
Resul-u Ekrem'in peygamberliffene dairdir (aleyhissa/6tii vesselam). 

Evet §U sbz guzeldir. Fakat onu guzelle§tiren, guzeller guzeli Resul-u 
(aleyhissalotii vesselam) vas1flandir. 

On dort "re§ha"y1 On Dordiincii Lem'a'mn 

BiRiNCi 

Rabbimizi bize tarif eden li<;; buyuk, kulll ogretici var: 
Biri, §U kainat kitab1dir ki, onun §ahitligini ilk on li<;; Lem'a'dan ve 

AraP<;;a Nur Risalesi'nin3 On O<;;uncu Ders'inden bir par<;;a i§ittik. 
Biri, §U bu yuk kitabm en bu yuk a yeti olan Son Peygamber' dir 

( a/eyhissalotii vesselam). 

Biri de, Kur'an-1 Azimli§§an'd1r. 
konu§an bir deli! olan Son Peygamber'i (aleyhissalotii vesse-

lam) tammah, dinlemeliyiz. Evet, onun manevi §ahsiyetine bak: 
Yeryuzu bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, a<;;1k 

bir tevhid delili olan Peygamberimiz (aleyhissa/atii vesselam) butun 

"Ben si:izlerimle Muhammed'i (aleyhissa/ilta vesse/am) i:ivmQ§ olmad1m; aslmda si:izle-
rimi Muhammed (aleyhissalilta vesselam)'la i:ivmQ§ ve gQzelle§tirmi§ oldum." Hassan 
ibni Sabit'in si:izQ olarak ibnu'l-Esir, e/-Mese/il's-Soir 2/357; el-Kalka§endi, 
Subhu'/-A'§a 2/321; imam Rabbani, el-Mektubat 1/58 (44. Mektup). 
Re§ha: Damla, s1zmh. 
Nurun ilk Kap1s1 (Mesnevf-i Nuriye). 
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miiminlere imam, insanhga hatip, biitiin peygamberlere reis, evliya-
ya efendi, peygamber ve velilerin meydana getirdigi bir zikir halka-
smm ba§I. .. 

0, oyle nuranl bir agac;hr ki, bi.iti.in peygamberler canh, dipdiri 
kokleri, veli zatlar taze meyveleridir. Mucizeleriyle biitiin peygamber-
ler ve kerametleriyle biitiin_veliler, onun her bir davasm1 tasdik edip 
imzalar. Zira o, :/ der ve bunu <lava eder. Onun sagmda 
ve solunda, yani ve gelecek taraflarmda saf tutan o nuranl, 
zikreden zatlar aym kelimeyi tekrar ederek hep beraber, manen "Sa-
dakte ve bilhakk1 natakte" ( "Dogru soyledin ve hakk1 konu§tun.") 
derler. Hangi vehmin haddine ki, boyle say1s1z imzayla dogrulanan 
bir davaya §i.iphe kan§brsm! 

iKiNCi 

0 nuranl tevhid delili, nas1l ki, iki tarafmdaki o zatlarm ittifak1 ve 
yanh§hgma ihtimal bulunmayacak derecede kesin haberleriyle dog-
rulamyor. Aynen oyle de, Tevrat ve incil gibi semavl kitaplann5 

yi.izlerce i§areti, dogumundan once ve dogumu anmda meydana 
gelen harika hadiselerin binlerce emaresi, sesi i§itilip kendisi gori.in-
meyen varhklarm, gelecekten haber veren cinlerin me§hur mi.ijdele-
ri, kahinlerin birbirini destekleyen tevati.ir derecesindeki §ahitlikleri, 
aym iki pan;aya boli.inmesi gibi peygamberligine deli! olan binler-
ce mucizesi ve getirdigi dinin hakkaniyeti de onu dogrular ve tasdik 
eder. Bununla beraber, zatmda gayet miikemmel, ovi.ilmeye lay1k 
ahlak1.. vazifesinde sonsuz gi.izellikteki yi.iksek vas1flan.. kusursuz 
olan giivenilirligi.. iman kuwetini, tereddi.itsiiz inancm1 ve Allah' a 
son derece itimadm1 gosteren fevkalade takvas1, fevkalade kullugu, 
fevkalade ciddiyeti ve metaneti; onun, davasmda ne kadar dogru 
sozli.i oldugunu giine§ gibi a§ikar gosteriyor. 

4 "Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Saffat suresi, 37/35; Muhammed suresi, 47/19) 
5 Htiseyin-i Cisri Risale-i Hamfdiye'sinde o semavi kitaplardan yiiz i§aret <:;1kar-

m1§tir: Tahriften sonra bile bu kadar varsa, elbette 6ncesinde bundan daha <:;ok 
i§aret oldugu anla§1hr. 

'Htiseyin Cisri, Risd/e-i Hamfdiye (Ttirk<:;e terctime) s. 52-94. 
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O<;ONCO 

istersen gel, Saadet Asn'na, Arap yanmadasma gidelim. Hayalen 
de olsa, onu vazife ba§mda gorilp ziyaret edelim. i§te bak: 

Ahlakmm milkemmelligi ve yilzilniln, gorilnil§ilniln gilzelligiyle 
sec;;kin bir zat gorilyoruz. Elinde mucizeli bir kitap, dilinde hakikat-
leri bildiren bir hitap, biltiln insanlara, hatta cinlere, meleklere ve 
biltiln varhklara ezeli bir hutbeyi okuyor. Alemin yarabh§mdaki sir 
olan hayret verici bir muammay1 c;;ozilp ac;;1klayarak ve kainatm hik-
meti olan muglak tils1m1 ke§federek, "Necisin? Nereden geliyorsun? 
Nereye gidiyorsun?" gibi, biltiln varhklara sorulan, ak1llan hayrette 
birak1p me§gul eden ilc;; zor, milthi§ ve milhim soruya ikna edici, 
makbul cevaplar veriyor. 

DORDUNCO 

Bak, o zat oyle bir hakikat 1§@ yayar ki, eger onun nuranl ir§ad 
dairesinin dl§mdan baksan, elbette kainab bilyilk bir matem yurdu 
hilkmilnde ve her §eyi birbirine yabanc1, hatta dil§man, cans1z var-
hklan deh§etli cenazeler §eklinde, biltiln canhlan da yokluk ve aynhk 
tokad1yla aglayan yetimler gibi gorilrsiln. 

;>imdi bak, onun nuruyla o matem yurdu, §evk ve cezbe ic;;inde bir 
zikir meclisine dondil. 0 birbirine yabanc1 ve dil§man gorilnen var-
hklar, dost ve karde§ oldu. 0 cans12, hareketsiz, olil varhklar, sevimli 
birer memur, itaatkar birer hizmetc;;i halini ald1. Aglay1p §ikayet eden o 
kimsesiz yetimler ise tesbihle Allah'1 zikreden veya vazife paydosuna 
§ilkreden birer varhk §ekline girdi. 

Hem o nur ile, kainatta olup bitenler, biltiln hareketler, c;;e§itlilik ve 
degi§imler manas1zhktan, gayesizlikten ve tesadilf oyuncag1 olmaktan 
kurtulur. Bunlar Cenab-1 Hakk'm birer mektubu, yarabh§ kanunlarmm 
birer sayfas1, ilahl isimlerin birer aynas1 seviyesine, alem de Samed 
Yarabcmm hikmetli bir kitab1 mertebesine yilkselir. 

Hem insam biltiln hayvanlarm a§ag1sma dil§ilren sonsuz zay1fhg1, 
aczi, fakn ve ihtiyac;;lan, onu biltiln canhlardan daha bedbaht eden, 
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ona gam, elem ve hilziln veren aklt o nurla aydmland1g1 vakit; insan 
biltiln canhlann, biltiln varhklann ilstilnde bir dereceye 9kar. 0 nur-
lanml§ aczi, fakn, akh ve duas1 ile nazenin bir sultan ve yakan§I ile 
yeryilzilniln nazh bir halifesi olur. 

Demek, o nur olmazsa kainatm, insanm, hatta her §eyin k1yme-
ti hi<;e iner. Evet, elbette boyle benzersiz bir sanatla yaratilm1§ olan 
kainatta boyle bir zat laz1mdir. Yoksa kainat ve felekler olmamahdir. 

ALTINCI 

i§te o zat, ebedi bir saadetin habercisi, miljdecisi; sonsuz bir rahme-
tin ka§ifi, ilanc1s1; Cenab-1 Hakk'm rububiyetindeki gilzellikleri bildi-
ren, onlann seyircisi ve ilahi isimlerin hazinelerinin ke§fedicisi, rehberi 
oldugundan; kullugu yonilyle baksan, onun bir muhabbet ve rahmet 
timsali, insanhgm en §ereflisi ve yarahh§ agacmm en nurani meyvesi 
hukmundeki mahiyetini g6rilrsiln. Peygamberligi yonilyle baksan, o 
zatm hak bir deli!, bir hakikat I§Ig1, hidayet gilne§i ve saadet vesilesi 
oldugunu anlarsm. 

i§te, bak! Onun nuru nas1l §im§ek gibi, dogudan bahya her taraf1 
tuttu. Yeryilzilniln yans1 ve insanhgm be§te biri onun hidayet hediye-
sini kabul edip canmdan aziz bildi. Bizim nefsimize ve §eytamm1za ne 
oluyor ki, boyle bir zatm biltiln davalannm esas1 -f hakikatini 
biltiln mertebeleriyle beraber kabul etmesin! 

YEDiNCi 

i§te bak, 0 zat (a/eyhissa/ata vesse/am) §U geni§ yanmadada, 
adetlerine koril k6rilne bagh ve inat<;l <;e§itli kavimlerin kotil ahlakm1, 
<;irkin ve vah§i adetlerini ne <;abuk, bir defada sokilp ath, onlan gilzel 
ahlak ile donahp biltiln aleme rehber ve medeni milletlere ilstad ey-
ledi. Bak, bu g6rilnil§te ve zorla elde edilmi§ bir hakimiyet degildir. 
0 zat, ak1llan, ruhlan, kalbleri, nefisleri fethedip kendine baglam1§; 
kalblerin sevgilisi, ak1llarm rehberi, nefislerin terbiyecisi ve ruhlann 
sultam olmu§tur. 

"Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Saffat sO.resi, 37/35; Muhammed sO.resi, 47/19) 
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SEKiZiNCi 

Bilirsin ki, sigara gibi kiic;uk bir adeti bile, kuc;uk bir toplumda bu-
yilk bir hilkilmdar ancak buyilk bir gayretle temelli ortadan kaldirabi-
lir. Halbuki bak: 

Bu zat, inatc;i, tutucu ve bilyilk toplumlardan pek c;ok koklil adeti, 
gorilnil§te kilc;ilk bir kuvvetle, az bir gayretle, k1sa bir zamanda kald1-
np yerine oyle yilksek bir ahlak koymu§tur ki, adeta onlann dem ve 
damarlanna kan§mI§ gibi kahc1 olarak yerle§tirmi§tir. Bunun gibi daha 
birc;ok harika icraat yapmI§hr. 

i§te, §U Saadet Asn'm gormeyenlerin gozilne Arap yanmadasm1 
sokuyoruz. Haydi, yilzlerce filozofu alsm, oraya gidip yilz sene c;a-
h§smlar! Acaba o zatm, o zamana k1yasla yaphg1 bir senelik icraatm 
yilzde birini yapabilirler mi? 

DOKUZUNCU 

Hem bilirsin ki, basit bir adam, kilc;ilk fakat mahcup edici bir yalam 
az bir haysiyetle, kilc;ilk bir toplulukta, kilc;ilk ve tart1§mah bir mese-
lede, dil§manlarmm yanmda, utanmadan, korkusuzca, hilesini hisset-
tirmeyecek derecede endi§e ve tela§ gostermeden soyleyemez. 
bu zata bak: 

Onun pek bilyilk bir vazifede, pek buyilk bir vazifeli olarak, pek 
bilyilk bir haysiyetle, c;ok emniyete muhtac; bir halde, pek bilyilk bir 
cemaatte, pek bilyilk bir dil§manhk kar§Ismda, pek bilyilk meseleler-
de, pek bilyilk bir davada serbestc;e, korkusuzca, tereddiltsilz, tela§siz, 
utanmaks1zm, samimi bir §ekilde, bilyilk bir ciddiyetle, has1mlarmm 
damarlarma dokunduracak gilr bir sesle, yilce bir ilslupla soyledigi 
sozlerde hie; yalan bulunabilir mi? 0 sozlere hile kan§mas1 milmkiln 
mi.i.di.i.r? Asla! 

7 }!. :j-j l jft. l Evet, hak aldatmaz, hakikati goren aldanmaz. 
Onun hak olan meslegi hileye ihtiyac; duymaz, tenezzill etmez. Haya-
lin ne haddine ki, hakikati gorenlerin gozilne hakikat gibi gorilnsiln, 
onlan aldatsm! 

"O, kendisine indirilen bir vahiyden ba§ka bir §ey degildir." (Necm sO.resi, 53/4) 
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ONUNCU 

i§te bak! 0 zat ne kadar merak uyand1ran, cazibeli, h.izumlu ve mut-
hi§ hakikatleri gosterir, meseleleri ispat eder. Bilirsin ki, insam en c;ok 
tahrik eden §ey meraktir. Hatta sana, "Omrunun ve malmm yansm1 ve-
rirsen, aydan ve Jupiter gezegeninden biri gelip oralarda ne var, ne yok 
soyleyecek. Senin istikbalini ve ba§ma gelecekleri dogru olarak haber 
verecek." dense, merakm varsa omrl.inun ve malmm yansm1 verirsin. 

Halbuki §U zat oyle bir Sultan'dan haber getiriyor ki, O'nun mem-
leketinde ay, bir sinek gibi, bir pervanenin etrafmda cloner. 0 per-
vane dunyadir, bir lambanm etrafmda uc;ar. 0 lamba ise gune§tir, o 
Sultan'm binlerce menzilinden bir misafirhanesinde, binlerce lamba-
dan biridir. 

Hem o zat, ak1llara durgunluk veren oyle bir alemden dogru §e-
kilde bahsediyor ve 6yle bir degi§imi haber veriyor ki, binlerce yer-
kure bomba olup patlasa o kadar hayret uyandirmaz. Bak, onun 
dilinde gibi sureleri i§it... 

Hem oyie bir istikbalden verlyor ki, §U dunyamn 
gelecegi ona nispeten bir damla serap hukmundedir. Ve 6yle bir sa-
adeti mujdeliyor ki, dunyanm butun saadetleri ona k1yasla ebedl bir 
gune§in yanmdaki bir anhk panlt1 gibidir. 

ON BiRiNCi 

Boyle hayret uyandmc1 ve muamma dolu olan §U kainatm g6ru-
nen perdesi altmda, elbette ve elbette oyle harikuladelikler bizi bekli-
yor. Onlan haber verecek, boyle harika ve fevkalade, mucizeler goste-
ren bir zat laz1mdir. Hem bu zatm halinden, sozlerinden anla§thyor ki, 
o gorml.i§, g6ruyor ve gordugunu soyluyor. Bizi nimetleriyle donatan 
§U "Goklerin ve Yerin ilah1" bizden ne istiyor, O'nun nzas1 nasil elde 
edilir; pek saglam bir §ekilde ders veriyor. 

Bunlar gibi daha pek c;ok merak uyand1ran, luzumlu hakikati ders 
veren bu zat kar§tsmda her §eyi b1rak1p ona ko§mak, onu dinlemek 

"Gune§ duril!Up l§I§i sondugu zaman." (Tekvir suresi, 81/1) 
"Gok yanld1g1 zaman." (infitar suresi, 82/1) 

10 " ... kap1lan cloven ve deh§etiyle kalblere c;arpan o k1yamet felaketi ... " (Karia suresi, 
101/1) 
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gerekirken, <;;ogu insana ne olmu§ ki, sagir, kor ve divane hale gelmi§-
ler; hakk1 g6rmiiyor, bu hakikati i§itmiyor, anlam1yorlar. .. 

ON iKiNCi 

varhklann tek bir Yarahcmm eseri olmas1, nasil §tiphe gottirmez 
bir hakikatse, i§te §U zat da 0 derecede hak ve dogru sozlti bir delil, 
aym §ekilde ha§rin ve ebedi saadetin kesin, parlak bir §ahididir. Hatta 
dogru yolu gostermesiyle ebedi saadetin meydana gelme sebebi ve 
ona ula§ma vesilesi oldugu gibi, duas1 ve niyaz1yla da o saadetin varhk 
sebebi ve yarahh§ vesilesidir. 

Ha§ir meselesinde ge<;;en §U s1rn, makam mtinasebetiyle burada 
tekrar ediyoruz. 
• i§te bak, o zat, dairesi oyle geni§ ve btiytik bir namazda dua ediyor 

ki, adeta bu yanmada, hatta btittin yerytizti onun namazma uyar, 
onunla niyaz eder. 

• Bak! Hem o geni§ dairedeki namaz1 6yle btiyiik bir cemaatle k1h-
yor, Cenab-1 Hakk'a 6yle yalvanyor ki, adeta Hazreti Adem'den 
asnmIZa kadar gelmi§ ve k1yamete kadar gelecek btittin nurani, 
kamil insanlar ona uyup duasma "amin" diyor. 

• Hem bak, o zat herkesin muhta<;; oldugu 6yle bir maksat i<;;in dua 
ediyor ki, sadece yeryiiztindekiler degil, belki gok ehli, hatta btittin 
varhklar duasma ortak olup, "Evet, ey Rabbimiz! Onun istediklerini 
ver, duasm1 kabul et! Biz de istiyoruz." diyorlar. 

• Hem faknnm §Uurunda olarak, 6yle hiiztinle, a§kla, i§tiyakla, 6yle 
tevazu ile yalvanyor ki, btittin kainah aglahp duasma ortak ediyor. 

• Oyle bir gaye i<;;in dua ediyor ki, insam ve alemi, hatta btittin varhk-
lan a§agilann en a§ag1s1 olan dereceye dti§mekten, k1ymetsizlikten, 
faydas1zhktan kurtanyor; en yiiksek mertebe olan bekaya, k1ymete, 
yiice vazifeye yiikseltiyor. 

• Hem 6yle ytiksek, 6yle yakaran bir sesle istiyor ve 6yle tath, mer-
hamet dileyen bir niyaz ile yalvanyor ki, adeta sesini btittin varhk-
lara, goklere, Ar§'a i§ittirip onlan kendinden ge<;;irircesine duasma 
"Amin AI!ah1m, amin!" dedirtiyor. 

• Bak, ebedi saadeti ve bekay1, her §eyi i§iten, sonsuz kerem sahibi 
6yle bir Kadlr' den ve her §eyi goren, sonsuz merhamet sahibi 6yle 
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bir Allm'den istiyor ki, o Zat, ac;1kc;a, en kilc;ilk canlmm en gizli ihtiya-
cm1, duasm1 gorilr, i§itir, kabul buyurur ve ona merhamet eder. Ya-
pilan dua, ha! diliyle de olsa ona istedigini verir. Bunu oyle hikmetle, 
her §eyi gorerek, merhametle yapar ki, o terbiye ve idarenin Semi, 
Basir, Kerim ve Rahim bir Zat'a has olduguna §ilphe b1rakmaz. 

ON 

insanlann en faziletlilerini arkasma alarak §U yeryiizOnde Ar§-1 
Azam'a dogru el kaldmp dua eden, insanhgm §eref kaynag1, zaman 
ve mekanda benzeri olmayan, gerc;ekten "Fahr-i Kainat" unvanma 
lay1k o zat (aleyhissalatu vesselam) acaba ne istiyor, bak, dinle: 

Ebed'i saadet istiyor, beka istiyor, Allah'a kavu§may1 ve cenneti 
istiyor. Hem de varhklarm aynasmda hilkilmlerini ve gilzelliklerini 
gosteren, Cenab-1 Hakk'm bOtiln kutsl isimleriyle istiyor. Eger rahmet, 
inayet, hikmet ve adalet gibi, bu istediklerinin varhgm1 gerektiren sa-
y1s1z sebep ve delil olmasayd1, yalmz §U zatm tek duas1 bile, Cenab-1 
Hakk' m kudretine bahanm12m yaratth§t kadar hafif gelen cennetin 
var edilmesi ic;in yeterli olurdu. Evet, nastl ki onun peygamberligi §U 
imtihan meydanmm ac;tlmasma sebep oldu, kullugu da 6teki alemin 
ac;tlmasma vesiledir. 

Acaba hie; milmkiln mildilr ki, ak1l sahiplerine ve varhgm hakikati-
ni delilleriyle bilen zatlara 110L5 J A dedirten, alemin 
§U gorilnen, 0.stiln intizam1, §U rahmet ic;indeki kusursuz sanat ve 
rubO.biyetin benzersiz giizelligi; oyle bir c;irkinligi, merhametsizligi, inti-
zams12hg1 kabul etsin; en ufak, en 6nemsiz istekleri, sesleri itina ile i§itip 
ihtiyac;lan kar§tlasm da, en milhim, 10.zumlu arzulan basit gorilp i§itme-
sin, anlamasm, kar§1hks12 b1raksm! Ha§a ve kella! Yiiz bin defa ha§a! 
Boyle bir giizellik, oyle bir c;irkinligi kabul edip c;irkin hale gelemez. 

Ey hayali arkada§1m! yeter, geri donmeliyiz. Zira §U za-
manda, §U yanmadada yilz sene de kalsak, o zatm hayret verici ic-
raatmm ve vazifelerinin yilzde birini bile tamamen kavray1p seyrine 
doyamay1z. 

11 varhk aleminde, mevcut olandan daha milkemmeli, daha ilstiinilniln olma-
s1 milmkiln degildir." (Bkz. el-Gaza!!, ihydu Ult'.lmi'd-Dfn 4/258; ibni Arabi, e/-
Fiituhdtii'l-Mekkiyye 1/53, 4/154, 6/392, 7/82, 8/221) 
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;;imdi gel, bugilne dogru donerken ge<5mi§ her asra birer birer ba-
kacag1z. i§te bak, nasil her asir, o hidayet gi.ine§inden ald1g1 feyizle c_;i-
c_;ek a<5m1§; Ebu Hanife, imam ;;a.m, Bayezid-i Bistaml, ;;ah-1 Geylanl, 
;;ah-1 Nak§ibend, imam Gaza!! ve imam Rabban! gibi milyonlarca 
nurlu meyve vermi§. Gordi.iklerimizin etrafhca tarifini ba§ka vakte b1-
rak1p §imdi o mucizeler sahibi ve hidayete goti.iren zata -bir kls1m 
kesin mucizelerine i§aret eden- bir salavat getirmeliyiz. 

)I 0 / .J 0 0 ... / ,.. ;:; ! 
1;::. , .Y' .J J. ,,r.--: .r..J .J Y.Y .J • .J Jr ,, .r. .r. ,y ,.., / / ,,,. ,....,... 

1-=<-, _,.. .J ,. .r-""' , ;,J •. .J .r .J u-::'. • J_,J .J ,,,. ,,..,,,. ,,.. / / ,,.. ... ..... / ,,.. / / 

cli l2i ....Ji ..lli, c;JG, ....Ji ..lli ,, u-: , , .J, , 

ffi\j ,;k_J1 _r. J)j 
uf ;.j,j ,fa.1 YW. µj ,_;;..!\ / ,,. \,,_.: / >- '-.;. / 

,,,. l ,... ,... 

µ1 Jkij ,:_>.iJlj J, }J5dl5 

, , , 
)I of ,,,. oi;. )I of- ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. o ,,,. ,... o 

Ul1' c;')W, Ul\ Ull G....A..;,- l;' \-!. I\ .J , , , ,., .J J-4.J -:. '--.) .J 

J, 91k J, f 
J '. r.s i.; I<'. c;;\-j .. 1d1 ..::.,it;.L: l.J'I-' ,.J.r ,.J .J r..r , r , , r..r , ..r, , , ..n-' , . .J-4"' • r 

11- / ,,,. / 

12-: \-: \-: ·\J'1 "f. . ) .J .J , .)' ..r: • 
/ / ,,,. / / 

12 "Ey varhg1yla varhg1m1z1 aydmlatan, gozlerimize nurlar serpip bizi nefsin karan-
hklanndan kurtaran Rahmeti Sonsuz Rabbimiz! Ar§-1 Azim'den Kur'an-1 Hakim'i 
iizerine indirdigin nurani zata, yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed' e 
(sallallahu aleyhi ve sel/em) iimmetinin iyilikleri adedince, milyonlarca salat ve milyon-
larca selam olsun! 
Peygamberligini Tevrat, ind! ve Zebur'un miijdeledigi, irhasatm (dogumundan 
hemen once ve dogumu amnda meydana gelen harikulade hallerin), cinlerin 
hatiflerinin, insanhk aleminden Allah dostlarmm ve kahinlerin haber verdigi, bir 
i§aretiyle aym pan;aland1g1 Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve 



296 SOZLER 

Suaat-z Marifetii'n-Nebf admdaki Turkc;e bir risalede; On Do-
kuzuncu Mektup'ta ve bu Soz'de klsaca i§aret ettigimiz Resul-u 
Ekrem'in (aleyhissa/dta vesse/am) peygamberlik delillerini beyan et-
mi§tim. Hem o risalede Kur'an-1 Hakim'in mucizelik yonleri de 
ozet §eklinde anlahlm1§h. Yine Lemaat admda Turkc;e bir risalede 
ve Yirmi Be§inci Soz'de Kur'an'm kirk yonden mucize oldugunu 
klsaca gosterip o yonlere i§aret etmi§tim. 0 kirk yonden, yalmz 
Kur'an'm nazmmdaki belagati, i§aratu'l-i'caz admdaki Arapc;a bir 
tefsirde, kirk sayfada yazm1§hm. ihtiyacm varsa §U lie; kitaba mura-
caat edebilirsin. 

ON DORDUNCU 

Mucizeler kaynag1 ve en buyuk mucize olan Kur'an-1 Hakim, 
Resul-u Ekrem'in (aleyhissaldta vesselam) peygamberligi ile Cenab-1 
Hakk' m birligini ve tekligini o derece kesin ispat ediyor ki, ba§ka delile 
ihtiyac; blrakm1yor. Biz de onun tarifine ve tenkit konusu yapilm1§ bir 
iki parlak mucizelik yonune i§aret edecegiz. 

i§te, Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-1 Hakim, 
• bu yuk kainat kitabmm ezeli bir tercumesi. .. 
• Cenab-1 Hakk'm isimlerinin §U yeryuzu ve gok sayfalarmda sak-

h hazinelerinin ka§ifi ... 
• Hadiselerin gorunen yuzu altmda gizli hakikatlerin anahtan ... 

sellem) i.immetinin nefesleri adedince, milyonlarca salat ve selam olsun! 
Davetine aga<:;larm ko§UP geld@; duas1yla yagmurun hemen iniverdigi; s1caktan 
korumak i<:;in bulutlann kendisine golge yaphg1; bir ol<:;ek yiyecegiyle yi.izlerce insa-
nm doydugu; parmaklannm arasmdan i.i<:; defa Kevser gibi sularm <:;aglad1g1; avu<:;-
larmm i<:;indeyken <:;akil ta§larmm ve topragm Allah'1 tesbih ettigi; onun hi.irmeti-
ne Allah'm kertenkeleyi, ceylam, kurdu, aga<:; ki.ihlgi.ini.i, ke<:;inin zehirli bacagm1, 
deveyi, dag1, ta§t ve agac1 konu§turdugu, Mirac'm ve "Resul'i.in gozi.i ba§ka yana 
kaymadt (ki, gbrdi.igi.ini.i yanh§ gbrmi.i§ olsun), gbrebileceginin otesine ybnelmedi 
(ki, bir serap g6rmi.i§ olsun)."* ayetinin mazhan olan Efendimiz ve 
Hazreti Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sel/em), indirilmesinden bu yana Kur'an'1 
okuyan her bir kirnsenin okudugu her bir kelirnenin hava dalgalarmm aynalarmda 
Rahman'm izniyle surete bi.iri.inen bi.iti.in kelimeleri ve bi.iti.in harfleri adedince, 
milyonlarca salat ve selarn olsun. 
Bi.iti.in bu salavatlarm her biri hi.irmetine bizi bagi§la, ey ilah1m1z, bize merhamet et, 
arnin, amin, amin ... " 

· Necm suresi, 53/l 7. 
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• gortinen alemin perdesi arkasmdaki gayb aleminden gelen 
Rahmani ltituflann ve ezeli hitabm hazinesi... 

• islam aleminin manevi gune§i, temeli, dayanag1, ahiret alemle-
rinin haritas1. .. 

• Cenab-1 Hakk'm Zat'mm, s1fatlanmn ve icraatmm §erh edicisi, 
a<:;ik bir tefsiri, konu§an bir delili, parlak bir terctimam ... 

• insanhk aleminin terbiyecisi, hakiki hikmet kaynag1, rehberi 
ve hidayet vesilesi. .. 

• Hem bir hikmet ve §eriat kitab1. .. 
• Hem bir dua ve kulluk kitab1. .. 
• Hem bir emir ve davet kitab1. .. 
• Hem de bir zikir ve marifet (Allah'1 tamma) kitab1dir. 
i§te Kur'an, bunun gibi, btittin manevi ihtiya<;lara hitap eden bir 

kitap, <;e§itli yol ve me§replerden evliya ve s1dd1klann, asfiya13 ve haki-
kati ara§bnp delilleriyle bilen zatlarm her birinin me§rebine lay1k birer 
risale ortaya koyan mukaddes bir ktituphanedir. 

Kur'an'm kusur zannedilen tekrarlarmdaki mucizelik pa-
riltisma bak: 

Kur'an hem bir zikir hem bir dua hem de bir davet kitab1 oldu-
gundan, i<;indeki tekrarlar gtizeldir, hatta gerekli ve daha beligdir. 
Bunu kusur zannedenlerin dti§tindtigti gibi degil... Zira zikrin husu-
siyeti, tekrar ile nurlandirmastdir. Duanm hususiyeti, tekrar ede ede 
istekteki 1sran ortaya koymaktir. Emir ve davetin geregi ise tekrar ile 
peki§tirmektir. 

Hem herkes, her vakit Kur'an'm tamamm1 okumaya gti<; yetire-
mez, fakat <;ogu kez bir sure okuyabilir. Onun i<;in, Kur'an'daki en 
mtihim maksatlar bir<;ok uzun surede beyan edilerek her bir sure kti-
<;tik birer Kur'an htikmtine ge<;mi§tir. Demek ki, hi<; kimseyi mahrum 
etmemek i<;;in tevhid, ha§ir ve Hazreti Musa' nm k1ssas1 gibi baz1 mese-
leler tekrarlanmt§br. 

Hem bedenin ihtiya<;lan gibi, manevi ihtiya<;lar da <;e§itlidir. Ba-
z1sma insan her nefeste muhta<;ttr; cisme hava, ruha Hu gibi. .. Ba-
z1sma her saat ihtiya<; duyar; gibi. .. Demek, ayetlerin tekran, 

13 Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
14 Allah'm ad1yla. 
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ihtiyac:;larm yinelenmesinden ileri gelmi§tir ve bu ihtiyaca i§aretle insa-
m uyandmp te§vik etmek, onun manevi arzulanm ve i§tahm1 harekete 
gec;irmek ic;indir. 

Hem Kur' an, tesis edicidir; iyiyi ve kotuyu ayiran apac:;1k bir dinin 
(Din-i Mubin'in) esas1 ve §U islam aleminin temelidir. Toplum hayatm1 
duzenler, c:;e§itli tabakalardaki insanlann tekrar edilen sorulanna cevap 
verir. Tesis edene, koydugu esaslan sabit k1lmak i<:;in tekrar laz1md1r. 
Peki§tirmek ic:;in tekrar, teyit ic:;in takrir, 15 tahkik ve yine tekrar gerekir. 

Hem Kur'an oyle buyuk meselelerden ve ince hakikatlerden bah-
sediyor ki, onlan herkesin kalbinde yerle§tirmek ic:;in c:;ok defa farkh 
suretlerde tekrar laz1md1r. 

Bununla beraber, Kur'an'daki bu tekrarlar laf1zlan itiban iledir. 
Yoksa aslmda her bir ayetin pek c:;ok manas1, faydas1, yonu ve taba-
kalan vard1r. Her bir makamda ayn bir mana, fayda ve maksat ic:;in o 
beyanlar tekrar edilir. 

Kur'an'm kainatla ilgili meselelerin bazilanna ustu kapah bir §ekil-
de, klsaca i§aret etmesi ise ir§ada dair parlak bir mucizedir. inkarcilann 
zannettigi gibi tenkit sebebi olamaz ve kusur degildir. 

Soru: "Acaba Kur'an-1 Hakim, neden varhklardan felsefenin 
bahsettigi gibi bahsetmiyor? Baz1 meseleleri 6zet halinde birak1yor; 
baz1sm1 ise herkesin anlay1§1m ok§ayacak, kimsenin hislerini rencide 
etmeyecek, siradan insanlann zihnini yormayacak, a<:;ik ve basit bir 
§ekilde soyluyor." 

Cevap olarak deriz ki: Felsefe hakikatin yolunu §a§Irml§ da 
onun ic:;in ... Gec:;mi§ derslerden ve Soz'lerden elbette anlami§smdir ki, 
Kur'an-1 Hakim §U kainattan, Cenab-1 Hakk'm Zat'm1, s1fat ve isim-
lerini bildirmek ic;in bahsediyor. Yani bu kainat kitabmm manalanm 
anlahp Hahk'm1 tamhyor. Demek, varhklara kendileri i<:;in degil, Yara-
hcilan hesabma bak1yor. Hem herkese hitap ediyor. Felsefe ise var-
hklara kendileri ic:;in bak1yor. Bilhassa ilim sahiplerine hitap ediyor. 
Mademki Kur'an-1 Hakim varhklan deli! yap1yor, oyleyse delilin ac:;1k 
olmas1, herkesc:;e c:;abuk anla§1lmas1 gerekir. 

Hem mademki dogru yola ula§hran Kur'an, insanhgm butun taba-
kalanna hitap eder. insanlann c:;ogu ise avam tabakadand1r. Elbette 

15 Takrir: Yerle§tirme, saglamla§tirma. 
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ir§ad, luzumsuz §eylerin ilstil kapah bir §ekilde, k1saca anlahlmasm1 ve 
ince §eylerin temsille akla yakla§bnlmasm1 ister. Safsata ve yanh§a du-
§ilrmemek ic;in, onlann s1g nazarlarmda a§ikar olan §eyleri luzumsuz, 
belki zararh bir surette degi§tirmemeyi gerektirir. 

Mesela Kur'an, gilne§ ic;in der ki, "Donen bir kandil, bir 
lambad1r." 16 Zira gilne§ten, gilne§in mahiyeti ic;in bahsetmez. Onun 
bir c;e§it intizamm zemberegi ve bir duzenin merkezi oldugunu, o 
intizam ve duzenin ise Sani' in marifetine ayna oldugunu bildirir. 
Evet, Kur'an, 17'5fa "Gilne§ cloner." der. "Doner" tabiriy-
le, k1§-yaz, degi§imindeki kusursuz kudret tasarrufunu 
hahrlabp Sani'in buyuklilgunil anlabr. i§te, bu "donmek" fiilinin 
hakikati ne olursa olsun, kastedilen, nak1§ nak1§ i§lenen ve gorilnen 
intizama tesir etmez. 

Hem Kur'an, der. "Sirac" yani "lamba" tabiriy-
le, alemin bir saray §eklinde yarabld1gm1, ic;indeki e§yanm ise insanlar 
ve canhlar ic;in haz1rlanm1§ ziynetler, yiyecekler ve hayat ic;in gerekli 
§eyler oldugunu; gilne§in de o saray1 aydmlatan itaatkar bir lamba 
mahiyeti ta§1d1gm1 habrlatarak Hahk'm rahmet ve ihsamm anlatir. 

bak, §U sersem ve geveze felsefe ise ne der: 
"Gune§ s1v1 haldeki buyilk bir ate§ kutlesidir. Kendisinden kop-

mu§ clan gezegenleri etrafmda dondurilr. Bilyuklugil §U kadardir, 
mahiyeti §oyledir, boyledir. .. " Ruha korkutucu bir deh§etten, milt-
hi§ bir hayretten ba§ka bir §ey vermez. Gune§ten Kur'an gibi bah-
setmez. 

i§te, ic;i kof, d1§1 gosteri§li felsefi meselelerin ne k1ymette oldugunu 
buradan anla. Onlann gorilnil§teki parlakhgma aldamp Kur'an'm ga-
yet mucizevl beyanma kar§l hurmetsizlik etme! 

Bir Hatirlatma: Arapc;a Risale-i Nur'da On Dordilncil Re§ha'nm 
alt! "katre"si, bilhassa DordO.ncO. Katre'nin alt! "nukte"si, Kur'an-1 
Hakim' in kirk kadar mucizelik yonunden on be§ini bildirir. Onunla 
yetinerek burada k1saca temas ettik. istersen ona milracaat et, bir mu-
cizeler hazinesi bulursun. 

16 Bkz. Yunus suresi, 10/5; Enbiya suresi, 21/33; Furkan suresi, 25/61... 
17 Yasin suresi, 36/38. 
18 "Gilne§i de (1§1g1 kendinden) bir lamba yapti." (Nuh suresi, 71/16) 
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19 Allah1m! Kur'an'1 bizim it:;in her hlrlu derde §ifa, hayahm1zda ve o!Umumuzden soma 
en steak bir arkada§, dunyada cana yakm bir dost, kabirde en samimi arkada§, k1ya-
mette bir §efaat«:;i, sirat lizerinde bir nur, ate§e kar§t 6rhl ve perde, cennette bir yolda§ 
ve buhln hayirh i§lere gohlren rehber ve 6nder eyle. Bullin bunlan bize fazlmla, 
comertliginle, kereminle ve rahmetinle ihsan et, ey kerem sahiplerinin en kerimi ve 
merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz, amin ... 
Allah1m! Furkan-1 Hakim'in indirildigi zata, onun butun al ve ashabma salat ve 
selam eyle, amin, amin ... 


