî bir bölgedir. Ba¤-
dat’›n 88 kilometre güneydo¤usunda yer al›r. Ayr›ca flehirde Hindistan ve Pakistanl›lar da
yaflamaktad›r. Kerbelâ’y› önemli k›lan Peygamber Efendimizin torunu, Hz. Ali’nin o¤lu,
Hz. Hüseyin’in 680’de Emevi halifesi Muaviye’nin o¤lu Yezid’in askerleri taraf›ndan Ker-
belâ’da flehit edilmesidir. 

KULEÖNÜ: Isparta’n›n bir ilçesidir. Said Nursî Hazretleri Kuleönü talebeleri için mek-
tuplar›nda kulland›¤› tabir “Mübarekler Hey’eti”dir. Said Nursî “Mübarekler Hey’eti”nin ilk
temsilcisi Sar›b›çak nam›nda Mustafa Ertürk’den “Mübarek Mustafa” olarak söz eder. Hat-
tâ Üstat, Sav ve Kuleönü kasabalar› için Nur medreseleri de¤erinde oldu¤unu ifade
etmifltir. Said Nursî mübarek Üç Aylar girdi¤inde Isparta’daki talebelerine hatim için
Kur’ân-› Kerim’i aralar›nda bölüfltürürdü. Kuleönü’nde ise herkese bir cüz verilir, böylece
Ramazan ay›nda her gün Kur’ân-› Kerim hatmedilirdi.

KÜTAHYA: Topraklar›n›n büyük bölümü Ege Bölgesinde, küçük bir bölümü de Mar-
mara bölgesinde bulunan bir flehrimizdir. Marmara, Ege ve ‹ç Anadolu bölgeleri aras›nda
kalan bir yayla üzerinde kurulmufltur. Kurulufl tarihi kesin olarak tesbit edilememekle
beraber, M.Ö. 3. bin y›llar›na uzanmaktad›r. Ünlü masalc› Ezop, Kütahya 'da do¤mufltur.
Eski kaynaklara göre Kütahya'n›n antik ça¤lardaki ad› Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti flek-
linde geçmektedir. Kütahya’n›n Müslümanlar taraf›ndan fethedilmesi Malazgirt
Zaferinden sonrad›r. 1071'de Malazgirt Savafl›nda Alparslan'a ma¤lup olan Bizans ‹mpara-
toru Romanus Diogenes tutsakl›k dönüflü Kütahya'ya getirildi ve gözleri kör edildi.
1078'de Anadolu Selçuklu devletini kuran Kutalm›flo¤lu Süleyman fiah, Kütahya'y› ele
geçirdi. 1097'de Haçl›lar›n sald›r›s›na u¤rad›. II. K›l›çarslan kaybedilen topraklarla birlikte
Kütahya'y› geri ald›. 1277'de G›yaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiyano¤lu
Süleyman fiah k›z› Devlet Hatunu Osmanl› Sultan› I. Murat'›n o¤lu Y›ld›r›m Beyaz›t'a ver-
di. (1381) Germiyano¤ullar› Beyli¤inin topraklar› Devlet Hatunun çeyizi olarak Osmanl›lara
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verildi. (Kütahya ve çevresi dâhil.) 1402 Ankara Savafl›nda, Beyaz›t'› a¤›r bir yenilgiye
u¤ratan Timur, Kütahya'y› alarak II. Yakup Beye geri verdi. Kütahya daha sonra Osman-
l›lara geçti ve sancak merkezi oldu.

-M-

MED‹NE: Kur’ân’da Yesrip diye an›l›r. Ahzap Suresi, 13. ayetinde Müslümanlarca
Medinetü’n-Nebi (Peygamber fiehri) ya da Medinetü’l-Münevvere  (Ayd›nlanm›fl fiehir)
olarak bahsedilir. Hz. Muhammed’in 622 y›l›nda Mekke’den göç etmek zorunda kald›¤›,
300 km kuzeydeki kent. Peygamber Efendimizin mübarek kabr-i flerifi, Mescid-i Nebevî
diye bilinen Peygamber mescidi Medine’de ve binlerce Sahabenin defnedildi¤i Cennetü’l-
Baki mezarl›¤› da bu flehirdedir.

MEKKE: Arabistan’da Kâbe’nin bulundu¤u, Hz. Peygamberin (a.s.m.) do¤du¤u mukad-
des flehir. Mekke-i Mükerreme diye de an›l›r.

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika'n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun büyük
bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleflmifltir. Asya k›tas›nda yer alan bölümü Sina Yar›-
madas› ile birlikte 1.020.000 km'lik bir yüzölçüme sahiptir. Bat›da Libya, güneyde Sudan
ve kuzeydo¤uda Filistin ve ‹srail'le kara s›n›r› bulunmaktad›r. M›s›r'›n kuzeyde Akdeniz'e,
do¤uda K›z›ldeniz'e k›y›s› bulunmaktad›r. M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve
dünyan›n en çok ilgi çeken tarihsel an›tlar› yine buradad›r. Gize Pramitleri, Karnak Tap›-
na¤› ve Krallar Vadisi en önemli tarihsel an›tlard›r. Özellikle fieyhülislâm merhum
Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sahip ç›km›fl ve el-Ezher Üniversitesine tan›t-
m›flt›r.

-N-

N‹L: M›s›r’dan geçip Akdeniz’e dökülen meflhur büyük nehir. M›s›r’a hayat verdi¤i
söylenir. Ayr›ca dünyan›n en uzun nehridir (6.695 km).

NURS KÖYÜ: Bitlis iline ba¤l› Hizan ilçesinin ‹sparit nahiyesine ba¤l›d›r. Nurs
köyünün flimdiki resmî ad› Kepirli’dir. Üstat Bediüzzaman Said Nursî bu köyde dünyaya
gelmifltir. Bu köyle ilgili Risale-i Nur’da çeflitli yerlerde bilgiler mevcuttur.

-R-

RAVZA-‹ MUTAHHARA: Ravza, bahçe ve cennet anlamlar›na gelir. Ravza-i Mutah-
hara “Peygamber Efendimizin (a.s.m.) defnedildi¤i yer” demektir. Genel anlam› itibar›yla
ço¤u zaman “Mescid-i Nebî” kastedilir. Özel manas›yla “Mescid-i Nebî’nin içinde yer alan
Hz. Peygamberin (a.s.m.) kabr-i saadetleriyle minber-i flerif aras›nda kalan k›s›m” demek-
tir. Buras› 10 metre geniflli¤inde ve 20 metre uzunlu¤unda 200 metrekarelik bir aland›r.
Bu alan›n fazileti ile ilgili olarak Resul-i Ekrem (a.s.m.) flöyle buyurur: “Evimle minberim
aras›, Cennet bahçelerinden bir bahçedir.”
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-S-

SEDD-‹ ZÜLKARNEYN: Allah’›n kendisine hikmet ve kudret verdi¤i bir zat olan
Zülkarneyn’in peygamber olup olmad›¤› hususu tart›flmal›d›r. Baz› müfessirlere göre
Zülkarneyn, Yemen padiflahlar›ndan birisidir. Kur’ân’da Kehf Suresinde Zülkarneyn ile
ilgili olarak, flarktan garba hâkim oldu¤u ve mazlum milletleri, zalim kavimlerin tecavü-
zlerinden korumak için bir set infla etti¤i ifade edilmektedir. Baz› müfessirler Zülkar-
neyn’in yapt›¤› seddin Azerbaycan ile Ermenistan aras›nda oldu¤unu ve Tatarlar›n hücu-
mundan korumak için infla edildi¤ini; baz›lar› ise bunun Çin Seddi oldu¤unu ve Mo¤ollara
karfl› yap›ld›¤›n› söylemektedir. Kesin olan husus ise; Ye’cüc ve Me’cüc denilen ve
yeryüzünde fesat ç›karan topluluklara karfl› Zülkarneyn taraf›ndan bir seddin infla
edilmifl oldu¤udur.

-fi-

fiAM: Suriye’nin baflflehri olan fiam’›n eski ad› D›m›flk’t›r. Müslümanlar›n
fethetmesiyle birlikte uzun y›llar ‹slam dini ve devletinin merkezi konumuna yükselmifl;
Emeviler devrinde hilâfetin merkezi olmufltur. Üstat Bediüzzaman Said Nursî otuz befl
yafl›nda iken buraya gelmifl ve fiam ulemas›n›n da haz›r bulundu¤u on bin kifliye
Emeviye Camiinde bir hutbe vermifltir. Bu hutbe büyük yank› uyand›rm›fl, daha sonra
tercüme edilerek Hutbe-i fiamiye ad› alt›nda Türkçe olarak yay›nlanm›flt›r.

-V-

VAN: Türkiye'nin Do¤u Anadolu bölgesinin Yukar› Murat-Van bölümündeki Van Gölü
kapal› havzas›ndad›r. Kuzeyden A¤r›'n›n Do¤ubeyaz›t, Diyadin ve Hamur ilçeleri; Güney-
den Siirt'in Pervari; fi›rnak'›n Beytüflflebap, Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçeleri ile
çevrilidir. Do¤usunda ise ‹ran devlet s›n›r› yer al›r. Yüzölçümü 19.069 km2 dir. Van
merkez ilçesinin yüzölçümü 2.289 km2, ilin gerçek alan› toplam 21.823 m’dir. Van, Do¤u
Anadolu bölgesinin volkanik da¤larla kapl› çukur kesiminde bulunan Van Gölünün do¤u
k›y›s›na 5 km uzakl›kta hafif e¤imli bir alan üzerine kuruludur. Ortalama yüksekli¤i 1725
m.'dir. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bir bölümü Van ilinde kalan Van Gölü, bu da¤l›k
bölümün ortas›nda yüksek da¤larla çevrelenmifl bir çöküntü durumundad›r.

®
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Alerre’si ve’l-ayn. pør«n©rdGnh p¢SrGsôdG n¤nY64

Allahü a’lemü. oºn∏rYnG *nG241

Allahü ekber. oônÑ`rcnG *nG393,
475, 556

Allahü ekber, Allahü ekber,
lâ ilâhe illallâhü vallâhü ek-
ber, Allahü ekber ve lillâhil-
hamd.

oônÑrcnG *Gnh *G s’pG n¬'dpG nB’ rônÑrcnG *nG rônÑrcnG *nG
oórªnërdG !nh oônÑrcnG *nG

475

Allahü nûrüssemavati
velard›.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nGNur Sure-
si: 35.

454

Allahü nûrüssemavati ve’l-
ard› meselü nurihî kemifl-
kâtin.

oπnãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG
mIƒ'µ°rûpªnc /√pQƒof

443
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Aç›klama: Arapça metin indeksi, Arapça bilmeyenlerin de kolay bulmalar›n› temin
bak›m›ndan, okunufl metinleri alfabetik s›raya konularak haz›rlanm›flt›r.

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

BARLA LÂH‹KASI AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Allahümmahfez müellifi
hâzeddürri’l-yektallezî hüve
mevsûmün birisaleti’n-nuri
ve a’ti kalbehü (ve kalbi
Sabri).

…/òsdG Énà`rµn«rdG uQtódG Gnò'g p∞udnDƒoe rßnØrMG sºo¡s∏dnG
o¬nÑr∏nb p§rYnGnh pQƒtædG pándÉn°SpôpH lΩƒo°Srƒne nƒog

(…/ôrÑ°nU nÖr∏nbnh)

96

Allahümme entesselâmü
ve minkesselâm tebarekte
yâ zelcelâli velikram.

Müslim, Mesa-
cid: 135, 136;
Ebu Davud,
Vitr: 25; Tirmi-
zî, Salat: 108.

406

Nur Suresi: 35.

nârcnQÉnÑnJ oΩnÓ°sùdG n∂ræpenh oΩnÓ°sùdG nârfnG -nG
pΩGnôrcr’Gnh p∫nÓnérdGGnPÉnj

— A —

Allahümme erinelhakka
hakkan, verzuknâ ittibaahü.

o¬nYÉn`Ñu`JpG Énæ`rboRrQGnh Év≤nM s≥nërdG ÉnfpQnG sºo¡s∏dnG429

Allahümme hass›l
muradenâ maksude Üstad-
ina Saidi’n-Nursî bihürmeti
Habîbike Muhammedi’n-
Nebiyyi’l-Ümmiyyi Sallal-
lâhü âleyhi ve alâ âlihî ve
sahbihî ve sellim, amîn.

nó«/©n°S ÉnfpOÉnà°rSoG nOƒ°oür≤nenh ÉnfnOGnôoe rπ°uünM sºo¡s∏dnG 
u»uen’rG u»pÑsædG mósªnëoe n∂pÑ«`/ÑnM pánerôoëpH À/SrôtædG 
nÚ/e'G rºu∏°nSnh /¬pÑrë°nUnh =/¬pd'G '=¤nYnh p¬r«n∏nY *G s¤n°U

343



n∑pórÑnY mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY uπ°nU sºo¡s∏dnG
nÚ/©nªrLnG /¬pÑrë°nUnh /¬pd'G '=¤nYnh n∂pdƒ°oSnQnh

Allahümme veff›knâ ve iy-
yâhümâ ve emsalehüma
min ihvanina lihidmeti’l-
Kur’âni ve’l-îmani kema tü-
hibbu ve terda bihakk›
men enzelte aleyhi’l-
Kur’âne aleyhi efdalü’s-sa-
lâti ve etemmü’tteslîmati
mahtelefe’l-melevani ve
mâ dâre’l-kamerani.

51
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Allahümme hass›l
müradenâ ve maksude
üstadinâ Saîde’n-Nursî
bihürmeti habîbike’l-
Mekkiyyi’l-Medeniyyi’l-
Haflimiyyi’l-Kureyfliyyi.

ÉnfpOÉnà°rSoG nOƒ°oür≤nenh ÉnfnOGnôoe rπ°uünM sºo¡ s∏dnG 
u»uµnªrdG n∂pÑ«/ÑnM pánerôoëpH À/SrôtædG nó«/©n°S

u»p°ûrjnôo≤rdG u»pªp°TÉn¡rdG u»pfnónªrdG 

202

Allahümme lâ tuhricnâ
mineddünya illâ maaflfla-
hadeti ve’l-îman.

n™ne s’pG Én«`rftódG nøpe Énæ`rLpôrîoJ n’ -nG
p¿ÉnÁ/’rGnh pInOÉnës°ûdG

75

Allahümme nevvir
kulûbenâ binuri'l-îmani
ve’l-Kur’ân.

p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH ÉnænHƒo∏ob rQuƒnf sºo¡ s∏dnG166

Allahümme rabbenâ tek-
abbel minna inneke ente's-
semîul alîm.

oº«/∏n©rdG o™«/ª°sùdG nârfnG n∂sfpG Ésæpe rπsÑ`n≤nJ Énæs̀ HnQ -nGBakara Suresi:
127.

354

Allahümme salli alâ seyyid-
inâ muhammedin mine’l-
ezeli ile’l-ebedi adede mâ fî
›lmi ve alâ âlihî ve sahbihî
ve sellim.

pónHn’rG n‹pG p∫nRn’rG nøpe mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY uπ°nU -nG 
rºu∏°nSnh /¬pÑrën°Unh /¬pd'G '¤nYnh $G pºr∏pY ≈/a Éne nOnónY

94

Allahümme salli alâ seyyid-
inâ Muhhammedin abdike
ve resulike ve alâ âlihî ve
sahbihi ecmaîn.

435

Allahümme salli alâ seyyid-
inâ muhammedin salâten
tekûnü leke r›daen ve
lihakkihî edaen ve alâ âlihî
ve sahbihî ve sellim teslî-
men kesîran, amin.

n∂nd o¿ƒoµ`nJ kIƒ'∏n°U mósªnëoe Énfpóu«n°S '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG
rºu∏°nSnh /¬pÑrën°Unh /¬pd'G '=¤nYnh kABGnOnG /¬u≤nëpdnh kABÉ°nVpQ

nÚ/e'G GkÒ/ã`nc Ékª«/∏°rùnJ

45

ÉnæpfGnƒrNpG røpe Énªo¡ndÉnã`renGnh ÉnªogÉsjpGnh Énæ`r≤uanh sºo¡s∏dnG
À'VrônJnh tÖpëoJ Énªnc p¿ÉnÁ/’rGnh pp¿'Grôo≤rdG pánerópîpd

oπ°n†ranG p¬r«n∏nY n¿'Grôo≤rdG p¬r«n∏nY nârdnõrfnG røne u≥nëpH
p¿Gnƒn∏nªrdG n∞n∏nàrNGÉne päÉnª«/∏r°ùsàdG tºnJnGnh pInÓ°südG

p¿Gnônªn≤rdG nQGnO Énenh
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Amentü billâhi ve
melâiketihî ve kütübihî ve
rusülihî ve’l-yevmi’l-ahiri ve
bilkaderi hayrihî ve flerrihî
minellahi teâlâ ve’l-ba’sü
ba’del-mevti...

75

Asmân reflk büred beher
zemîn ki, dâred Allah yek,
dû kes yek dû nefes beher
hudâ ber nüflînend.

r∂nj * rOnQGnO ¬pc rÚpenR rôn¡nH rOnôoH r∂r°TnQ r¿Énªr°SBG
róræ`næ«p°ûo`frônH GnóoN rôn¡nH ¢rùnØnf hoO r∂nj ¢rùnc hoO

419

Bihamdihî velminneti. 227

Bihürmeti habîbike’r-
râdiyyi’l-mardiyyi.

345

pΩrƒn«rdGnh /¬p∏°oSoQnh /¬pÑoà`ocnh /¬nà`nµpÄ'``=∏nenh $ÉpH oâræne'G
'‹Én©nJ $G nøpe /√uôn°Tnh /√pôr«nN pQnónbÉpHnh pôpNn’rG
n¬'dpGnB’ r¿nG oón¡r°TnG l≥nM pärƒnªrdG nór©nH oår©nÑrdGnh
o¬odƒo°SnQnh o√oórÑnY kósªnëoe s¿nG oón¡r°TnGnh *G s’pG

uÀpVrônªrdG uÀpVGsôdG n∂pÑ`«`/ÑnM pánerôoëpH
Bihürmeti seyyidi’l-
mürselîn ve bihürmeti’l-
Kur’ân’il-Mübîn.

pÚ/ÑoªrdG p¿'Grôo≤rdG pánerôoëpHnh nÚ/∏n°SrôoªrdG póu«°nS pánerôoëpH201

Bihürmeti’l-Kur’âni’l-Mübîn
ve bihürmeti imami’l-
mübîn.

pÚ/ÑoªrdG pΩÉnepG pánerôoëpHnh pÚ/ÑoªrdG p¿'Grôo≤rdG pánerôoëpH224

pásæpªrdGnh /√pórªnëpH

Biiznihî siracen münîra. GkÒ/æoe ÉkLGnô°pSnh /¬pfrPpÉpHAhzab Suresi:
46.

579

— B —

Bismihî men tüsebbihu
lehüssemavati bikelimati’n-
nücumi ve’fl-flümûsi ve’l-
akmâri ve seyyarati
esselâm aleyküm ve alâ
ihvaniküm ve rahmetullâh.

päÉnªp∏nµpH oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ røne /¬pª°rSÉpH
päGnQÉs«°sSnh pQÉnªrbn’rGnh ¢pSƒoªt°ûdGnh pΩƒoétædG

$G oánªrMnQnh rºoµpfGnƒrNpG '¤nY nh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 

421

Bismillâh. $G pºr°ùpH307,
392

— C —

Bismillâhirrahmanirrahîm. pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpHFatiha
Suresi: 1.

56, 253, 279,
303, 304, 306

Camî, ez hatt-› hûflefl pâk
mekün levh-› zamîr. Kîn ne
harfist ki ez safha-i idrak-i
raved.

rÒpªn°V pñrƒnd røoµne r∑Én> ¢rûn°TƒoN u§nN rRnG »peÉnL
rOnhnQ p∑GnQrOpG pC¬nërØ°nU rRnG ¬pc râr°ù«parônM ¬nf rÚ/c

535
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
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Elâ inne evliyâellâhü lâ
hâvfün aleyhim velâhüm
yahzenûn.

rºp¡r«n∏nY l±rƒnN n’ $G nABÉn«pdrhnG s¿pG Bn’nG
n¿ƒofnõrënj rºog n’nh

Yunus Sure-
si: 62.

222

Elhamdülillâ hâzâ min fadli
rabbî.

»ù HnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG45, 58, 64, 116, 129,
165, 177, 185, 200, 212,
264, 285, 292, 293, 296,
357, 384, 388, 389, 446,
469, 484, 510, 581, 587

Elhamdülillâh. ! oórªnërdG30, 556

Çü lâ ilâhe illallâhü beraber
mîzenend her fley demâ
dem, çu yedend yâ Hak
serâser gûyedend yâ Hay.

rΩnOÉnenO r»n°T rông rórænfnõ«/e rônHGnônH *G s’pG n¬'dpG nB’ ƒo̧
r»nM Énj órfnónj ƒoc rôn°SGnôn°S r≥nM Énj rófnónj ƒo̧

422

Delle alâ ma’nen fî gayrihî. /√pôr«nZ »/a »kæ`r©ne '¤nY s∫nO554

Delle alâ ma’nen fî nefsihî. /¬p°ùrØnf »/a »kæ`r©ne '¤nY s∫nO553

Ed-dînü’n-nasîhatü… Ed-
dînü’n-nasîhatü… Ed-dînü’n-
nasîhatü…

oánë«°/üsædG oøjuódnG ..oánë«°/üsædG oøjuódnG
..oánë«°/üsædG oøjuódnG

Müslim, iman:
95; Tirmizî,
Birr: 17; Neseî,
Bey’â: 31; Da-
rimî, Rikak: 41.

473

Ed-dünya sicnü’l-mü’mini
ve cennetü’l kâfir.

El-ulemaü veresetü’l-
enbiya.

pôpaÉnµ`rdG oánænLnh pøperDƒoªrdG oørép°S Én«rftódnG

pABÉ`n«pÑr`fn’rG oán`KnQnh oABÉnªn∏`o©rdnG

Müslim, Zühd:
1; Tirmizî,
Züht: 16.

Buharî, ‹lim:
10; Müsned,
5:196.

621

393, 594

— Ç —

— D —

— E —

Elhamdülillâhi alâ küllî hâl. m∫ÉnM uπoc '¤nY ! oórªnërdnG187

Elhamdülillâhi sümme elham-
dülillâhi hâzâ min fadli rabbî.

»uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG sºoK ! oórªnërdnG165

Elhamdülillâhi velminnetü. oásæpªrdGnh ! oórªnërdnG262
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Elyevme ekmeltü leküm
dîneküm.

rºoµ`næj/O rºoµ`nd oâr∏nªrcnG nΩrƒn«`rdnGMâide Sure-
si: 3.

55

Elyevme nahtimü efvâhi-
him ve tükellimünâ eydî-
him ve teflhedü ercülühüm
bima kânû yeksibûne.

rºp¡j/órjnG BÉnæoªu∏nµ`oJnh rºp¡pgGnƒranG ='¤nY oºpàrînf nΩrƒn«rdnG
n¿ƒoÑ°pùrµnj ƒofÉnc ÉnªpH rºo¡o∏oLrQnG oón¡r°ûnJnh

Yâsin Sure-
si: 65.

75

Ente fî dârilhikmeti fatlüb
tabîben yüdavî kalbeke. 

rÖo∏rWÉna pánªrµpërdG pQGnO »/a nârfnG
n∂nÑ`r∏`nb …/hGnóoj ÉkÑ`«`/Ñ`nW

246

Errahîm. pº«/MsôdnG307

Errahman. pø'ªrMsôdnG307

Errûhu’l-insaniyyetü leyset
mahlûkaten.

kánbƒo∏rîne râ°nùr«nd oás«pfÉ°nùrfp’rG oìhtôdnG415

Elhamdülillâhillezi hedânâ
lihâzâ vema künna linehte-
diye levlâ en hedanâllâhe
lekâd câet rüsulü rabbina
bilhakk›, Allahümme salli
âla...

Énenh Gnò'¡pd Énæj'óng …/òsdG ! oórªnërdnG
%G Énæj'óng r¿nG nB’ rƒnd n…pónàr¡næpd Ésæ`oc
u≥nërdG ÉpH Énæ`uHnQ oπo°SoQ ränABÉnL rón≤nd

A'raf Sure-
si: 43.

94

Elhayru fî mahtârehüllâh. *G o√nQÉnà`rNGÉne ≈/a oôr«nîrdnG417

Elkatratü tedüllü alelbahri. pôrënÑrdG n¤nY t∫oónJ oInôr£n≤rdnG247

Ellezî hüve memlûü bil-
hakaik› ve’l-ibtihaci ve’s-
süruri, âmin.

p≥pFÉn≤nërdÉpH oAƒo∏rªne nƒog …/òsdnG
nÚ/e'G pQhoô°tùdGnh pêÉn¡pàrHp’rGnh

96

Essalâtü. oInÓ°südnG434

Essebebü Kelfail. oπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG321, 334, 544

Efliddâü alelküffar. pQÉsØ`oµ`rdG n¤nY oABGsó°pTnGFetih Sure-
si: 29.

441

Eûzü billâhi mineflfleytanir-
racîm.

pº«/LsôdG p¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpH oPƒoYnGBuharî, Edeb:
76; Müslim,
Birr: 109.

249, 253
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Evsetehü ma¤firetün. lInôpØr¨ne o¬n£n°SrhnGMünzirî, et-Ter-
gip ve’t-Terhip,
2:94-95.

351

Evvelühü rahmetün. lánªrMnQ o¬odshnGMünzirî, et-Ter-
gip ve’t-Terhip,
2:94-95.

350

Eyuhibbü ehadüküm en
ye'kûle lahme ahîhi
meyten.

Ékà`r«ne p¬«/NnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºocoónMnG tÖpëojnGHucurat Sure-
si: 12.

430

Ezzulmü lâ yedûmü
velküfrü yedûmü.

oΩhoónj oôrØ`oµrdGnh oΩhoónjn’ oºr∏tXnG620

Fa’lem ennehü lâ ilâhe illal-
lah.

*G s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG rºn∏rYÉnaMuhammed
Suresi: 19.

475

Fadlen kebîra GkÒ/Ñnc kÓ°r†naAhzab Sure-
si: 47.

580

Fallahü hayrün hafizan ve
hüve erhamürrahimîn.

nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG nƒognh Ék¶paÉnM lôr«nN *ÉnaYusuf Sure-
si: 64.

489

Feasâ en tekrehû fley’en ve
yec’alellâhü fîhi hayren
kesîra.

*G nπn©rénjnh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG =À'ùn©na
GkÒ/ã`nc Gkôr«nN p¬«/a

Nisâ Sure-
si: 19.

592

Febieyyi âlâi rabbiküma
tükezziban.

p¿Én`Huònµ`oJ Énªoµ`uHnQ pAnB’'G u…nÉpÑnaRahman Sure-
si: 16, 18, vd.

485

Feduribe beynehüm bisûrin
lehü bâbün bat›nühü fîhi’r-
rahmetü ve zahirühü min
kibelihi’l-azab.

p¬«/a o¬oæpWÉnH lÜÉnH o¬nd mQƒ°oùpH rºo¡nær«nH nÜpô°o†na
oÜGnòn©rdG p¬p∏nÑpb røpe o√oôpgÉnXnh oánªrMsôdG

Hadid Sure-
si: 13.

532

Fein tevellev fekul has-
biyallâhü lâ ‹lâhe illâ hüve
aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbü’l-arfli’l-azîm.

p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬'dpG n’ *G n»pÑ°rùnM rπo≤na rƒsdnƒnJ r¿pÉna
pº«/¶n©rdG p¢Trôn©rdG tÜnQ nƒognh oâr∏scnƒnJ

Tevbe Sure-
si: 129.

93

Feinne hizbellâhi hümü'l-
galibûn.

n¿ƒoÑpdÉn¨rdG oºog $G nÜrõpM s¿pÉnaMâide Sure-
si: 56.

487

Fekadistemseke bilurveti’l-
vüska.

»'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH n∂n°ùrªnà°rSG pón≤naBakara Suresi:
256; Lokman
Suresi: 22.

595

— F —

Feku lâ lehü kavlen leyyi-
nen.

Ékæu«nd k’rƒnb o¬nd n’ ƒo≤naTaha Sure-
si: 44.

405

Femâ kânellâhü. *G n¿Énc ÉnªnaTevbe
Suresi: 70.

469
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Femen ya’mel miskale zer-
ratin hayren yerah.

o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤`rãpe rπnªr©nj rønªnaZilzal Suresi: 7. 250

Ferdün, Hayyün, Kayyumün,
Hakemün, Adlün, Kuddüs.

¢lShtóob ,l∫rónY ,lºnµ`nM ,lΩƒt«nb ,w»nM ,lOrôna484

Festek›m kemâ ümirte. närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSÉnaHûd Sure-
si: 112.

279

Fetebarekâllâhü ahsenü’l-
hâl›kîn.

nÚ/≤pdÉnîrdG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnànaMü'minun
Suresi: 14.

553

Fî yevmin mikdarühü ham-
sîne elfe senetin.

mánæ°nS n∞rdnG nÚ°/ùrªnN o√oQGnór≤pe mΩrƒnj ≈/aMearic Sure-
si: 4.

86

Haracennebiyyü gadate ga-
din ve âleyhi mirtun mü-
reccelün min fla’rin esvede
fecâe’l-hasenü feedhalehü
(fîhi) sümme câe’l-Hüseynü
feedhalehü sümme câet
fat›metü feedhalehâ süm-
me câe aliyyün feedhalehü
sümme kàle: ...

lπsLnôoe l•rôpe p¬r«n∏nYnh mónZ nIGnónZ t»pÑsædG nênônN
(p¬«/a) o¬n∏nNrOnÉna oøn°ùnërdG nAÉnéna nOnƒr°SnG môr©n°T røpe

oánªpWÉna ränAÉnL sºoK o¬n∏nNrOnÉna oør«°nùoërdG nAÉnL sºoK
n∫Énb sºoK o¬n∏nNrOnÉna w»p∏nY nAÉnL sºoK Én¡n∏nNrOnÉna

Müslim,
Fezâilü’s-
Sahabe

547

Hasbünallâhü ve ni’me’l-
vekîl.

oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnMÂl-i ‹mrân
Suresi:173.

580

Hâzâ beyanün linnâsi ve
hüden ve mev’›zatün
lilmüttakîn.

nÚ/≤sà`oªr∏pd lán¶pYrƒnenh …kóognh ¢pSÉsæ∏pd l¿Én«nH Gnò'gÂl-i ‹mran
Suresi: 138.

595

— H —

Hâzâ min fadli rabbî. »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'gNeml Sure-
si: 40.

58, 116, 129, 155, 165, 168,
177, 185, 200, 212, 217, 264,
281, 292, 296, 357, 381, 383,
384, 388, 389

Hel min mezîd. mój/õne røpe rπngKaf Sure-
si: 30.

241

Hitâmühü miskün. l∂°rùpe o¬oeÉnàpNMutaffifin
Suresi: 26.

253, 356

Hüvellezî cealeflflemse zi-
yaen velkamera nûra.

GkQƒof nônªn≤rdGnh kABÉn«°pV ¢nùrª°sûdG nπn©nL …/òsdGnƒogYunus
Suresi: 5.

244

Hüvellezî ersele resulehü. o¬ndƒo°SnQ nπn°SrQnG …/òsdGnƒogFetih
Suresi: 28.

439

Hüvellezî yübdeü’l-halka
sümme yüîdühü.

o√oó«/©oj sºò K n≥r∏nîrdG GoDhnórÑoj …/òs`dGnƒogRum
Suresi: 27.

414



‹lennûri ve kâne
bilmü’minîne rahîma.

Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿Éncnh pQƒtædG n‹pGAhzab
Suresi: 43.

578

‹llelmeveddete filkurbâ. »'Hrôo≤rdG »pa nIsOnƒnªrdG s’pGfiûra Sure-
si: 23.

560

‹n ecriye illâ alellâh. $G n¤nY s’pG n…pôrLnG r¿pGSebe Sure-
si: 47.

478

‹n tensurullâhe yensurküm
ve yüsebbit ekdâmeküm.

Muhammed
Suresi: 7.

473

‹nnâ a’taynâ. Énær«n£rYnG BÉsfpGKevser Sure-
si: 1.

213, 366

‹nnâ erselnâke flâhiden ve
mübeflfliran.

Gkôu°ûnÑoenh GkópgÉn°T n∑Énær∏n°SrQnG ÉsfpGAhzab Suresi:
45.

578
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹nnâ nahnü nezzelne’z-zik-
ra ve innâ lehü lehâfizûn.

n¿ƒo¶paÉnënd o¬nd ÉsfpGnh nôrcuòdG Énærdsõnf oørënf ÉsfpGHicr Suresi: 9. 508

Hüvellezî yüsallî aleyküm
ve melâiketü liyuhriceküm
minezzulümati ilennuri ve
kâne bilmü’minîne rahîma.

rºoµnLpôrîo«pd ¬oà`nµpÄ=='`∏nenh rºoµr«n∏nY u¤°nüoj …/òsdG nƒog
Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿Éncnh pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏`t¶dG nøpe

Ahzab Sure-
si: 43.

576

Hüvessahîhü. oí«/ë°südG nƒog559

‹lâhî, ente rabbî ve ene’l-
abdü.

oórÑn©rdG ÉnfnGnh »uHnQ nârfnG »/¡'dpG345

‹lâhî, ente zû fadlin ve men-
nin. Ve innî zû hatayâ fa’fu
annî.

@ xønenh mπ°r†na hoP nârfnG »/¡'dpG
»uænY o∞rYÉna ÉnjÉn£nN hoP uÊpGnh

176

rºoµ`neGnórbnG râuÑ`n`ãojnh rºocrô°oürænj %G Ghoô°oürænJ r¿pG

— ‹ —

‹nnellâhe alâ külli fley’in
kadîr.

lôj/ónb rÀnT uπoc '¤nY %G s¿pGBakara Suresi:
20.

393

‹nnellâhe halâka’l-insane
alâ sûreti’r-rahman.

pø'ªrMsôdG pInQƒ°oU '¤nY n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN % s¿pGMüsned, 2:244,
251, 315.

307

‹nnellâhe hüverrezzaku
zülkuvvetilmetîn.

oÚ/ànªrdG pIsƒo≤rdGhoP o¥GsRsôdG nƒog %G s¿pGZariyat Suresi:
58.

200

‹nnellâhe maassabirîn. nøj/ôpHÉ°südG n™ne %G s¿pGBakara: 153;
Enfal Suresi: 46.

60, 331

‹nnellâhe ye’müru biladli
velihsan.

p¿Én°ùrMp’rGnh p∫rón©rdÉpH oôoerÉnj %G s¿pGNahl Suresi:
249.

477

‹nneddîne indellâhi’l-‹slâm. oΩnÓr°Sp’rG $G nóræpY nøjuódG s¿pGÂl-i ‹mran
Suresi: 19.

473
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹nnellâhe yeb’asü lihâzihi’l-
ümmeti âla re’si külli mieti
senetin men yüceddidü
lehâ dînehâ.

¢pSrGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG
Én¡næj/O Én¡nd oOuónéoj røne mánæ°nS pInCÉpe uπoc

Hâkim, 4:522;
Feyzü’l-Kadîr,
2:281, hadis
no: 1845.

268

‹nnemâ yürîdüllâhe liyüzhi-
be ankümü’r-ricse ehle’l-
beyti ve  yütahhiraküm
tathîra.

¢nùrLuôdG oºoµ`rænY nÖpgròo«pd *G oój/ôoj ÉnªsfpG
GkÒ/¡r£nJ rºocnôu¡n£ojnh pâr«nÑrdG nπrgnG

Ahzab Suresi:
33.

547

‹nnema’l-a’mâlü binniyyât. päÉs«`uædÉpH o∫ÉnªrYn’rG ÉnªsfpGBuharî, ‹man:
41; Müslim,
‹mâra: 155.

98

‹nnema’l-mü’minîne
ihvetün.

lInƒrNpG n¿ƒoæper DƒoŸrG ÉnªsfpGHucurat Sure-
si: 10.

201, 473

‹nnemalmüflrikûne
necesün.

¢lùnénf n¿ƒocpô°rûoªrdG ÉnªsfpGTevbe Suresi:
28.

477

‹stekallet bizâtihâ. Én¡pJGnòpH râs∏`n≤nà°rSpG416

— K —

‹yyake na’büdü ve iyyake
nestaîn.

oÚ/©nà°rùnf n∂sjpGnh oóoÑ`r©nf n∂sjpGFatiha Suresi:
5.

304

Kem min fietin  kalîletin
galebet fieten kesîreten.

kInÒ/ã`nc kánÄpa rânÑn∏nZ mán∏«/∏nb mánÄpa røpe rºncBakara Suresi:
249.

477

Kem min fietin kalîletin
galebet fietin kesîreten
biiznillâh.

$G p¿rPpÉpH kInÒ`/ã`nc kánÄpa rânÑn∏nZ mán∏«/∏nb mánÄpa røpe rºncBakara Suresi:
249.

392

‹zhebû entümü’r-revafidü. ¢o†paGnhsôdG oºoàrfnG GƒoÑngrPpG539

Kad câeküm minellâhi
nûrün ve kitâbün mübîn.

lÚ/Ñoe lÜÉnà`pcnh lQƒof $G nøpe rºocnABÉnL rónbMâide Suresi:
15.

595

‹z eve’l-fitnetü ile’l-kehfi
fekàlû rabbenâ âtinâ min
ledünke rahmeten ve hey-
yi’ lenâ min emrinâ refledâ.

ÉnæpJ'G BÉ`næ`s`HnQ GƒodÉn≤na p∞r¡nµ``rdG n‹pG oán«`ràpØrdG …nhnG rPpG
Gkón°TnQ ÉnfpôrenG røpe Énænd rÅ`u«gnh kánªrMnQ n∂rfoónd røpe

Kehf Suresi:
10.

259

‹zâ câe nasrullâh. $G oô°rünf nABÉnL GnPpGNasr Suresi: 1. 227, 530

Kul bifadlillâhi ve birahme-
tihî febizâlike felyefrahû
hüve hayrun mimmâ yec-
meûn.

n∂pd'òpÑna /¬pànªrMnôpHnh $G pπ°r†nØpH rπob
n¿ƒo©nªrénj Ésªpe lôr«nN nƒog GƒoMnôrØ`n«r∏na

Yunus Suresi:
58.

31



Lâ ilâhe illallah. *G s’pG n¬'dpG n’196, 422, 475,
481

Lâ ilâhe illallahü
muhammedün resulüllah.

$G o∫ƒo°SnQ lósªnëoe *G s’pG n¬'dpG nB’Muhammed
Suresi: 19.

342

Lâ ilâhe illallâhü vahdehü
lâ flerîke leh.

o¬nd n∂j/ôn°T n’ o√nórMnh *G s’pG n¬'dpG nB’Buharî, Ezan:
155; Müslim,
Zikir: 28, 74.

280

Lâ mevcude illâ hû. nƒog s’pG nOƒoLrƒne n’425

Lâ müflâhhate fittemsil. oπ«/ãrªsàdG»pa nâsMÉ°nûoe n’426

Lâ taknetû min rahmetil-
lâh.

$G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’Zümer Suresi:
53.

153, 352

Lâ yestevî ashabü’n-nâri ve
ashâbü’l-cenneti, ashâbü’l-
cenneti hümü’l-faizûn.

oÜÉnër°UnGnh pQÉsædG oÜÉnër°UnG …/ƒnà°rùnj n’
n¿hoõpFBÉnØrdG oºog pásæ`nérdG oÜÉnër°UnG pásæ`nérdG

Haflir Suresi:
20.

147
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Küllü fley’in minelcebîbi
habîbü.

lÖ«/ÑnM pÖ«/ÑnérdG nøpe mArÀnT tπoc411

Küllü fley’in hâlikün illa
vechehü lehü’l-hükmü ve
ileyhi türceûn.

oºrµ`oërdG o¬nd o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπoc
n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh

Kassas Suresi:
88.

330, 354, 476

Kul yâ ibadiyellezîne esrafû
alâ enfüsihim.

rºp¡°pùoØrfnG '=¤nY Gƒoanô°rSnG nøj/òsdG n…pOÉnÑpYÉnj rπobZümer Suresi:
53.

592

Kul yuhyîhellezî enfleehâ
evvele merratin ve hüve
bikülli halk›n alîm.

nƒognh mIsône n∫shnG BÉngnCÉn°ûrfnG …/òsdG Én¡«/«rëoj rπob
lº«/∏nY m≥r∏nN uπoµpH

Yasin Suresi:
79.

476

Kuli’r-ruhu min emri rabbî. »uHnQ pôrenG røpe oìhtôdG pπob‹sra Suresi: 85. 415

Küllü nefsin zaikatü’l-mevt. pärƒnªrdG oán≤pFBGnP ¢mùrØnf tπocAnkebut Sure-
si: 57.

476

Küllü fley’in hâlikün illâ
vechehü.

o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπocKassas Suresi:
88.

355

Kün feyekûn. o¿ƒoµn«na røocYasin Suresi:
82.

330

Lâ ilâhe illâ ente süb-
haneke inni küntü minez-
zalimîn.

oâræ`oc uÊpG n∂nænërÑ°oS nârfnG s’pG n¬'dpG n=’
nÚ/ªpdÉs¶dG nøpe

Enbiya Suresi:
87.

330

— L —



Men arfefe nefsehü fekad
arefe rabbehü.

o¬sHnQ n±nônY rón≤na o¬°nùrØnf n±nônY røneSüyuti, 2:451. 478
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Lehü’l-hamdü velminnetü
hâzâ min fadli rabbî.

»uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g oásæpªrdGnh oórªnërdG o¬nd168

Lekad sadakallâhü resule-
hürrü’ya bilhakk›.

u≥nërdÉpH ÉnjrDhtôdG o¬ndƒo°SnQ *G n¥nón°U rón≤ndFetih Suresi:
27.

355

Lev kâne fîhimâ âlihetün il-
lallâhü lefesedetâ fesübha-
nallâhi rabbi’l-arfli ammâ
yesifun.

ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd
n¿ƒoØ°pünj ÉsªnY ¢pTrôn©rdG uÜnQ $G n¿ÉnërÑ°oùna

Enbiya Suresi:
22.

437

Levlâke levlâk, lemâ halâk-
tül eflâk.

n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒndKeflfü’l-Hafâ,
2:164, hadis
no: 2123.

470

Leyse alelamyâ haracün. lênônM »'ªrYn’rG n¤nY n¢ùr«ndNur Suresi 61. 299

Leyset beynehâ ve beynel-
lâhi nisbetün.

lánÑ°rùpf $G nør«nHnh Én¡nær«nH rân°ùr«nd415

Lî hamsetün utfî bihâ nâ-
re’l-vebai’l-hatimete’l-mus-
tafa ve’l-mürteza vebnahü-
ma ve’l-fatimeti.

ánªpWÉnërdG pAÉnHnƒrdG nQÉnf Én¡pH »/ØrWoG lá°nùrªnN »/d
ánªpWÉnØrdGnh ÉnªogÉnænHrGnh À'†ǹ JrôoªrdGnh »'Øn£°rüoªrdnG

547

Lime tekulûne mâ lâ
tef’alûn.

n¿ƒo∏n©rØnJ n’ Éne n¿ƒodƒo≤nJ nºpdSaf Suresi: 2. 313

Lisebebi mine’l-esbab. pÜÉnÑ°rSn’rG nøpe mÖnÑ°nùpd106

Liyuhriceküm  minezzulü-
mati ilennûri ve kâne
bilmü’minîne rahîma.

pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe rºoµnLpôrîo«pd
Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿Éncnh

Ahzab Suresi:
43.

577

Mâ esâbeke min hasenetin
feminellâhi, ve mâ esâbeke
min seyyietin femin nefsik.

n∂°pùrØnf røpªna mánÄ``u«°nS røpe n∂nHÉn°UnG
BÉnenh $G nøpªna mánæ°nùnM røpe n∂nHÉn°UnG BÉne

Nisâ Suresi,
79.

250

Mâ kaderullâhe hakka kad-
rihî innellâhe lekaviyyün
azîz.

lõj/õnY w…pƒn≤nd %G s¿pG =/√pQrónb s≥nM %G GhoQnónb ÉneHac Suresi: 74. 299

Men âmene bilkaderi
emine minelkeder.

pQnónµ`rdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røneRamûzü'l-
Ehadis, 1:193.

92, 93

— M —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Min evvelinnüzûli nuzuli ilâ
k›yami’s-saati.

pánYÉ°sùdG pΩÉn«pb '‹pG p∫hoõtædG p∫shnG røpe153

Muhammedün resulüllah. $G o∫ƒo°SnQ lósªnëoeFetih Suresi:
29.

439

Nûn velkalemi ve mâ
yesturûn.

n¿hoô£°rùnj Énenh pºn∏n≤rdGnh =¿Kalem Suresi:
1.

473

Nurü’l-kameri müstefâdün
mineflflemsi.

¢pùrªs°ûdG nøpe lOÉnØnà°rùoe pônªn≤rdG oQƒof245

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in
nesîna ev ahta'nâ.

Én`frÉn£rNnG rhnG BÉ`næ«°/ùnf r¿pG BÉn`fròpNGnDƒoJ n’Énæs`HnQBakara Suresi:
286.

438, 521

Men tevâdaa rafeahüllâh. *G o¬n©nanQ n™°nVGnƒnJ røneMüslim, Birr:
69; Tirmizî,
Birr: 82.

245

Menittebea r›dvanehü
sübüle's-selâmi.

pΩnÓ°sùdG nπoÑ°oS o¬nfGnƒr°VpQ n™nÑsJG pøneMâide Suresi:
16.

595

Millete ‹brahîme hanîfen
müslimen.

Ékªp∏°rùoe ÉkØ«/ænM nº«/g'ôrHpG nás∏peBakara Suresi:
135’ten iktibas.

511

— N —

— R —

— S —

Men çi gûyem der vasfi ân
âlîcenab. Nîst peygamber
ve lî dâred kitab.

@ rÜÉnænL ≈/dÉnY r¿BG p∞r°Unh rQnO rºnjƒoc ¬p̧ røne
rÜÉnàpc rOnQGnO ≈pdnh rônÑrªn r̈«n> râr°ù«/f

599

Men talebenî vecedenî. /ÊnónLnh »/ænÑn∏`nW røne593

Rabbi ennî messeniyeddür-
rü ve ente erhamürrahimîn.

nârfnGnh tô°t†dG n»pæ°sùne uÊnG uÜnQ
nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG

Enbiya Suresi:
83.

330, 331

Rabbilâlemîn. nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ505

Rabbüssemavati velard›. ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ505

Re’sü’l-hikmeti mehafetül-
lâh.

$G oánaÉnîne pánªrµpërdG o¢SrGnQKeflfü’I-Hafâ,
1:421.

252

Ruhemâü beynehüm. rºo¡næ`r«nH oABÉnªnMoQFetih Suresi:
29.

441

Selâm. lΩnÓ°nS434
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Sümme nüfiha fîhi uhrâ
feizâhüm k›yamün yen-
zurûn.

n¿hoôo¶rænj lΩÉn«pb rºog GnPpÉna …'ôrNoG p¬«/a nïpØof sºoKZümer Suresi:
68.

476

Sümme ya’rucü ileyhi fî
yevmin kâne mikdâruhü
elfe senetin mimmâ teud-
dûne.

o√oQGnór≤pe n¿Énc mΩrƒnj »/a p¬r«ndpG oêoôr©nj sºoK
n¿htóo©nJ Ésªpe mánæ°nS n∞rdnG

Secde Suresi:
5.

519

Ta’rücü’l-melâiketü verrûhu
ileyhi fî yevmin kâne
mikdâruhü hamsîne elfe
senetin.

mΩrƒnj »/a p¬r«ndpG oìhtôdGnh oánµp`=Ä`'`∏nªrdG oêoôr©nJ
mánæ°nS n∞rdnG nÚ°/ùrªnN o√oQGnór≤pe n¿Énc

Mearic Suresi:
4.

519

Tahiyyetühüm yevme
yelkavnehü selâmün ve
eaddelehüm ecran kerîmâ.

ÉkÁ/ônc GkôrLnG rºo¡nd sónYnGnh lΩnÓ°nS o¬nfrƒn≤r∏nj nΩrƒnj rºo¡oàs«pënJAhzab Suresi:
44.

576

Sümme enzele âleyküm
min ba’di’l-gammi
emeneten nüâsen.

Ék°SÉn©of kánænenG uºn̈ rdG pór©nH røpe rºoµ`r«n∏nY n∫nõrfnG sºoKÂl-i ‹mran
Suresi: 154.

440

Semi’nâ ve ata’nâ. Énæ`r©nWnGnh Énæ`r©pªn°SBakara Suresi:
286.

54, 358

Seyerhamühümüllâhü
innellâhe azîzün hakîm.

lº«/µ`nM lõj/õnY %G s¿pG *G oºo¡oªnMrôn«°nSTevbe Suresi:
71.

468

Seyyidinâ. Énfpóu«°nS435

Sîmâhüm fî vücûhihim min
eseri's-sücûd.

pOƒoé°tùdG pôn`KnG røpe rºp¡pgƒoLoh »/a rºogÉnª«°/SFetih Suresi:
29.

441

Siracen münîra. GkÒ/æoe ÉkLGnô°pSAhzab Suresi:
46.

579

Sübhanallah. $G n¿ÉnërÑ°oS556

Sübhhaneke lâ ›lme lenâ
illa mâ allemtenâ inneke
ente’l -alîmü’l-hakîm.

BÉ'ænà`rªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
oº«/µ`n`◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

Bakara Suresi:
32.

45, 429, 621

Teâlev eyyühe’l-ihvan. o¿GnƒrNp’rrG Én¡tjnG GrƒndÉn©nJ188

Terâhüm rükkean süccedâ. Gkósé°oS Ék©scoQ rºo¡j'ônJFetih Suresi:
29.

441

Tesmeu bilmuaydiyyi
hayrun min en terâhü.

o¬j'ônJ r¿nG røpe lôr«nN u…pór«n©oªrdÉpH o™nª°rùnJ541

— T —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ve beflflirilmü’minîne
bienne lehüm minellah.

$G nøpe rºo¡nd s¿nÉpH nÚ/æperDƒoªrdG pôu°ûnHnhAhzab Suresi:
47.

579

Tüsebbihu lehü’s-semava-
tü's-seb’u ve’l-ardu ve men
fîhinne. Ve in min fley’in il-
lâ yüsebbihu bihamdihî.

rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ª°sùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ
/√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh søp¡«/a

‹sra Suresi: 44. 409,
417,
531

Ulemai ümmetî keenbiyâi
benîisrâil.

nπ«/FBGnôr°SpG =»/ænH pABÉn«pÑrfnÉnc »/àseoG pABÉnªn∏oYKeflfü’l-Hafâ:
2:64.

594

Üd’ûnî estecib leküm. rºoµ`nd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoGMü’min Suresi:
60.

71

Ülâike maallezîne en’amel-
lâhü aleyhim mine'n-
nebiyyîne ve s›dd›kîne
ve'fl-flühedâi ves-sâlihîn.

nøpe rºp¡r«n∏nY *G nºn©rfnG nøj/òsdG n™ne n∂pÄ=`'̀ dhoG
nÚ/ëp∏°südGnh pABGnón¡t°ûdGnh nÚ/≤juó°uüdGnh nÚqpÑsædG

Nisa Suresi:
69.

560

Va’tesimu bihablillâhi
cemîa.

Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH Gƒoªp°ünàrYGnhAl-i ‹mran:
103.

595

Va’tesimû bihablillâhi
cemîan velâ teferraku.

GƒobsônØnJ n’nh Ék©«/ªnL $G pπrÑ`nëpH Gƒoª°pünà`rYGnhÂl-i ‹mran
Suresi: 103.

201,
356, 473

Vallahü a’lemü biesrari
kitabihî.

/¬pHÉnà`pc pQGnô°rSnÉpH oºn∏rYnG *Gnh521

Ve ahirü da’vahüm enil-
hamdülillâ rabbilâlemîn.

nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'GnhYunus Suresi:
10.

113

Ve asâ en tekrehû fley’en
ve hüve hayrün leküm ve
âsa en tühibbû fley’en ve
hüve flerrün leküm vallâhü
ya’lemu ve entüm lâ
ta’lemûn.

lôr«nN nƒognh ÉkÄr«°nT Gƒognôrµ`nJ r¿nG =À'ùnYnh
nƒognh ÉkÄr«°nT GƒtÑpëoJ r¿nG =À'ùnYnh rºoµ`nd

n¿ƒoªn∏r©nJ n’ rºoàrfnGnh oºn∏r©nj *Gnh rºoµnd wôn°T 

Bakara Suresi:
216.

592

Ve beflfliri’l-mü’minîne
bienne lehüm minellâhi
fadlen kebîra.

$G nøpe rºo¡nd s¿nÉpH nÚ/æperDƒoªrdG pô°uûnHnh
GkÒ/Ñnc kÓ°r†na

Ahzab Suresi:
47.

577

— U —

— Ü —

— V —

Tilke hudûdüllâh. $G oOhoóoM ∂r∏pJBakara Suresi:
187.

595
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ve bihî nestaîn. oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh591

Ve cealnâ nevmekum
sübatâ.

ÉkJÉnÑo°S rºoµ`nerƒnf Énæ`r∏n©nLnhNebe Suresi: 9. 110

Ve dâien ilellâhi biznihî sir-
acen münîra.

GkÒ/æoe ÉkLGnô°pSnh /¬pfrPpÉpH $G n‹pG Ék«pYGnOnhAhzab Suresi:
46.

576

Ve dâiyen ilellâh. $G n‹pG Ék«pYGnOnhAhzab Suresi:
46.

578, 579

Ve enne hâzâ s›ratî müs-
takîmâ.

Ékª«/≤nà°rùoe »/WGnô°pU Gnò'g s¿nGnhEn’am Suresi:
187.

595

Ve etîullâhe ve etîurresul. n∫ƒo°SsôdG Gƒo©«/WnGnh %G Gƒo©«/WnGnhMâide Suresi:
92.

473

Ve eûzü bike rabbi en
yehdurûn.

p¿hôo°†rënj r¿nG uÜnQ n∂pH oPƒoYnGnhMü'minun
Suresi: 98.

249

Ve ezvacehüm ve evlâde-
hüm.

rºognOn’rhnGnh rºo¡nLGnhrRnGnh416

Ve hasune ülâike refîka. Ék≤«/anQ n∂pÄ='`dhoG nøo°ùnMnhNisâ Suresi:
69.

595

Ve in min fley’in illâ yüseb-
bihu bihamdihî.

oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh
/√pórªnëpH

‹sra Sure-
si: 44.

48, 53, 73, 107, 115, 156, 159,
164, 166-168, 180, 204, 208,
233, 370, 397, 399, 401, 403,
406, 409, 417, 423, 449, 453,
454, 456, 458, 463, 483, 494,
498, 504, 511, 514, 517, 523-
525, 527-529, 534, 536, 538,
540, 542, 544, 546, 548, 550,
552, 554, 557, 559, 564, 581,
588, 598, 599, 600, 601, 604

Ve ize’l-kevakibünteserat. ränônã`nà`rfG oÖpcGnƒnµ`rdG GnPpGnh‹nfitar Suresi:
2.

458 , 465

Ve keyfe ehâfü mâ eflrek-
tüm velâ tehâfûne
enneküm eflrektüm billâh.

n¿ƒoaÉnînJ n’nh rºoà`rcnô°rTnG BÉne o±ÉnNnG n∞r«ncnh
$ÉpH rºoà`rcnôr°TnG rºoµ`s`fnG

En'am Suresi:
81.

511

Ve hüve alâ külli fley’in
kadîr.

lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognhRum Suresi:
50.

40

Ve kâne bilmü’minîne
rahîmâ.

Ékª«/MnQ nÚ/æperDƒoŸrÉpH n¿ÉncnhAhzab Suresi:
43.

593
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ve mâ allemnâhü’fl-fli’ra. nôr©°uûdG o√Énæ`rªs∏nY ÉnenhYâsin Suresi:
69.

533

Ve mâ medahtü
Muhammeden bimekàletî
velâkin medahtü mekàlatî
bimuhammed.

»/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóne Énenh
mósªnëoªpH »/àn∏n≤ne oârMnóne røpµ`'dnh

34, 97

Ve mâ medahtü’l-Kur’âne
bikelimatî, velâkin
medahtü kelimatî bi’l-
Kur’ân.

»/JÉnªpp∏nµpH n¿'Grôo≤rdG oârMnóne Énenh
p¿'Grôo≤rdÉpH »/JÉnªp∏nc oârMnóne røpµ`'dnh

34

Ve mâ überriü nefsî innen-
nefse leemmaratün bissûi
illâ mâ rahime rabbî.

lInQÉsen’n ¢nùrØsædG s¿pG À/ùrØnf oÇuônHoG BÉnenh
»uHnQ nºpMnQÉne s’pG pAƒ°tùdÉpH

Yusuf Suresi:
53.

489

Ve men ezlemü mimmen
menea mesacidellahi en
yüzkere fîhasmühü.

$GnópLÉn°ùne n™næne røsªpe oºn∏rXnG rønenh
o¬oª°rSG Én¡«/a nôncròoj r¿nG

Bakara Suresi:
114.

531

Ve men ya’mel miskale
zerratin flerran yerah.

o√nônj Gvôn°T mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenhZilzal Suresi: 8. 250

Ve men ya’tes›m billâhi
fekad ilâ s›ratin müstakîm.

mº«/≤nà°rùoe m•Gnô°pU '‹pG n…póog rón≤na $ÉpH rºp°ünà r̀©nj rønenhAl-i ‹mran:
101.

595

Ve meselühüm fi’l-‹ncîl. pπ«/érfp’rG»pa rºo¡o∏nãnenhFetih Suresi:
29.

441

Ve min âyâtihî… ... /¬pJÉn`j'G røpenh .../¬pJÉn`j'G røpenh416

Ve min âyâtihî halkusse-
mavati ve’l-ard› vahtilâfü
elsinetiküm ve elvaniküm.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o≥r∏nN /¬pJÉn`j'G røpenh
rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh

Rum Suresi:
22.

563

Ve kul câe’l-hakku ve
zeheka’l-bat›lü.

oπpWÉnÑrdG n≥ngnRnh t≥nërdG nABÉnL rπobnh‹sra Suresi: 81. 72

Ve kul rabbi eûzü bike min
hemezâti’fl-fleyâtîni.

pÚ/WBÉ`n«°sûdG päGnõnªng røpe n∂pH ooPƒoYnG uÜnQ rπobnhMü'minun
Suresi: 97.

249

Ve lev lâ iz semi’tümûhü
kultüm mâ yekûnü lenâ en
netekelleme bihâzâ sübha-
neke hâzâ bühtânün azîm.

r¿nG BÉnænd o¿ƒoµ`nj Éne rºoà`r∏ob o√ƒoªoà`r©pª°nS rPpG nB’rƒndnh
lº«/¶nY l¿Énà`r¡oH Gnò'g n∂nfÉnërÑ°oS Gnò'¡pH nºs∏`nµ`nànf

Nur Suresi: 16. 430

Ve leyse’z-zekerü kelünsa. »'ãr`fo’rÉnc oôncsòdG ¢nùr«ndnhÂl-i ‹mran
Suresi: 36.

548, 551



Ve nezîran ve dâiyen ilel-
lâh.

$G n‹pG Ék«pYGnOnh Gkôj/ònfnhAhzab Suresi:
46.

578
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ve nünezzilü mine’l-kur’âni
mâ hüve flifâün ve rah-
metün.

lánªrMnQnh lABÉnØp°T nƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõ`næ`ofnh‹sra Suresi: 83. 595

Ve nünezzilü mine’l-kur’âni
mâ hüve flifaün ve rah-
metün lilmü’minîn.

lânªrMnQnh lABÉnØp°T nƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh
nÚ/æperDƒoªr∏pd

‹sra Suresi: 82. 476

Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ
Muhammedin ve alâ âlihî
ve eshabihî ve ehl-i beytihî
ecmaîne’t-tayyibîne’t-
tahirîn, amîn, amîn, amîn...

/¬pd'G '=¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY *G s¤°nUnh
nÚ/Ñu«`s£dG nÚ/©nªnLnG /¬pàr«nH pπrgnGnh /¬pHÉnër°UnGnh
póu«°nS pánerôoëpH nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G nøj/ôpgÉs£dG 

nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdGnh nÚ/∏n°SrôoªrdG

581

Ve sebbihûhü bükraten ve
asîlâ.

kÓ«°/UnGnh kInôrµ`oH o√ƒoëuÑ°nSnhAhzab Suresi:
42.

576

Ve sekahüm rabbühüm
fleraben tahûrâ.

GkQƒo¡nW ÉkHGnôn°T rºo¡t`HnQ rºo¡«'≤°nSnh‹nsan Suresi:
21.

215

Ve teavenu alelbirri vet-
takvâ.

…'ƒr≤sàdGnh uôpÑrdG n¤nY GƒofnhÉn©nJnhMâide Suresi:
2.

473, 477

Ve’bte¤û ileyhi’l-vesîlete ve
câhidû fî sebîlihî.

/¬p∏«/Ñn°S≈/a GhoópgÉnLnh nán∏«°/SnƒrdG p¬r«ndpG Gƒö nàrHGnhMâide Suresi:
35.

595

Ve’l-ak›betü lilmüttakîn. nÚ/≤sàoªr∏pd oánÑpbÉn©rdGnhA’raf Suresi:
128; Kassas
Suresi: 83.

487

Ve minellâhittevfîk. o≥«/arƒsàdG $G nøpenh109, 225, 383

Velâ sebebe. nÖnÑ°nS n’nh415

Velâ tenâzeû fetefflelû ve
tezhebe rîhuküm.

rºoµoëj/Q nÖngrònJGnh Gƒo∏°nûrØ`nà`na ƒoYnRÉnænJ n’nhEnfal Suresi:
46.

209

Ve’l-ilmü indellah. $G nóræpY oºr∏p©rdGnh445, 521

Vec’al lî lisane s›dk›n fi’l-
ahirîn.

nøj/ôpN'’rG p‘ m¥róp°U n¿É°nùpd /‹ rπn©rLGnh137

Velâ ratbin velâ yâbisin illâ
fî kitabin mübîn.

mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc≈/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nhEn'am Suresi,
59.

112, 115
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Yâ nuren nûr. Yâ Münevvi-
rennur. Yâ Müsavvirennur.
Yâ Müdebbirennur. Yâ Hâl›-
kannur. Yâ nure kâble külli
nur. Yâ nure bâ’de külli
nur. Yâ nure fevka külli
nur...

nQuƒn°üoe Énjnh @ pQƒtædG nQuƒnæoe Énjnh @ pQƒtædG nQƒof Énj
@ pQƒtædG n≥pdÉnN Énjnh @pôtædG nôuHnóoe Énjnh @ pQƒtædG

...mQƒof uπoc n¥rƒna GkQƒof

443

Yâ rabbi bihakk› ismike’l-
azîmi ve bihakk› Kur’âni’l-
Hakîmi ve bihakk›
Habîbike’l-Ekrem.

u≥nëpHnh pº«/¶n©rdG n∂pªr°SpG u≥nëpH uÜnQ Énj
pΩnôrcn’rG n∂pÑ`«`/ÑnM u≥nëpHnh pº«/µ`nërdG p¿'Grôob

395

Velâ tense nasîbeke
mineddünya.

Én«rftódG nøpe n∂nÑ«°/ünf ¢nùrænJ n’nhKasas Suresi:
77.

477

Vellezîne meahü. o¬n©ne nøj/òsdGnhFetih Suresi:
29.

441

Vellezîne yümessikûne
bilkitâb.

pÜÉnà`pµrdÉpH n¿ƒoµ°uùnªoj nøj/òsdGnhA’raf Suresi:
170.

595

Vemâ rameyte iz rameyte
ve lâkinnellâhe ramâ.

»'enQ %G søpµ`'dnh nâr«nenQ rPpG nâr«nenQ ÉnenhEnfal Suresi:
17.

113

Vessabrü miftahü’l-ferec. pênônØrdG oìÉnà`rØpe oôrÑ°südGnh60

Vessahibi bilcenbi. pÖrænérdÉpH pÖpMÉ°südGnhNisâ Suresi:
36.

247

Vettebeu’n-nûrellezî ünzile
meahü.

o¬n©ne n∫põrfoG …/òsdG nQƒtædG Gƒo©ǹ ÑsJGnhA’raf Suresi:
157.

595

Yâ Bâkî ente’l-bâkî. ≈/bÉnÑrdG nârfnG≈/bÉnH Énj354

Yâ eyyühellezîne âmenû
hel edüllüküm alâ ticaretin
tüncîkül min azabin elîm.

mº«/dnG mÜGnònY røpe rºoµ«/éræoJ mInQÉnépJ '¤nY
rºoµ`t`doOnG rπng Gƒoæne'G nøj/òsdG Én¡t`jnG BÉnj

Saf Suresi: 10. 141

Yâ eyyühellezîne
âmenüzkürullâhe zikren
kesîra.

%G GhoôocrPG Gƒoæne'G nøj/òs∏dG Én¡t`jnG BÉnj
GkÒ/ã`nc GkôrcpP

Ahzab Suresi:
41.

576

Yâ eyyühennebiyyü innâ
erselnâke flâhiden ve
mübeflfliran ve nezîra.

GkópgÉn°T n∑Énær∏n°SrQnG BÉqfpG t»pÑsædG Én¡t`jnG BÉnj
Gkôj/ònfnh Gkô°uûnÑ`oenh

Ahzab Suresi:
45.

576

— Y —
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Yebte¤ûne fadlen minellâhi
ve r›dvanen.

ÉkfGnƒr°VpQnh $G nøpe kÓr°†na n¿ƒo¨nàrÑnjFetih Suresi:
29.

441

Yecidillâhe gafûran rahîmâ. Ékª«/MnQ GkQƒoØnZ %G pópénjNisâ Suresi:
110.

593

Yekulûne mâ lâ tef’alûn. n¿ƒo∏n©rØnj n’Éne n¿ƒodƒo≤njfiuara Suresi:
226.

407

Yuhibbûne en teflîa’l-
fahifletü.

oán°ûpMÉnØrdG n™«°/ûnJ r¿nG n¿ƒtÑpëojNur Suresi: 19. 431

Yuhyi’l-arda ba’de mevtihâ
ve kezâlike tuhricûn.

n¿ƒoLpôrîoJ n∂pd'òncnh Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG»p«rëojRum Suresi:
19.

414

Zalike meselühüm fi’t-
Tevrat.

páj'QrƒsàdG »pa rºo¡o∏nãne n∂pd'PFetih Suresi:
29.

441

— Z —
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Alimler peygamberlerin vârisleridirler. (pABÉn«pÑrfn’rG oánKnQnh oABÉnªn∏o©rdnG) 
(Keflfü’l-Hafâ, 2:1745.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393, 594

Allah’›m, sen selâms›n; selâm ve selâmet de ancak sendendir. Ey ikram ve büyüklük

sahibi! Senin flan›n ne yücedir. p∫nÓnérdGGnPÉnj nârcnQÉnÑnJ oΩnÓs°ùdG n∂ræpenh oΩnÓs°ùdG nârfnG sºo¡s∏dnG)
( pΩGnôrcr’Gnh (Müslim, Mesacid: 135, 136; Ebu Davud, Vitir: 25; Tirmizi, Salât: 108; 

Müsned, 5:275, 280; 6:62, 184, 235.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

Ameller niyetlere göredir. (päÉs«uædÉpH o∫ÉnªrYn’rG ÉnªsfpG) (Buharî, Bed'ü'I-Vahy: 1; ‹man: 41; 

Nikâh: 5; Müslim, ‹mâra: 155; Ebu Davud, Talâk: 11; Tirmizi, Fezâilü’I-Cihad:16; Neseî,
Taharet: 59; Talâk: 24; ‹bni Mâce, Zühd: 26; Müsned, 1:25, 43.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Din nasihatt›r. Din nasihatt›r. Din nasihatt›r. oøjuódnG ..oánë«°/üsædG oøjuódnG ..oánë«°/üsædG oøjuódnG)
(oánë«°/üsædG (Müslim, iman: 95; Tirmizî, Birr:17; Neseî, Bey'â:31; Darimî, Rikak: 41; 

Müsned, 1:351, 2:297, 4:102.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473

Dünya mü'minin zindan›, kâfirin Cennetidir. (pôpaÉnµrdG oánænLnh pøperDƒoªrdG oørép°S Én«rftódnG) 
(Müslim, Zühd: 1; Tirmizî, Zühd: 16; ‹bni Mâce, Zühd: 3; Müsned, 2:197.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621

Evveli rahmet... (lánªrMnQ o¬odshnG) (el-Munziri, et-Terhip, 2:94-95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

Hikmetin bafl› Allah korkusudur. (Hadis-i flerif: Keflfü’I-Hafâ,1:421.) 

($G oánaÉnîne pánªrµpërdG o¢SrGnQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 

Kadere iman eden, keder (üzüntü) den kurtulur. (Hadis-i flerif.: Ramûzü'l-Ehadis,1:193.)

(pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nønenG røne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92, 93

Kim nefsini tan›rsa Rabbini de tan›r. Suyuti, el-Havi li'l-Fetava 2:451. 

(o¬sHnQ n±nônY rón≤na o¬n°ùrØnf n±nônY røne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479

Kim tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir. (Hadis-i fierif: Müslim, Birr: 69; Tirmizî, 

Birr: 82; Dârimî, Zekât: 35; Taberânî, Sadaka: 12.) (*G o¬n©nanQ n™n°VGnƒnJ røne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 

Muhakkak Allah insan› suret-i Rahman’da yaratm›flt›r. pInQƒo°U  '¤nY n¿Én°ùrfn’rG n≥n∏nN % s¿pG )
( pø'ªrMsôdG (Buhari, ‹stizan: 1; Müslim, Birr: 115, Cennet: 27.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

BARLA LÂH‹KASI HAD‹S ‹NDEKS‹

Hadisin meali Sayfa no 
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(Én¡næjpO Én¡ndoOuónéoj røne mánæn°S pInÉpe uπoc p¢SrGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG) (Hâkim, Müstedrek,

4:522; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 2:281, hadis no: 1845; Ebu Davud, Melâhim: 1.) . . . . . . . . . . . . . .268

Ortas› ma¤firet (ba¤›fl) (lInôpØr¨ne o¬n£n°SrhnG) (el-Munziri, et-Terhip, 2: 94-95.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351

Sab›r, kurtuluflun anahtar›d›r. (Keflfü’I-Hafa, 2:21, hadis no: 1590.)

(pênônØrdG oìÉnàrØpe oôrÑn°üdGnh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Sen olmasayd›n (Ya Muhammed), sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. Énªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒnd)
(n∑nÓrar’G oâr≤n∏nN (Keflfü'l-Hafâ,2:164,hadis no: 2123.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470

Tafllanm›fl fleytandan Allah’a s›¤›n›r›m. ( pº«/LsôdG p¿Én£«s°ûnæpe $ÉpHoPƒoYnG) (Buharî,

Bed'ü’l-Halk: 11; Edeb: 76; Müslim, Birr: 109, 110; Ebu Davud, Salât: 18,119,120,122;
Tirmizî, Mevakit: 65.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349, 353

Ümmetimin âlimleri ‹srailo¤ullar›n›n peygamberleri gibidir. (el-Acluni, Keflfü’l-Hafa: 2:64;

Tecrid-i Sarih Tercümesi, 1:107.) ( nπ«/FBGnôr°SpG »/ænH pABÉn«pÑrfnÉnc »/àseoG pABÉnªn∏oY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594

®
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Azrail (a.s.)..................................................................................................................415

B

Babacan.........................................................................................................................537
Babacan Mehmed Ali .......................................................359, 380
Barlal› Süleyman Efendi ...............................................482, 491
Bayram.................................................................................................................................29
Bediüzzaman............233, 244, 345, 578, 579, 586,

Bkz: Said Nursî, Üstat, Üstad-› Muhterem
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri .............................29
Bedreddin......526, 529, 531, 532, 533, 537, 540,

541, 558, 560
Bekir (Bey)....275, 276, 278, 281, 327, 366, 370,

446, 454, 458, 465, 482, 483, 498, 517, 533,
542, 543, 550, 554, 560

Bekir A¤a..................................................................................................130, 132, 
160, 178, 179, 210, 336, 461, 531, 560

Bekir Efendi.......................................................205, 397, 398, 612
Beyhakî...........................................................................................................................268
Binbafl› As›m Bey.......................................................................116, 381
Büyük Haf›z Zühtü ....................................................................................615

C

Câlud.....................................................................................................................................172
Camî.......................................................................................................................................534
Cebrail (a.s.).............................................................Bkz: Cibril-i Emin
Celâleddin-i Suyuti....................................................................................513
Cenab-› Peygamber..............................................................356, 373
Cengiz.................................................................................................................................323
Cibril-i Emin...........................................................................................265, 359

Ç

Çoban Ahmed....................................................................................................277

D

Dakyanus....................................................................................................................259
Davud.................................................................................................................................605
Dâvud (a.s.)...............................................................................................................172
Deccal.................................................................................................................................238
Dereli Haf›z Ahmed Efendi........................................................255
Doktor Abdülbaki Bey ......................................................................479
Doktor Hayri..........................................................................................................603
Doktor ‹brahim................................................................................................311
Doktor Kemal..........................................................................................................61
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Doktor fievket....................................................................................................368
Doktor Yusuf Kemal..............................................................................106

E

Ebu Bekiri’s-S›dd›k.....................................................................................441
Ebu Cehil ...........................................................................................................................68
Ebu Davud.................................................................................................................268
Edhem Çavufl.......................................................................................................280
Eflâtun...............................................................................................................................246
E¤irdir Müftüsü.................................................................................................320
Elazizli Hac› fievket Hoca .............................................................394
Emin.......................................................................................................................................591
Emrullah........................................................................................................................180
Eski Said113, 203, 246, 336, 421, 489, 557, 591
Esseyyid Saidi’l-Kürdî...........................................................................596
Eflref .......................................................................................................................................545
Ethem Efendi........................................................................................................400
Ethem Hoca............................................................................................................601
Eyyub (a.s.) ...............................................................................................................172

F

Fahr-i Âlem........................................................299, 323, 340, 385
Fahr-i Cihan..................................................................................................................55
Fahr-i Kâinat ..............................................................................................................85
Fahru’l-Âlemîn...................................................................................................350
Fahrü’l-Mürselîn............................................................................296, 297
Fat›ma (r.anha)..................................................................................................547
Ferid-i Bediüzzaman.............................................................................596
Fethi Bey........................................................................65, 70, 153, 200, 

204, 214, 423, 484, 506, 514, 516, 566, 567
Fevzi Pafla...................................................................................................................608
Feyzi ....................................................................................................................589, 590
Firavun..........................................................................................342, 396, 448
Fuad.....................................................................................................................604, 605

G

Galip Bey ............................332, 450, 451, 517, 533, 538
Gavs-› Azam313, 335, 345, 353, 382, 383, 455,

536, 560, 606
Gavs-› Azam Hazretleri ....................................................................353
Gavs-› Azam fiah-› Geylânî Hazretleri.................343
Gavs-› Azam fieyh Geylânî .....................................382, 385
Gavs-› Geylânî Hazretleri..............................................................337
Gavsü’l-Azam fieyh Geylânî ...................................................301
Gazalî ...................................................................................................................................414
Giritli Hasan Efendi...................................................................................300

H

Habib .................................................................................................................178, 411
Habib-i Ekrem...................................................................98, 153, 447, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Hazret-i Mu-
hammed, Hazret-i Peygamber, Resul-i Ek-
rem, Zat-› Ahmediye, Zat-› Fahr-i Âlem

Habib-i Hudâ........................................................................................................345
Habib-i Kibriya..................................................................................................305
Habib-i Kuddüs................................................................................................305
Habib-i Rabbü’l-Âlemîn..................................................................350
Habib-i Yezdân ....................................................................................................55
Habib-i Zîflân..............................................................................................................96
Habib-i Zülcelâl................................................................................................305
Hac› Abdurrahman Efendi............................................71, 214
Hac› Baha Efendi...........................................................................................214
Hac› ‹brahim Efendi...........................526, 529, 531, 558
Hac› ‹brahim Bey..................533, 537, 540, 556, 560
Hac› Mehmed .....................................................................................................263
Hac› Nuh Bey.....................................................................................192, 204
Hac› Osman.............................................................................................................490
Hac› Rahmi Sultan.....................................................................................193
Hac› Said Efendi..............................................................................................397
Hac› fievket Hoca........................................................................................394
Haf›z.....................................................................................................................535, 543
Haf›z Ahmed Efendi..........................................255, 280, 462, 

501, 529, 531, 542, 550, 554, 558, 560, 616
Haf›z Ali......................................................89, 180, 186, 197, 210, 

211, 281, 287, 296, 302, 316, 332, 339, 562,
589, 590, 591, 370, 388, 391, 395, 445, 454,
458, 461, 465, 468, 494, 495, 556, 558, 

Haf›z Bekir .................................................................................................................544
Haf›z Halid..............................................................................244, 420, 617
Haf›z Hidayet Efendi..............................................................................397
Haf›z Hüseyin Efendi.............................................................................489
Haf›z Mahmud Efendi........................................................122, 543
Haf›z Mustafa.............264, 265, 266, 267, 521, 619
Haf›z Nuri.....................................................................................................................244
Haf›z Osman..........................................................................................................506
Haf›z Ömer Efendi153, 204, 214, 489, 514, 566
Haf›z Sabri Efendi (Arseven)........................................................96
Haf›z Sezai .................................................................................................................530
Haf›z fiükrü Efendi .....................................................................................544
Haf›z Tahir..................................................................................................................544
Haf›z Tevfik..............................................................................................................591
Haf›z Veli ......................................................................................................................501
Haf›z Yaflar ...............................................................................................................212
Haf›z Zühtü...........................................................................103, 368, 468
Hakk› Efendi61, 67, 68, 88, 122, 320, 324, 331,

400, 402, 403, 419, 516, 565, 590, 611
Halid-i Zülcenaheyn ...............................................................................268
Halîl .........................................................................................................................................171
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Halil ‹brahim Efendi ............................................470, 501, 603
Halil Naci.......................................................................................................................456
Hamîd...............................................................................................................206, 207
Hârun (a.s.)................................................................................................................172
Hasan Efendi.......................................................................................267, 280
Hatib-i Ba¤dadî.....................................................................................................86
Hazret-i Âdem...................................................................................................296
Hazret-i Âdem Safiyullah ..........................................336, 340
Hazret-i Ali ......................................218, 484, 485, 528, 547, 

Bkz: Hazret-i Aliyyi’l-Murtaza, ‹mam-› Ali,
Murtaza

Hazret-i Aliyyi’l-Murtaza ...............................................................441
Hazret-i Camî.......................................................................................................535
Hazret-i Ebu Bekir......................................................................................539
Hazret-i Ebu Bekir-i S›dd›k........................................................238
Hazret-i Eyyub..................................................................................................331
Hazret-i Gavs................................248, 392, 474, 485, 536
Hazret-i Gavs-› Azam...........................................................................382
Hazret-i Gavs-› Geylânî ....................................................................387
Hazret-i Hasan.................................................................................356, 547
Hazret-i Hüseyin .........................................................................356, 547
Hazret-i ‹brahim............................................................................................511
Hazret-i ‹sa..........................................257, 594, Bkz: ‹sa (a.s.)
Hazret-i Mehdi ..................................................................................................187
Hazret-i Mevlâna..................218, 268, 269, 270, 271
Hazret-i Mevlâna Halid...............268, 270, 271, 272
Hazret-i Muhammed..........................................................................125, 

435, 439, 444, 594, 
Bkz: fiah-› Levlâk, fiefîi’l-Mahfler, fiefîu’l-
Müznibîn, Zat-› Risalet, Seyyid-i Kâinat,
Seyyidi’l-Mürselîn, Seyyidü’l-Kevneyn,
Seyyidü’r-Rusül, Server-i Kâinat, Resul-i
Mücteba, Resul-i Mücteba Aleyhi Ekme-
lü’t-Tehâyâ, Resulullah, Mefhar-› Mevcu-
dat, ‹ki Cihan Fahri, Nebî-i Ahirzaman, Ne-
bî-i Efham, Nebî-i Ekrem, Nebi-i Muhte-
rem, Nebiyy-i Ahir zaman, Nebiyy-i Âhi-
rü’z-zaman, Nebiyy-i Efham, Nebiyy-i Zî-
flan, Habib, Habib-i Kibriya, Habib-i Kud-
düs, Habib-i Rabbü’l-Âlemîn, Habib-i Yez-
dân, Habib-i Zîflân, Habib-i Zülcelâl, Mu-
hammed (a.s.m.), Habib-i Ekrem, Hazret-i
Peygamber, Resul-i Ekrem, Zat-› Ahmedi-
ye, Zat-› Fahr-i Âlem, Cenab-› Peygamber

Hazret-i Osman...............................................................................................238
Hazret-i Osman bin Affan ..........................................................269
Hazret-i Osman-› Zinnureyn ................................270, 441
Hazret-i Ömer.................................................................238, 441, 539
Hazret-i Peygamber...........................................................571, 584, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Hazret-i Mu-
hammed, Habib-i Ekrem, Resul-i Ekrem,
Zat-› Ahmediye, Zat-› Fahr-i Âlem

Hazret-i Seyda...................................................................................................317
Hazret-i fieyh...................................................................341, 342, 382
Hazret-i fieyh Muhammede’l-Küfrevî .................456
Hazret-i fieyh-i Geylânî....................................................................339
Hazret-i Üstat.........................................................23, 26, 194, 474
Hazret-i Yunus..................................................................................................228
Hazret-i Yusuf....................................................................................................488
Hazret-i Zat-› Ahmediye..............................................458, 461
H›z›r.......................................................................................................................178, 198
Hoca Abdurrahman Bey........200, 204, 423, 514,

516, 567
Hoca Abdülmecid Efendi..............................................................411
Hoca ‹smail Hakk› Efendi.............................................................543
Hoca Sabri Efendi (Arseven).................................468, 494
Hûd (a.s.) .......................................................................................................................171
Hulefa-i Erbaa.....................................................................................................439
Hulefa-i Raflidîn...............................................................................................342
Hulefa-i Selâse..................................................................................................440
Hulûsî (Yahyagil).................................................................................38, 48, 

49, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 72, 73, 77, 92, 94, 96, 98,
107, 110, 113, 115, 119, 145, 146, 150, 153,
156, 159, 186, 199, 203, 204, 205, 214, 222,
247, 313, 317, 319, 328, 334, 336, 343, 344,
345, 349, 351, 367, 368, 370, 371, 391, 393,
396, 399, 401, 402, 403, 406, 411, 414, 417,
423, 424, 444, 456, 457, 472, 483, 495, 501,
506, 513, 523, 543, 556, 560, 590, 600, 601,
602, 609, 610, 611, 612

Hulûsî Bey......................................................................................................................26
Hulûsî-i Sani .............50, 52, 77, 100, 121, 176, 453
Hülâgû.............................................................................................................323, 336
Hüseyin Efendi..................................................................................................400
Hüsnü Bayram......................................................................................................29
Hüsrev
‹kinci ~.............................................................................................................................183
Küçük ~ .....................................................................................589, 591, 598
Hüsrev (Alt›nbaflak)..................................................................95, 102, 

103, 115, 117, 129, 130, 131, 132, 134, 136,
139, 162, 177, 189, 191, 195, 210, 211, 213,
214, 229, 254, 273, 275, 276, 281, 282, 332,
338, 343, 346, 370, 371, 423, 449, 450, 451,
454, 458, 461, 462, 465, 467, 472, 482, 483,
498, 517, 523, 525, 526, 533, 535, 542, 543,
544, 550, 554, 556, 558, 560, 561, 565, 589,
613, 615

Hüsrev Feyzi..........................................................................................................589

‹

‹biflo¤lu Mehmed........................................................................................262
‹blis ..........................................................................................................................................252
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‹bni Sina............................................................................................................39, 246
‹brahim............................................................................................................................511

Doktor ~...........................................................................................................311
‹brahim Efendi...................................................................................................153
‹brahim Hakk› ....................................................................................................551
‹brahim Hulûsî Bey..................................................................................504
‹drîs (a.s.).......................................................................................................................170
‹hsan S›rr› ....................................................................................................................596
‹ki Cihan Fahri.................................................................212, 355, 474
‹lyas (a.s.)......................................................................................................................173
‹mam Ömer Efendi.............................319, 357, 516, 567
‹mam-› Ali...............................................................................238, 579, 601
‹mam-› Azam.....................................................................................444, 513
‹mam-› Gazalî ................................................238, 414, 513, 528
‹mam-› Hâkim....................................................................................................268
‹mam-› Muhammed..............................................................................444
‹mam-› Rabbanî...........34, 97, 238, 242, 268, 271,

334, 337, 453, 513, 552
‹mam-› Zeyd..........................................................................................................539
‹mamo¤lu ...............................................................................265, 266, 267
‹sa (a.s.).................................173, 233, 238, 255, 256, 257, 

Bkz: Hazret-i ‹sa
‹shak (a.s.)...................................................................................................................171
‹slâmköylü Haf›z Ali Efendi......................................................210
‹smail (a.s.).................................................................................................................171

K

Kahraman Rüfltü ..........................................................................................591
Keçeci Mustafa Efendi .......................................................................465
Keçeci fieyh Mustafa Efendi.................................542, 558
Kemaleddin Efendi.................................................................204, 423
Kemalettin................................................................................................................567
Kuleönlü Hac› Osman.........................................................................490
Kuleönlü Mustafa......................................................................452, 545
Kuleönlü Sar›b›çak Mustafa Hulûsî..........................233
Kuleönü’nden Mustafa.....................................................................521
Küçük Abdurrahman...........................................................................578
Küçük Ali....................................................................................................258, 576
Küçük Haf›z Zühtü......................................................90, 545, 615
Küçük Hüsrev ...................................................................................589, 591
Küçük Hüsrev Mehmed Feyzi............................................598
Küçük Lütfi...............................................................................................................281
Küçük Mustafa .................................................................................................347
Küçük Zühtü..........................................................................................................178
Kürt Bekir Bey...................................................................................................370

L

Lokman.......................................................................................172, 198, 290
~ Hekim............................................................................................................290

Lût (a.s.)...........................................................................................................................171

Lütfi .............................131, 138, 167, 190, 275, 278, 281
Lütfü ............................................................229, 303, 370, 451, 454, 

458, 465, 493, 498, 525, 526, 529, 531, 542,
550, 554, 560

M

Mahmut .........................................................................................................................242
Maruf-› Kerhî.........................................................................................................536
Mebus-› Âlem.......................................................................................77, 342
Mefhar-› Mevcudat...................................................................................217
Mehdî ..............................................................................................238, 242, 243
Mehmed Ali..........................................................................................359, 380
Mehmed Celâl....................................................................................................501
Mehmed Efendi.....205, 397, 411, 462, 550, 554

fieyh ~ ..................................................................................................................168
Mehmed Feyzi ................................................................................589, 591
Mehmed Usta.....................................................................................................501
Meliha ................................................................................................................................568
Mes’ut.........................................................158, 346, 410, 502, 533
Mevlâna..........................................................................................................................268
Mevlâna Cami...................................................................................534, 599
Mevlâna Celâleddin-i Rumî .....................................................599
Mevlâna Halid ..................................................................................238, 271
Milâsl› Halil ‹brahim Efendi.......................................................470
Mirzazade .................................................................................................452, 516
Molla Abdullah.................................................................................................604
Molla Abdülmecid..................................................205, 409, 411
Molla Hamit ......................................................204, 205, 409, 411
Molla Said...................................................................................................................410
Muallim Cûdî .........................................................................97, 393, 400
Muallim Galip......................................................................................................616
Muaydî..............................................................................................................................541
Muhacir Haf›z Ahmed.......................................................................276, 

277, 278, 325, 332, 610
Muhammed............................................................................................................605
Muhammed (a.s.m.).............................34, 45, 51, 75, 97, 

Bkz: Resul-i Ekrem, Peygamberimiz, Haz-
ret-i Muhammed, Zat-› Ahmediye, Hazret-i
Peygamber, Zat-› Fahr-i Âlem, Mebus-›
Âlem, Peygamberimiz Muhammed Mus-
tafa 

Muhammed Mustafa..............................................................58, 178
Muhammed Sabri ......................................................................................228
Muhammedü’l-Küfrevî ..........................................................................64
Muhyiddin-i Arabî238, 369, 379, 424, 429, 582
Murad Efendi........................................................................................................175
Murtaza...........................................................................................................................547
Mûsa (a.s.)...................................................................................................................172
Mustafa......................................................................................235, 238, 239, 

260, 262, 263, 264, 275, 371, 490, 547
Üç ~’n›n yedikleri flefkat tokatlar› ...............618
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Vezirzade ~................................................................................................386
Mustafa Çavufl............................................276, 277, 278, 325, 

326, 327, 370, 482, 533, 569, 618, 619, 620
Mustafa Efendi..................................................................................................397
Mustafa Hoca......................................................................................................601
Mustafa Hulûsî..................................................................................................233
Mustafa Sungur...................................................................................................29
Müezzinzade Bekir Efendi..........................................................397
Müftü Ahmet Feyzi Efendi........................................................305
Müftü Efendi..........................................................................................................403
Müftü Kemal Efendi .............................................................214, 516

N

Nasûhizâde fieyh Mehmed Efendi............................193
Nebî-i Ahirzaman........................................................................................202
Nebî-i Efham.......................................................................................200, 225
Nebî-i Ekrem.............................................................................................................58
Nebi-i Muhterem.........................................................................................236
Nebiyy-i Ahir zaman............................................................................212
Nebiyy-i Âhirü’z-zaman.................................................................103
Nebiyy-i Efham..............................................................................155, 474
Nebiyy-i Zîflan ....................................................................................................313
Necati..................................................................................................................................211
Nemrut...........................................................................................................342, 396
Nihat .................................................................................................600, 602, 605
Nis’li Haf›z Mahmud Efendi......................................................122
Nuh (a.s.) .......................................................................................................................171
Nuh Bey......................................................................................................205, 206, 

207, 409, 410, 411, 413, 539
Nureddin.....................................................................................................244, 443
Nuri..........................................................................................................................................443
Nuriye...............................................................................................................244, 443

O

Osman Nuri ...........................................................................................286, 312

Ö

Ömer Efendi .........................................................................................423, 516

P

Peygamber Efendimiz ..........................................................70, 202
Peygamber-i Azimü’l-kadr........................................................488
Peygamber-i Zîflan.............192, 331, 470, 479, 485
Peygamberimiz.............54, 92, 256, 265, 279, 346,

353, 359, 475
Peygamberimiz Muhammed Mustafa..202,

212, 259, 487

Peygamberlerin Efendisi...............................................................201

R

Rahmi Sultan.......................................................................................................193
Rak›mü’l-Huruf Haf›z Halid.......................................................420
Re’fet (Bey)....................................................................................................95, 96, 

115, 157, 160, 164, 190, 208, 210, 218, 253,
273, 275, 276, 309, 318, 337, 338, 370, 371,
379, 454, 458, 465, 482, 483, 498, 523, 524,
525, 526, 528, 529, 536, 538, 540, 542, 543,
544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 557, 559

Resul.................................................................................................178, 312, 439
Resul-i Ekrem...........................................................................................37, 42, 

236, 238, 245, 246, 251, 299, 347, 355, 386,
387, 434, 450, 513, 515, 551, 577, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Hazret-i Mu-
hammed, Habib-i Ekrem, Hazret-i Pey-
gamber, Zat-› Ahmediye, Zat-› Fahr-i Âlem

Resul-i Mücteba ............................................................................................587
Resul-i Mücteba Aleyhi Ekmelü’t-Tehâyâ .....87
Resulullah ..................................................................................................................547
Rüfltü Efendi ....................................................................160, 166, 190, 

229, 275, 301, 371, 454, 458, 465, 482, 483,
498, 525, 526, 529, 542, 550, 554, 560, 564

S

Sa’d-› Taftazanî...................................................................................39, 415
Saatçi Lütfi Efendi.....................................................................................136, 

167, 451, 90, 91, 92, 95, 96, 100, 107, 108,
109, 112, 115, 120, 121, 122, 123, 140, 

Sabri Efendi (Arseven) .............................................................38, 48, 
50, 52, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
141, 142, 144, 150, 156, 160, 176, 178, 188,
221, 225, 258, 285, 286, 291, 294, 314, 333,
336, 337, 367, 370, 445, 454, 457, 458, 486,
495, 498, 514, 517, 558, 565, 589, 591, 601

Sabri-i evvel...........................................................................................................453
Said (Nursî)...139, 204, 235, 242, 312, 328, 359,

370, 381, 408, 421, 526, 541, 578, 588, 600,
607

Said Nursî.................................................................32, 33, 34, 38, 39, 
41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 58, 59, 76, 117,
120, 136, 137, 138, 152, 165, 183, 186, 202,
206, 208, 211, 229, 231, 234, 241, 244, 274,
279, 324, 328, 345, 350, 353, 398, 417, 432,
452, 516, 517, 532, 541, 569, 574, 575, 607,
Bkz: Hazret-i Seyda, Bkz: Seyda (Said Nur-
sî), Zat-› Üstadâne, Zat-› Mürflidane, Yeni
Said, Eski Said, Üstat, Bediüzzaman, Üs-
tad-› Muhterem, Üstad-› Alî, Üstad-› Âlîka-
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dir, Üstad-› Âlîflân, Üstad-› Azam, Üstad-›
Ekrem, Üstad-› Azîz, Üstad-› Muazzam, Üs-
tad-› Muazzez, Üstadü’l-Aziz, Mirzazade

Saidü’n-Nursî ........................................................................................................159
Sâlih (a.s.).....................................................................................................................171
Saraç Ahmed Efendi..............................................................................597
Sar›b›çak Ali............................................................................................................445
Sar›b›çak Mustafa.......................................................................................258
Server-i Kâinat.......................................................................................................78
Seyda ..................................................................................................................................514
Seyda (Said Nursî).....................................................................203, 317
Seyranî............................................................................................................542, 615
Seyyid Abdülkadir-i Geylânî..................................................353
Seyyid Nur Muhammed..............................................244, 443
Seyyid fiefik ............................................................................90, 397, 398
Seyyid-i Kâinat......................................................................................................59
Seyyidi’l-Mürselîn...........................................................57, 59, 112, 

218, 251, 287, 298, 342, 350, 384, 385, 582
Seyyidü’l-Kevneyn........................................................................................70
Seyyidü’r-Rusül...............................................................................................149
Sezai (Bey)..............................................................................................529, 530, 

531, 541, 542, 550, 554, 560
S›dd›k Süleyman...........................................................................................281
Sinan Ümmî............................................................................................................344
Sofuo¤lu.........................................................................................................................243
Sultan Abdülhamid......................................................................................71
Sultan-› Evliya Bazü’l-Eflheb...................................................353
Süleyman Efendi................................................................................42, 45, 

113, 115, 120, 228, 276, 277, 278, 281, 303,
314, 324, 325, 326, 327, 332, 334, 336, 355,
370, 482, 491, 501, 514, 517, 527, 533, 565,
569, 612, 619

Süleyman Rüfltü..........................................................................281, 565
Süleyman (a.s.) .................................................................................................172

fi

fiahabeddin Efendi....................................................................................422
fiah-› Geylânî.....................................................................................238, 271, 

299, 333, 334, 335, 336, 345, 513, 617
fiah-› Levlâk ........................................................................186, 340, 389
fiah-› Nakflibend..........................64, 217, 238, 271, 334
fiaml› Haf›z (Tevfik)....................................................................87, 267, 

272, 332, 521, 538, 569, 612, 613
fiefîi’l-Mahfler........................................................................................................215
fiefîu’l-Müznibîn..............................................................................................355
fiem’i...................................................................................................................277, 278
fierif Efendi..............................................................................................309, 549
fieyh Abdülkadir-i Geylânî........................................................238
fieyh Hayatü’l-Harranî........................................................................536
fieyh Mehmed Efendi..........................................................................168
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fiil.............................................................................................................512
fikr-i befler..........................................................................................134
fikr-i küfrî ....................................................................................27, 436
fir’avn....................................................................................................172
firak .................................................................................417, 425, 429
Firavun..........................................................................342, 396, 448
firavuncuklar .....................................................................................371
firavun-meflrep................................................................................185
fitne........................................................................................................259
fitne-i ahir zaman ...............................................................485, 540
frenk ......................................................................................................555
Frenklik.....................................................................................370, 371
Fuad...........................................................................................604, 605
fuhul-i ulema.....................................................................................270
Furkân-› Azîm.....................................................................................59
Furkan-› Ezelî ..................................................................................469

~nin inayat›...............................................................................467
Furkan-› Hakîm ...............................................89, 102, 278, 519
Furkan-› ‹lâhî ........................................................................135, 161
Furkan-› Mübin ................................................82, 101, 102, 340
füruat ............................................................................................28, 559
fütuhat...................................................................39, 564, 600, 601
Fütuhu’l-Gayb..................................................................................246
fütur ...............................................................................231, 401, 418, 

423, 474, 527, 566, 608, 609, 610, 616
füyuzat.....................................................................57, 68, 188, 293

G
Gaffar ........................................................................................297, 444
gàfil ...........................................................................................................56
gaflet ...................................................................................68, 72, 115, 

124, 136, 137, 231, 372, 386, 435, 438, 492, 593
~bir sersemliktir .....................................................................438

Gafur.....................................................................................................250
Galip Bey...................................332, 450, 451, 517, 533, 538
gam........................................................................................................420
Gavs-› Azam........................................................................313, 335, 

345, 353, 382, 383, 455, 536, 560, 606
Gavs-› Azam Hazretleri

~nin keramet-i gaybiyeleri ...............................................353
Gavs-› Azam fiah-› Geylânî Hazretleri

~nin eserlerindeki ihbar ....................................................343
Gavs-› Azam fieyh Geylânî .........................................382, 385
Gavs-› Geylânî Hazretleri

~nin ihbar-› gaybiyesi.........................................................337
Gavsü’l-Azam fieyh Geylânî ..................................................301
gavsülvas›lîn ....................................................................................268
gaybî .....................................................................................................458
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gaye-i dünya.....................................................................................297
gayret....................................................................................................527
Gazalî ...................................................................................................414
gazete ...................................................................27, 482, 569, 570
geçim derdi .......................................................Bkz: derd-i maiflet
Genç Yurdu.......................................................................................321
gençlik .........................................................................................27, 105
gerdenbeste-i ink›yat...................................................................217
gerdendane-i ink›yat....................................................................217
g›da-y› ruhani...................................................................................536
g›ybet ......................................326, 430, 431, Bkz: ehl-i g›ybet
Giritli Hasan Efendi ......................................................................300
gök ...................................................................................Bkz: semavat
göz ..............................................................................................522, 523

~ü kapal› ve aç›k olarak gitmek...................................238
manen ~ü kör etmek ..........................................................523

Gurbet Mektubu .............................................................................408
gureba..................................................................................................584
gurub.....................................................................................................519
gurur.........................................35, 36, 50, 245, 399, 562, 613, 

Bkz: müftehir
gusül ..........................................................................................444, 445
gül-i Muhammedî....................................................212, 227, 449
gün........................................................................................................519, 

Bkz: yevm, eyyam
günah...................................................................75, 252, 321, 322, 

Bkz: kebair
günah-› kebair......................................................................250, 430
günah-› kebire .................................................................................251
günefl .......................................................................................244, 519, 

Bkz: flems
~in mihveri ................................................................................519

güruh-i hazele ve rezele ..............................................................86
güzide-i ben-i Âdem (a.s.) .......................................................342

H
Habbe .......................................................................................475, 572

~nin Zeyli ...................................................................................572
hâb-› gaflet .............................................................................115, 196
Habib .........................................................................................178, 411
Habib-i Ekrem ............................................................98, 153, 447, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Hazret-i Muhammed,
Hazret-i Peygamber, Resul-i Ekrem, Zat-› Ahmedi-
ye, Zat-› Fahr-i Âlem

Habib-i Hudâ....................................................................................345
Habib-i Kibriya.................................................................................305
Habib-i Kuddüs...............................................................................305
Habib-i Rabbü’l-Âlemîn..............................................................350
Habib-i Yezdân ..................................................................................55
Habib-i Zîflân ......................................................................................96
Habib-i Zülcelâl...............................................................................305
Hac Suresi..............................................................Bkz: Sure-i Hac
hacc-› ekber......................................................................................595
Hac› Abdurrahman Efendi ...............................................71, 214
Hac› Baha Efendi ..........................................................................214
Hac› ‹brahim Bey .............................533, 537, 540, 556, 560
Hac› ‹brahim Efendi ...................................526, 529, 531, 558
Hac› Mehmed..................................................................................263
Hac› Nuh Bey.......................................................................192, 204
Hac› Osman .....................................................................................490
Hac› Rahmi Sultan .......................................................................193
Hac› Said Efendi............................................................................397
Hac› fievket Hoca.........................................................................394
haç .........................................................................................................256
hadim-i Kur’ân...............................................244, 341, 342, 385

On Dördüncü asr›n ~’› .......................................................341
Hadimü’l-Fürkan.............................................................................345
hadimü’l-Kur’ân...................................................................344, 396
hâdisat-› semaviye .......................................................................465
haf›z.......................................................................................................508
Haf›z ..........................................................................................535, 543
Haf›z Ahmed Efendi ...................................................................255, 

280, 462, 501, 529, 531, 542, 550, 554, 558, 560

~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................616
Haf›z Ali .....................................................................................89, 180, 

186, 197, 210, 211, 281, 287, 296, 302, 316, 332,
339, 370, 388, 391, 395, 445, 454, 458, 461, 465,
468, 494, 495, 556, 558, 562, 589, 590, 591

Haf›z Bekir.........................................................................................544
Haf›z Halid .............................................................................244, 420

~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................617
Haf›z Hidayet Efendi ...................................................................397
Haf›z Hüseyin Efendi ..................................................................489
Haf›z Mahmud Efendi .....................................................122, 543
Haf›z Mustafa..........................264, 265, 266, 267, 521, 619
Haf›z Nuri ...........................................................................................244
Haf›z Osman....................................................................................506
Haf›z Ömer Efendi ...............153, 204, 214, 489, 514, 566
Haf›z Sabri Efendi (Arseven) ....................................................96
Haf›z Sezai........................................................................................530
Haf›z fiükrü Efendi .......................................................................544
Haf›z Tahir .........................................................................................544
Haf›z Tevfik .......................................................................................591
Haf›z Veli ............................................................................................501
Haf›z Yaflar........................................................................................212
Haf›z Zühtü.................................................................103, 368, 468
Haf›z-› Hakikî ...................................................................................203
hafî .........................................................................................................552
hâin .............................................................................................113, 361
hâin-i din.............................................................................................100
hak....................................................................................................67, 94
Hak...................................................72, 121, 126, 150, 345, 434

~k›n hat›r›.......................................................................230, 231
hakaik-› âliye-i imaniye ..............................................................588
hakaik-› âliye-i Kur’âniye ..........................................................534
hakaik-› diniye......................................................................165, 321
hakaik-› ‹lâhiye ...................................................43, 89, 101, 443
hakaik-› imaniye......................................................................29, 36, 

39, 40, 43, 50, 238, 250, 272, 381, 497, 583
~nin istima› ...............................................................................418
~ye hizmet ...................................................................................49

hakaik-› Kur’ân ..................................................................................35
hakaik-› Kur’âniye..................................................................32, 36, 

39, 40, 179, 292, 314, 476, 497, 509, 534, 614
hakaik-› mu’ciznüma ...................................................................202
hakaik-i esasiye-i imaniye........................................................402
hakaik-i esasiye-i Kur’âniye....................................................402
Hakem..................................................................................................529
hak-i pay-i Ekremi.........................................................................449
hakikat ..................................................................36, 169, 262, 404

~i reddetmek ..............................................................................72
hakikat-bin .........................................................................................162
hakikat-› Ahmediye.......................................................................518
hakikat-› Furkaniye.......................................................................518
hakikat-› imaniye............................................................................425
hakikat-› Muhammediye.................................................518, 547
hakikat-i ‹slâmiyet ............................................................................28
hakikat-i Kur’âniye ..................28, 231, 284, 384, 518, 519

~ye hizmet ................................................................................539
hakikatperverlik...............................................................................122
hakîm....................................................................................................512
Hakîm...............................................................................31, 296, 593
Hâkim-i Bimisâl...............................................................................179
Hakîm-i Mutlak................................................................................563
Hakîm-i Pürkemal .........................................................................198
Hakîm-i Rahîm..........................................................................46, 59
Hakîm-i Zülcelâl..............................................................................119
Hâkim-i Zülkemal ..........................................................................185
Hakk› Efendi .................................................61, 67, 68, 88, 122, 

320, 324, 331, 400, 402, 403, 419, 516, 565, 590
~’in yedi¤i flefkat tokad› ....................................................611

hakperest ...........................................................................................124
Hâl›k.............................................................................................69, 111, 

169, 294, 358, 366, 428, 486, 520, 521, 540, 561,
Bkz: Cenab-› Allah, Cenab-› Hak, Allah
~›m›z›n bizden râz› olmas›..............................................192

Hâl›k-› Âlem.........................................................................................82
Hâl›k-› Arz ve Semavat..............................................................519
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Hal›k-› Azam.....................................................................................105
Hâl›k-› Azîm................................................................283, 308, 486
Hâl›k-› Kâinat........................................................................184, 505
Hâl›k-› Kerîm....................................................................................305
Hâl›k-› Küll-i fiey.................................................................513, 541
Hâl›k-› Lemyezel............................................................................385
Hâl›k-› Mennan ...............................................................................298
Hâl›k-› Rahîm........................................71, 253, 289, 304, 475
Hâl›k-› Zülcelâl.....................................................................220, 339

~’in hususî iltifat› ...................................................................499
Halid-i Zülcenaheyn.....................................................................268
halife .....................................................................................................243

dört büyük ~ .........................................Bkz: Hulefa-i Erbaa
Hâlik ......................................................................................................148
Hâlik-› A’zam ....................................................................................125
Hâlik-› Kâinat ...................................................................................180
Hâlik-i Azam .....................................................................................124
Hâlik-i Kerim.....................................................................................152
Hâlik-i Zülcelâl.................................................................................179
Halîl .......................................................................................................171
Halil ‹brahim Efendi...............................................470, 501, 603
Halil Naci ............................................................................................456
Halîl-vefl asl-› millet......................................................................171
halis...............................................................................................48, 417
halk .........................................................................82, 426, 436, 541
Halk Partisi ........................................................................................607
halka-i irflat........................................................................................597
halka-i tevhit .....................................................................................393
Hallâk-› Âlem ...................................................................................363
Hallâk-› Azîm..................................................165, 219, 236, 309
Hallâk-› Kerîm ......................................................................369, 470
hallâk›yet ............................................................................................425
hallâk›yet-i ‹lâhiye .........................................................................426
hallâk›yet-i külliye..........................................................................427
hamd ............................................35, 36, 45, 94, 113, 168, 262
Hamdele ................................................................................................84
hamd-i bînihaye..............................................................................305
Hamîd .......................................................................................206, 207
hamiyet-i diniye ..............................................................................408
hamiyet-i milliye..............................................................................370
Hamse-i Âl-i Aba............................................................................439
Hanefî .......................................................................................405, 406
hapishane ..........................................................................................437
haram ...................................................................................................523
Harb-i Umumî ..............................................................29, 247, 572

Eski ~..............................................................................................31
harem-i flerif .....................................................................................151
Harem-i fierif ........................................................................153, 346
harf-i Kur’ân......................................................................................560
Hârun-u fesâhat .............................................................................172
Hasan Efendi........................................................................267, 280
hasenat.........................................................................230, 320, 621
haset .....................................................................................................438
haslet-i hamse-i âliye..................................................................447
hassasiyet..........................................................................................124
hasse.........................................................................................108, 290
hasta ..........................................................................................119, 490
hastal›k ...................................................................................301, 489, 

Bkz: emraz
Haflimo¤ullar›...................................................................................202
haflir..........................................................................................101, 226, 

244, 295, 354, 395, 416, 490, 512, 571, 573, 588
Haflir Risalesi...................................................................................457
Haflir Sözü.........................................................................................398
haflmet-i rububiyet........................................................................505
haflmet-i saltanat ...........................................................................505
haflr-i azam...............................................................................40, 513
haflr-i cismanî.......................................................................414, 499
haflr-i ruhani .....................................................................................414
hat ......................................461, 463, 523, 532, 535, 542, 545
hatem-i i’caz .....................................................................................452
Hatem-i ‹’câz....................................................................................150
hatem-i Mu’cizat-› Ahmediye..................................................452
hatem-i Nübüvvet.............................................................................42
Hatib-i Ba¤dadî .................................................................................86

hatim .....................................................................................................406
hatt-› Arabiye....................................................................................613
hatt-› hakikî .......................................................................................450
hatt-› Kur’ân.........................................................................................23
hatt-› Kur’ânî ....................................................................................515
Havariyyun ........................................................................................594
havass-› zahiri .................................................................................308
havat›r-› fleytanîye........................................................................289
havf.............................................................................................200, 395
hayal ........................................................................................................47
hayat ......................118, 208, 298, 304, 522, 523, 536, 563

~a hizmet ...................................................................................118
~a veda etmek ..........................................................................93
~›n k›ymet ve ehemmiyeti ....................................118, 127
~›n levaz›mat› .........................................................................522
bâkî ~..............................................................................................63
bâkî, daimi ve sermedi ~..................................................155
ebedî ~........................................................................................215

hayat-› bâkiye ...................................................57, 118, 179, 292
hayat-› dünyeviye..........................................................................620
hayat-› ebediye..................................118, 134, 163, 330, 524
hayat-› fâniye .............................................................118, 119, 292
hayat-› hakikîye ..............................................................................315
hayat-› H›z›rî.....................................................................................536
hayat-› içtimaiye ......................................................431, 432, 555
hayat-› içtimaiye-i ehl-i iman...................................................430
hayat-› maneviye...........................................................................432
Hayat-› Sermedî.............................................................................415
hayat-› uhreviye..............................................................................432
hay›r .......................................................................75, 137, 417, 606

~lar›n müflkilât›.......................................................................527
ifllerin en ~l›s›..........................................................................527

hayvan .................................................................................................436
eti yenilmeyen ~ ....................................................................523
insan sûretinde ~lar ...............................................................72

hayvanat .............................................................................................522
~›n ruhlar› ..................................................................................415

hayvaniyet...................................................................169, 293, 562
Hayy...........................................................................................529, 536
hazâin-i mukaddese-i Kur’âniye...........................................149
hazine...................................................................................................141
hazine-i bînihaye ...........................................................................316
hazine-i ebediye.............................................................................537
hazine-i esrar-› Rabbanî ...........................................................253
hazine-i hakikat ..............................................................................220
hazine-i hâssa-i Kur’ân .....................................................97, 109
hazine-i hassa-i mânevîye.......................................................145
hazine-i kudsiye .............................................................................145
Hazine-i Kur’ân...............................................................................194
hazine-i rahmet ...................................................................255, 284
hazine-i rahmet-i ‹lâhiye............................................................145
Hazret-i Âdem .................................................................................296
Hazret-i Âdem Safiyullah ..............................................336, 340
Hazret-i Ali ..........................................218, 484, 485, 528, 547, 

Bkz: Hazret-i Aliyyi’l-Murtaza, ‹mam-› Ali, Murtaza
Hazret-i Aliyyi’l-Murtaza.............................................................441
Hazret-i Camî

~’nin kerameti .........................................................................535
hazret-i dellâl-› Kur’ân ................................................................389
Hazret-i Ebu Bekir ........................................................................539
Hazret-i Ebu Bekir-i S›dd›k......................................................238
Hazret-i Eyüpvari...........................................................................342
Hazret-i Eyyub ................................................................................331
Hazret-i Gavs .....................................248, 392, 474, 485, 536
Hazret-i Gavs-› Azam .................................................................382
Hazret-i Gavs-› Geylânî.............................................................387
Hazret-i Hak .....................................................................................170
Hazret-i Hasan ....................................................................356, 547
Hazret-i Hüseyin.................................................................356, 547
Hazret-i ‹brahim..............................................................................511
Hazret-i ‹sa...........................................................................257, 594, 

Bkz: ‹sa (a.s.)
Hazret-i Kur’ân ........................................................................53, 58, 

108, 109, 145, 149, 154, 225, 285, 342, 493
~’›n flakirtleri ............................................................................474

hakperest — H — Hazret-i Hasan
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Hazret-i Mehdi.................................................................................187
Hazret-i Mevlâ.................................................................................597
Hazret-i Mevlâna..............................218, 268, 269, 270, 271

~ile Üstad›n farklar› .............................................................270
Hazret-i Mevlâna Halid ............................268, 270, 271, 272
Hazret-i Muhammed.....................125, 435, 439, 444, 594, 

Bkz: Cenab-› Peygamber, fiah-› Levlâk, fiefîi’l-
Mahfler, fiefîu’l-Müznibîn, Zat-› Risalet, Seyyid-i
Kâinat, Seyyidi’l-Mürselîn, Seyyidü’l-Kevneyn, Sey-
yidü’r-Rusül, Server-i Kâinat, Resul-i Mücteba, Re-
sul-i Mücteba Aleyhi Ekmelü’t-Tehâyâ, Resulullah,
Mefhar-› Mevcudat, ‹ki Cihan Fahri, Nebî-i Ahirza-
man, Nebî-i Efham, Nebî-i Ekrem, Nebi-i Muhte-
rem, Nebiyy-i Ahir zaman, Nebiyy-i Âhirü’z-zaman,
Nebiyy-i Efham, Nebiyy-i Zîflan, Habib, Habib-i Kib-
riya, Habib-i Kuddüs, Habib-i Rabbü’l-Âlemîn, Ha-
bib-i Yezdân, Habib-i Zîflân, Habib-i Zülcelâl, Mu-
hammed (a.s.m.), Habib-i Ekrem, Hazret-i Peygam-
ber, Resul-i Ekrem, Zat-› Ahmediye, Zat-› Fahr-i
Âlem
~’in ailesine mensup olanlar ....................Bkz: Âl-i Beyt

Hazret-i Osman ..............................................................................238
Hazret-i Osman bin Affan.........................................................269
Hazret-i Osman-› Zinnureyn........................................270, 441
Hazret-i Ömer ...........................................................238, 441, 539
Hazret-i Peygamber........................................................571, 584, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Hazret-i Muhammed,
Habib-i Ekrem, Resul-i Ekrem, Zat-› Ahmediye, Zat-›
Fahr-i Âlem

Hazret-i Seyda ................................................................................317
Hazret-i fieyh ............................................................341, 342, 382
Hazret-i fieyh Muhammede’l-Küfrevî ................................456
Hazret-i fieyh-i Geylânî .............................................................339
Hazret-i Üstat ......................................................23, 26, 194, 474
Hazret-i Yunus ................................................................................228
Hazret-i Yusuf..................................................................................488
Hazret-i Zat-› Ahmediye ............................................................461

~’nin zuhuru zaman› ...........................................................458
hazz-› ruhî..........................................................................................219
hediye..........................................327, 328, 407, 481, 581, 584

mübarek ~.................................................................................409
hekim-i hâz›k....................................................................................445
helâk ...................................................................354, 465, 476, 479
Hesab-› Ebcet .................................................................................344
heva...................................................................................47, 297, 553
hevesat................................................................................................105
hevesat-› nefsaniye......................................................................395
hezeyan .................................................................................................60
h›dr-› bahreyn-i velâyet..............................................................173
h›fz-› ‹lâhî ...........................................................................................249
h›fz-› Kur’ân...........................................................................420, 537
h›nz›r

~ eti ...............................................................................................369
h›rs ..................................................................................200, 438, 562
h›rs-› câh ...............................................................................................72
h›yanet .................................................................................................430
H›z›r............................................................................................178, 198
hicret .....................................................................................................265
hidayet ...........................................94, 196, 251, 283, 583, 597
hidayet-i Hak.......................................................................................80
hidayeti’r-Rahman ...........................................................................89
hidemat-› hayatiye.........................................................................118
hikmet..................................................................................45, 98, 621
hikmet-i befleriye ...........................................................................246
hikmet-i hakikiye ............................................................................246
hikmet-i Samedaniye ..................................................................487
hikmet-i fleriat ..................................................................................246
Hikmetü’l-‹stiaze ...............................289, 294, 296, 309, 549
hilkat .............................................................................................98, 155
hilkat-i dünya....................................................................................288
hilkat-i kâinat.......................................................................................40
himemat .................................................................................................81
himemat-› kudsiye ........................................................................470
himemat-› Sübhanî.......................................................................593
Hindistan .................................................................................269, 271

his ...........................................................................................................553
hiss-i kablelvuku .................................................................393, 553
hiss-i uhuvvet...................................................................................210
hissiyat-› âliye ......................................................................219, 408
hissiyat-› befleriye .........................................................................373
hissiyat-› ulviye-i rakika .............................................................219
hissizlik ................................................................................................586
hizbullah ..................................................................................251, 477
hizbü’l-Kur’ân...............299, 314, 345, 351, 353, 392, 447
hizbü’fl-fleytan................................................110, 250, 251, 297
hizmet.......................................................32, 35, 44, 49, 55, 113, 

138, 148, 158, 159, 199, 201, 214, 216, 325, 327,
354, 423, 473, 474, 487, 494, 504, 586, 596, 618
~in kudsiyeti ......................................................527, 538, 617
~in ulviyeti .................................................................................487
~te fütur ...............................................................607, 610, 617
hasbî ve Kur’ânî ~ ..................................................................98
isabetli ~........................................................................................29
kudsî ~ .............................................................................469, 485
Kur’ân’a, imana ~ .................................................................224

hizmet-i iman...........................................................................50, 580
hizmet-i ‹slâmiye...............................................................................29
hizmet-i kudsiye.....................................................................26, 606

~deki sevap ve fleref ..........................................................136
~nin kerameti ..........................................................................606

hizmet-i kudsiye-i Kur’âniye....................................................341
hizmet-i Kur’ân ........................................................................39, 47, 

48, 50, 116, 139, 150, 195, 208, 211, 224, 258, 276,
277, 328, 351, 418, 453, 580, 582

hizmet-i Kur’âniye..................................................................26, 38, 
43, 45, 244, 324, 382, 383, 385, 454, 458, 498,
525, 526, 529, 534, 538, 544, 606, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 616, 617, 618, 619
~de fütur ..............................................................608, 613, 620
~nin bir silsile-i kerameti...................................................606
~nin esaslar›n›...........................................................................29
~nin kerameti ..........................................................................607
~nin kudsiyeti ..........................................................................608
~ye hakikî düflmanl›k edenler .......................................620
~ye z›ddiyet..............................................................................620

hizmet-i Nuriye.................................................25, 457, 603, 611
hizmetkârl›k .........................................................................................58
hoca ...........................................................................................243, 481
Hoca Abdurrahman Bey...............................................200, 204, 

423, 514, 516, 567
Hoca Abdülmecid Efendi...........................................................411
Hoca ‹smail Hakk› Efendi.........................................................543
Hoca Sabri Efendi (Arseven)......................................468, 494
Hocalar ................................................................................................554
hodbin ..................................................................................................613
hodfuruflluk ............................................................................297, 371
hodgâml›k ..........................................................................................297
hoflnudiyet-i Peygamberî..........................................................192
Hristiyan

~ muvahhitler ..........................................................................257
~ mü’minleri .............................................................................257
~larla dostluk..............................................................................29

Hubab...................................................................................................572
hubb-i câh ............................................186, 200, 286, 293, 448
hubb-u fillâh.........................................................................................66
Hubel ....................................................................................................465
Hûd (a.s.) ...........................................................................................171
Hudâ ........................................................................................................68
Hudâ-y› Müteâl ..................................................................................84
Hulefa-i Erbaa .................................................................................439
Hulefa-i Raflidîn..............................................................................342
Hulefa-i Selâse ...............................................................................440
hulûl.......................................................................................................415
Hulûsî (Yahyagil)............................................................38, 48, 49, 

52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 72, 73, 77, 92, 94, 96, 98, 107, 110, 113, 115,
119, 145, 146, 150, 153, 156, 159, 186, 199, 203,
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424, 444, 456, 457, 472, 483, 495, 501, 513, 523,
543, 556, 560, 590, 600, 601, 602, 609, 611, 612
~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................609
~’nin bir keramet-i ihlâsiyesi ..........................................393
~’nin ehemmiyeti...................................................................506
~’nin kalbi ..................................................................................610
~’nin nurlarla ifltigali ............................................................351

Hulûsî Bey............................................................................................26
Hulûsî-i Sani .........................50, 52, 77, 100, 121, 176, 453
Huneyn Harbi

~nde bulunan Sahabeler...........Bkz: Ashab-› Huneyn
hurma

yedi nev’ ~ .....................................................................413, 414
hurufat.....................................................................................................38
hurufat-› Kur’âniye.............................................................202, 534
huruf-i heca.......................................................................................591
hutbe.....................................................................................................242
huzur-u lâmekanî .............................................................................70
Hüccetü’l-‹slâm...............................................................................414
Hücre-i Saadet................................................................................412
Hüdhüd-ü Süleymanî ..................................................................288
hükemâ-i felâsife ..............................................................................56
hükûmet ..............................................................................................608
Hülâgû ......................................................................................323, 336
hülâsa-i mevcudat ........................................................................475
hürmet..................................................................................................418
Hüseyin Efendi ...............................................................................400
hüsn-i hat ...........................................................................................532
hüsn-i insaniyet ..............................................................................294
hüsn-i niyet........................................................................................158
hüsn-i Yusuf......................................................................................172
hüsn-i zan.............................................................................................36
Hüsnü Bayram...................................................................................29
Hüsrev

‹kinci ~.........................................................................................183
Küçük ~................................................................589, 591, 598

Hüsrev (Alt›nbaflak) ...95, 102, 103, 115, 117, 129, 130,
131, 132, 134, 136, 139, 162, 177, 189, 191, 195,
210, 211, 213, 214, 229, 254, 273, 275, 276, 281,
282, 332, 338, 343, 370, 371, 423, 449, 450, 451,
454, 458, 461, 462, 465, 467, 472, 482, 483, 498,
517, 523, 525, 526, 533, 535, 542, 543, 544, 550,
554, 556, 558, 560, 561, 565, 589, 613, 615
~in Üstad›n nezdinden müfarakat› .............................346

Hüsrev Feyzi ....................................................................................589
hüzün....................................................................................................420

I
Isparta................................................................................23, 99, 122, 

209, 241, 242, 264, 265, 269, 273, 274, 275, 276,
278, 280, 281, 451, 495, 497, 524, 526, 530, 541,
563, 564, 569, 590, 591, 608, 615

‹
i’caz ............................................................................32, 36, 37, 121, 

143, 153, 155, 220, 295, 331, 350, 355, 394, 506
Kur’ân’›n ~›..................................................................................32

i’caz-› azîme .....................................................................................161
i’caz-› Kur’ân...........................................31, 32, 43, 46, 70, 79, 

85, 90, 97, 115, 116, 154, 169, 202, 212, 215, 241,
366, 396, 399, 414, 472, 509, 516, 545, 565, 612

i’caz-› Kur’ânî .......................................................................166, 535
i’caz-› Kur’âniye ..................................................................167, 535
i’caz-› manevî ..................................................................................577
‹’câz-› Nebeviye..............................................................................121
i’cazkâr ................................................................................................442
i’lâ-y› kelimetullah ..............................................................179, 341
ibadat....................................................................................................123
ibadet...............................................................................93, 402, 442, 

448, 472, 473, 524, 530, 611

ibadethane.........................................................................................364
ibaha .....................................................................................................522
‹biflo¤lu Mehmed...........................................................................262
‹blis

~in desisesi ..............................................................................252
‹bni Sina .....................................................................................39, 246
‹brahim.................................................................................................511

Doktor ~......................................................................................311
‹brahim Efendi.................................................................................153
‹brahim Hakk› ..................................................................................551
‹brahim Hulûsî Bey.......................................................................504
icat ...............................................................82, 426, 427, 540, 610
icaz .............................................................................................147, 295
icazet ....................................................................................................270
icaz-› Kur’ân..........................................................................154, 499
idam-› ebedî.............................................................................57, 176
id-i saîd-i f›trî ....................................................................................142
idrak-i maal .......................................................................................216
‹drîs (a.s.)...........................................................................................170
ifa-i vazife-i ubudiyet ...................................................................339
ifa-y› sünnet......................................................................................313
iffet431
ifsat................................................................................................28, 431
iftihar........................................................................33, Bkz: müftehir
iftira.............................................................................................430, 431
i¤fal ...........................................................................................................60
ihbarat-› gaybiye ............................................................................385
ihbar-› gaybiye.....................................................................382, 442
ihda........................................................................................................305
ihlâs..................................................................................67, 137, 201, 

206, 210, 223, 299, 326, 327, 328, 332, 367, 411,
447, 448, 485, 486, 487, 488, 496, 589, 610, 614
~ risalesi.....................................................................................446

‹hlâs
üç ~ bir fatiha ..........................................................................406

‹hlâs Suresi...........................................................Bkz: Sure-i ‹hlâs
‹hlâs-› fierif.............................................................................166, 167
ihlâs-› tamme ...................................................................................447
‹hsan S›rr› ..........................................................................................596
ihsanat-› Rabbaniye.....................................................................399
ihsan-› ‹lâhî ............................................................................241, 563
ihtilâf......................................................................................................209

mü’minler aras›ndaki ~lar›n esbab› ...........................488
ihtilât......................................................................................................574
ihtiraât-› befleriye ...........................................................................115
ihtiyar.......................................................163, 427, 428, 490, 572
ikaz.........................................................................................................246
‹ki Cihan Fahri ..........................................................212, 355, 474
‹kinci Söz............................................................................................388
ikram-› ‹lâhî.........................35, 44, 241, 337, 508, 509, 510
ikram-› Rabbanî....................................................42, 43, 44, 497
iktisat.................................106, 206, 328, 457, 487, 572, 613
‹ktisat Risalesi......................................................................567, 572
ilâç ..........................................................................................................119

~ paras› ......................................................................................490
ilâh........................................................................436, 437, 444, 465
ilâh-› vahid .........................................................................................436
‹lâhî ........................................................................................................151

~ bir kale ....................................................................................155
~ kitaplar ....................................................................................286
~ zevk.............................................................................................95

‹lâma .....................................................................................................574
ilâ-y› kelimetullah...........................................................................594
ilhad.......................................................................................................371
ilham-› ‹lâhî .......................................................................................150
ilham-› Rabbanî ..................................................................169, 218
ilim....................................................27, 106, 442, 449, 487, 530

~ iki k›s›md›r ............................................................................419
~ine aldanmak........................................................................243

ilm-i cifir ...............................................................................................615
ilm-i hakikat.......................................................................................272
ilm-i kelâm .........................................................................................453
ilm-i mant›k........................................................................................246
ilm-i nâfi...............................................................................................598
ilm-i nahiv...........................................................................................553
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ilm-i tarikat .........................................................................................272
ilmihal ...................................................................................................245
ilmü’t-tabakatü’l-arz......................................................................520
iltifat .......................................................................................................124
iltifat-› Nebevî...................................................................................409
iltifat-› Ravza-i Mutahhara ........................................................411
‹lyas (a.s.) ..........................................................................................173
imam..........................................................................................240, 443
‹mam Ömer Efendi.....................................319, 357, 516, 567
‹mam-› Ali................................................................................238, 601

~nin keramet-i gaybiyesi ..................................................579
‹mam-› Azam ........................................................................444, 513
‹mam-› Gazalî................................................238, 414, 513, 528
‹mam-› Hâkim..................................................................................268
‹mam-› Muhammed......................................................................444
‹mam-› Rabbanî ......................................................................34, 97, 

238, 242, 268, 271, 334, 337, 453, 513, 552
‹mam-› Zeyd .....................................................................................539
imaml›k ................................................................................................617
‹mamo¤lu.....................................................................265, 266, 267
‹mamü’l-Mübîn ................................................................................224
iman.....................................................46, 49, 56, 58, 60, 66, 74, 

75, 93, 97, 98, 138, 141, 147, 154, 155, 158, 159,
179, 209, 219, 222, 224, 225, 227, 237, 238, 239,
240, 241, 243, 244, 248, 257, 259, 273, 291, 313,
323, 332, 353, 361, 373, 388, 389, 396, 417, 418,
425, 429, 444, 448, 450, 472, 473, 477, 480, 487,
491, 496, 524, 555, 570, 572, 578, 601, 605, 621,
Bkz:ehl-i iman, envar-› imaniye
~ hakikatleri.....................................Bkz: hakaik-› imaniye, 

hakikat-› imaniye
~ni izah ve ispat ..............................................................27

~ hizmeti .......................................................................................51
~ ilimleri...................................................Bkz: ulûm-i imaniye
~ meseleleri ............................................................................338, 

Bkz: mesail-i imaniye
~a hizmet...................................................................................524
~› kurtarabilme ..........................................................................68
~› kurtarmak ..............59, 64, 154, 480, 488, 580, 604
~›n esaslar›........................................Bkz: erkân-› imaniye, 

esasat-› imaniye
~›n zay›fl›¤›...............................................................................250
~s›z ‹slâmiyet ..........................................................................555

iman-› billâh ......................................................................................413
iman-› haflir .......................................................................................232
iman-› hayret ....................................................................................174
iman-› kâmil .........................................................................................77
iman-› tahkikî ................................27, 67, 403, 404, 598, 599
iman-› tam..........................................................................................251
imanî

~ ilâç .............................................................................................119
imanî sohbet.............................................Bkz: sohbet-i imaniye
imans›zl›k............................................................27, 250, 321, 322
imdad-› Risaletpenahî ................................................................248
in’ikâsat ...............................................................................................401
inat......................................................................................72, 216, 438
inayat.......................................................................................................39

~› izhar etmek............................................................................32
inayat-› ‹lâhiye....................................................................................35

~yi izhâr etmek .........................................................................35
inayat-› Rabbâniye .........................................................32, 35, 38
inayat-› seb’a ...................................................................................495
inayet .........................................................................36, 45, 69, 124, 

419, 455, 474, 483, 487, 602
Onuncu Sözdeki ~ ...............................................................495

inayet-i Barî ......................................................................................383
inayet-i Bâri .................................................................................62, 66
inayet-i Hak .................................................................................58, 69
inayet-i ‹lâhî......................................................................53, 87, 111
inayet-i ‹lâhiye...............................................38, 39, 43, 44, 154
inayet-i Rabbanî.............................................................................593
inayet-i Rabbaniye .........36, 41, 42, 43, 44, 81, 457, 497
inayet-i Samedânî............................................................................61
inayet-i Sübhaniye........................................................................382
‹ncil .............................................................................................441, 442

‹nebolu.................................................................................................581
‹ngilizler

~in dinî sualleri.......................................................................246
inkâr ...........................................................................................222, 252
ink›lâp...................................................................................................578
insaf..........................................................................................................97
insan.....................................................................36, 100, 288, 289, 

290, 297, 308, 436, 549, Bkz: befler
~ sûretinde hayvanlar ...........................................................72
~›n k›ymet ve izzeti .............................................................307
~›n ömrü.....................................................................................521

insaniyet .....................................................................................80, 138
insanl›k ...................................................................................................28
intibah.................................................................119, 607, 616, 620
intibah-› ruhî......................................................................................118
intihar ........................................................................................236, 523
irade...........................................................................................427, 428
irfân-› saadet ....................................................................................174
irsiyet-i Nübüvvet...........................................................................594
irfladat-› aliye ...................................................................................597
irflat ...................................................66, 73, 148, 167, 179, 188, 

216, 224, 225, 394, 405, 493, 583, 584, 585, 595
irtibat-› ruhi ........................................................................................348
‹sa (a.s.) ...............................................173, 238, 255, 256, 257, 

Bkz: Hazret-i ‹sa
~’n›n vekili......................................................................233, 256

‹shak (a.s.) ........................................................................................171
‹slâm......................................................................................29, 58, 61, 

106, 111, 162, 227, 306, 312, 313, 357, 388, 511,
Bkz: din-i ‹slâm
~ âlemi ................................Bkz: âlem-i ‹slâm, ehl-i ‹slâm
~ âlimi ..........................................................................................489
~ düflmanlar› ..............................................................................27
~ Karyesi....................................................................................449
~›n esaslar›......................................Bkz: esasat-› ‹slâmiye
~›n hükümleri .................................Bkz: ahkâm-› ‹slâmiye

‹slâmiyet....................................................................................59, 227, 
246, 347, 369, 555, 578
~ üzerine çöken zulmet ve gaflet................................136
~in bel kemi¤i..........................................................................356
~in inhisaf›.................................................................................579
~siz iman ...................................................................................555

‹slâmköy..............................................................................................530
‹slâmköylü Haf›z Ali Efendi......................................................210
‹smail-i feyz-i hürmet...................................................................171
‹sm-i Azam................................244, 484, 513, 528, 536, 551
ism-i azîm .............................................................................................60
ism-i Celâl..........................................................................................459

~in tevafukat-› adediyesi ..................................................460
ism-i celîl ...............................................................................................89
ism-i Hâl›k..........................................................................................513
ism-i Hayy...............................................................................415, 593
ism-i Nur .............................................................................................578
ism-i Rab.................................................................................459, 460
ism-i Rahîm.......................................................................................578
ism-i Rahman ..................................................................................551
ispat..........................................................................................................39
israf.............................................................................................522, 572
‹stanbul .................................................122, 205, 206, 239, 240, 

241, 309, 410, 411, 494, 572, 573, 589, 591, 604
‹stiaze...................................................................................................291
istibdat..................................................................................................360
istidadat-› insaniye........................................................................438
istifade-i maneviye........................................................................432
isti¤far...................................................................................................438
isti¤na

insanlardan ~ ..........................................................................407
isti¤rak..................................................................................................424
istihsan ................................................................................................137
istikamet..............................................................................................283
istikamet-i nazar.............................................................................252
istinatgâh-› manevî.......................................................................127
istinbat ....................................................................................................60
isyan .............................................................................................65, 396
iflaa ........................................................................................................431
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iflarat-› Kur’âniye ...........................................................................338
‹flaratü’l-‹’caz ..................................................................................232, 

246, 247, 496, 500, 543, 572, 574, 591
iflaret-i Aleviye.................................................................................457
iflaret-i gaybiye.......................39, 41, 43, 45, 500, 509, 601
iflaret-i inayet....................................................................................411
‹flaretü’l-‹caz.....................................................................................579
iflkâl-i mant›k›ye .............................................................................246
itikad-› kâmil .....................................................................................251
itikat ..........................................................................................................60
itirazat-› muannidâne ..................................................................295
ittiba-› sünnet ................................59, 93, 282, 313, 355, 393
ittihat ..........................................................................................156, 526
‹ttihatç›lar............................................................................................555
iyd ...........................................................................................................436
iyilik .................................................................................108, 148, 250
iz’an..........................................................................................................46
izah ........................................................................................................589
izhar-› esrar.......................................................................................423
izmihlâl.................................................................................................185
‹zmir.......................................................................................................122
izn-i Bâri..............................................................................................215
izn-i ‹lâhî .............................................................................................154
izzet-i ilim ...........................................................................................206
izzet-i ilmiye......................................................................................371

K
kabir ...........................................................................................448, 572
kabza-i Rububiyet .........................................................................425
kabz-› ervah......................................................................................415
kader............................................................39, 75, 200, 417, 475, 

Bkz: s›rr-› kader
~e iman......................................................................92, 93, 251

Kader Sözü............................................................................399, 422
kader-i ‹lâhî............................................................................353, 533
kader-i Sübhanî..............................................................................319
kad›n..........................................................................................548, 551

~lar›n k›skançl›¤›...................................................................431
Kadirî .........................................................................................271, 443

~ fleyhi.........................................................................................300
Kadîr-i Bîmisâl.................................................................................198
Kadîr-i Kayyum...............................................................................329
Kadîr-i Mutlak ................................................168, 307, 390, 582
Kadîr-i Zülcelâl ....................................................................124, 185
kafa

~y› teftifl etmek.......................................................................119
kâfir...................................................................................97, 173, 216, 

287, 312, 437, 441, 587, 621
~ için dünya..............................................................................621

Kahhâr..................................................................................................113
kâhin .....................................................................................................458
kahr........................................................................................................532
Kahraman Rüfltü............................................................................591
kahr-› ‹lâhî..........................................................................................431
kaide-i fler’iye ..................................................................................603
kaide-i üstadâne ............................................................................584
kaim.......................................................................................................150
kâinat ...........................................124, 426, 428, 436, 459, 554

~›n intizam›...............................................................................436
~›n ruhu ......................................................................................340
~taki faaliyet-i hayretnümâ ................................................40

kal’a-i hasin.......................................................................................278
kalem

~ kahramanlar› .......................................................................532
kalp ............................................................99, 124, 288, 289, 290, 

307, 317, 332, 386, 425, 427, 493, 536, 552, 553
~ gözü ..............................................................................365, 372
~ kula¤› .......................................................................................261
~in incinmesi ..............................................................................93

kamer.............................................................................330, 408, 471
~in inflikak›................................................................................355

kâmil......................................................................................................237
kâmilü’t-tarikati’l-âliye ve’l-müceddidiye...........................268

kanaat .....................................................206, 292, 328, 457, 613
kandil-i nuranî..................................................................................246
kanun ........................................................................................435, 575
Karaca Ahmed Sultan .....................................................276, 277
karakol .................................................................................................279
kardefl .......................................................................................199, 216
kardefllik..................................................48, 122, 373, 417, 422, 

Bkz: uhuvvet
Kars .......................................................................................................602
kaside-i mübarek................................................................484, 485
kasr-› namaz ....................................................................................603
Kastamonu ...............................................................................23, 592
Kastamonu Lâhikas› ..............................................................23, 52
kat-› s›la-i rahîm .............................................................................534
kâtip.......................................................................................................435
Kâtip ......................................................................................................435
katl..........................................................................................................534
Katre ..........................................................................................475, 572
Katre Risalesi ..................................................................................556
kavanin ................................................................................................435
kavanin-i ezeliye...............................................................................82
kavanin-i ezeliye-i Sübhaniye................................................176
kavanin-i fleriat ...............................................................................523
Kayyum ...............................................................................................529
kazf-› muhsanat..............................................................................430
kebair...................................................................................59, 93, 433

yedi ~ ...........................................................................................534
Keçeci Mustafa Efendi ...............................................................465
Keçeci fieyh Mustafa Efendi.......................................542, 558
Keçiborlu.............................................................................................280
keder....................................................................................92, 93, 420
kefaret ..................................................................................................559
keffâretü’z-zünûb...........................................................................177
Kehf Suresi ...........................................................Bkz: Sure-i Kehf
Kelâm-› Kadim ................................................................................286
kelâm-› lâyezali...............................................................................151
Kelâmullah.........................................................................................588
kelâmullah-› nât›k..........................................................................171
Kelâmullahi’I-Azizi’l-Mennan...................................................285
Kelime-i Tevhid.........................................................255, 256, 475
kemal.........................................................................................172, 288
kemalât...................................................................................................34
Kemaleddin Efendi............................................................204, 423
Kemalettin..........................................................................................567
kemal-i acz

~ve fakr ve flevk.......................................................................71
kemal-i hikmet.................................................................................428
kemal-i ihlâs ..........................................................................442, 613
kemal-i ihtiyar ..................................................................................428
kemal-i itaat ......................................................................................442
kemal-i kudret..................................................................................428
kemal-i rahmet.....................................................................317, 496
kemal-i r›za .......................................................................................417
kemal-i rububiyet ...........................................................................428
kemal-i sadâkat...................................................................325, 525
kemal-i samimiyet .........................................................................210
kemal-i flevk .....................................................................................615
kemal-i tevazu.................................................................................245
kenz-i ‹’caz-› Risalet ....................................................................171
kenz-i mahfi ......................................................................................292
Kenzü’l-Arfl........................................................................................464
Kenzü’l-Arfl Duas› ................164, 189, 190, 199, 202, 214
keramat..................................................121, 231, 382, 385, 484
keramat-› evliya..............................................................................238
Keramat-› Gavsiye........................................................................374
keramat-› gaybiye .........................................................................560
keramat-› Kur’âniye ....................................................35, 42, 232
keramat-› ruhanî ............................................................................593
Keramatü’l-evliya-i hakkun ......................................................484
keramet.............................................................................38, 76, 143, 

336, 344, 382, 407, 411, 448, 469, 470, 496, 535,
563, 565, 566, 568, 571, 589, 606
~in izhâr› .......................................................................................36
ulvî ve gaybî ~........................................................................484

keramet-i acibe-i gaybiye .........................................................339
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keramet-i aleniye...........................................................................121
Keramet-i Aleviye Risalesi .......................................................448
keramet-i Gavsiye.......................................356, 357, 387, 423
keramet-i gaybiye ..............................................................354, 529
keramet-i Kur’âniye .............38, 43, 44, 45, 110, 121, 232
keramet-i kübra ..............................................................................284
keramet-i Nuriye.............................................................................110
keramet-i tevafukiye ....................................................................591
Kerbelâ...................................................................................................71
kerem....................................................................................................483
kerem-i ‹lâhî .............................................................................54, 217
kerem-i Sübhaniye .......................................................................202
Kerîm ..........................................................................66, 67, 71, 349
Kerîm-i Müteal.................................................................................305
kesel.........................................................................................................72
keflf-i sad›k........................................................................................549
keflti-i Nuh-u selâmet..................................................................171
kevkeb-i nevvâr.................................................................................67
Kevser................................................................189, 190, 215, 227
Kevser Suresi ................................................Bkz: Sure-i Kevser
k›raat-› Kur’ân..................................................................................530
k›skanmak .........................................................................................209
k›fl ...........................................................................................................519

~ dersi .........................................................................................418
k›yamet .........................................................................287, 415, 606

~ günü............................................................................................86
k›yas-› istikraî...................................................................................246
k›z................................................................................................549, 551
kibir .............................................................................................Bkz: ucb
kisve-i ilmiye.....................................................................................448
kitab-› mübarek...............................................................................342
Kitab-› Mübin............................................54, 85, 183, 226, 295

~’in infaz-› ahkâm›................................................................295
kitab-› semaviye-i Kur’âniye ...................................................226
Kitab-› Sinan.....................................................................................344
Kitab-› Sünen...................................................................................268
Kitab›m›z ...............................................................................................92
Kitabullah ...........................................................................................356
kitap......................................................................................27, 75, 435
kitle-i i’caz ..........................................................................................388
komiser................................................................................................570
komünizm .............................................................................................29
konuflmak...........................................................................................232
korku....................................................................................................222, 

Bkz: havf
kozmo¤rafya.....................................................................................519
kozmo¤rafyac›lar ...........................................................................284
kötülük.....................................................................................250, 606, 

Bkz: seyyiat
Kuddüs ................................................................................................529
kudret....................................................................................................435
kudret-i ‹lâhiye ...................................................................................40
kudsî

~ bir hazine ..............................................................................155
kudsiyet ....................................................................................112, 185
kulak ..........................................................................................522, 523
Kuleönlü Hac› Osman ................................................................490
Kuleönlü Mustafa ...............................................................452, 545
Kuleönlü Sar›b›çak Mustafa Hulûsî....................................233
Kuleönü ..................................................................................258, 262, 

264, 446, 449, 619
Kuleönü’nden Mustafa ...............................................................521
kulluk........................................................................................173, 337, 

Bkz: ubudiyet
kulûb .....................................................................................................231
kulûb-u mü’min ...............................................................................171
kumar....................................................................................................534
Kur’an

~’a sar›lmak .............................................................................356
Kur’ân...........................................................................27, 28, 29, 32, 

33, 46, 47, 51, 57, 58, 60, 90, 107, 109, 111, 112,
114, 135, 136, 147, 149, 150, 154, 155, 161, 194,
200, 201, 209, 211, 212, 214, 216, 224, 232, 235,
244, 245, 251, 252, 253, 259, 261, 270, 276, 277,
331, 332, 336, 341, 350, 353, 357, 390, 392, 394,

409, 424, 430, 433, 443, 444, 448, 450, 459, 461,
465, 468, 472, 473, 474, 475, 477, 497, 499, 506,
510, 511, 515, 518, 519, 521, 528, 536, 554, 560,
563, 570, 571, 572, 577, 578, 583, 584, 585, 587,
588, 593, 595, 611, 613, 615, Bkz: Hazret-i Kur’ân
~ dellâl›...............................120, 194, 261, 312, 491, 596
~ etraf›ndaki surlar..................................................................31
~ hadimi......................................................................................345
~ hadimleri ..............................................199, 285, 335, 487
~ hizmeti.....................51, 61, 214, 236, 276, 405, 525, 

Bkz: hizmet-i Kur’ân, hizmet-i Kur’âniye
~ i’caz›.........................................................................................505
~ okumak...................................................................................530
~ okunurken.............................................................................405
~ ö¤retmek ...............................................................................526
~ tefsiri................................................................................37, 509
~ ve Risale-i Nur ...................................................................239
~ yazmak...................................................................................613
~’a ait mesaille ifltigal.........................................................530
~’a hadim olmak.........................................................112, 332
~’a hizmet.................................................................35, 49, 108
~’a hücum edilecek ................................................................32
~’daki emir ve nehiy............................................................478
~’daki tevafuk..........................................................................215
~’daki tevafukat......................................................................191
~’›n arfl-› âzam›ndan gelen nurlar ..............................162
~’›n beyan ve esrar› ............................................................185
~’›n cadde-i Kübras›............................................................474
~’›n feyzi.....................................................................................132
~’›n hakaik-› i’caz› ...................................................................35
~’›n hakaik-› imaniyesi..........................................................29
~’›n hakikatleri..........................................................................35, 

Bkz: hakaik-› Kur’âniye, hakikat-i Kur’âniye
~’›n hakikî bir müfessiri .....................................................389
~’›n halis flakirtleri ................................................................136
~’›n hizmeti ...............................................................................433
~’›n i’caz› ...........................................................................32, 515
~’›n i’caz-› mânevîsi ...............................................................36
~’›n itab›......................................................................................276
~’›n kal’as›.................................................................................251
~’›n kerameti...........................................................................110, 

Bkz: kerâmet-i Kur’âniye
~’›n mu’cizeleri ..........................................................................70
~’›n nurlar› .......................................Bkz: envar-› Kur’âniye
~’›n sûrlar› .................................................................................154
~’›n flakirdleri ...........................................................................117
~’›n tayin etmifl oldu¤u manevî doktorlar ...............260
~’›n tercümesi .........................................................................146
~’›n tereflfluhat› ......................................................................201

Kur’ân-› Azîm...............................................................82, 286, 312
Kur’ân-› Azîm-i Hakîm................................................................166
Kur’ân-› Azîmü’l-Bürhan .....................................160, 167, 467
Kur’ân-› Azîmüflflan ............................59, 84, 123, 140, 143, 

145, 153, 179, 192, 226, 312, 333, 470, 484, 518
~’›n dellâl› ..................................................................................163
~’›n her bir harfi .....................................................................537
~’›n i’caz› ......................................................................................40
tevafukatl› ~ .............................................................................166

Kur’ân-› bahirü’l-bürhan.............................................................320
Kur’ân-› Hakîm...............................................27, 28, 32, 43, 94, 

102, 134, 137, 155, 159, 166, 184, 186, 198, 219,
231, 232, 250, 252, 256, 264, 272, 284, 288, 297,
298, 315, 359, 383, 388, 418, 424, 431, 432, 443,
447, 449, 505, 506, 508, 517, 529, 534, 563, 571
~’deki belâgat ............................................................................37
~’e hizmet..................................................................................270
~’in darbesi...............................................................................324
~’in dellâl› ve hizmetkâr› .....................................................50
~’in hakikî müfessiri.............................................................388
~’in hakkaniyeti ......................................................................496
~’in hizmeti ....................................................................409, 533
~’in i’caz-› mânevîsi ...............................................................41
~’in lemeât-› i’caziyesi ..........................................................32
~’in ruh-i hizmeti....................................................................614
~’in s›rlar›...................................................................................380

keramat-› Kur'âniye — K — Kur'ân'› Hakim'e hizmet
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~’in sureleri...............................................................................459
~’in tilmizlerini ve hadimleri ............................................200

Kur’ân-› Hâkim.....................................................................165, 508
Kur’ân-› kebir ...................................................................................459
Kur’ân-› Kerîm ..............................................................34, 46, 135, 

278, 331, 466, 467, 470, 485, 571
~’in âyât ve kelimât ve hurufat› ....................................191
~’in bugünkü dellâl-› muhteremi ..................................162
~’in i’caz-› mânevîsi ...............................................................41
tevafuklu ve hâfliyeli ~ .......................................................164

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan....................................52, 53, 89, 115, 
117, 179, 227, 245, 278, 295, 388, 439, 508, 515
~’›n müfessir ve mümessili .............................................176

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan-› Azîmüflflan.................................580
Kur’ân-› Mübin....................................................56, 59, 201, 414

~’in nurlar› .................................................................................140
Kur’ânî

~ cadde.......................................................................................225
~ cevherler................................................................................148
~ elmaslar .................................................................................390
~ hikmetler ................................................................................295
~ hizmet................................98, 156, 201, 324, 352, 561
~ kal’a ..........................................................................................250
~ kale ...........................................................................................396
~ nehirler....................................................................................226
~ Nurlar.......................................................................................392
~ risaleler...................................................................................536

Kur’âni’l-Mübîn................................................................................224
Kurban Bayram›.............................................................................570
kurbiyet................................................................................................425
kurbiyet-i ‹lâhiye ....................................................................40, 197
kusur .....................................................................................................108
kutb-› azam.......................................................................................536
kutb-› azîm ........................................................................................536
kutb-› Rabbanî ................................................................................246
kutbü’l-arifîn...........................................................................267, 268
kutbü’l-irflad ......................................................................................271
kutup .....................................................................................................237
kuvve-i gadabiye............................................................................553
kuvve-i haf›za ..................................................................................549
kuvve-i hayaliye..............................................................................549
kuvve-i iman .....................................................................................485
kuvve-i maneviye....................................................404, 496, 500
kuvve-i fleheviye ............................................................................553
kuvvet-i ihlâs ....................................................................................198
kuvvet-i iman..................................................155, 404, 496, 500
kuvvet-i Samedanî ..........................................................................69
Küçük Abdurrahman....................................................................578
Küçük Ali .................................................................................258, 576
Küçük Haf›z Zühtü....................................................90, 545, 615
Küçük Hüsrev.......................................................................589, 591
Küçük Hüsrev Mehmed Feyzi ...............................................598
Küçük Lütfi ........................................................................................281
Küçük Mustafa ................................................................................347
Küçük Zühtü .....................................................................................178
küffar .....................................................................................................394
küfran .......................................................................34, 65, 396, 435
küfran-› nimet .................................................................33, 34, 334
küfr-i mutlak.........................................................................................27
küfür .................................................................................72, 172, 216, 

249, 250, 251, 435, 437, 438, 620, 621
~ bir divaneliktir .....................................................................438

Külliyat-› Nur..............................................................123, 255, 306
küre-i arz .................................................................................304, 521

~›n hareketleri.........................................................................519
~›n ömrü.....................................................................................520

Kürt ........................................................................................................371
Kürt Bekir Bey .................................................................................370
Kütahya...............................................................................................122
kütüb-i enbiya..................................................................................201
kütüb-i ‹lâhiye ..................................................................................200
kütüb-i sab›ka.......................................................................340, 342
Kütüb-i Sitte-i Sahiha..................................................................547

L
lâfza-i Celâl..........................................459, 467, 468, 469, 515

~in bir s›rr-› kerameti ..........................................................571
~in tevafukat›...........................................................................466

lâfz-› Kur’ân ......................................................................................340
lâfz-› Rab............................................................................................467
lâfz-› Resul-i Ekrem .....................................................................340
lâfzullah ......................................135, 340, 498, 499, 505, 515
lâhika mektuplar› ..............................................................................23
lâmise...................................................................................................308
lâtife.......................................................................................................563
lâtife-i insaniye ................................................................................438
lem’a-i i’caz .......................................................................................442
lem’a-i Kur’âniye............................................................................578
Lem’alar........................................................................266, 267, 339
Lemaat.................................................................................................446
lemaat-› bekaiye ............................................................................292
lemaat-› Furkaniye........................................................................315
letafet....................................................................................................546
letaif ................................................................................290, 308, 552
letaif-i aflere...........................................................................552, 553
letaif-i insaniye ................................................................................438
levâih-› Kur’âniye...........................................................................179
levha-i saadet ..................................................................................188
levha-y› mübarek ...............................................................412, 413
Levh-i Mahfuz ......................................................................341, 549
Leyle-i Kadir ........................................451, 474, 528, 530, 585
Leyle-i n›sf-› Regaib ....................................................................586
lezâiz

Allah için olmayan ~ ..............................................................74
lezzet-i hizmet-i imaniye ...........................................................420
lika..........................................................................................................425
lika-i ‹lâhî ............................................................................................291
lillâh...............................................................................................39, 417
liva-y› Muhammedî.......................................................................354
livechillâh............................................................................................613
Lokman.........................................................................172, 198, 290

~ Hekim ......................................................................................290
Lût (a.s.)..............................................................................................171
lümme-i fleytaniye.........................................................................250
Lütfi ....................................131, 138, 167, 190, 275, 278, 281
lütf-i azîm-i ‹lâhî..............................................................................349
lütf-i Hak..............................................................................................146
lütf-i ‹lâhî..................................................................................155, 156
lütf-i irflat .............................................................................................405
lütf-i Rabbanî ......................................................................................69
Lütfü ..............................................................................229, 303, 370, 

451, 454, 458, 465, 493, 498, 525, 526, 529, 531,
542, 550, 554, 560

M
Ma’bud.................................................................................................428
Ma’bud-u Ezelî................................................................................436
Ma’bud-u Hakikî .............................................................................475
maâliyat ...............................................................................................115
maarif

felsefî ~ .......................................................................................119
maarif-i fenniye ...............................................................................119
maarif-i ‹lâhiye.................................................................................119
maarif-i Rabbaniye .......................................................................101
madde-i esiriye ...............................................................................284
maddî

~ menfaat ..................................................................................584
maddiyat ...........................................................124, 126, 408, 429
maddiyyun...............................................27, 134, 185, 237, 587
maden-i esrar ..................................................................................470
ma¤ara ................................................................................................259
ma¤firet-i ‹lâhiyye..........................................................................584
ma¤rur ....................................................................................................34
mahbubiyet .......................................................................................434

Kur'ân'› Hakim'in darbesi — KM — madde-i eseriye
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Mahbub-u Hakikî ...........................................................................428
mahbup ...............................................................................................428
mah-› Ramazan..............................................................................457
mahiyet-i kudsiye-i Ahmediye................................................518
mahkeme ...........................................................................................254
mahkeme-i kübra ...........................................79, 259, 512, 621
Mahmut ...............................................................................................242
mahremiyet .......................................................................................486
mahfler .....................................................................................236, 292

~ günü .....................................................Bkz: yevm-i mahfler
mahzen-i esrar-› ‹lâhiye.............................................................149
mahz-› hakikat.................................................................................533
mahz-› inayet......................................................................................65
mahzun................................................................................................222
mâ-i zemzem ............................................................413, 414, 447
maiflet ..........................................................................................45, 457
makam-› cifrî ....................................................................................578
makam-› cifriye ...............................................................................579
makam-› içtimai ..............................................................................322
Makam-› Mahmut ..........................................................................242
makam-› mümtaz ..........................................................................161
Makam-› Yusuf................................................................................597
Makas›d ..............................................................................................415
makber-i saadet .............................................................................346
makbul ....................................................................................................36
makbuliyet .........................................................................................305
Malik-i Yevmîddin ..........................................................................476
malikiyet..............................................................................................309
Mâlikü’l-Mülk ....................................................................................179
malûmât

fennî ~..........................................................................................119
malzeme-i cerrahiye-i ruhiye..................................................292
malzeme-i cihadiye-i vahdâniye..............................................80
mana-i harfî ...........................................................................553, 554
mana-i ibadet...................................................................................559
mana-i ismî ............................................................................553, 554
mana-i ukubet .................................................................................559
manevî

~ hayat ........................................................................................208
~ seferberlik .............................................................................258
~ vahdet .....................................................................................485

maneviyat...........................................................................................594
maneviyat-› kalbiye .........................................................................27
maraz-› asabî...................................................................................438
maraz-› kalbî............................................................................94, 438
marifet ...................................................................46, 169, 311, 530
marifet-i takva..................................................................................172
marifetullah ..........................................397, 402, 414, 477, 580

~ bürhanlar›.................................................................................28
Maruf-› Kerhî ....................................................................................536
marziyât-› Rabbâniye.....................................................................91
mastar ..................................................................................................435
maflaallah...........................................................................................428
matbaa.................................................................................................464
Matbaa-i Evkaf................................................................................398
matbaha-i Kur’ân..............................................................................57
matla-i flems-i füyuzat ...................................................................91
me’yus..................................................................................................119
mebus .......................................................................................239, 538
Mebus-› Âlem..........................................................................77, 342
meclis-i nuranî .................................................................................117
mecmua-i hakaik ...........................................................................372
Mecmuatü’l-Ahzab ............................................................484, 528
medar-› fahr-i cihan......................................................................202
meded-i ruhaniyet-i Peygamberî ............................................54

Medenî
~ ayetler .....................................................................................464

medeniyet ..........................................................................................555
medih................................................................................50, 290, 305
Medine.................................................................................................202

~ münaf›klar› ...........................................................................251
Medine-i Münevvere..................................346, 398, 409, 412

~’nin hediyesi ..........................................................................413
medrese .......................................................................236, 237, 487

~de okumak .............................................................................237
Medresetüzzehra...........................................................................603
Mefhar-› Mevcudat .......................................................................217
mehdî....................................................................................................242
Mehdî.............................................................................238, 242, 243
Mehmed Ali............................................................................359, 380
Mehmed Celâl.................................................................................501
Mehmed Efendi......................205, 397, 411, 462, 550, 554

fieyh ~.........................................................................................168
Mehmed Feyzi .....................................................................589, 591
Mehmed Usta ..................................................................................501
mekir ........................................................................................................56
Mekke...................................................................................................202
Mekke-i Mükerreme.....................................................................398
Mekkiye Sureler.........................................Bkz: Sure-i Mekkiye
Mektubat ........................................48, 97, 109, 166, 219, 238, 

254, 257, 261, 266, 310, 318, 394, 553, 555, 617
Mektubatü’n-Nur .....................................................................52, 60, 

69, 70, 72, 110, 131, 134, 140, 143, 160, 196, 235,
237, 238, 239, 241, 242, 261, 314, 334, 563

Mektup.................................................................................................155
Mektuplar ..............................................254, 267, 391, 392, 543
melâike.................................................................79, 201, 549, 571
mele-i âlâ............................................................................................308

~n›n bayramlar›......................................................................465
melek.....................................................................75, 201, 416, 537
melek-i s›yanet ...............................................................................617
Meliha...................................................................................................568
memba’› fevz-i necat...................................................................188
memleket-i ‹slâmiye.....................................................................505
memur..................................................................................................574
menba-› envar-› hakaik..............................................................315
menba-› feyz-i iman.....................................................................585
menba-› füyuzat .............................................................................470
menba-› kevser...............................................................................353
menfaat.......................................................................................72, 584
menhus................................................................................................361

~ hainler .....................................................................................360
mensab-› fetva ................................................................................322
Meraku’l-Felâh ................................................................................559
meratib-i dünya...............................................................................418
mercii’l-has ve’l-âmm..................................................................271
merdud-› ‹lâhî ..................................................................................384
merdud-› Peygamberî.................................................................384
merdudü’fl-flahadet ......................................................................430
merhamet .............................................317, 428, 434, 435, 441
merkez-i hilâfet ...............................................................................578
mertebe-i Rububiyet

~in hallâk›yeti ..........................................................................425
mertebe-i uzma-y› tevhidî ........................................................426
mertebe-i velâyet..............................................................................59
Mes’ut.................................................................158, 410, 502, 533

~’un rüyas› ................................................................................346
mesail-i diniye ....................................................................................29
mesail-i imaniye..................................................................240, 480
mesail-i imaniye-i kelâmiye .....................................................453
mescid-i kebir ..................................................................................436
mescit ............................................................................276, 531, 619
mesele-i fler’iye ..............................................................................603
meslek-i diniye ................................................................................293
meslek-i Nuriye .................................................................................25
meslek-i uhreviye ..........................................................................293
meslek-i velâyet .............................................................................223
meflrep....................................................................................................59
metanet .............................................................136, 227, 420, 504
methüsena.........................................................................................270

maddi — M — methüsena
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metin .....................................................................................................527
mevadd-› maneviye-i Kur’âniye............................................145
mevc-i tûfan-› dalâlet ..................................................................171
mevcudat............................................................................................554
mevki .........................................................................................162, 615
Mevlâ ....................................................................................................194

~ya muhabbet.........................................................................393
Mevlâna ..............................................................................................268
Mevlâna Cami......................................................................534, 599
Mevlâna Celâleddin-i Rumî.....................................................599
Mevlâna Halid ......................................................................238, 271
Mevlevîvari ........................................................................................228
mevt ..............................................................................................57, 415
mezheb-i hak ...................................................................................248
mezheb-i fiafiî .................................................................................480
meziyet........................................................................................33, 209
meziyet-i belâgat ...........................................................................508
M›s›r ......................................................................................................410
mide.......................................................................................................522
miftah.......................................................................................................99
Miftahu’n-Nusret.............................................................................314
Mihmandar-› Kerîm-i Zülcelâl.................................................523
Milâsl› Halil ‹brahim Efendi......................................................470
millet-i ‹slâmiye....................................................................371, 446
milliyetçilik..........................................................................................200
milliyetperverlik ...............................................................................371
Minhac .................................................................................................291
Minhac-› Sünnet.............................................................................560
Minhacü’s-Sünne .............................300, 339, 355, 379, 541
minnet .....................................................113, 168, 262, 290, 418
minnet-i uhrevî ................................................................................593
Mir’at-› Muhammed ..........................................................121, 150
Mir’at-› Muhammediye ...............................................................120
Mir’at-› Üstat.....................................................................................150
mir’at-› Vâcibü’l-Vücud ve’l-Mennân.....................................87
mirac-› mü’min ................................................................................304
mirac-› ruhanî ..................................................................................194
Miraç...........................................................61, 104, 174, 397, 568
Miraç Risalesi ..................................................................................412
Mirkat....................................................................................................291
mirkat-› Cennet..................................................................................94
mirkat-› iman .......................................................................................87
Mirkatü’l-Fütuh ................................................................................314
Mirkatü’s-Sünne ...........................................282, 300, 388, 393
Mirkatü’s-Sünnet ................................................................313, 547
Mirzazade...............................................................................452, 516
misafirhane ..........................................................................................97
misk .......................................................................................................253
misl-i ‹drîs ..........................................................................................170
mistar....................................................................................................435
Molla Abdullah.................................................................................604
Molla Abdülmecid....................................................205, 409, 411
Molla Hamit .....................................................204, 205, 409, 411
Molla Said..........................................................................................410
mu’cizat....................................................................................167, 479
mu’cizat-› Ahmediye....................................................37, 38, 115
Mu’cizat-› Ahmediye ..........................................................37, 331, 

412, 413, 479, 530, 535, 545, 568, 569
~deki salâvat tevafuku.......................................................210
~deki tevafukat.......................................................................515

Mu’cizat-› Ahmediye Risalesi ..........................412, 450, 571
mu’cizat-› Kur’ânî ..........................................................................593
mu’cizat-› Kur’âniye ...............................................................37, 38
mu’cize ..............................................................125, 126, 439, 469
mu’cize-i kudret ..............................................................................546
Mu’cize-i Kübra-i Ahmediye ....................................................484
mu’cize-i kübra-y› Ahmediye .....................................................65
mu’cize-i Muhammediyye ...........................................................77
Mu’cize-i Risalet.............................................................................509
Muallim Cûdî ................................................................97, 393, 400
Muallim Galip

~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................616
muamelât-› galiye..........................................................................442
muannit .......................................................................................72, 232
muarrif-i hakikî ...................................................................................89

muavenet-i Peygamberiye..........................................................81
Muavvizeteyn .......................................................................166, 167
Muaydî .................................................................................................541
mubikat-› seb’a ...............................................................................534
mucit .....................................................................................................427
mudil .....................................................................................................296
mu¤ayyebat-› hamse ..................................................................558
muhabbet................................................................................348, 382

Allah için ~...................................................................................57
hakiki ~ ..........................................................................................67
mecazî ~ ....................................................................................478

muhabbet-i Ahmediye.................................................................450
muhabbet-i hakikî..........................................................................429
muhabbet-i manevi.......................................................................597
muhabbet-i mecazî.......................................................................428
muhabbet-i Resulullah ...............................................................580
muhabbetullah .....................................................................397, 580
Muhacir Haf›z Ahmed....................276, 277, 278, 325, 332

~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................610
muhakk›kîn-i ‹slâm .......................................................................415
Muhammed.......................................................................................605
Muhammed (a.s.m.)....................................34, 45, 51, 75, 97, 

Bkz: Resul-i Ekrem, Peygamberimiz, Hazret-i Mu-
hammed, Zat-› Ahmediye, Hazret-i Peygamber,
Zat-› Fahr-i Âlem, Mebus-› Âlem, Peygamberimiz
Muhammed Mustafa 

Muhammed Mustafa...........................................................58, 178
Muhammed Sabri..........................................................................228
Muhammedü’l-Küfrevî ...................................................................64
Muhammedürresulullah.............................................................255
muhayyirü’l-ukul .............................................................................473
muhdî....................................................................................................369
muhkemat-› Kur’âniye.....................................................250, 252
muhlis ............................................................................456, 488, 564
Muhyiddin-i Arabî..............................................................238, 369, 

379, 424, 429, 582
Mukaddemât-› ‹snâ Afler .............................................................39
mukaddesat-› diniye ....................................................................178
mukayyet ............................................................................................417
Murad Efendi ...................................................................................175
murad-› ‹lâhî........................................................................................53
Murtaza ...............................................................................................547
Mûsa (a.s.) ........................................................................................172
musibet ..............................................................332, 455, 611, 620

~i hofl karfl›lamak....................................................................93
musibet-i diniye ..............................................................................320
Mustafa........................................................................235, 238, 239, 

260, 262, 263, 264, 275, 371, 490, 547
Üç ~’n›n yedikleri flefkat tokatlar›................................618
Vezirzade ~ ..............................................................................386

Mustafa Çavufl........................................................276, 277, 278, 
325, 326, 327, 370, 482, 533, 569, 618, 619, 620

Mustafa Efendi................................................................................397
Mustafa Hoca ..................................................................................601
Mustafa Hulûsî................................................................................233
Mustafa Sungur.................................................................................29
mutasarr›f...........................................................................................427
mûtemed ...............................................................................................36
mutmainne.........................................................................................218
muvafakat ..........................................................................................187
muvaffak›yet......................................................35, 109, 192, 298
muvahhidîn ............................................................................285, 293
muz›r.....................................................................................................607
mü’min..................................................................................56, 67, 92, 

108, 109, 111, 112, 154, 201, 251, 297, 304, 313,
356, 399, 438, 442, 512, 532, 555, 621
~ için dünya..............................................................................621
~in zindan› ................................................................................155
~ler aras›ndaki ihtilâflar›n esbab›n›............................488

mü’min-i gayr-i Müslim...............................................................555
mü’minîn .............................................................................................258
mü’minîn-i muvahhidîn...............................................................169
mübarek..............................................................................................551
Mübarekler Yurdu..........................................................................321
mübecceliyet ....................................................................................469
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mübelli¤..................................................................................................59
Mübelli¤-i Kurân................................................................................55
mücahede

bu asr›n ~si ..............................................................................187
mücahede-i maneviye.....................................................269, 335
mücahit.....................................................................................199, 289
müceddid-i din.................................................................................268
müceddit ...........................................................233, 242, 270, 272
mücedditlik ........................................................................................268
mücevherat .......................................................................................141
mücrim.................................................................................................176
müçtehidîn.........................................................................................560
müçtehit ..............................................................................................238
müdâvele-i efkâr.............................................................................117
Müdayene..........................................................................................506
müdde-i umumilik..........................................................................574
müderrislik ............................................................................................71
müellif......................................................................................................33
müellif-i Risale-i Nur ....................................................................599
müezzin ........................................................................112, 405, 406
Müezzinzade Bekir Efendi .......................................................397
müfessir-i Kur’ân ...........................................................................159
müfrit .....................................................................................................379
müfsit ....................................................................................................364
müftehir ..................................................................................................34
müftü .....................................................................................................511
Müftü.....................................................................................................404
Müftü Ahmet Feyzi Efendi........................................................305
Müftü Efendi .....................................................................................403
Müftü Kemal Efendi..........................................................214, 516
mükevvenât .........................................................................................82
mülhit........................................54, 60, 97, 100, 111, 132, 172, 

196, 258, 285, 294, 370, 371, 384, 532, 539, 587
~ mütecavizler ........................................................................360

mülk.......................................................................................................522
Mülteka fierhi Damad.................................................................559
mümessil-i din .................................................................................448
Mün’im-i Hakikî ...........................................................34, 283, 307
Mün’im-i Hakîm ..............................................................................152
münacat ..............................................................................................455
münaf›k...................................................111, 336, 370, 431, 608
münakafla .............................................................................................28
münasebat-› tevafukiyet............................................................459
münasebet

manevî, ruhî, hakikî ~ ........................................................450
münevver ...........................................................................................487
münfail .................................................................................................427
münkir .................................................................................80, 95, 512
müntehab..............................................................................................50
Münzilü’l-Kur’ân .............................................................................353
mürekkep

s›rl› ~ ............................................................................................410
mürsel ..................................................................................................200
Mürselîn ..............................................................................................340
mürflidâne.............................................................................................95
mürflid-i azam..................................................................................278
mürflid-i ekmel...............................................233, 237, 238, 278
mürflid-i hakiki ....................................................................................76
mürflid-i kâmil ................................................236, 237, 266, 596
mürflit.......................................................................59, 66, 111, 155, 

218, 373, 471, 492, 562
Müslim-i gayr-i mü’min...............................................................555
Müslüman ................................................................................29, 124, 

148, 149, 185, 243, 261, 265, 282, 313, 365, 398,
435, 473, 478, 491, 555, 587

Müstedrek..........................................................................................268
müflerrefiyet-i uzmâ........................................................................82
müfliriyet-i maneviye ...................................................................272
müflrik..................................................................................80, 97, 477
müflrikin-i Kureyfl...........................................................................465
müflteri .................................................................................................527
mütedeyyin........................................................................................445
Müzeyyene.................................................................364, 492, 493

N
nak›fl ..........................................................................................427, 435
Nakkafl-› Ezelî .................................................................................435
nakfl-› sanat......................................................................................427
nakfl-› ziynet .....................................................................................428
Nakflî...................................................................244, 271, 289, 443
Nakflîlik................................................................................................271
namaz................................................................................59, 93, 105, 

170, 304, 405, 433, 556, 603
~›n selâm› .................................................................................406

Nâs Suresi ........................................................Bkz: Suretü’n-Nâs
Nasarâ......................................................................................255, 256

~ Müslümanlar› ......................................................................257
~n›n ‹slâmiyeti kabul etmesi ..........................................257

nasihat .................................................................................................158
Nasr Suresi .....................................................Bkz: Suretü’n-Nasr
Nasûhizâde fieyh Mehmed Efendi.....................................193
nâflir .........................................................................................................59
nâflir-i Risale-i Nur........................................................................586
nazzam................................................................................................435
nebatat.................................................................................................308
Nebî-i Ahirzaman...........................................................................202
Nebî-i Efham.........................................................................200, 225
Nebî-i Ekrem.......................................................................................58
Nebi-i Muhterem ............................................................................236
Nebiyy-i Ahir zaman ....................................................................212
Nebiyy-i Âhirü’z-zaman..............................................................103
Nebiyy-i Efham....................................................................155, 474
Nebiyy-i Zîflan .................................................................................313
necat..........................................................................................121, 372
Necati....................................................................................................211
necm-i nurefflan ................................................................................61
nefis ....................................................................................47, 56, 108, 

113, 151, 177, 198, 221, 224, 235, 245, 283, 289,
290, 295, 297, 330, 365, 380, 418, 423, 448, 480,
506, 522, 592, 607, 608, 612
~i susturmak............................................................................488
~le mücadele .............................................................................74
yar›m ~........................................................................................457

nefsaniyet...........................................................................................122
nefs-i emmare..................................................98, 169, 231, 381
Nemrut......................................................................................342, 396
nefl’e-i fiît-i hüviyyet ....................................................................170
nefl’e-i uhra .......................................................................................414
nefl’e-i ûlâ ..........................................................................................414
neflir

~ vas›talar›...................................................................................27
neflr........................................................................................................589
neflr-i envar.......................................................................................471
neflr-i envar-› hakaik-› Kur’ân ................................................314
neflr-i envar-› Kur’âniye.............................................................248
neflr-i hakikat ...................................................................................473
neflr-i Nur ...........................................................................................518
nev-i befler ...........................................................................................28
nev-i insan.........................................................................................563

~›n ömrü.....................................................................................520
nevm......................................................................................................110
nevm-i gaflet.....................................................................................227
nevruz-u sultanî..............................................................................390
Nevzad-ü mübarek.......................................................................548
ney .........................................................................................................218
nezd-i Peygamberî..........................................................................87
niam-› ‹lâhiye ........................................................................202, 225
niam-› Sübhaniye .........................................................62, 64, 307
nifak.......................................................................................................393
Nihat ...............................................................................600, 602, 605
Nil-i Mübarek....................................................................................365
nimet .....................................................................................................523

~e karfl› nankörlük .............................Bkz: küfran-› nimet
niran-› muhrika................................................................................458
Nis’li Haf›z Mahmud Efendi.....................................................122
niyaz ..........................................................................................148, 170
niyet.........................................................................................63, 68, 98
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niyet-i halisa ........................................................................................38
niyet-i halise .....................................................................................156
niyet-i Üstadâne................................................................................71
nizam....................................................................................................435
Nokta

~ risalesi.....................................................................................421
Nuh (a.s.) ...........................................................................................171
Nuh Bey .................................................................................205, 206, 

207, 409, 410, 411, 413, 539
~’in hediyesi .............................................................................411
~’in kerameti ............................................................................411

nur ........................................35, 107, 112, 119, 156, 166, 248, 
372, 384, 443, 444, 451, 454, 493, 596, 598, 614
~ fabrikas› .................................................................................395
~ kayna¤›...................................................................................154
~lar›n k›ymeti ...........................................................................114
~lu hizmet..................................................................................602

Nur ..............................................................................60, 71, 94, 123, 
176, 229, 244, 257, 296, 350, 391, 413, 443, 444,
472, 475, 578, 599, 615
~ dairesi......................................................................................602
~ dellâll›¤› ..................................................................................170
~ deryas›....................................................................................142
~ elektrik fabrikas›................................................................340
~ fabrikas› ....................................................................................38
~ hizmeti .........................................................................456, 600
~ santral›....................................................................................601
~ flakirtleri ......................................................................600, 603
~ talebelerindeki tevafuk ..................................................121
~lu eserlerin intiflar›.............................................................486
~lu hizmet..................................................................................354
~lu vazife ...................................................................................601
~un kahraman› .......................................................................456
~un makinistleri......................................................................603

Nur bahçeleri ...................................................................................103
Nur Risale-i ferideleri .....................................................................91
Nur Risale-i fierifeleri ......................................................169, 170
Nur Risaleleri ...................................................................28, 83, 91, 

99, 106, 118, 169, 170, 179, 342
Nur Suresi................................................................Bkz: Sure-i Nur
Nur Talebeleri ..................................................................................615

~ne verilen azap ve s›k›nt› ve ihanetler..................607
nuranî

~ cadde.......................................................................................225
~ talebeler .................................................................................156

nuraniyet.............................................................................................190
Nurcular ..............................................................................................602
Nureddin..................................................................................244, 443
Nuri ........................................................................................................443
Nur-i Ahmedî ....................................................................................518
nur-i hakikat ...............................................................217, 492, 597
nur-i hakikat-feflan........................................................................218
nur-i hikmet .......................................................................................194
nur-i Hüda..........................................................................................598
nur-i ‹lyas-› riyazet ........................................................................173
nur-i iman...........................................................................................288
nur-i Kur’ân...............................................................................64, 520
nur-i lâyezalî.....................................................................................389
Nur-i Muhammed....................................................340, 341, 518
nur-i muteber ...................................................................................599
nur-i müferrih ...................................................................................151
nur-i tarikat ........................................................................................217
nur-i vicdan .......................................................................................421
nuri’l-iman .............................................................................................89
Nuriye........................................................................................244, 443
nurlar..........................................................................................114, 215

~la istifade.................................................................................473
Nurlar............................................................................59, 69, 70, 72, 

96, 108, 109, 111, 112, 114, 123, 160, 203, 290,
291, 353, 456, 504, 587, 600, 602, 614
~a hizmet...................................................................................504
~› neflre çal›flmak.................................................................109
~›n fütuhatlar›..........................................................................602
~›n intiflar› .................................................................................391
~›n neflr ve muhafazas›.......................................................69

~la alâkadar olmak...............................................................112
~la ifltigalin önemi ...................................................................27
~la meflgul olmak .................................................................109

Nurlar Külliyat›....................................................................145, 285, 
Bkz: Sözler, Risale-i Nur, Nurlar, risaleler

Nurs............................................................................................244, 443
Nurflin-i Süflâ ...................................................................................205
Nûru’l-vücud .....................................................................................149
nusus-u Kur’âniye.........................................................................394
nutuk .....................................................................................................281
Nübüvvet ............................................................................................174
nükte-i Kur’âniye.....................................................164, 190, 423

O
o¤lan çocu¤u ...................................................................................551
On Alt›nc› Lem’a ............................................................................472
On Alt›nc› Söz .................................................................................426
On Dokuzuncu Mektup ....................................................48, 103, 

412, 450, 479, 544, 546, 571
On Dokuzuncu Söz......................................................................574
On Dördüncü Lem’a ....................................................................253

~n›n Birinci Makam› ............................................................289
On Sekizinci Mektup ...................................................................423
Onuncu Söz............................................................................33, 100, 

226, 228, 232, 398, 400, 477, 496, 499, 500, 512,
513, 573, 604, 612
~deki cüz’î inayet..................................................................495
~deki elif tevafukat› .............................................................499
~ün hakaik›...............................................................................513
~ün hakikatlar›........................................................................512
~ün hurufat›ndaki s›r...........................................................497
~ün k›ymeti...............................................................................495

Onyedinci Söz.................................................................................125
Osman Nuri ...........................................................................286, 312
Osmanl› siyaseti...............................Bkz: siyaset-i Osmaniye
Otuz Birinci Mektubun 

Dördüncü Lem’a....................................................................379
Otuz Birinci Mektup....................................228, 247, 248, 254

~un Beflinci Lem’as› ...........................................................300
~un Birinci ve ‹kinci Lem’alar›.....220, 328, 329, 355
~un Dördüncü Lem’as›......................................................355
~un ‹kinci Lem’as› ................................................................384
~un On Beflinci Lem’as› ...................................................316
~un On Birinci Lem’as›......................................................282
~un On Üç ve On Dördüncü lem’alar› .....................319
~un On Üçüncü Lem’as› ..................................................287
~un Yedinci Lem’as›............................................................354
~un Yedinci Lem’as› ile Üçüncü Lem’as› ...............349
~un, On Dördüncü Lem’as› ............................................302

~n›n ‹kinci Makam›......................................................306
Otuz Birinci Söz .............................................................................397
Otuz ‹kinci Söz..............................................133, 397, 454, 571

~ Üçüncü Mevk›f›..................................................................413
~ün ‹kinci Mevk›f› ......................................................401, 426
~ün Üçüncü Maksad› .........................................................421

otuz üç......................................................................................555, 556
Otuz Üçüncü Mektup ...........................................413, 454, 571
Otuz Üçüncü Söz..........................................................................402

~ün Otuz Üçüncü Mektubu.............................................413
~ün Yirmi Dördüncü Mektubu .......................................471

Otuzuncu Söz..................................................................................254

Ö
ölüm .....................................................................................................414, 

Bkz: mevt
Ömer Efendi..........................................................................423, 516
ömr-i befler........................................................................................520
ömr-i ebed .........................................................................................595
ömr-i Nebeviye................................................................................439
ömür................................................................................119, 507, 520
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övgü.......................................................................................................113

P
Padiflah-› Bizevâl ..........................................................................197
Padiflah-› Zîflan ..............................................................................197
peder.....................................................................................................418
Pencere Risalesi............................................................................451
Pencereler .........................................................................................555
peygamber............................................................................201, 560, 

Bkz: enbiya
Peygamber ............................................................................533, 555
Peygamber Efendimiz........................................................70, 202
Peygamberan-› izam...................................................................296
Peygamber-i Azimü’l-kadr ........................................................488
Peygamber-i Zîflan .........................192, 331, 470, 479, 485
Peygamberimiz.................................................54, 92, 256, 265, 

279, 346, 353, 359, 475
Peygamberimiz Muhammed Mustafa..............................202, 

212, 259, 487
peygamberler .............................................................................75, 94
Peygamberlerin Efendisi...........................................................201
polis .......................................................................................................570
put...........................................................................................................465
putperestlik ............................................................................259, 465
pürtaksir ..............................................................................................168

R
Rab .................................................................................................45, 94, 

106, 113, 116, 127, 165, 168, 178, 186, 215, 227,
249, 259, 264, 279, 291, 295, 311, 312, 318, 340,
348, 350, 435, 438, 447, 502, 503, 520, 532, 580

Rabbel’-Âlemin.........................................................159, 196, 580
Rabb-i Kerîm....................................................................................289
Rabb-i Rahîm ..............................................................67, 483, 596
Rabbü’l-Alemin Teâlâ ve Tekaddes.......................................70
Rabbü’fl-fii’ra ...................................................................................519
rab›ta-i hakikiye ..............................................................................122
rab›ta-i kalbiye.................................................................................587
rab›ta-i uhuvvet .................................................................................29
rabt-› kalp...........................................................................................433
Rafizîler ...............................................................................................539
râh-› Hak.............................................................................................594
râh-› hidayet ........................................................................................56
râh-› necât ............................................................................................95
râh-› saadet ......................................................................................595
râh-› urûc...............................................................................................87
rahîm.....................................................................................................308
Rahîm ..........................................................................31, 56, 66, 75, 

250, 253, 297, 349, 444, 511, 591, 606
Rahîm-i Rahman ...........................................................................124
rahîmiyet.............................................................................................578
Rahman.......................................................56, 75, 253, 511, 606
Rahman Suresi..........................................Bkz: Sure-i Rahman
Rahman-› Rahîm...........................................................................253
Rahmanurrahîm .............................................................................185
Rahmanü’r-Rahîm ........................................................................152
rahmet ....................................................................31, 97, 152, 168, 

177, 183, 185, 186, 275, 297, 301, 306, 307, 308,
309, 317, 389, 398, 406, 409, 419, 434, 446, 449,
451, 455, 459, 474, 508, 524, 528, 532, 593, 605

rahmet-i ‹lâhiye ..................................................................154, 155, 
156, 162, 195, 254, 303, 365, 496, 611

rahmet-i Rabbaniye .....................................................................292
Rahmet-i Rahman .............................................................173, 334
rahmet-i Sübhanî...........................................................................563
rahmet-i vasia-› külliye ...............................................................307
Rahmi Sultan ...................................................................................193
Rak›mü’l-Huruf Haf›z Halid......................................................420
Ramazan.......................................................................62, 131, 150, 

326, 351, 364, 481, 514, 528, 559, 565

~’›n hikmetleri ..............................................................149, 357
Ramazan-› fierif ................................................................123, 149, 

158, 261, 401, 454, 455, 481, 581, 585
~in hikmetleri ...........................................................................131

Ramazaniye ..........................................................................122, 123
Rauf.......................................................................................................591
Ravza-i Mutahhara ................................................411, 412, 413
Ravza-i Saadet..................................................................................70
Ravza-i fierife..................................................................................409
re’fet ......................................................................................................594
Re’fet (Bey).....................................................................95, 96, 115, 

157, 160, 164, 190, 208, 210, 218, 253, 273, 275,
276, 309, 318, 337, 338, 370, 371, 379, 454, 458,
465, 482, 483, 498, 523, 524, 525, 526, 528, 529,
536, 538, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 550, 552,
554, 556, 557, 559

Rebiülahir...........................................................................................265
Rebiülevvel ............................................................................264, 265
recm-i fleyatin ..................................................................................458
refika-i hayat.....................................................................................524
refik-i hayat .......................................................................................105
rehber......................................................................................................59
rehber-i millet...................................................................................449
rekabet.................................................................................................156
remiz .....................................................................................................218
resail-i tevhid....................................................................................414
Resaili’n-Nur.....................................................................................564
resmî

~ diyanet dairesi....................................................................321
resul .........................................................................................................75
Resul ..............................................................................178, 312, 439
Resul-i Ekrem...........................................................................37, 42, 

236, 238, 245, 246, 251, 299, 347, 355, 386, 387,
434, 450, 513, 515, 551, 577, Bkz: Muhammed
(a.s.m.), Hazret-i Muhammed, Habib-i Ekrem, Haz-
ret-i Peygamber, Zat-› Ahmediye, Zat-› Fahr-i Âlem
~’in mu’cizeleri .......................Bkz: mu’cizat-› Ahmediye
~’in sohbeti.........................................Bkz: sohbet-i Nebevî
~’in sünneti .................................Bkz: sünnet-i Ahmediye, 

Sünnet-i Seniye
~ne uymak................................................................................

Bkz: ittiba-› sünnet
Resul-i Mücteba.............................................................................587
Resul-i Mücteba Aleyhi Ekmelü’t-Tehâyâ..........................87
Resulullah..........................................................................................547
reflehat-› Furkaniye......................................................................292
revzat-› inflirâhiye.............................................................................94
Rezzak-› hakikî ...............................................................................283
Rezzak-› Rahîm .............................................................................152
r›za .........................................................................................................248
r›zaen-lillâh........................................................................................584
r›za-i ‹lâhî...................................133, 137, 162, 193, 200, 224
R›zaullah.............................................................................................580
r›za-y› Samedaniye......................................................................474
r›z›k.............................................................................................200, 283
risalâtü’lenvar ..................................................................................131
Risalâtü’l-Envar .................................................................................94
Risalâtü’n-Nur...........................................................134, 140, 314
risale ..........................................................................................549, 563
Risale....................................................................................................178

~ Fihristesi ................................................................................257
~nin flakirtleri ...........................................................................238

Risale- Ahmediye ..........................................................................125
Risale-i âlîye.....................................................................................312
Risale-i envar...................................................................................296
Risale-i Haflir ...................................................................................232
risale-i istiaze-yi furkaniye........................................................295
Risale-i Miraç...................................................................................518
Risale-i Nur...............................................................28, 39, 44, 48, 

50, 57, 58, 59, 62, 67, 70, 88, 110, 121, 125, 126,
127, 129, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 159,
161, 162, 165, 177, 184, 196, 233, 237, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 256, 262, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 300, 301, 309,
311, 315, 342, 348, 380, 381, 383, 386, 387, 388,
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447, 471, 477, 479, 484, 485, 487, 490, 491, 536,
566, 577, 578, 579, 580, 582, 585, 588, 589, 590,
593, 596, 597, 598, 601, 604, 605, Bkz: Sözler,
Nurlar, risaleler,Nurlar Külliyat›
~ bereketi ..................................................................................273
~ dairesi

~nin flümulü .............................................................................
29

~ feyzi ..........................................................................................486
~ hakk›ndaki inayat-› Rabbaniye.................................274
~ hizmeti .......................................................................................58
~ ile alâka.....................................................................................69
~ Külliyat›...................................................................................261
~ nafliri ........................................................................................487
~ flakirdi ..........................................................................576, 591
~ flakirtleri.273, 448, 484, 485, 486, 487, 490, 566,

580, 605
~ vücud-u manevîsi.............................................................

486
~nin ruhlar› ...............................................................................

281
~nin flahs-› manevisî ..........................................................

281
~nin flahsiyet-i maneviyeleri ..........................................

483
~ talebeleri .........................................................299, 492, 590
~ talebesi ...................................................................................596
~ ve Kur’ân...............................................................................239
~’daki kuvvet ................................................................257, 488
~’daki lezzet .............................................................................114
~’un bereketi............................................................................278
~’un dinsizlikle mücadelesi ve maneviyat› tamiri .27
~’un fazileti ...............................................................................239
~’un feyzi ...................................................................................604
~’un hulâsas›...........................................................................299
~’un iman hakikatlerini ispat›............................................28
~’un ind-i ‹lâhîdeki derecesi ...........................................487
~’un k›ymeti ve vazifesi.....................................................239
~’un küçük talebeleri...........................................................605
~’un lüzum ve ehemmiyeti.................................................29
~’un mazhar oldu¤u inayat .............................................273
~’un naflirleri ve talebeleri ...............................................387
~’un neflri

~nin önemi................................................................................
27

~’un neflriyat›...........................................................................584
~’un flahs-› manevîsi ..........................................................239
~’un flakirtleri................................................................278, 589
~’un flule-i kerameti.............................................................605
~’un talebeleri .........................................................................299
~’un tekmil ve izah› ve hafliyelerle beyan› ve ispat›

588
~’un telifi........................................................................................23
~’un tesvidi ...............................................................................244
~’un tesvit ve tebyizi ...........................................................267
~larda tevafukat........................................................................37
~lardan istifade edilmesi .....................................................42
~lar›n neflredilmesi .................................................................60
~lar›n neflri................................................................................156
~lar›n tenkid edilmemesi.....................................................42
~lar›n yaz›lmas›................................................................41, 42

Risale-i Nur Külliyat›.......................................................................24
Risale-i pürnur.................................................................................166
risale-i flerifeler ...............................................................................382
Risale-i flerifeler .............................................................................384
risaleler .32, 33, 41, 42, 43, 44, 95, 103, 114, 117, 126,

128, 133, 168, 191, 207, 238, 239, 240, 241, 305,
317, 364, 368, 526, 562, 573, Bkz: Risale-i Nur
~de tevafukat ..........................................................................206
~deki kuvvetli bürhanlar....................................................496
~deki tevafukat-› gaybiye.................................................509
~i okumak..................................................................................235
~i okumak ve yazmak........................................................237
~i okuyanlar .............................................................................163
~in Fihristesi ............................................................................567
~in intiflar›..................................................................................493

~in k›ymeti.................................................................................496
~in neflri ........................................................................................45
~in sat›c› ve dellallar› ............................................................52
~in tebyizi ..................................................................................616
~in telifi ..........................................................................................23
~in yaz›lmas› ..............................................................................43
mahrem ~i harice göstermemek ve vermemek..203

risalet.........................................................................................434, 571
Risalet ..................................................................................................434
Risalet-i Nur......................................................................................578
Risaletü’n-Nur 52, 59, 69, 71, 72, 78, 91, 96, 103, 142,

150, 160, 162, 163, 226, 235, 237, 238, 239, 242,
261, 318, 334, 457, 578, 580, 583, 585, 588, 589,
590
~ nam› verilmesinin s›rr›...................................................443
~ flakirtleri..................................................................................589
~ talebeleri ................................................................................590

Risaletü’n-Nuriye ...........................................................................580
rivayet...................................................................................................464
riya326, 328, 403, 448, 614
riyakârl›k ..................................................................................192, 207
röntgen

~ ve Sözler ...............................................................................102
rububiyet-i ‹lâhiye..........................................................................426
rububiyet-i mutlaka ...........................................................427, 505
ruh 99, 177, 290, 308, 309, 317, 386, 415, 416, 427,

447, 471, 536, 552, 553
~lar âlemi....................................................Bkz: âlem-i ervah
~u tenvir ve tesriri ...................................................................94
~un bekas›, ebedîli¤i.................................Bkz: beka-i ruh
hayvanat›n ~lar›.....................................................................415

ruhanî ...................................................................................................537
ruhaniyet-i Peygamberî ................................................................87
ruh-i befler .........................................................................................165
ruh-i hayvanî ....................................................................................415
ruh-i insan...............................................................................307, 415
ruh-i kemterâne.................................................................................82
ruhsat-› fler’iye ................................................................................603
Rum Suresi...........................................................Bkz: Sure-i Rum
rumuzat-› Kur’âniye......................................................................165
rü’ya.......................................................................................................158
rü’yet-i Cemalullah........................................................................580
rükû ............................................................................................441, 442
Rüfltü Efendi....160, 166, 190, 229, 275, 301, 371, 454,

458, 465, 482, 483, 498, 525, 526, 529, 542, 550,
554, 560, 564

rüya.............................................................................................110, 386
rüya-i sad›ka .........................................................................133, 549

S
Sa’d-› Taftazanî......................................................................39, 415
sa’y.........................................................................................................136
sa’y u gayret.....................................................................................124
saadet ...................107, 115, 121, 125, 126, 128, 365, 479

ebedî ~........................................................................................282
saadet-i bâkiye ..................................................................................58
saadet-i dâreyn ...................................................................163, 254
saadet-i dünyeviye ............................................................503, 609
saadet-i ebedî .................................................................................126
saadet-i ebediye94, 104, 160, 334, 373, 474, 476, 524
saadet-i uhreviye...........................................................................503
saat

~ anahtar› ..................................................................................145
Saatçi Lütfi Efendi..................................................136, 167, 451
sabah namaz›..................................................................................405
sab›r..60, 148, 153, 331, 361, 366, 372, 384, 420, 527,

538
sabr-› Eyyub-u metanet.............................................................172
Sabri Efendi (Arseven) ....38, 48, 50, 52, 77, 78, 79, 80,

81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 100, 107,
108, 109, 112, 115, 120, 121, 122, 123, 140, 141,
142, 144, 150, 156, 160, 176, 178, 188, 221, 225,
258, 285, 286, 291, 294, 314, 333, 336, 337, 367,

Risale-i Nur bereketi — RS — Sabri Efendi (Arseven)
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370, 445, 454, 457, 458, 486, 495, 498, 514, 517,
558, 565, 589, 591, 601

Sabri-i evvel......................................................................................453
sadaka...........................................................................398, 481, 584
sadâkat..........................................................................348, 367, 411

~in kerameti .............................................................................325
Sadat-› Azîme..................................................................................539
safâ

Allah için olmayan ~ ..............................................................74
safahat-› hayat ................................................................................380
safa-i sermedî .................................................................................221
saffet .....................................................................................................137
safiyet ...................................................................................................294
safvet ....................................................................................................487
safvet-i asliye...................................................................................619
safvet-i kalp ......................................................................................618
Sahabe ................................................................................................439
Sahabe-i Kiram...............................................................................485
Sahabeler..................................238, 265, 440, 441, 442, 444

~deki ibadet .............................................................................455
Sahib-i Kevser.................................................................................215
Sahih-i Müslim ................................................................................547
Said (Nursî)..........................................................................139, 204, 

235, 242, 312, 328, 359, 370, 381, 421, 526, 541,
578, 588, 600, 607
~ Kürttür .....................................................................................370
~’in vekili ....................................................................................408

Said Nursî ..............32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 
50, 58, 59, 76, 117, 120, 136, 165, 183, 186, 202,
208, 211, 229, 231, 234, 241, 244, 279, 324, 328,
345, 350, 353, 398, 417, 452, 516, 517, 569, 575,
Bkz: Hazret-i Seyda, Seyda (Said Nursî), Zat-› Üs-
tadâne, Zat-› Mürflidane, Yeni Said, Eski Said, Üs-
tat, Bediüzzaman, Üstad-› Muhterem, Üstad-› Alî,
Üstad-› Âlîkadir, Üstad-› Âlîflân, Üstad-› Azam, Üs-
tad-› Ekrem, Üstad-› Azîz, Üstad-› Muazzam, Üs-
tad-› Muazzez, Üstadü’l-Aziz, Mirzazade
~ ile görüflmek........................................................................432
~ ile sohbet...............................................................................541
~’nin bafl›na gelen flefkat tokatlar› .............................607
~’nin çekti¤i periflaniyet ve zarar ve ziyan ............574
~’nin gayesi ..............................................................................138
~’nin hatt›...................................................................................532
~’nin hediye kabul edememesi.....................................206
~’nin Isparta’ya teflrifi .........................................................274
~’nin sözleri ..............................................................................152
~’nin talebeleri ........................................................................137
~’nin vârisi....................................................................................49

Saidü’n-Nursî ...................................................................................159
saika......................................................................................................553
salât............................................................................................434, 435

~la beraber selâm› 
zikretmenin s›rr› ............................................................434

salâvat...........................................................................152, 481, 515
~›n hikmeti ................................................................................434

salâvat-› flerife ...................................279, 400, 544, 545, 546
salifü’l-arz...........................................................................................447
salih .......................................................................................................560
Sâlihdâr-› emanet..........................................................................171
salip .......................................................................................................256
Saltanat-› Hind ................................................................................268
Salvele....................................................................................................84
sâmia ....................................................................................................308
samimî ....................................................................................................48
samimiyet............................................................38, 122, 156, 206
sanat .....................................................................................................435
sanat-› bedîiye ................................................................................497
sanat-› Rabbaniye ........................................................................390
sancak-› Muhammedî....................................................................87
Sand›kl› ...............................................................................................601
sâni ........................................................................................................435
Sâni ............................................................................................124, 419
Sâni-i Hakîm.....................................................................................471
Sâni-i Hulûsî .........................................................................333, 367
Sâni-i Zülcelâl..................................................................................419

Saraç Ahmed Efendi ...................................................................597
sarahat-› Kur’âniye.......................................................................426
saray-› âlem......................................................................................147
saray-› kâinat ...................................................................................330
saray-› Kur’ân.....................................................................................97
sarg› ......................................................................................................445
sarhofl ...................................................................................................111
Sar›b›çak Ali .....................................................................................445
Sar›b›çak Mustafa.........................................................................258
sar›k ...........................................................................................617, 618
sarsar-› ilhad ....................................................................................171
savt-› Dâvud-u hilâfettir .............................................................172
sebat .....................................................................................................527
sebatkâr ..............................................................................................527
sebeb-i hilkat-i ekvan ve nüzul-ü Kur’ân.........................202
sebeb-i hilkatimiz...........................................................................475
sebep ..................................................................................................106, 

Bkz: esbap
~ olan...........................................................................................321

secde .............................................................................105, 441, 442
secdegâh-› Rabbaniye...............................................................176
secde-i flükran .....................................................................309, 347
Sedd-i Zülkarneyn ........................................................................238
sefahat .................................................................................................227
sefâin-i Kibriya ...................................................................................79
seferberlik

manevî ~....................................................................................258
sefine-i maneviye...............................................................373, 374
sefine-i Nuh ......................................................................................471
Sekîne..................................................................................................484
Sekizinci Lem’a ..............................................................................351
selâm .............................................................................406, 409, 434
selâmet ...........................................................................95, 107, 111, 

112, 121, 252, 406, 434
selâmet-i kalp ..................................................................................252
selef-i salihîn....................................................................................135
semâ-i Kur’ân.....................................................................................33
semavat ...................................................................................308, 419
semavat ve arz

~›n sebeb-i hilkati .................................................................521
semavî .................................................................................................374
sema-y› irfan ....................................................................................175
semm-i katil.......................................................................................216
sena.......................................................................................................305
sene.......................................................................................................519
Senirkent ............................................................................................557
sermaye-i dünya ............................................................................186
sermedî

~ hayat ........................................................................................350
Server-i Kâinat...................................................................................78
ses..........................................................................................................563
sevabit..................................................................................................519
sevap ....................................................................................................136
sevk-i ‹lâhî .........................................................................................319
Seyda ...................................................................................................514
Seyda (Said Nursî) ...........................................................203, 317
seyl-i dalâlet .....................................................................................594
Seyranî ................................................................................................542

~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................615
seyr-i sülûk .................................................................188, 223, 552
seyyarat ..............................................................................................408
seyyare................................................................................................519
seyyiat ...........................................................................319, 321, 621
Seyyid Abdülkadir-i Geylânî....................................................353
Seyyid Nur Muhammed .................................................244, 443
Seyyid fiefik..................................................................90, 397, 398
Seyyid-i Kâinat...................................................................................59
Seyyidi’l-Mürselîn........................................................57, 59, 112, 

218, 251, 287, 298, 342, 350, 384, 385, 582
Seyyidü’l-Kevneyn...........................................................................70
Seyyidü’r-Rusül ..............................................................................149
seyyie ...................................................................................................230
Sezai (Bey)...........................................................................529, 530, 

531, 541, 542, 550, 554, 560
s›dd›k ..................................................................383, 410, 461, 560

Sabr-i evvel — S — Seyyie
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S›dd›k Süleyman ...........................................................................281
s›dd›k-› vefiy .....................................................................................204
s›dd›kîn-i muhakkikîn ..................................................................513
s›dk ....................................................................................67, 150, 248
s›fât-› ‹lâhiye.....................................................................................512
s›hhat-i fikir........................................................................................252
s›r .....................................................................................290, 552, 553
s›rran tenevveret ................................................................600, 601
s›rr-› Âl-i Aba ....................................................................................547
s›rr-› ayet ............................................................................................439
s›rr-› ehadiyet ..........................................................................40, 425
s›rr-› hilkat-i âlem .............................................................................40
s›rr-› inayet ..................................................................................31, 46
s›rr-› ‹shak-› hakikat .....................................................................171
s›rr-› kader............................................................................................39
s›rr-› temsil ...........................................................................................47
s›rr-› tevafuk ..........................................................................388, 568
s›rr-› vahdet.......................................................................................151
s›yâm....................................................................................................123
sikke-i hatem....................................................................................303
silâhhâne-i Kur’ân..........................................................................111
sima.......................................................................................................563
Sinan Ümmî......................................................................................344
sinek

~ kanad› .....................................................................................436
Siracü’n-Nur ..........................................................................579, 601
Siyah Dutun Bir Meyvesi .............................................................83
siyaset.............................................................................92, 321, 442, 

474, 480, 482, 569, 570, 573, 609
siyaset-i Osmaniye.......................................................................555
sofî

~ meflrep....................................................................................566
Sofuo¤lu..............................................................................................243
sohbet .......................................................................................419, 570
sohbet-i imaniye.............................................................................419
sohbet-i Nebevî ..............................................................................259
solculuk ..................................................................................................27
sonsuz hayat ........................................................Bkz: bâkî hayat, 

hayat-› bâkiye, hayat-› ebediye
sosyal hayat..............................................Bkz: hayat-› içtimaiye
sosyalizm ...........................................................................................446
söz

çirkin ~.........................................................................................431
yumuflak ~ ................................................................................405

Sözler..........................................................26, 32, 34, 35, 43, 46, 
48, 49, 50, 54, 55, 57, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71,
76, 80, 81, 92, 95, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 116,
119, 126, 127, 130, 139, 149, 150, 154, 155, 157,
170, 174, 175, 179, 194, 211, 219, 233, 254, 257,
261, 262, 263, 266, 267, 283, 303, 310, 316, 318,
352, 367, 382, 383, 388, 391, 392, 394, 395, 396,
399, 400, 408, 417, 419, 421, 422, 436, 447, 449,
452, 453, 454, 462, 492, 493, 509, 514, 516, 523,
524, 526, 543, 545, 546, 553, 555, 563, 617, 618,
Bkz: Risale-i Nur, Nurlar, risaleler,Nurlar Külliyat›
~ ve röntgen ............................................................................102
~’deki kuvvet ..............................................................................46
~’deki tevafukat......................................................................510
~’deki uslûp ve gâyeler........................................................83
~’i okumak........................................................................95, 128
~’in intiflar›.................................................................................393
~’in k›ymeti ...............................................................................262
~’in neflri .......................................................................................45
~’in te’sirleri ..............................................................................158
~’in telifi .........................................................................................35
~’in tesiri........................................................................................80
~’in yay›lmas› ..........................................................................392
~’in yaz›lmas› .........................................................43, 62, 127
~’le ifltigal .....................................................................................62
k›sa ~ ...........................................................................................126

sual-i müflkil ........................................................................................80
subh-u mahfler................................................................................598
Suffa...........................................................................................439, 440
suhuf-› enbiya..................................................................................201
sû-i flöhret..........................................................................................326

sû-i tefehhüm...................................................................................294
sû-i zan................................................................................................294
sulfato...................................................................................................462
Sultan Abdülhamid ..........................................................................71
sultan-› evliya...................................................................................345
Sultan-› Evliya Bazü’l-Eflheb..................................................353
Sultan-› Ezel ve Ebed.................................................................436
Sultan-› Kâinat ...................................................................................98
Sure-i Ahzab.....................................................................................460
Sure-i Alâk .........................................................................................464
Sure-i Alâk-› Mübarek.................................................................184
Sure-i Feth ........................................................................................560
Sure-i Hac..........................................................................................299
Sure-i Haflr........................................................................................405
Sure-i ‹hlâs.............................................................................498, 506
Sure-i Kehf ........................................................................................464
Sure-i Kevser........................................................................227, 506
Sure-i Mekkiye ................................................................................464
Sure-i Nur ...............................................................................299, 430
Sure-i Rahman ....................................................................185, 485
Sure-i Rum........................................................................................416
Sure-i Tevbe..........................................................................460, 468
Sure-i Yâsin...........................................................................277, 278
suretperestlik....................................................................................465
Suretü’l-Felâk ..................................................................................249
Suretü’n-Nâs.........................................................................249, 253
Suretü’n-Nasr ..................................................................................331
sübhanallah ......................................................................................428
sükun ....................................................................................................148
sükût .....................................................................................................501
Süleyman Efendi ....................................................................42, 45, 

113, 115, 120, 228, 276, 277, 278, 281, 303, 314,
324, 325, 326, 327, 332, 334, 336, 355, 370, 482,
491, 501, 514, 517, 527, 533, 565, 569, 612, 619

Süleyman Rüfltü .................................................................281, 565
Süleyman-› emânet......................................................................172
Süleymaniye.....................................................................................269
sülûk ..........................................................................................478, 499
sünnet..........................................147, 252, 405, 406, 444, 475

~e riayet .....................................................................................355
sünnet-i Ahmediye........................................................................249
sünnet-i seniye .............................................223, 251, 252, 387
Sünnet-i Seniye .................................................................223, 249, 

250, 251, 253, 270, 272, 299, 615
~nin ihyas›.................................................................................270

Sünnî ....................................................................................................539
Sünnîlik................................................................................................379
sünuhat................................................................................................558
Sünuhat ...................................................................................246, 572
sünuhat-› ilhamiye ........................................................................230
sünuhat-› kalbiye ...........................................................................318
sürur-i mânevî ....................................................................................78
sürur-i nâmütenâhi .......................................................................143

fi
fiafiî ............................................................................................406, 480
fiahabeddin Efendi.......................................................................422
flahadet ..................................................................................................75
flaheser-i tarikat..............................................................................218
fiah-› Geylânî ..........................................................238, 271, 299, 

333, 334, 335, 336, 345, 513, 617
fiah-› Levlâk...............................................................186, 340, 389
fiah-› Nakflibend..................................64, 217, 238, 271, 334
flahika-i Nur.......................................................................................285
flahrâh-› Kur’ân...............................................................................201
flahs-› manevî..........................................39, 50, 239, 526, 589
flaika......................................................................................................553
flakirtlik.................................................................................................596
fiakk-› Kamer...................................................................................397
fiam ................................................................................268, 269, 317
fiam-› fierif ........................................................................................410
fiaml› Haf›z (Tevfik)............................................................87, 267, 

272, 332, 521, 538, 569, 612

Sezai (Bey) — SŞ — fiakk-› Kamer
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~’in yedi¤i flefkat tokad›....................................................613
flamme.................................................................................................308
flarap..........................................................................................215, 534
fiazelî....................................................................................................271
fle’n-i ulûhiyet .....................................................................................56
fieair-i Diniye ...................................................................................358
fleair-i ‹slâmiye ....................................................................132, 610

~nin hadimleri .........................................................................285
flear-i ‹slâmiye......................................................................146, 186
flecere-i kâinat .....................................................................340, 518
flecere-i nuraniye ...............................................................461, 471
flecere-i Tuba...................................................................................461
flefaat ......................................................100, 236, 239, 259, 353
flefaatçi.....................................................................................277, 307
flefaat-i Kur’ân.................................................................................400
flefaat-i Nebeviye .............................................................................87
fiefîi’l-Mahfler...................................................................................215
fiefîu’l-Müznibîn .............................................................................355
flefkat...........................................................65, 97, 109, 225, 418, 

456, 478, 548, 551, 594, 606
~ kahramanlar› .......................................................................548
~ tokatlar› .......................................................................606, 607
müfrit ~........................................................................................322

flefkatli tokat risalesi ....................................................................264
fiehab-› fla’flaanisar.....................................................................305
flehâdet ..................................................................................................46
flehit ..........................................................................................198, 560, 

Bkz: flüheda
flehr-i Ramazan..............................................................................451
flem’a-i feyz-i ‹lâhî.........................................................................598
fiem’i..........................................................................................277, 278
fiemme ................................................................................................572
flems ..........................................................................................355, 520

~imizden büyük di¤er bir flems ....................................519
fiems.....................................................................................................330
fiems-i Hidayet ...............................................................................316
fiems-i Risalet.................................................................................392
flems-i sermedî...............................................................................388
fiems-i taban-› Zülcemal...........................................................305
fiemsü’fl-flümus.......................................................519, 520, 521

~un mihveri...............................................................................519
fler.....................................................................................................74, 75
flerait-i iman......................................................................................200
fleref ...........................................................................................136, 162
flerh........................................................................................................589
fierhü’l-Makas›d .............................................................................415
fleriat...........................................................87, 169, 223, 225, 347
fleriat-› Ahmediye ...............................................................478, 555
fleriat-› f›triye-i kübra-i ‹lâhiye ................................................435
fieriat-› Garra-i Muhammediye .............................................279
fleriat-› kübra....................................................................................436
fleriat-› Muhammediye ....................................................242, 249
fleriatflikenâne.................................................................................555
fierif Efendi ............................................................................309, 549
flevk............................................................................................108, 427
flevk-› mutlak....................................................................................152
flevk-i beka........................................................................................425
fleyh.......................................................................................................481
fieyh Abdülkadir-i Geylânî .......................................................238
fieyh Hayatü’l-Harranî................................................................536
fieyh Mehmed Efendi .................................................................168
fieyh Mustafa..........................400, 404, 407, 422, 525, 554
fieyh Said ..........................................................................................607

~ hâdisesi..................................................................................269
fieyh-i Geylânî ..............................................242, 335, 339, 560
fleytan .................................47, 108, 111, 113, 158, 159, 224, 

235, 249, 250, 251, 252, 289, 295, 394, 420, 489
~›n desiseleri..........................................................................252, 

Bkz: desais-i fleytaniye
cin ve ins ~lar› ...........................................................................98
cinnî ~..........................................................................................504
insan ~lar› .................................................................................504

fleytan-› cinnî
~ ve insî......................................................................................614

fleytan-› lâin ......................................................................................235

fii’ra ............................................................................................519, 520
fiia...............................................................................................356, 539
fliddet-i hamiyet-i ‹slâmiye .......................................................441
flifâhâne-i Kur’ân ............................................................................111
fliir................................................................................................532, 533
flimendifer ..........................................................................................603
flirk ..........................................................................72, 388, 437, 571
fiît (a.s.) ..............................................................................................170
flöhret....................................................................................................297
flöhretperest......................................................................................448
flû’le-i Hûd-u hidayet ...................................................................171
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fluâ ............................................................................................................34
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fiule .......................................................................................................572
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flübehat ..................................................................................................49
flüheda.................................................................................................594
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flükran .....................................................................................................36
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taharriyat.............................................................................................573
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tahavvülât...........................................................................................124
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Tahirî.............................................................................................29, 600
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takdir .....................................................................................................137
takdirat....................................................................................................50
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takviye-i din.......................................................................................270
Talât.......................................................................................................603
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~ve dost......................................................................................524
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talim.......................................................................................................589
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tarassut................................................................................................570
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tarik-› ahiret.......................................................................................501
tarik-› Ahmediye .............................................................................179
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tarik-› Nur ..............................................................................................66
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tarik-› ulviyet .....................................................................................305
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tashih ....................................................................................................464
tashihat...................................................................................................45
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te’dip .....................................................................................................437
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tebflirat .................................................................................................366
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tekmil ....................................................................................................589
tekvafukat...........................................................................................500
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temellûk...............................................................................................192
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tenperverlik .......................................................................................201
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teslim............................................................................................46, 434
teflhis.....................................................................................................118
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tevafukat ............................................................37, 121, 143, 154, 
165, 225, 226, 232, 281, 331, 450, 460, 461, 464,
466, 467, 468, 497, 499, 500, 509, 510, 515, 545,
546, 615
~taki inayet ...............................................................................497

tevafukat-› belâgat........................................................................508
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tevekkül ...............................................................................................372
Tevfik .....................................................................87, 410, 514, 517
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tevhid-i âmî .......................................................................................238
tevhid-i hakikî...................................................................................238
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tibyân ....................................................................................................172
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tokat ...........................................................................................407, 561
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tulû’ ........................................................................................................519
tulûat .....................................................................................................346
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ulema-i ‹slâm........................................................................559, 603
ulema-i Sahabe ..............................................................................441
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ümit ...............................................................................................93, 148
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Ümmî Alîm.........................................................................................344
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Üstad-› Alî ..........................................................................................334
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Üstat...............................................................................................53, 56, 
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191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 205, 212,
213, 214, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 228, 229,
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ehl-i dünyan›n ~›m›z hakk›ndaki 

as›ls›z üç vehimleri .....................................................480
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vahdet .................................................................................................171, 
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Vahid-i Ehad-i Samed.................................................................563
vahiy......................................................................................................458
vahflet .......................................................................................293, 308
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valide.........................................................................................418, 560
Van ............................................................................................205, 206, 
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Vanl› fiahabeddin Efendi ..........................................................422
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vazife-i maneviye ..........................................................................610
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vech-i Hak..........................................................................................172
vediatullah .........................................................................................584
vefa........................................................................................................156
vefat .........................................................................................................75
Vehhab ...................................................................................................89
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Tarih Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki Olaylar

1878 • Bitlis’in Hizan Kazas›na ba¤l›
Nurs köyünde do¤du.

• II. Abdülhamit Kanun-u Esa-
si’nin 113. madde’si gere¤ince
meclisi tatil etti ve ›. Meflrutiyet
dönemi sona erdi. (14 fiubat).

• Ali Suavi Vak’as› (20 May›s).
• Prizren’de Arnavut birli¤i kurul-

du. (10 Haziran).
• Osmanl› Devleti Halep Ferma-

n›n› ilan etti. (23 Ekim)

• Arnavutlar›n toprak bütünlü¤ü
ve özerklikleri Osmanl› Devle-
tince tan›nd›.

• Kars, Ardahan ve Batum Rus-
ya’ya b›rak›ld›.

• S›rbistan, Karada¤ ve Roman-
ya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Do¤u Bayaz›t tekrar Osmanl›-
lara geçti.

• Ruslar Sofya ve Edirne’yi iflgal
etti. (20 Ocak).

• Osmanl› Devleti ile Rusya ara-
s›nda Ayestafanos Antlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• K›br›s’›n ‹ngiltere taraf›ndan
yönetilmesini öngören K›br›s
Antlaflmas› imzaland›. (4 Hazi-
ran).

• Berlin Kongresi sona erdi ve
Berlin Antlaflmas› imzaland›.
(13 Temmuz).

• Haleppa Ferman›na ba¤l› ola-
rak Girit adas›nda Rum ço¤un-
lu¤u olan bir temsilciler meclisi
kuruldu. (Ekim)

1879 • Osmanl› Devleti Bosna-Hersek
bölgesinde Avusturya ege-
menli¤ini kabul etmek zorunda
kald›. (21 Nisan)

• Almanya Avusturya ile ittifak
kurarak Rusya’y› yaln›z b›rakt›.

• Matematikçi Albert Einstein
do¤du.

• Rusya’da Stalin ve Troçki do¤-
du.

1880 • Ünlü devlet adam› ve flair Ziya
Pafla öldü. (18 May›s).

• Ülgün flehri Karada¤’a terk
edildi. (27 Kas›m)

• ‹ngiltere’de liberal parti seçim-
leri kazand› ve William Glads-
tone hükümeti kuruldu.

1881 • Y›ld›z Mahkemesi (27 Hazi-
ran).

• Teselya Yunanistan’a terk edil-
di. (2 Temmuz).

• M›s›r’da Vatanîler isyan ç›kar-
d›. (9 Eylül).

• Düyun-u Umumiye ‹daresi ku-
ruldu. (20 Aral›k)

• Rus Çar› 2. Aleksandr öldürül-
dü.

• Almanya, Avusturya ve Rusya
aras›nda Üç ‹mparatorlar Ligi
Antlaflmas› imzaland›.

• Frans›zlar Tunus’u iflgal etti.
(12 May›s)

1882

1883

• ‹skenderiye’de Müslüman ve
H›ristiyan mücadelesi bafllad›.
(12 Haziran)

• Bismark’›n giriflimleriyle Al-
manya, Avusturya ve ‹talya
aras›nda ‹ngiltere’ye yönelik
Üçlü ‹ttifak imzaland›. (20 Ma-
y›s).

• ‹ngiltere M›s›r’› iflgal etti. ( 13
Eylül).

• ‹lk hidroelektrik santral infla
edildi. (ABD)

• Rusya’da Komünist Parti kurul-
du.

Tarihsel Geliflim ve Olaylar ‹çinde Bediüzzaman Said Nursî
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• Ö¤renimini fieyh Mehmet Ce-
lali medresesinde tamamlad›,
icazet ald› ve Siirt’e gitti.

• Molla Fethullah Efendi taraf›n-
dan Bediüzzaman lakab› veril-
di 

• Herbert J. Gladstone ‹ngilte-
re’de müstemlekeler bakan› ol-
du.

• Molla Muhammed Emin Efen-
dinin medresesinde ö¤renim
hayat›na bafllad›.

• Nurs’a geri döndü.

• Do¤u Rumeli buhran› yafland›. • Do¤u Afrika ‹ngiltere ve Alman-
ya aras›nda paylafl›ld›.

• Siirt’te alimlerle münazara etti.
• Tillo’ya gitti.
• Miran aflireti reisi Mustafa Pa-

flay› zulümden men etti.
• Cizre alimleriyle münazara etti.

• Ö¤renim için Pirmis köyüne
gitti.

• Ö¤renim için a¤abeyi Molla
Abdullah ile Nurflin köyüne ve
Seyhan yaylas›na gitti.

• Ta¤ medresesinde ö¤renime
devam etti.

• Pozitivist ve materyalist Beflir
Fuad’›n deneysel intihar›. (6
fiubat)

• ‹sviçre’de Ermeni H›nçak Ör-
gütü kuruldu.

• Bismarck Almanya ve Rus-
ya’n›n ortak politikalar üzerin-
de anlaflmas›n› sa¤layan ittifak
antlaflmas›n› Rusya’ya kabul
ettirdi.

• Deutsche Bank ile yap›lan an-
laflma sonucu Osmanl› Devleti
üzerindeki ‹ngiliz, Frans›z ve
Avusturya’n›n mali bask›s›
azalt›ld›. (27 Eylül).

• Almanlar Anadolu Demiryollar›
Kumpanyas›n› kurdu. (6 Ekim).

• Nam›k Kemal öldü. (2 Aral›k)

• Brezilya’da kölelik kald›r›ld›.

• ‹brahim Temo, Abdullah Cev-
det ve ‹shak Sükuti önderli¤in-
de ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti
kuruldu. (21 May›s).

• Yemen’de Zeydiler isyan etti.
• II. Abdülhamit taraf›ndan Uzak-

do¤u’ya gönderilen Ertu¤rul
F›rkateyni Japonya sular›nda
batt›. 581 kifli öldü. (16 Eylül)

• Japon ‹mparatoru Meiji, Bis-
marck Almanya’s›n› örnek alan
bir Anayasa ç›kard›.

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ziyaret etti.

• Molla Muhammed’in refakatin-
de Do¤ubayez›t’a hareket etti.

• Erzurum’da Ermenilerle Türk-
ler aras›nda çat›flma yafland›.
(Haziran)

• Almanya Baflbakan› Bismark
görevinden ayr›ld›.

• Do¤ubeyaz›t’ta fieyh Mehmet
Celali Medresesine geldi

• Ahmet Vefik Pafla öldü (1 Ni-
san).

• Servet-i Fünun dergisi ç›kma-
ya bafllad›.

1887

1893

1888

1889

1890

1891

1886

1892
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1884 • Mithat Pafla Taif zindan›nda öl-

dürüldü. (7 May›s)
1885 • Hindistan’da Ulusal Kongre ku-

ruldu.
• Almanya’da Benz motor üzeri-

ne çal›flmalar yap›ld›.
• Bulgaristan özerk Osmanl› vi-

layeti olan Do¤u Rumeliyi iflgal
etti (18 Eylül).

• Bükrefl antlaflmas› imzaland›.
(19 Ekim)



• Bitlis’e sürgün edildi.
• Bitlis valisi Ömer Pafla’n›n ko-

na¤›nda kalmaya bafllad›.

• Yemen’de Zeydiler ikinci kez
isyan etti.

• Mehmed Murat Efendi Mizan
gazetesini ç›karmaya bafllad›.

• Ermeniler ‹stanbul’da bir pro-
testo yürüyüflü düzenlediler
(30 Eylül).

• ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti Os-
manl› ‹ttihat ve Terakki Cemi-
yeti ad›n› ald›.

• Çin-Japon savafl› bafllad›.
• Rusya’da Lenin ‹flçi S›n›f›n›n

Kurtuluflu ‹çin Mücadele Birli-
¤i’ni kurdu.

• Ahmet R›za Paris’te Meflveret
gazetesini ç›kard›.

• Röntgen X ›fl›nlar›n› keflfetti.
• Marconi telsiz telgraf› icat etti.
• Sinema ilk kez halka gösterildi.

1895

• Osmanl› Liberal Kongresi
Prens Sabahaddin öncülü¤ün-
de topland›. (4-9 fiubat).

• Ba¤dat Demiryollar› inflas› ya-
p›lan ihale anlaflmas›yla Al-
manlara verildi. (18 Mart).

• Prens Sabahaddin Teflebbüs-ü
fiahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyetini kurdu.

• II. Abdülhamit’in yönetimine
karfl› örgütlenen Jön Türkler,
Paris’te I. Jön Türk Kongresini
toplad›, Terakki ve ‹ttihat Cemi-
yeti kuruldu. (4 fiubat).

1902
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• Mardin’e gitti. • Büyük ‹stanbul depremi yaflan-
d›. (10 Temmuz).

• Sason kasabas›nda ilk Ermeni
isyan› meydana geldi.

• Rusya’da tahta Çar II. Nikola
geçti.

• Rusya-Fransa ittifak yapt›.

• Ermeniler Osmanl› Bankas›n›n
‹stanbul flubesine sald›rd›lar.

• Ba¤dat demiryolu Konya’ya
ulaflt›.

• Theodor Herzl Yahudilerin ulu-
sal yurt isteklerini dile getiren
Yahudi Devleti (Judenstaat)
eserini yazd›.

• Van valisi Hasan Paflan›n da-
veti üzerine Van’a gitti.

• Tahir Paflan›n kona¤›nda ika-
met etmeye bafllad›.

• Pozitif bilimlere ait eserleri in-
celemeye bafllad›.

• Horhor Medresesini kurdu ve
ders vermeye bafllad›.

• Servet-i Fünun dergisi kapat›l-
d›.

• Hasan Paflan›n yerine Van Va-
lili¤ine Tahir Pafla atand›.

• Radyum keflfedildi.
• Theodor Herzl Dünya Siyonist

Teflkilat›n› kurdu.
• Osmanl›-Yunan Savafl› baflla-

d› (18 Nisan).
• Bat›l› Devletlerin Osmanl›-Yu-

nan savafl›na müdahalesiyle
Girit Yunanl›lara b›rak›ld›.

• Girit’e iç ifllerinde ba¤›ms›zl›k
verildi. (18 Aral›k).

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ikinci kez ziyaret et-
ti.

• Girit terk edildi. (5 Kas›m).
• Girit’teki Türkler Anadolu’ya

göç etti. (21 Aral›k).

• Girit’te isyan ç›kt› ve büyük
devletler Osmanl›lardan ada-
daki askerlerini çekmesini iste-
di. (4 Ekim).

• Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Par-
tisi kuruldu.

• K›z›l ‹’caz isimli Arapça eserini
telif etti.

• ‹ngiltere’de Avam Kamaras›n-
da sömürgelerle ilgili görüflme-
ler yap›ld› ve Müstemlekeler
Bakan› Herbert J. Gladstone,
“Kur’an’› ortadan kald›rmal›y›z”
dedi.

• Hicaz demiryolunun inflas›na
baflland›.

• ‹stanbul’da Darülfünun aç›ld›.
(15 A¤ustos).

• Çin’de Boxer ayaklanmas›.
(Haziran).

• Bat›l› Devletlerin gönderdi¤i
uluslar aras› birlik Pekin’i ele
geçirdi.

1894

1896

1897

1898

1899

1900

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
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• Selanik’te Osmanl› Hürriyet
Cemiyeti kuruldu.

• ‹ran’da Meflrutiyet ilan edildi.

• Bediüzzaman ‹stanbul’a gitti. • Erzurum ayaklanmas›, Bitlis
ayaklanmas›, Diyarbak›r ayak-
lanmas›.

• Osmanl› Hürriyet Cemiyeti ile
Jön Türklerin Paris kolu ‹ttihat
ve Terakki Cemiyeti ad› alt›nda
birleflti. (27 Eylül).

• Paris’te II. Jön Türk Kongresi
yap›ld›. (27-29 Aral›k).

• Einstein izafiyet teorisini gelifl-
tirdi.

1908

• V. Murat vefat etti. (29 A¤us-
tos).

• ABD ve ‹ngiltere’deki tersane-
lerde yap›lan Mecidiye ve Ha-
midiye kruvazörleri, ‹stanbul’a
getirildi ve donanmaya dahil
edildi. Kruvazörler, Abdülha-
mid döneminde donanmaya
kat›lan ilk modern gemilerdi. (1
Eylül).

• ‹kinci Sason isyan› bafllad›.
• Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Si-

yaset yaz›s› yay›nland›.

• Pasifik’te Rus-Japon Savafl›
bafllad›. (10 fiubat ).

• fiekerci Han›’nda “her suale
cevap verilir; fakat sual sorul-
maz” diye ilan etti. (fiubat-
Mart).

• M›s›r El-Ezher Üniversitesi ö¤-
retim görevlilerinden fieyh Ba-
hid Efendi ile görüfltü.

• Hükümet taraf›ndan Toptafl›
T›marhanesine gönderildi.

• T›marhane doktorunun “Bedi-
üzzaman’da zerre kadar mec-
nunluk eseri varsa, dünyada
ak›ll› adam yoktur” fleklindeki
raporu üzerine alelacele t›mar-
haneden ç›kar›l›p tevkifhanede
nezaret alt›na al›nd›.

• Kola¤as› Resneli Niyazi ve
Binbafl› Enver Beyler isyan
ederek da¤a ç›kt›lar. (3 Tem-
muz).

• II. Meflrutiyet ilan edildi. (23
Temmuz).

• Osmanl› Ahrar F›rkas› kuruldu.
(14 Eylül).

• Meclis-i Mebûsan aç›ld› (17
Aral›k).

• S›rat-› Müstakim dergisi yay›n-
land›.

• Avusturya mallar›na karfl› boy-
kot bafllad›.

• Reval Mülakat› yap›ld›. (9 Ha-
ziran).

• Bulgaristan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu. (5 Ekim).

• Avusturya Bosna-Hersek’i il-
hak etti. (5 Ekim).

• Girit Yunanistan’a ba¤land›.

• Ermeni Komitesi 2. Abdülha-
mit’e bombal› sald›r› tertipledi.
( 21 Temmuz).

• 1. Rus Devrimi bafllad›. (21
Ocak ).

• Rus-Japon savafl› Japonya’n›n
sürpriz galibiyeti ile sonuçlan-
d›. (1904-1905).

• Japonya ve Rusya aras›nda
yap›lan Porstmouth Bar›fl›n-
dan sonra Mançurya bölgesi
Japonlar›n kontrolüne geçti,
Rusya Kore’nin ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mak zorunda kald›.

• Rusya’da Meflrutiyet ilan edil-
di.

1907

1904

1905

1906
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• Tahir Pafla ile münakafla etti
ve Hizan’a döndü.

• Makedonya’da 30 bin civar›n-
da Bulgar çeteci Osmanl› yö-
netimine karfl› ayaklanma bafl-
latt›. (2 A¤ustos).

• Makedonya’daki Osmanl› yö-
netimine karfl› geliflen fliddet
olaylar› nedeniyle Sadrazam
Sait Pafla azledildi, yerine Ru-
meli ›slahat Komisyonu Baflka-
n› Mehmet Ferit Pafla getirildi.
(10 Ocak).

• Avrupa’da ekonomik kriz bafl-
lad›.

• Rus Sosyal Demokrat Partisi
Belçika’da toplant› yapt›.

• Wright Kardefllerin yapt›¤› ilk
motorlu uçak uçtu. (17 Aral›k).

1903



• Meflrutiyetin ilan› ile serbest
b›rak›ld›.

• II. Meflrutiyet ilan›n›n üçüncü
gününde ‹stanbul’da, daha
sonra Selanik’te meflrutiyete
dair bir nutuk verdi.

• Mizanc› Murad’›n, fiehzadeba-
fl›’nda Ferah Tiyatrosunda ver-
di¤i konferansta ç›kan karga-
flay› yat›flt›rd›.

• Hamallarla konuflarak boyko-
tun daha etkili hale getirilmesi-
ne çal›flt›.

• Nutuk 1 isimli eserini yazd›.
(1908-1909).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›nda ta-
lebeleri yat›flt›rd›. (27 fiubat).

• Ayasofya Mevlidi’nde heye-
canl› kalabal›¤› yat›flt›rd›. (3
Nisan).

• 31 Mart olay›nda askerlere hi-
tap ederek isyandan vazgeç-
melerini sa¤lad›. (16 Nisan).

• 31 Mart Ayaklanmas›nda, her-
kesi sükunete ve so¤ukkanl›l›-
¤a davet etti¤i makalelerini
neflretti (Serbesti gazetesinde)
(17 Nisan).

• 31 Mart Vak’as›na kar›flt›¤› id-
dias›yla tevkif edildi, Divan-›
Harb-i Örfi’de yarg›land› ve be-
raat etti (30 Nisan - 25 May›s).

• ‹ki Mekteb-i Musibetin fieha-
detnamesi (Divan-› Harbî Örfî)
eserini telif etti.

• Osmanl› Demokrat F›rkas› ku-
ruldu (6 fiubat).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›. (27
fiubat).

• Serbesti gazetesi baflyazar›
Hasan Fehmi öldürüldü. (7 Ni-
san).

• 31 Mart Vak’as› patlak verdi.
(13 Nisan).

• Adana’da Ermeni olaylar› vuku
buldu. Yaklafl›k 30.000 kifli öl-
dü. (14 Nisan).

• Hareket Ordusu Yeflilköy’e
ulaflt›; ‹stanbul’da s›k›yönetim
ilan etti. (19 Nisan).

• II. Abdülhamid tahttan indirildi.
(27 Nisan).

• V. Mehmed Reflad padiflah ol-
du. (27 Nisan).

• 31 Mart olay› ile ilgisi olanlar
s›k›yönetim mahkemelerine ç›-
kar›ld›lar.

• 1876 Anayasas›nda (Kanun-›
Esasî) de¤ifliklik yap›ld›. (21
A¤ustos).

• Lenin’in Materyalizm ve Ampi-
riokritisizm eseri yay›nland›.

• ‹stanbul’dan ayr›larak ‹nebolu,
Batum ve Tiflis’e gitti. (Mart).

• Van’a gitti.
• Meflrutiyet ve anayasa ile ilgili

olarak flark afliretlerini ziyaret
etti, sorular›na cevap verdi.

• Reçetetü’l Avam, Reçetetü’l-
Ulema veya Saykalü’l-‹slam
isimli eserlerini yazd›.

• Ç›ra¤an Saray› yand›. (19
Ocak).

• Ahali F›rkas› kuruldu. (21 fiu-
bat).

• ‹ttihad ve Terakki F›rkas› bö-
lünmeye bafllad›. (fiubat).

• Arnavutluk isyan› bafllad›. (1
Nisan).

• Gazeteci Ahmed Samim öldü-
rüldü. (fail-i meçhul) (9 Hazi-
ran).

• Osmanl› Sosyalist F›rkas› ku-
ruldu. (Eylül).

• Japonya Kore’yi ilhak etti.
• Meksika’da halk ayaklanmas›

bafllad›.

• fiam’a gitti. fiam Emeviye Ca-
miinde, kalabal›k bir toplulu¤a
hitap etti.

• ‹stanbul’a gelerek Sultan Re-
flad’›n Rumeli seyahatine kat›l-
d›. (5 Haziran).

• Hutbe-i fiamiye, Münazarat,
Muhakemat, Devaü’l-Ye’s isim-
li eserlerini yazd›.

• Rumeli seyâhatine ç›kan Sul-
tan Reflad ‹stanbul’dan hare-
ket etti. (5 Haziran).

• Abdullah Cevdet ‹çtihat dergi-
sini ç›kard›.

• Türk Yurdu dergisi ç›kt›.
• Selanik’te Genç Kalemler der-

gisi ç›kt›.

• Panço Villa ve Emiliano Zapa-
ta’n›n, bir y›l önce bafllatt›¤›
ayaklanman›n ard›ndan Meksi-
ka’da darbe oldu. (10 Nisan).

• ‹talya, Trablusgarp ve Binga-
zi’nin tahliyesi için Osmanl›
Devletine ültimatom verdi. (28
Eylül).

• ‹talyanlar Trablusgarb ve Bin-
gazi’ye sald›rd› ve iflgal etti.
(29 Eylül).

1909

1910

1911
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• Çin’de Sun Yat-San liderli¤in-
deki devrimciler, Manchu hane-
dan›n› y›kt›. (10 Ekim).

• ‹talya Trablusgarp ve Bingazi’yi
topraklar›na katt›¤›n› dünyaya
duyurdu. (5 Kas›m).

• Marie Curie, radyoaktiflik konu-
sunda kendi bafl›na yapt›¤› ça-
l›flmalardan dolay› Nobel Ödü-
lü ald›; böylece bu ödülü iki kez
alan ilk kifli oldu.

• Ernest Rutherford, atomun
merkezinde bir çekirdek oldu-
¤unu gösterdi.

• Batum, Tiflis yoluyla Van’a gitti.
• Teflhisü’l-‹llet isimli eserini ya-

y›nlad›.

• V. Mehmed Reflad meclisi da-
¤›tt› (18 Ocak).

• Türk Ocaklar› kuruldu. (25
Mart).

• Milli Meflrutiyet F›rkas› kuruldu
(15 Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakki komitesi hü-
kümetten düfltü. (16 Temmuz).

• ‹lk seferinde buz da¤›na çarpa-
rak batan, dönemin en büyük
transatlanti¤i Titanik’te 1517
yolcu yaflam›n› yitirdi. (15 Ni-
san).

• ‹talyanlar Rodos, On iki Ada ve
Çanakkale Bo¤az›na sald›rd›.
(18 Nisan).

• 1. Balkan Savafl› bafllad›. (8
Ekim).

• Osmanl› Devleti ile ‹talya ara-
s›nda Ufli Antlaflmas› imzalan-
d›. (15 Ekim).

• Arnavutluk ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etti. (28 Kas›m).

• Van’da Medresetü’z-Zehra’n›n
temelini att›.

• fieyh Selim isyan›na engel ol-
maya çal›flt›.

• Talikat isimli eserini yazd›.

• Bab›âli bask›n› yap›ld› (23
Ocak).

• ‹ttihat ve Terakki yeniden ikti-
dar oldu.

• Sadrazam Mahmud fievket
Pafla öldürüldü. (11 Haziran).

• ‹ttihat ve Terakki’nin siyasi te-
rör devri bafllad›.

• Said Halim Pafla sadrazaml›¤a
atand›. (12 Haziran).

• Edirne geri al›narak Garbi
Trakya Türk Cumhuriyeti kurul-
du. (21 Temmuz).

• Londra Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (30 May›s).

• II. Balkan savafl› bafllad›. (29
Haziran).

• Osmanl›-Bulgar bar›fl›: ‹stan-
bul Antlaflmas› imzaland›. ( 29
A¤ustos).

• Osmanl›-Yunan bar›fl›: Atina
Antlaflmas› imzaland›. (14 Ka-
s›m).

• Birinci Dünya savafl›nda tale-
beleriyle birlikte Gönüllü Milis
Alay› kurarak Ermeniler ve
Ruslarla mücadele etti.

• ‹flaratü’l-‹caz isimli eserini yaz-
maya bafllad›.

• Binbafl› Enver Bey Harbiye
Naz›r› oldu ve Pafla unvan›n›
ald›. (3 Ocak).

• Meclis-i Mebusan süresiz tatil
edildi. (2 A¤ustos).

• Osmanl› Devleti, Almanya ve
Üçlü ‹ttifak ülkeleri ile birleflme
karar› ald› (2 A¤ustos).

• Kapitülasyonlar kald›r›ld›. (9
Eylül).

• Cihad-› Ekber ilan edildi. (14
Kas›m).

• Enver Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin Sar›ka-
m›fl harekat› bafllad›. (22 Ara-
l›k).

• Panama Kanal› aç›ld›.
• Avusturya Macaristan veliahd›

Françios Ferdinand Saraybos-
na’da S›rp milliyetçisi Princip
taraf›ndan katledildi (28 Hazi-
ran).

• Avusturya S›rbistan’a savafl
açt› (28 Temmuz).

• 1. Dünya Savafl› bafllad›. (1
A¤ustos).

• Almanya Rusya’ya savafl ilan
etti. (1 A¤ustos).

• Almanya Fransa’ya savafl ilan
etti. (3 A¤ustos ).

• ‹ngiltere Almanya’ya savafl ilan
etti. (4 A¤ustos).

• Avusturya Rusya’ya savafl ilan
etti. (6 A¤ustos).

1912.

1913

1914



• Cemal Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin M›s›r
Seferi yap›ld›: Kanal Hezimeti.
(Ocak-fiubat).

• Van’da Ermeni isyan› bafllad›.
(15 Nisan).

• Do¤u Anadolu’da Ruslarla ifl-
birli¤i yapan Ermeni nüfus iç
bölgelere tafl›nd›:Tehcir uygu-
lamas›. (27 May›s).

• ‹ngilizler Adana’y› iflgal etti. (23
Ocak).

• Müttefikler Çanakkale Bo¤az›-
n› geçmeye çal›flt›: Çanakkale
Savafl› (19 fiubat).

• Bulgaristan, Türkiye ve Alman-
ya’n›n yan›nda savafla kat›ld›.
(6 Eylül).

• Bitlis savunmas› s›ras›nda
Ruslara esir düfltü ve Kostro-
ma’ya götürüldü (2 Mart).

• ‹ngilizler ve Frans›zlar Gelibo-
lu’yu terk etti.

• Rus taarruzu bafllad›, Erzu-
rum, Rize, Trabzon ve Erzin-
can iflgal edildi. (11 Ocak).

• Hicaz Emiri fierif Hüseyin is-
yan bafllatt›. (27 Haziran).

• fierif Hüseyin krall›¤›n› ilan etti
(6 Kas›m).

• Hicaz ve Mekke kaybedildi.

• Sykes-Picot Anlaflmas› imza-
land›. (16 May›s).

• Romanya ‹tilaf Devletlerine ka-
t›ld›. (17 A¤ustos).

• Einstein’in izafiyet teorisi ya-
y›nland›.

• Rusya’daki Çarl›k Rejimini y›-
kan ayaklanma ve devrim s›ra-
s›nda esir kamp›ndan firar etti.

• Veliaht Vahdettin Almanya’y›
ziyaret etti.

• Y›ld›r›m Ordular› Grubu kurul-
du.

• Irak ve Suriye Cepheleri çöktü.
• Filistin Osmanl› hakimiyetin-

den ç›kt›. (9 Aral›k).

• ABD ‹tilaf Devletlerine kat›ld›
ve Almanya’ya savafl ilan etti
(6 Nisan).

• Rusya’da Bolflevik ihtilali yap›l-
d›.

• St. Jean de Maurienne Anlafl-
mas› imzaland›. (17 Nisan).

• Rusya’da yeni bir ayaklanma
ç›kt›. Sosyalistler Bolflevik Hü-
kümetini devirerek, 1. Dünya
Savafl›ndan çekildiler. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i
kuruldu. (9 Ekim).

• Balfour Bildirgesi ile Filistin’de
Yahudiler’e yurt vaat edildi. (2
Kas›m).

• Varflova, Berlin, Viyana üzerin-
den ‹stanbul’a geldi.

• Darü’l-Hikmet-ül ‹slamiye üye-
li¤ine atand›. (26 A¤ustos).

• II. Abdülhamid vefat etti. (10
fiubat).

• Sultan Reflad vefat etti. (3
Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakkinin ileri gelen-
leri ülkeyi terketti. (2/3 Kas›m).

• ‹tilaf Devletleri ‹stanbul’u iflgal
etti. (13 Kas›m).

• Wilson Prensipleri yay›nland›.
(8 Ocak).

• ‹ttifak Devletleri ile Rusya ara-
s›nda Brest-Litovsk Anlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• Mondros Mütarekesi imzalan-
d›. (30 Ekim).

• I. Dünya Savafl› sona erdi.
• Çekoslovakya Devleti kuruldu.

1915

1916

1917

1918

• Japonya Almanya’ya savafl
ilan etti. (23 A¤ustos).

• Ruslar Do¤u Bayaz›d’a sald›r-
d›. (31 Ekim).

• Rusya Osmanl› Devletine sa-
vafl ilan etti. (3 Kas›m).

• ‹ngiliz ve Frans›z savafl gemi-
leri Çanakkale tabyalar›n› topa
tutmaya bafllad›. (3 Kas›m).

• ‹ngiltere ve Fransa Osmanl›
Devletine savafl ilan etti. (5 Ka-
s›m).

• Osmanl› Devleti ‹tilaf Devletle-
rine savafl ilan etti. (11 Kas›m).

• Rus donanmas› Trabzon’u
bombalad›. (17 Kas›m).
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• Nokta risalesini yazd›.
• Abdurrahman Nursî taraf›ndan

Bediüzzaman Said Nursî’ye ait
ilk Tarihçe-i Hayat yaz›ld›.

• Damat Ferit Pafla kabinesi ku-
ruldu. Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas›
iktidara geçti (4 Mart).

• ‹zmir iflgal edildi. (15 May›s).
• Mustafa Kemal ‹stanbul Hükü-

meti taraf›ndan Anadolu’ya
gönderildi. (19 May›s).

• Erzurum Kongresi yap›ld›. (23
Temmuz-7 A¤ustos).

• Sivas Kongresi yap›ld›. (4-12
Eylül).

• Sivas Kongresi Heyeti Temsili-
yesi ile Ali R›za Pafla Hüküme-
ti temsilcileri görüfltü: Amasya
Mülakat›(22 Ekim).

• Komünist Enternasyonal’in (II›.
Enternasyonal) kuruluflu. (4
Mart).

• ‹tilaf Devletleri Almanya ile
Versailles Antlaflmas› imzalan-
d›. (28 Haziran).

• ‹tilaf Devletleri Avusturya ile St.
Germain Anlaflmas›’n› imzala-
d›. (10 Eylül).

• ‹tilaf Devletleri Bulgaristan ile
Neuilly Anlaflmas›’n› imzalad›.
(27 Kas›m).

• M›s›r’da milliyetçi ayaklanma
meydana geldi.

• Rutherford alfa parçac›klar›n›
kullanarak bir elementin baflka
bir elemente yapay dönüflümü-
nü gerçeklefltirdi.

• Atlas Okyanusu uçakla afl›ld›.

• Bediüzzaman’›n da içinde bu-
lundu¤u birçok ayd›n taraf›n-
dan Yeflilay Cemiyeti kuruldu.

• ‹ngilizlere karfl› Hutuvat-› Sitte
isimli eserini neflretti.

• Hakikat Çekirdekleri 1 ve Sü-
nuhat isimli eserlerini yazd›.

• ‹stanbul’da son Meclis-› Mebu-
san aç›ld›. (12 Ocak).

• Son Osmanl› Mebusan Mecli-
since Misak-› Milli kabul edildi.
(28 Ocak).

• ‹stanbul ‹tilaf Devletleri taraf›n-
dan iflgal edildi (16 Mart).

• T.B.M.M. aç›ld›. (23 Nisan).
• Türkiye Komünist Partisi kurul-

du.

• San Remo Konferans› yap›ld›.
(24 Nisan).

• ‹tilaf Devletlerinin Macaristan
ile Trianon Anlaflmas› imzalan-
d›. (4 Haziran).

• Osmanl› ile ‹tilaf Devletleri ara-
s›nda Sevr Antlaflmas› imza-
land›. (10 A¤ustos).

• Bakü’de Do¤u Milletleri Kong-
resi topland›. (1-8 Eylül).

• Milletler Cemiyeti kuruldu.
• ‹talya’da Benito Mussolini, Ulu-

sal Faflist Partisini kurdu.
• Dünyada ilk genel radyo yay›n-

lar› yap›ld›.
• Ermenistan ile Osmanl› aras›n-

da Gümrü Antlaflmas› imzalan-
d›. (2 Aral›k).

1919

1920

1921 • Anglikan Kilisesinin suallerine
cevap verdi.

• fieyhülislam Dürrizade Abdul-
lah Efendinin Kuvay-› Milliye
aleyhine verdi¤i fetvaya karfl›
Anadolu hareketini destekle-
yen bir fetva yay›nlad›.

• Hakikat Çekirdekleri 2, Lema-
at, fiuaat, Rumuz ve Tuluat
isimli eserlerini yazd›.

• 1921-1923 y›llar› aras›nda
Mesnevi-i Arabi (33. Lem’a)
isimli eserini yazd›.

• I. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(6/10 Ocak).

• Londra Konferans› yap›ld›. (21
fiubat-11 Mart).

• Türk-Rus Dostluk ve Kardefllik
anlaflmas› imzaland›. (16
Mart).

• ‹stiklal marfl› kabul edildi. (12
Mart).

• II. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(31 Mart/1 Nisan).

• Sakarya Meydan Muharebesi
yap›ld›. (23 A¤ustos/13 Eylül).

• Fransa ile Bar›fl (20 Eylül).

• Yunan kral› I. Aleksandros bir
maymunun ›s›rmas› sonucu öl-
dü, yerine Konstantin kral oldu.

• ‹ran’da R›za Han iktidara geldi.
• Çin Komünist Partisi kuruldu.

• T.B.M.M. hükümeti ileri gelen-
lerinin daveti üzerine Anka-
ra’ya gitti ve resmi merasimle
karfl›land› (19 Kas›m).

• Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre,
Habbe, Zeylü’l-Habbe, Zerre,
fiemme, Zeyl eserlerini yazd›.

• Büyük Taarruz bafllad›. (26
A¤ustos).

• Yunan Baflkumandan› Trikopis
esir edildi. (30 A¤ustos).

• ‹zmir iflgalden kurtar›ld›. (9 Ey-
lül).

• ‹talya’da Mussolini iktidara gel-
di.

• ‹rlanda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
• Lenin yeni ekonomik politikas›-

n› ilan etti.

1922



• Mudanya Mütarekesi. (11
Ekim).

• Saltanat kald›r›ld›. (1 Kas›m).
• Abdülmecit Efendi Halife oldu.

(16 Kas›m).
• Sultan Vahdettin bir ‹ngiliz z›rh-

l›s› ile ‹stanbul’dan ayr›ld›. (17
Kas›m).

• Lozan Bar›fl Konferans› baflla-
d›. (20 Kas›m).

• Çanakkale iflgalden kurtuldu.
(26 Kas›m).

• Mecliste milletvekillerinin na-
mazda gösterdikleri ihmal do-
lay›s›yla 10 maddelik beyanna-
me yay›nlad›. (1 fiubat).

• Ankara’dan ayr›larak Van’a git-
ti.

• Tedrisat Umum Müdürlü¤ünce
Van’da vaizlik kadrosu verildi.

• Zühre, Zührenin Zeyli, Habab,
Zeylü’l Habab, isimli eserlerini
yazd›.

• Büyük Millet Meclisinde Med-
resetü’z-Zehra hakk›nda ka-
nun teklifi verildi.(2 Mart).

• Lozan Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (24 Temmuz).

• Cumhuriyet ilan edildi.(29
Ekim).

• Ziya Gökalp’in Türkçülü¤ün
Esaslar› isimli kitab› yay›nlan-
d›.

• Ankara baflkent kabul edildi.
(13 Kas›m).

• Fransa, Almanya’n›n Ruhr böl-
gesini iflgal etti.

• ‹ran ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• fieyh Said’in isyana davetini
reddetti.

• Hilafet ilga edildi ve Osmanl›
hanedan mensuplar› yurt d›fl›-
na ç›kart›ld›. (3 Mart).

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edildi. (3 Mart).

• fier’iye ve Evkaf Bakanl›¤› kal-
d›r›ld›. (3 Mart).

• Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu.
(26 A¤ustos).

• Lenin öldü.
• Hicaz Emiri Hüseyin kendisini

halife ilan etti. (7 Mart).

• Van’dan al›narak mecburi ika-
mete tabi tutulmak üzere Bur-
dur’a gönderildi.

• Nur’un ‹lk Kap›s›’n› yazd›.

• fieyh Said Ayaklanmas› mey-
dana geldi. (13 fiubat).

• Aflar vergisi kald›r›ld›. (17 fiu-
bat).

• Takrir-› Sükun Kanunu ç›kt›. (4
Mart).

• ‹stiklal Mahkemeleri yeniden
topland›.

• Terakkiperver Cumhuriyet F›r-
kas› kapat›ld›. (3 Haziran).

• fiapka kanunu ç›kar›ld›. (25
Kas›m).

• Tekke ve zaviyeler kapat›ld›.
(30 Kas›m).

• Türkiye ve Sovyet Rusya ara-
s›nda sald›rmazl›k pakt› imza-
land›. (17 Aral›k).

• Almanya’da Hindenburg Cum-
hurbaflkan› oldu.

• Avrupa’da Lokarno Dönemi
bafllad›. (Almanya, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya ara-
s›nda akdedilen antlaflmalarla
s›n›r tayinleri) (16 Ekim).

• Isparta’ya sürgüne gönderildi.
(25 Ocak).

• Isparta’n›n Barla köyünde
mecburi ikamete tabi tutuldu.
(20 fiubat).

• Risale-i Nur’un telifine bafllad›.
• Onuncu Sözü yazd›.
• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-

cü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Yirmin-
ci, Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci
Sözleri yazd›.

• Medeni Kanun kabul edildi. (17
fiubat).

• Yeni Ceza Kanunu kabul edil-
di. (1 Mart).

• M. Kemal’e karfl› düzenlene-
cek suikast ortaya ç›kar›ld›.(‹z-
mir Suikast›) (15 Haziran).

• Almanya Milletler Cemiyetine
kabul edildi.

1923

1924

1925

1926
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• On Sekizinci ve Yirmi Beflinci
Sözleri yazd›.

• ‹stiklal Mahkemeleri kald›r›ld›.
(7 Mart).

• M. Kemal 2. CHF kurultay›nda
nutkunu okudu. (15-20 Ekim).

• ‹bni Suud kendisini Hicaz ve
Necid kral› ilan etti.

• ‹lk sesli film yap›ld›.

• 1928-1930 aras›nda Yirmi Do-
kuzuncu, Otuzuncu, Otuz Bi-
rinci, Otuz ‹kinci, Otuz Üçüncü
Sözleri yazd›.

• Yirminci ve Yirmi Dördüncü
Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Türkçe hutbe okun-
maya baflland›. (3 fiubat).

• Anayasan›n dinle ilgili hüküm-
leri kald›r›ld›. (10 Nisan).

• Uluslararas› Say›lar›n Kabulu
Hakk›ndaki Kanunun kabulü.
(20 May›s).

• Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
(1 Kas›m).

• Kellog Pakt› ile ABD, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹talya, Ja-
ponya, Polonya, Belçika ve
Çek Cumhuriyeti diplomaside
bar›fl ve güvenlik siyaseti üze-
rinde anlaflt›.

• Yunanistan’da Elefterios Vene-
zelos baflbakan oldu.

• ‹skoç bakteriyolojist Alexander
Fleming, pek çok zararl› bakte-
riyi yok etti¤i bilinen bir ‘küf’
buldu. Bu küfe ‘Penicillium No-
tatum’ ad›n› verdi. (15 Eylül).

• Birinci, On Üçüncü, On Doku-
zuncu, Yirmi Yedinci ve Otuz
Üçüncü Mektuplar› yazd›.

• Yirmi Yedinci Sözü yazd›.

• Ticaret Kanunu kabul edildi.
(13 May›s).

• Türkiye gümrük ba¤›ms›zl›¤›na
kavufltu.

• New York Borsas›n›n çökme-
siyle ABD’nin h›zl› yükselifli ke-
sintiye u¤rad›.

• Dünyada ekonomik bunal›m
bafllad›.

• ‹kinci, Üçüncü, Dördüncü, Be-
flinci, Alt›nc›, Dokuzuncu, On
Alt›nc› ve On Yedinci Mektup-
lar› yazd›.

• Serbest Cumhuriyet F›rkas›
kuruldu. (12 A¤ustos).

• ‹rtica iddialar› yüzünden Ser-
best Cumhuriyet F›rkas› kendi-
ni feshetmek zorunda b›rak›ld›.
(17 Kas›m).

• Menemen Olay› meydana gel-
di. (23 Aral›k).

• Hint Ulusal Kongresi ilk defa
tam ba¤›ms›zl›k iste¤iyle orta-
ya ç›kt›.

• Gandhi ikinci sivil itaatsizlik gi-
riflimini bafllatt›.

• Londra’da ABD, ‹ngiltere ve
Japonya silahs›zlanma giriflim-
lerine yönelik anlaflmalar yapt›.
(Ocak).

• On Alt›nc› Mektubun Zeyli, Yir-
mi Alt›nc› Mektubun ‹kinci K›s-
m› ve Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Birinci Parças›n› yazd›.

• Türk Tarih Kurumu kuruldu. (12
Nisan).

• T.B.M.M’nin 6. Dönemi fevka-
lade toplant›s›nda Mustafa Ke-
mal 3. kez cumhurbaflkan› se-
çildi. (4 May›s).

• Viyana’daki Kredit-Anstaldt
Bankas›n›n iflas› ile uluslaras›
ödemeler mekanizmas› çöktü.
‹flaslar dünya ekonomisini da-
ha da fazla bunaltt›.

• ‹spanya’da cumhuriyet ilan
edildi.

• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-
cü, Beflinci, Alt›nc› ve Yedinci
Lem’alar› yazd›.

• Yirmi Alt›nc› Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Yerebatan Camiin-
de Haf›z Yaflar Okur taraf›ndan
ilk kez Türkçe Kur’an okundu.
(22 Ocak).

• Halkevleri kuruldu. (19 fiubat).
• Türk Dil Kurumu kuruldu. (12

Temmuz).
• Türkiye, Milletler Cemiyetine

üye oldu. (18 Temmuz).
• Ayasofya Camii kapat›ld›.
• Kadro dergisi ç›kmaya bafllad›.

• Japonlar Mançurya’y› iflgal et-
ti.(Mart).

• Japonya Rusya ile komflu ol-
du.

• ›rak ba¤›ms›z krall›k oldu.
• ‹bni Suud taraf›ndan Suudi

Arabistan Krall›¤› kuruldu.

• Sekizinci, On Birinci ve On Ye-
dinci Lem’alar› yazd›.

• On Dördüncü Sözün Zeyli, Yir-
mi Üçüncü Mektup ve Yirmi
Sekizinci Mektubun ‹kinci Par-
ças›n› yazd›.

• ‹stanbul’da camilerde ezan ve
kamet Türkçe okunmaya bafl-
lad›. (7 fiubat).

• Yeni ‹stanbul Üniversitesi aç›l-
d›. (18 Kas›m).

• ›. Befl Y›ll›k Sanayi Plan› haz›r-
land›.

• Almanya’da Nazi Partisi iktida-
ra geçti.

• Avrupa’da silahs›zlanma politi-
kalar› gündeme gelmeye bafl-
lad›.

• Alman cumhurbaflkan› Von
Hindenburg Hitler’i flansölyeli-
¤e getirdi.
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• Hatay Türkiye’ye kat›ld›. (29
Haziran).

• Türk-‹ngiliz ve Frans›z ‹ttifak›,
Ankara’da imzaland› (Ankara
Pakt›). (19 Ekim).

• 33.000 kiflinin öldü¤ü Erzincan
Depremi yafland›. (27 Aral›k).

• Almanya Çekoslovakya’y› ifl-
gal etti.

• Almanya, ‹talya ile ittifak ant-
laflmas› imzalad›. (22 May›s).

• Almanya-Sovyet Sald›rmazl›k
Pakt› imzaland›. (23 A¤ustos).

• Almanya, Polonya’ya sald›rd›.
(1 Eylül).

• 2. Dünya Savafl› bafllad›. (1
Eylül).

• ‹ngiltere ve Fransa Almanya’ya
savafl ilan etti. (3 Eylül).

• Barla’daki ikametine son veri-
lerek Isparta’ya getirildi.

• Yirmi Dokuzuncu Mektubun Bi-
rinci K›sm›, Onuncu, On ‹kinci,
On Dördüncü, On Alt›nc›, On
Sekizinci, Yirminci, Yirmi Birin-
ci, Yirmi ‹kinci, Yirmi Dördüncü,
Yirmi Beflinci ve Yirmi Alt›nc›
Lem’alar› yazd›.

• ‹ktisad Risalesi, Hastalar Risa-
lesi ve ‹htiyarlar Risalesini yaz-
d›.

• Balkan Antant› kuruldu. (9 fiu-
bat).

• Soyad› Kanunu ç›kt›. (21 Hazi-
ran).

• Ayasofya Camiinin müzeye
çevrilmesi için kanun ç›kt›. (24
Kas›m).

• Kad›nlara seçme ve seçilme
hakk› tan›nd›. (5 Aral›k).

• Almanya’da Hitler devlet bafl-
kan› oldu.

• Talebeleri ile birlikte tutuklana-
rak Eskiflehir hapishanesine
getirildi.

• Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci,
Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu
Lem’alar› yazd›.

• Kapat›lan Ayasofya Camii mü-
ze olarak aç›ld›. (1 fiubat).

• Atatürk 4. kez cumhurbaflkan-
l›¤›na seçildi.

• ‹ngiltere ve Almanya Deniz Si-
lahlar›n›n K›s›tlanmas›na Yö-
nelik Antlaflma imzalad›.

• ‹talya Habeflistan’› iflgal etti. (5
Ekim).

• Kastamonu’ya sürgün edildi.
• Birinci ve ‹kinci fiua› yazd›.
• Kastamonu Lahikas›n› yazd›.

• Ankara’da Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi aç›ld›. (9 Ocak).

• Ankara’da Devlet Konservatu-
ar› kuruldu. (6 May›s).

• Montreux Bo¤azlar Sözleflme-
si imzaland›. (20 Temmuz).

• “‹stiklal Marfl›” flairi Mehmet
Akif Ersoy vefat etti. (27 Ara-
l›k).

• Japonya ile Almanya Anti-Ko-
mintern Patk› imzaland›. (25
Kas›m).

• Filistin’de Yahudi göçüne karfl›
Araplar isyan etti.

• ‹spanya’da General Franco
önderli¤inde iç savafl bafllad›.

• Üçüncü fiua› yazd›. • Alt› Ok anayasaya girdi. (5 fiu-
bat).

• Karabük Demir ve Çelik Fabri-
kas›n›n temel atma töreni ya-
p›ld›. (3 Nisan).

• Hatay’›n Ba¤›ms›zl›k Antlafl-
mas› TBMM taraf›ndan onay-
land›. (14 Haziran).

• Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganis-
tan aras›nda Tahran’da Sâ’dâ-
bat Pakt› imzaland›. (8 Tem-
muz).

• ‹nönü Baflbakanl›ktan çekildi.
Görevi Celal Bayar devrald›.
(25 Ekim).

• Cenevre’de yap›lan Milletler
Cemiyeti toplant›s›nda, Ha-
tay’›n ba¤›ms›zl›¤› kabul edildi.
(27 Ocak).

• Türkiye-M›s›r Dostluk, ‹kamet
ve Tabiiyet Antlaflmas› yap›ld›.
(7 Nisan).

• Dördüncü, Beflinci ve Yedinci
fiualar› (Ayet’ül Kübra) yazd›.

• Sadabat Pakt› TBMM taraf›n-
dan onayland›. (14 Ocak).

• Hatay Millet Meclisi aç›ld› ve
Tayfur Sökmen devlet baflkan-
l›¤›na seçildi. (2 Eylül).

• Ankara Radyosu yay›na baflla-
d›.(28 Ekim).

• M. Kemal öldü. (10 Kas›m).
• ‹smet ‹nönü cumhurbaflkan›

seçildi (11 Kas›m).

• Almanya Avusturya’y› ilhak et-
ti. (12 Mart).

• Japonya Çin’i iflgal etti.
• Türkiye ve Fransa, Hatay’da

eflit say›da asker bulundurma-
lar› konusunda anlaflma yapt›.
Birlikler Hatay’a girdi. (3-4
Temmuz).
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• Onuncu fiua› yazd›. • Köy Enstitüleri Kanunu TBM-
M’de kabul edildi. (17 Nisan).

• Almanya Paris’i iflgal etti. (14
Haziran).

• Alman-Frans›z Silah B›rakma
Antlaflmas› imzaland›. (22 Ha-
ziran).

• Almanya, Londra’y› havadan
bombalad›. (7 Eylül).

• ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere’ye
savafl ilan etti.

• Türkiye ve Rusya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (24 Mart).

• Türkiye ve Almanya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (18 Haziran).

• Refah gemisi K›br›s yak›nlar›n-
da bir torpille bat›r›ld›. (23 Ha-
ziran).

• Varl›k Vergisi Kanunu ç›kar›ld›.
(11 Kas›m).

• Japonya, ABD’nin Pearl Har-
bour üssüne sald›rd›. (7 Ara-
l›k).

• Almanya ABD’ye savafl ilan et-
ti. (11 Aral›k).

• Sekizinci fiua› yazd›. • Almanya’n›n Türkiye Büyükel-
çisi Von Papen’e suikast dü-
zenlendi.

• Varl›k Vergisi uygulamas› bafl-
lad›.

• ‹ngiltere ve ABD aras›nda Bir-
leflmifl Milletler ittifak› kuruldu.
Daha sonra bu ittifaka 22 dev-
let daha kat›ld›. (Ocak).

• Kastamonu’dan Isparta’ya
sevk edildi.

• Isparta’da sorgulamadan son-
ra talebeleriyle Denizli A¤›r Ce-
za Mahkemesine sevk edildi.

• On Birinci ve On Üçüncü fiu-
alar› yazd›.

• Amerikan baflkan› Roosevelt,
‹ngiltere baflbakan› Churchill
ve Türkiye’yi temsilen ‹smet
‹nönü Kahire’de bulufltular. (7
Aral›k).

• Afrika’da ‹talyan ve Alman bir-
likleri teslim oldu. (May›s).

• Müttefikler Sicilya’ya sald›rd›.
Mussolini iktidar› düfltü. (Hazi-
ran).

• Alman ordusu Stalingrad’da
teslim oldu.

• On ‹kinci fiua› yazd›.
• Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi,

talebeleriyle birlikte beraat›na
karar verdi. (15 Haziran).

• Denizli’den Emirda¤’a sürgün
edildi. (1 A¤ustos).

• Temyiz mahkemesi beraat ka-
rar›n› onaylad›. (30 Aral›k).

• Irkç›l›k-Turanc›l›k davas› bafl-
lad›. (7 Eylül).

• II. Dünya savafl›nda müttefikler
Normandiya ç›kartmas›n› yap-
t›.

• Arjantin’de Peron iktidar› bafl-
lad›.

• Türkiye Almanya ile Japon-
ya’ya ka¤›t üzerinde savafl ilan
etti. (23 fiubat).

• Dörtlü takrir ilan edildi. (7 Hazi-
ran).

• Tan Gazetesi ö¤renciler tara-
f›ndan bas›ld›. (4 Aral›k).

• Anayasan›n dili sadelefltirildi.

• Yalta Konferans› bafllad›. (4
fiubat).

• ‹talya müttefiklere teslim oldu.
(29 Nisan).

• Almanya kay›ts›z flarts›z teslim
oldu. (7 May›s).

• A.B.D. Hiroflima’ya atom bom-
bas› att›. (6 A¤ustos).

• A.B.D. Nagasaki’ye atom bom-
bas› att›. (9 A¤ustos).

• Japonya silah b›rakma antlafl-
mas›n› imzalad›. (2 Eylül).

• ABD Baflkan› Truman zafer
ilan etti ve ‹kinci Dünya Savafl›
sona erdi. (2 Eylül).

• Birleflmifl Milletler Örgütü ku-
ruldu. (24 Ekim).
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• Risale-i Nur’lar teksir ile ço¤al-
t›ld›.

• Demokrat Parti kuruldu. (7
Ocak).

• Amerikan filosu ‹stanbul’u zi-
yaret etti. (5-9 Nisan).

• Tek dereceli milletvekili seçim
kanunu kabul edildi. (5 Hazi-
ran).

• ‹lk çok partili seçim yap›ld›. (21
Temmuz).

• Demokrat Parti 63 milletvekili
ile meclise girdi. (21 Temmuz).

• ‹lk elektronik bilgisayar yap›ld›.

• Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa
ülkeleri ve ABD’ye gönderildi.

• Türkiye IMF’ye kat›ld›. (11
Mart).

• Truman Doktrini ile ABD Avru-
pa devletlerini tekrar kalk›nd›r-
ma politikas›n› hayata geçirdi.
(12 Mart).

• Pakistan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu.

• Yunanistan’da iç savafl baflla-
d›.

• Talebeleri ile Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesine sevkedildi. ( 28
Ocak).

• On Dördüncü fiua› yazd›.

• Kurtulufl Savafl› komutanlar›n-
dan Kaz›m Karabekir vefat etti.
(25 Ocak).

• Gandhi öldürüldü. (30 Ocak).
• ‹srail devleti kuruldu. (14 Ma-

y›s).
• Çekoslovakya, Polonya ve Ma-

caristan’da komünistler iktidar
oldu.

• Afyon’da talebeleriyle beraber
tevkif edildi.

• Afyon Hapishanesinden tahli-
ye oldu. (20 Eylül).

• Emirda¤’a gitti. (2 Aral›k).
• On Beflinci fiua› yazd›.

• ‹lkokullara seçimli din dersi ko-
nuldu. (1 fiubat).

• Ankara’da ‹lahiyat Fakültesi
kuruldu. (4 Haziran).

• Türkiye Avrupa Konseyine ka-
bul edildi. (8 A¤ustos).

• Çin’de komünist devrim bafla-
r›ya ulaflt›.

• Endonezya ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zand›.

• NATO kuruldu. (4 Nisan).
• Ürdün ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Seçim baflar›lar›ndan dolay›
Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›
tebrik etti.

• Demokrat Parti iktidara geldi.
(14 May›s).

• Celal Bayar cumhurbaflkan› ol-
du.

• Adnan Menderes baflbakan ol-
du.

• Arapça ezan okuma yasa¤›
kald›r›ld›. (16 Haziran).

• Radyoda Kur’an ve dini prog-
ram yay›n yasa¤› kald›r›ld›. (5
Temmuz).

• Genel af kanunu ç›kar›ld›. (14
Temmuz).

• DP hükümeti komünistlere kar-
fl› savaflmak üzere 4500 kiflilik
bir tugay› Birleflmifl Milletler
emrinde Kore’ye gönderdi. (25
Temmuz).

• ‹lkokullara mecburî din dersi
konuldu. (21 Ekim).

• Kore savafl› bafllad›.

• Hristiyan âleminin bir nevi ru-
hani lideri olan Papa’ya Zülfi-
kar kitab› gönderildi. (22 fiu-
bat).

• fiapka Kanununa muhalefet
gerekçesiyle Emirda¤’da mah-
kemeye verildi.

• Türkiye, NATO’ya kat›lma pro-
tokolünü imzalad›. (17 Ekim).

• ‹lk nükleer santraller kuruldu.
• Libya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.
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• Gençlik Rehberi Mahkemesin-
den dolay› ‹stanbul’a gitti. (22
Ocak).

• Emirda¤’a döndü.
• Afyon Mahkemesi duruflmas›-

na kat›ld›. (30 May›s).
• Samsun’da Büyük Cihad Ga-

zetesinin yay›n› sebebiyle da-
va aç›ld›.

• ‹ngiliz as›ll› müsteflrik bir ya-
banc› Seb’a Semavat hakk›n-
da yedi günlük bir konferans
vermeye bafllad›. Bediüzza-
man’›n cevab› ve Nur Talebele-
rinin faaliyetleriyle konferans›n
ikinci günü Türkiye’yi terketti.

• Türkiye NATO’ya üye oldu. (18
fiubat).

• Osmanl› hanedan›n›n kad›n
üyelerine Türkiye’ye gelebil-
meleri için izin verildi. (16 Hazi-
ran).

• Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu (Türk-‹fl) kuruldu.
(31 Temmuz).

• Köy Enstitüleri kapat›ld›. (10
A¤ustos).

• M›s›r’da krall›¤a karfl› askeri
darbe yap›ld› ve Cemal Abdün-
nas›r baflkan oldu. (23 Tem-
muz).

• ‹stanbul’da Rum Ortodoks Pat-
ri¤i Althenagoras ile görüfltü.

• Isparta’da hakk›nda yeni bir
dava aç›ld› ve Isparta’ya gitti.

• Isparta’ya yerleflmek üzere
geldi. (23 A¤ustos).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda dostluk iflbirli¤i-
ni öngören antlaflma imzalan-
d›. (fiubat).

• Dumlup›nar denizalt›s›, Ça-
nakkale Bo¤az›nda Naboland
isimli ‹sveç flilebiyle çarp›flt›. (4
Nisan).

• Jeoseph Stalin öldü. (5 Mart).
• Cemal Abdünnas›r M›s›r’da

cumhuriyet rejimini hayata ge-
çirdi.

• Kore Savafl› ateflkesle sonuç-
land›.

• Francis Crick ile James Wat-
son DNA molekülünün yap›s›n›
keflfetti.

• Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesini imzalad›. (20
Mart).

• Genel seçimler DP’nin zaferi
ile sonuçland›. (2 May›s).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda “‹ttifak, ‹flbirli¤i
ve Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflma-
s›” (Balkan Pakt›) imzaland›. (9
A¤ustos).

• Cenevre Konferans› yap›ld›.
• Cezayir’de ba¤›ms›zl›k müca-

delesi bafllad›.
• Tunus ve Cezayir ba¤›ms›zl›-

¤›na kavufltu.
• CENTO’nun kuruluflundan do-

lay› Cumhurbaflkan› ve Baflba-
kan› tebrik etti.

• ‹stanbul’da gayrimüslimlere
yönelik sald›r›lar bafllad›. (6-7
Eylül Olaylar›).

• Hürriyet Partisi kuruldu. (20
Aral›k).

• Türkiye ve Irak aras›nda ortak
güvenlik ve savunmay› öngö-
ren Ba¤dat Pakt› imzaland›.
(24 fiubat).

• 4 Nisan’da ‹ngiltere, 23 Ey-
lül’de Pakistan, 3 Kas›m’da
‹ran bu pakta üye oldu.

• Varflova Pakt› imzaland›.
• Afyon mahkemesi bütün Risa-

le-i Nur’lar›n beraatine ve sa-
hiplerine iadesine karar verdi.
(Haziran).

• Risale-i Nurlar’›n yay›nlanmas›
serbest b›rak›ld›.

• Hükümet ortaokullarda din der-
si okutulmas›n› kararlaflt›rd›.
(13 A¤ustos).

• Süveyfl Kanal› bunal›m›.
• Polonya’da ayaklanma baflla-

d›.
• ‹ngiliz Hükümeti Baflpiskopos

Makarios’u sürgüne gönderdi.
• Fas ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Yap›lan davet üzerine ›sparta
Askerî Tugay Camiinin temelini
att›. (Nisan).

• Genel seçimde DP’yi destekle-
di¤ini belirtti.

• Sanayi Bakanl›¤› kuruldu. (27
May›s).

• Genel seçimleri DP kazand›.
(27 Ekim).

• ABD’de Eisenhover doktrini
kabul edildi. (5 Ocak).

• Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
kuruldu. (25 Mart).

• ‹lk uzay uydusu Sputnik f›rlat›l-
d›. (4 Ekim).

• Vietnam’da iç savafl bafllad›.
• Makarios serbest b›rak›ld›.
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• Erzurum’da Atatürk Üniversite-
si aç›ld›. (17 Kas›m).

• Suriye ve M›s›r Birleflik Arap
Cumhuriyetini oluflturdu. (1
fiubat).

• Irak, Ürdün’le Arap esas›na
dayal› bir federasyon kurdu.
(14 fiubat).

• Irak’ta kraliyet devrildi ve yeri-
ne cumhuriyet rejimi ilan edildi.
(14 Temmuz).

• Nur talebelerinin davetleri üze-
rine Konya ve Ankara’ya ziya-
retlerde bulundu.

• Menderes uçak kazas› geçirdi.
(17 fiubat).

• K›br›s’› ba¤›ms›z bir devlete
dönüfltüren Londra Anlaflmas›
imzaland›. (19 fiubat).

• Türkiye-ABD ikili anlaflmas›
imzaland›. (5 Mart).

• Nijerya ba¤›ms›zl›¤›na kavufl-
tu.

• ‹stanbul’daki Nur talebelerinin
daveti üzerine ‹stanbul’a gitti.
(1 Ocak).

• Ankara’ya son ziyaretini ger-
çeklefltirdi. (11 Ocak).

• Ankara’ya gitmesini yasakla-
yan hükümet karar› üzerine
Emirda¤’a gitti.

• Emirda¤’dan ›sparta’ya geçti.
(20 Ocak).

• Isparta’dan ayr›larak Urfa’ya
gitti.
• Urfa’da ‹pek Palas Otelinde

vefat etti. (23 Mart).
• Halilü’r-Rahman Camii avlu-

sundaki mezar›na defnedildi.
(24 Mart).

• Naafl› kabrinden al›narak bilin-
meyen bir yere götürüldü. (12
Temmuz).

• Tahkikat komisyonu kuruldu.
(18 Nisan).

• Ankara ve ‹stanbul’da ö¤renci
yürüyüflleri oldu. (28 Nisan).

• Milli Birlik Komitesi hükümete
darbe yapt›. (27 May›s).

• Devlet Planlama Teflkilat› ku-
ruldu. (1 Ekim).

• DP’li yöneticilerin yarg›land›¤›
Yass›ada mahkemesi bafllad›.
(14 Ekim).

• Milli Birlik Komitesi 14 üyesini
ihraç etti. (15 Kas›m).

• Willard Frank Libby. arkeoloji,
jeoloji, jeofizik ve bilimin di¤er
dallar›nda, yafl tayini için kar-
bon 14 yönteminin kullan›m›n
keflfetti¤i için Nobel Ödülü’nü
kazand›.

• Rusya’ya iltica eden iki NSA
görevlisi ABD’nin 40 ülkenin
haberleflmesini dinledi¤ini
aç›klad›.

1959

1960

®

1958
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