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Ey arkada§! Bana, namazm belirli be§ vakte2 tahsis edilmesinin hik-
metini soruyorsun. Pek c;;ok hikmetinden yalrnz birine i§aret edecegiz. 

Evet, her namazm vakti, muhim bir degi§imin ba§I, buyuk bir ilahi 
tasarrufun ve o tasarruf ic;;inde her §eyi ku§atan ilahi ihsanlann birer 
aynas1dir. Bu yuzden, Kadir-i Zulcelal'i o vakitlerde daha c;;ok tesbih 
etmek, O'nun buyuklugunu dile getirmek ve hadsiz nimetlerinden iki 
vakit arasmda toplanm1§ olanlara kar§I §li.kur ve hamd demek olan 
namaz 0 vakitlerde emredilmi§tir. $u ince ve derin manay1 bir parc;;a 
anlamak ic;;in be§ "nukte"yi nefsimle beraber dinlemek laz1m ... 

"Haydi, siz ak§ama girerken, sabaha c;ikarken Allah'1 takdis ve tenzih edin, namaz 
kilm. Goklerde ve yerde hamd, giizel ovgii O'na mahsustur. ikindi vaktinde de, 
ogleye girerken de O'nu takdis ve tenzih edin, namaz kilm." (Rum suresi, 30/17-
18). Burada serlevha yap1lan bu iki ayetin, be§ vakit namaza i§aret ettigine <lair 
bkz. Abdurrezzak, e/-Musannef 1/454; Abdurrezzak, Tefsiru's-San'dni 3/103; et-
Taberi, Cdmi'u'/-Beydn 21/29; et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Kebir 10/247; el-Hakim, 
el-Mustedrek 2/445; el-Beyhaki, es-Sunenu'/-Kubrd 1/359. 
Namazm be§ vakit olarak farz kilmd1gma <lair bkz. Buhari, zekdt l, 41, 64, megdzf 
60, tevhid l; Muslim, fmdn 8, 29, 31, 259, mesdcid 166; Tirmizi, zekdt 2, 6; Ebu 
Davud, saldt l, 9, vitr 2, zekdt 5; Nesai, sa/at 1, 4, 6, szydm 1, fmdn 23, zekdt l, 
46; ibn Mace, ikdmeta's-saldt 194, zekdt l; Darimi, tahdret l, ezan 208, zekdt l; 
Muvatta, sefer 94; Musned 1/233. 
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BiRiNCi NUKTE 

Namazm manas1, Cenab-1 Hakk'1 tesbih etmek, O'nun yiiceligini 
ilan ve O'na §iikretmektir. Yani, celaline kar§l sozle ve fiilen "Siib-
hanallah" deyip O'nu takdis etmek. .. Kemaline kar§l sozle ve amelle 
"Allahu Ekber" deyip yiiceligini ilan etmek. .. Cemaline kar§l da kalb, 
di! ve bedenle "Elhamdiilillah" deyip §iikretmektir. 

Demek ki, tesbih, tekbir ve hamd, namazm <;ekirdekleri hiikmiin-
dedir. 0 yiizden bu ii<; §ey, namazm biitiin hareket ve zikirlerinde 
bulunur. Bu sebeple de namazdan sonra onun manasm1 kuwetlendir-
mek i<;in §U miibarek kelimeler, otuz ii<;er defa tekrar edilir.3 Namazm 
manas1, i§te §U ozJii ifadeJerJe per<;inJenir. 

iKiNCi NUKTE 

ibadetin manas1, kulun Cenab-1 Hakk'm huzurunda kendi kusuru-
nu, aczini ve faknm goriip O'nun kusursuz rububiyetinin, kudretinin 
ve rahmetinin oniinde hayret ve muhabbetle secde etmesidir. Yani 
rububiyetin saltanab, nasil kullugu ve itaati isterse, onun kutsiyeti ve 
pakhg1 da kulun kendi kusurunu goriip istigfar ile Rabbinin biitiin nok-
sanhklardan uzak, dalalet ehlinin bah! fikirlerinden miinezzeh ve yiice, 
kainatm biitiin kusurlanndan mukaddes ve annml§ oldugunu "Siib-
hanallah" tesbihi ile ilan etmesini ister. 

Hem rububiyetin kusursuz kudreti, kulun kendi zayifhgm1 ve biitiin 
yaratilm1§larm aczini gorerek, Samed Yarabcmm kudretinden tecelli 
eden eserlerdeki ihti§am kar§1smda hayranhk ve hayret i<;inde "Allahu 
Ekber" deyip tevazu ile riikua gitmesini, O'na s1gmmasm1 ve tevekkiil 
etmesini ister. 

Rububiyetin sonsuz rahmet hazinesi ise kulun kendi ihtiyac1 ile bii-
tiin yaratilm1§larm faknm, ihtiya<;lanm talep ve dua lisamyla bildirme-
sini, Rabbinin ihsan ve nimetlerini "Elhamdiilillah" diyerek §iikiir ve 
sena ile ilan etmesini ister. 

Demek, namazm fiilleri ve sozleri, bu manalan i<;eriyor ve namaz 
i§te bunlar i<;in Allah tarafmdan emir buyrulmu§tur. 

Bkz. Muslim, mesacid 144, 146; Tirmizi, deavat 25; Nesai, sehv 92; ibn Mace, 
ikametii's-salat 32. 
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O<;ONCU NUKTE 

Nasti ki insan, §U buyuk alemin kuc;ultulmil§ bir misali ve Fatiha 
sO.resi, §U §am yuce Kur'an'm nurlu bir timsali ise namaz da butun 
ibadetleri ic;ine alan nuranl bir fihrist ve butun varhklann kendi-
lerine has renk renk, turlu turlu ibadetlerine i§aret eden kutsl bir 
haritad1r. 

DORDUNCU NUKTE 

Nasti ki, bir saatin saniye, dakika, saat ve gunlerini sayan miller 
birbirine bakar, birbirine benzer ve birbirinin hukmunu ahr. Aynen 
oyle de, Cenab-1 Hakk'm koca bir saati olan §U dunyamn saniyeleri 
hukmundeki gece ile gunduz, dakikalan sayan seneler, saatleri sa-
yan insan omrunun tabakalan ve gunleri sayan kainatm omrunun 
devirleri birbirine bakar ve birbirini hahrlahr. 

Mesela sabah vakti, gune§in dogu§una kadar, ilkbahar zamanma, 
insanm anne karnma dil§tligu anlara ve gokler ile yerin alh gun suren 
yarahh§mm birinci gunune benzer. 0 zamanlardaki ilahl icraah akla 
getirir. 

Ogle vakti, yaz mevsiminin ortasma, genc;ligin zirvesine ve dun-
yanm omru ic;inde insanm yarahld1g1 devre benzer ve i§aret eder. 
Onlardaki rahmet tecellilerini ve nimetin bereketini hahrlahr. 

ikindi vakti, guz mevsimine, ihtiyarhk c;agma, Ahirzaman 
Peygamberi'nin (aleyhissa/oW vesse/am) saadet asnna benzer. 0 za-
manlardaki ilahl tecellileri ve Rahmani nimetleri akla getirir. 

vakti, guz mevsiminin sonunda pek c;ok canlmm goc;up 
gitmesini, insanm vefatm1, dunyanm k1yamet esnasmda harap olu-
§Unu akla getirerek Cenab-1 Hakk'm celalinin tecellilerini gosterir ve 
insam gaflet uykusundan uyandmr, ikaz eder. 

Yatsi vakti, karanhgm, siyah kefeni ile gunduzun butun izlerini 
ortmesini; hem kt§ln, beyaz kefeniyle olmli§ yeryuzunu kaplamasm1; 
hem vefat etmi§ insandan geriye kalan eserlerin de yok olup unutu-
lu§ perdesi altma girmesini; hem de imtihan yeri olan bu dunyanm 
tamamen kapanacagm1 hahrlatarak Kahhar-1 Zulcelal'in ha§metli ta-
sarruflanm ilan eder. 
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Gece vakti ise hem k1§1, hem kabri, hem berzah alemini akla ge-
tirerek insan ruhunun rahmet-i Rahman' a ne kadar muhtac:; oldugunu 
hatirlahr. 

Ve gece teheccud namazmm,4 kabir gecesinde ve berzah karan-
hgmda ne kadar ltizumlu bir l§lk oldugunu gosterir, insam ikaz eder. 
Btittin bu degi§imler ic:;inde nimetlerin ast! sahibi Cenab-1 Hakk'm 
sonsuz nimetlerini hatirlatip O'nun hamd ve senaya ne derece lay1k 
oldugunu bildirir. 

ikinci sabah ise ha§ir sabahm1 hatirlatir. Ev et, §U gecenin sabah1 
ve §U ki§m bahan ne kadar akla uygun, gerekli ve kesinse, ha§ir sabah1 
ve berzahm bahan da o kesinliktedir. 

Bu vakitlerin her biri, mtihim bir inkt!abm ba§t oldugu ve btiytik 
degi§imleri hat1rlatt1g1 gibi,5 Samed olan Cenab-1 Hakk'm kudretinin 
her gun gortilen btiytik icraatlarmm i§aretiyle, senelik, asirhk ve bin 
senelik kudret mucizelerini ve rahmet hediyelerini de hattrlattr. Demek 
ki, as1! yarabh§ vazifesi, kullugun esas1 ve kati bir bore:; olan farz namaz, 
§U vakitlere lay1kttr ve daha c:;ok yaki§tr. 

NUKTE 

insan, yarahh§t itiban ile gayet zay1ftir. 6 Halbuki her §ey ona ili§ir, 
tesir eder ve onu tizer. Hem insan gayet acizdir. Halbuki belalan ve 
dti§mam pek c:;oktur. Hem gayet fakirdir. Oysa ihtiyac:;lan c:;ok fazla-
dir. Hem tembel ve kuvvetsizdir. Halbuki hayatm ytiktimltiltikleri ga-
yet agirdir. insan olU§U, onu kainatla alakadar etmi§tir. Oysa sevdigi, 
dostluk kurdugu §eylerin yak olup gitmesi ve onlardan aynhk, insam 
stirekli incitir. Akh ona ytiksek maksatlar ve baki meyveler gosterir; 
fakat eli k1sa, omrti az, iktidan ve sabn sm1rhd1r. 

4 

i§te bu vaziyetteki bir ruhun, sabah vaktinde bir Kadir-i Ztilcelal'in, 

Karanhkta namaza yonelenlerin tam bir nura kavu§acaklanna <lair bkz. Tirmizi, 
mevakftu's-salat 51; Ebu Davud, salat 49; ibn Mace, mesacid 14. 
Mesela Peygamber Efendimiz (sal/al/ahu aleyhi ve se/lem), Tevrat ehlinin Tevrat'la giln 
ortasma kadar, Hiristiyanlann da incil'le ikindi vaktine kadar amel ettiklerini belirt-
mi§, onceki ummetlere nazaran kendi ummetinin omrunu de ikindi vakti ile gilne§in 
batmas1 arasmdaki muddete benzetmi§tir: Buhari, mevakftii's-salat 17, enbiya 50, 
fezailu'/-Kur'an 17, tevhid 31, 47; Tirmizi, edeb 82; Musned 2/121, 124, 129. 
Bkz. "insan hilkat<:;e zayif yaratilm1§tlr." (Nisa suresi, 4/28) 
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bir Rah!m-i Zulcemal'in dergahma namaz ve dua ile mi.i.racaat edip 
halini bildirmesinin, yard1m ve medet istemesinin ne kadar gerekli ve 
onundeki gunduz aleminde ba§ma gelecek, omzuna yi.i.klenecek i§-
lere, vazifelere tahammi.i.l ic:;in ne kadar li.i.zumlu bir dayanak noktas1 
oldugu a9kc:;a anla§thr. 

Ogle vakti ki, gi.i.ne§in en tepeye c:;1k1p gi.i.nun ak§ama meyletme-
ye ba§lad1g1, insanm gunluk i§lerin yogunlugundan ve me§guliyetle-
rinden bunald1g1 gec:;ici bir istirahat zamamdir, insan ruhu fani di.i.n-
yanm gec:;ici ve agir i§lerinin verdigi gaflet ve sersemlikten teneffi.ise 
ihtiya<:; duyar ve ilah! nimetler gori.i.ni.i.r. 

Ruhun o bask1dan kurtulup, gafletten s1ynhp, manas1z ve fani §eyler-
den uzakla§IP Kayyum-u Baki'nin, nimetlerin as1l sahibi olan Cenab-1 
Hakk'm dergahmda el baglamas1; buti.i.n nimetlerine §i.i.ki.i.r ve hamd 
edip O'ndan yard1m dilemesi; celali ve bi.i.yi.i.klugi.i. kar§tsmda rukO. ile 
aczini ortaya koymas1; claim! kemaline ve benzersiz cemaline kar§t sec-
de edip hayretini, muhabbetini ve farkmda oldugu ki.i.c:;i.ikli.igi.ini.i ilan 
etmesi demek olan ogle namazm1 kilmanm, ne kadar gi.i.zel, ne kadar 
ho§, li.izumlu ve mi.inasip oldugunu anlamayan insan, insan degil. .. 

ikindi vakti ki, hazin gi.iz mevsimini, ihtiyarhgm mahzun halini 
ve elemli ahirzaman mevsimini hatirlatir. Hem gi.inli.ik i§lerin netice-
lendigi, hem o gun mazhar olunan saghk, selamet, hayirh hizmetler ve 
ba§ka ilahi nimetlerin bi.i.yi.i.k bir yekO.n te§kil ettigi, hem koca gi.ine§in 
batmaya meyletmesinin i§aretiyle insanm di.i.nyada bir misafir memur 
oldugunun, her §eyin gec:;iciliginin ve karars1zhgmm ilan edildigi za-
mandir. 

Ebediyeti isteyen, onun ic:;in yaratilan, ihsana kulluk eden ve ayn-
ltktan elem c:;eken insanm, abdest ahp §U vakitte ikindi namazm1 ktlmak 
ic:;in Kad!m-i Baki ve Kayyum-u Sermedl'nin dergahmda ic:;ini dokmesi, 
daimi ve sonsuz rahmetinin iltifatma s1gm1p O'nun hesaps1z nimetleri-
ne kar§t §i.i.ki.ir ve hamd ile rubO.biyetinin izzeti kar§tsmda ki.i.c:;i.ikli.igi.i.ni.i.n 
idraki i<:;inde ri.ikO.a gitmesi, ebed! u!O.hiyetine kar§t kendi ki.ic:;i.ikli.igi.ini.i. 
bilerek secde etmesi ve hakiki bir teselli, bir ruh ferahhg1 bulup yi.i.ce 
huzurunda tam bir kulluk §UUru ic:;inde ikindi namazm1 k1lmas1 ne kadar 
yi.ice bir vazife, ne kadar munasip bir hizmettir, bir yarahh§ borcunu 
6demek ve c:;ok ho§ bir saadet elde etmektir, insan olan anlar. 
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Akfam vakti ise ki§m ba§lang1cmda yaz ve gilz alemindeki naze-
nin ve gilzel varhklarm hazin bir veda i<_;inde kaybolup gittigi zamam 
andmr; insanm vefabyla butiin sevdiklerinden elemli bir §ekilde aynhp 
kabre girecegi zamam habrlabr. Hem dunyanm sekerat7 zelzelesi i<_;in-
de olilmilyle, ilzerindeki her §eyin ba§ka alemlere g6<_;ecegini ve bu 
imtihan yerinin lambasmm s6ndur11lecegini hatirlahr; yok olup giden 
sevgililere taparcasma baglananlan §iddetle ikaz eder. 

i§te ak§am namaz1 i<_;in, boyle bir vakitte, yaradil1§1 geregi yilzilnil 
arzuyla bir Cemal-i Baki'ye donen, O'na ayna olan insan ruhu, §U bil-
yilk i§leri yapan ve bu koca alemleri <_;ekip <_;eviren, degi§tiren, varhg1-
nm ba§lang1c1 ve sonu bulunmayan Kadim ve Baki Zat'm yilce ar§ma 
yonelir. Bullin fanilerin ilstiinde "Allahu Ekber" diyerek onlardan elini 
<;ekip Mevla'ya hizmet i<_;in el baglar ve Daim-i Baki'nin huzurunda 
k1yam edip "Elhamdillillah" der. O'nun kusursuz kemaline, benzersiz 
cemaline, sonsuz rahmetine kar§I hamd ve sena edip 
80: < demekle, yard1mc1ya ihtiya<_; duymayan rubO.biyetin'e, ortaks1; 
ulO.hiyetine, vezirsiz saltanatma kar§I kullukta bulunur ve O'ndan yar-
d1m diler. Hem nihayetsiz bilyilklilgu, smirsIZ kudreti ve kusursuz izzeti 
kar§1smda r11k0.a gidip butiin kainatla beraber zay1fhgm1 ve aczini, fak-
nm ve kil<.;ilklugilnil ortaya koymakla diyerek Yuce 
Rabbini tesbih eder. Hem Zat'mm daimi gilzelligine, degi§mez, kutsi 
s1fatlarma, mutlak ebediligine kar§I secde edip hayret i<_;inde kendi kil-
<_;ilklilgunil bilmekle, Allah'tan ba§ka her §eyi terk edip muhabbetini, 
kullugunu ilan etmekle ve butiln fanilere bedel bir Cemil-i Baki, bir 
Rahim-i Sermedi bulup 10 \J1 demekle baki ve kusurdan 
milnezzeh Yilce Rabbini takdis eder. 

8 
Sekerat: Oliim am, can «eki§me. 
"(Haydi oyleyse deyiniz:) Yalrnz Sana ibadet eder, yalrnz Senden medet umanz." 
(Fatiha suresi, 1/5) 
"Biiyiik ve yiice Rabbimi her tiirlii noksandan tenzih ederim." Peygamber 
Efendimiz'in (sallallahii aleyhi vesellem), namazm riikuunda bunu ii« defa soyledigine 
<lair bkz. Muslim, sa/dta'l-miisdfirin 203; Tirmizi, saldt 79, vitr 19; EbQ Davud, saldt 
147; Nesai, iftitdh 77, tatbfk 9, 25, 74, 86, k1ydmii'/-ley/ 25; ibn Mace, ikdmetii's-
saldt 20; Darimi, ezan 69; Miisned 1/371, 5/382, 384, 389, 394, 397, 398, 400. 

10 "En yiice olan Rabbimi her tiirlii noksandan tenzih ederim." Peygamber 
Efendimiz'in (sallallahii aleyhi ve sellem), namazm secdelerinde ii« defa bunu soyledigi 
de yukanda belirtilen kaynaklarda ge«mektedir. 
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Sonra te§ehhiide oturup biitiin mahlukatm miibarek selam ve du-
alanm, tertemiz salavatlanm kendi adma, varhgmm ba§lang1c1 ve sonu 
olmayan o Cerni! ve Celil Zat'a hediye eder ve Resul-u Ekrem'ine 
selam ile baghhgm1 yeniler. Emirlerine itaatini gostererek imamrn ta-
zelemek ve nurlandirmak ic;in §U kainat saraymdaki hikmetli intizam1 
seyredip Sani-i Ztilcelal'in birligine §ahitlik eder. 

i§te, rububiyet saltanatm1 ilan ve Allah'm raz1 oldugu §eyleri teb-
lig eden, kainat kitabmm ayetlerinin terctimarn olan Muhammed-i 
Arabl'nin (aleyhissa/atii vesse/am) peygamberligine §ehadet demek olan 
ak§am namazm1 kilmanm ne kadar ho§, temiz bir vazife, ne kadar 
aziz, lezzetli bir hizmet, ne gtizel bir kulluk, ne kadar ciddi bir hakikat 
ve bu fani misafirhanede bekaya yaki§ir bir sohbet, siirekli bir saadet 
oldugunu anlamayan insan, nasil insan olabilir? 

Yatsi vaktinde, gtindtiztin ufukta kalan izleri de kaybolup gece 
alemi kainab kaplar. 

nJltJlj J=ll1 < olan Kadir-i Ztilcelal'in o beyaz sayfay1 siyah bir 
sayfa'ya c;evirmesini, Rabbani tasarrufuyla yaz mevsiminin stislti, ye§il 
sayfasm1 ki§m soguk, beyaz sayfasma donti§tiirmesini ve 
12_rijlj olan Hakim-i Ziilkemal'in ilahl icraatm1 habrlabr. 

, Hem oltimti ve hayab yaratan Cenab-1 Hakk'm,13 zamanm ak1-
§tyla kabir ehlinden geriye kalan eserlerin §U dtinyadan silinip tama-
men ba§ka aleme gec;mesindeki icraatm1 andmr. Yerlerin ve goklerin 
Hahk'mm14 §U dar, fani ve k1ymetsiz diinyanm deh§etli bir sonla tama-
men harap olmasmdaki ve geni§, baki, muazzam ahiret aleminin orta-
11 "Gece ve giindiizii birbiri ardmca <;eviren" (Bu lafiz Nur suresinin 44. ayetinin 

ifadesidir). 
12 Giine§i ve ay1 emri altmda tutan. 
13 Cenab-1 Hakk'm (celle cela/Uh), oliimiin ve hayatm yarattc1s1 olduguna dair bkz. 

Miilk suresi, 67/2. 
14 Cenab-1 Hakk'm (cel/e cela/Uh), yeryiiziiniin ve goklerin yarattc1s1 olduguna dair bkz. 

Bakara suresi, 2/164; Al-i imran suresi, 3/190, 191; En'am suresi, 6/1, 73; A'rat 
suresi, 7/54; Tevbe suresi, 9/36; Yunus suresi, 10/3, 6; Hud suresi, 11/7; ibrahim 
suresi, 14/19, 32; Hier suresi, 15/85, Nahl suresi, 16/ 3; isra suresi, 17/99; Kehf 
suresi, 18/51; Furkan suresi, 25/59; Nern! suresi, 27/60, Ankebut suresi, 29/44, 
61; Rum suresi, 30/8, 22; Lokman suresi, 31/25; Secde suresi, 32/4; Yasin suresi, 
36/81; Ziimer suresi, 39/5, 38; Mii'min suresi, 40/57; $lira suresi, 42/29; Zuhruf 
suresi, 43/9; Duhan suresi, 44/38; Casiye suresi, 45/22; Ahkaf suresi, 46/3, 33; Kaf 
suresi, 50/38; Hadid suresi, 57/4; Tegabiin suresi, 64/3. 
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ya <;;tkt§mdaki ha§metli tasarruflanm ve gtizelligini gosteren tecellilerini 
akla getirir. 

Hem §U kainatm gerc;:ek Malik'inin ve Mutasarnf'mm, hakiki Ma-
bud'unun ve Mahbub'unun ancak gece ile gtindtizti, kt§ ile yaz1, dtin-
yay1 ve ahireti, bir kitabm sayfalan gibi kolayca c;:eviren, yaz1p bozan, 
degi§tiren bir Zat ve btittin bunlara htikmeden bir Kadir-i Mutlak ola-
bilecegini ispat eden bir vakittir. 

i§te s1mrs1z bir acz ic;:inde, zay1f, fakir, muhta<;;, gelecegin sonsuz ka-
ranhklanna dalan ve hadiseler ic;:inde c;:alkalanmakta olan insan ruhu-, -
nun, yats1 namazm1 kilmak i<;;in §U vakitte Hazreti ibrahim gibi -J 

deyip varhgmm ba§lang1c1 ve sonu olmayan ve 
Mahbub'unun dergahma namaz ile iltica etmesi. .. 

fani alemde ve ge<;;ici omtirde, karanhk dtinyada ve karan-
hk istikbalde, bir Bakl-i Sermedl'ye yakanp bir parc;:ac1k baki soh-
bet, birkac;: dakikac1k baki omur ic;:inde, dunyasma nur serpecek, 
istikbalini aydmlatacak, varhklarm ve sevdiklerinin kendisini terk 
edip gitmesinden ve yoklugundan dogan yaralarma merhem stire-
cek olan Rahman-1 Rah!m'in rahmetinden gelen lutuflan ve hidayet 
nurunu gortip istemesi. .. 

Hem kendisini bir sureligine unutan ve gizlenen dunyay1 birakip 
dertlerini kalbinin aglamas1yla Cenab-1 Hakk'm rahmet dergahma 
dokmesi, hem ne olur ne olmaz diyerek olume benzeyen uykuya16 

ge<;;meden once son kulluk vazif esini yap1p gtinluk amel defterini guzel 
bir son ile baglamak ic;:in namaza durmas1. .. 

Fani olan butun sevdiklerine bedel, baki bir Mabud'un ve 
Mahbub'un; dilencilik ettigi buttin acizlere bedel, bir Kadir-i Kerlm'in 
ve korkusundan titredigi butun zararh §eylerin §errinden kurtulmak 
ic;:in bir Hafiz-i Rahlm'in huzuruna <;;1kmas1. .. 

Hem namaza Fatiha ile ba§layarak, bir §eye yaramayan, yerinde 
olmayan, kusurlu, aciz varhklan 6vmeye ve onlara minnettarhga bedel, 

15 "(Gece bastmnca ibrahim bir y1ld1z gbrdu, '[iddiamza gore] Rabbim budur!' dedi. 
Yild1z sonunce de) 'Ben oyle s6rn1p batanlan (tann diye} sevmem' (dedi}." (En' am 
suresi, 6/7 6) 

16 "Uyku, olumun karde§idir." manasmdaki hadis ic,;in bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'l-
Evsat 8/342; el-Beyhaki, $uabu'l-iman 4/183; ibnu'l-Mubarek, ez-Zuhd s. 79; ibn 
Ebi As1m, ez-Zuhd s. 9; ed-Deylemi, el-Musned 3/494, 4/309. 
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mutlak kemal ve zenginlik sahibi, Rahim ve Kerim olan Alemlerin 
Rabbini medh u sena etmesi ... 

hitabma yukselerek kuc;uklugune, hic;ligine ve kimsesizli-
gine Ezel ve Ebed Sultam olan Din Gununun Sahibi'ne bag-
lamp §U kainatta nazh bir misafir ve muhim bir memur makamma 
ula§mas1, 18.:j. demekle kainattaki butun yaratilm1§lar 
adma o buyuk kendi dilleriyle yaptiklan ibadetleri ve dualan 
O'na arz etmesi. .. 

Hem 191;J 'd1 demekle, istikbal karanhg1 ic;inde ebedl 
saadete giden nuranl yo! olan s1rat-1 mustakime ula§may1 istemesi. .. 

Hem o vakitte uykuya dalm1§ bitki ve hayvanlar gibi, gizlenmi§ gu-
ne§lerin, uyamk yild1zlarm da birer asker misali emrine amade oldugu 
ve onlan bu dunya misafirhanesine birer lamba ve hizmetkar yapan 
Zat-1 Zulcelal'in buyuklugunu du§tinup "Allahu Ekber" diyerek rukua 
varmas1. .. 

Hem her varhgm buyuk dairedeki secdesini, yani §U gecede uyu-
yan canhlar gibi her sene ve her as1rdaki butun varhklarm, hatta 
yeryuzunun, dunyanm, birer duzenli ordu, birer itaatkar asker gi-
bi kulluk vazifesinden 200 fa :} emriyle terhis edildigi, yani gayb 
alemine gonderildigi zaman, son derece intizam ile kaybolup gitme 
esnasmda, gurub21 seccadesinde "Allahu Ekber" diyerek secde ettik-
lerini dil§Linmesi. .. 

Hem 0 fa :} emrinden gelen bir dirili§ sedas1 ve ikaz ile bitkilerin 
baharda k1smen aym, k1smen benzer §ekilde diriltilip Mevla'ya hizmet 
ic;in emre haz1r olmalan gibi, insanm da onlara uyarak o Rahman-1 
Zulkemal'in, Rahi'm-i Zulcemal'in huzurunda hayretle kan§ik bir mu-
habbet, beka esintili bir mahviyet ve izzetli bir tevazu ic;inde "Allahu 
Ekber" deyip secdeye gitmesi, bir tur miraca c;1kmak manasma gelen 
yats1 namazm1 kilmas1 ne kadar ho§, ne kadar guzel, §irin, yuksek, aziz 

17 "Yalmz Sana ibadet ederiz."(Fatiha suresi, 1/5) 
18 "(Haydi oyleyse deyiniz:) Yalmz Sana ibadet eder, yalmz Senden medet umanz." 

(Fatiha suresi, 1/5) 
19 "Bizi dogru yola (Sana dogru varan yola) ilet." (Fatiha suresi, 1/6) 
20 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 

2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En' am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40; Meryem 
suresi, 19/35; Yasin suresi, 36/82; Mu'min suresi, 40/68) 

21 Guruh: Batma, gbzden kaybolma. 
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ve leziz, ne kadar makul ve munasip bir vazife, bir hizmet, bir kulluk 
ve ciddi bir hakikattir, elbette anladm. 

Demek, §U be§ vaktin her biri, buyuk birer ink1labm i§aretleri, geni§ 
Rabbanl craatmm izleri ve her §eyi ku§atan ilahl nimetlerin alametleri 
oldugundan, bon;;: ve zimmet olan farz namazm o zamanlara tahsis 
edilmesi son derece hikmetlidir. 

22 "Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32) 

23 Allah1m, kullarma Seni nasil tamyacaklanm ve Sana nasII kulluk edeceklerini i:ig-
retmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek ilzere kainat kitabmm ayetlerinin ter-
cilmam ve kullukla senin rubO.biyetinin cemaline bir ayna olarak gi:inderdigin zata, 
onun bi.itiln al ve ashabma salat ve selam et. Bize ve erkek-kadm biitiln milminlere 
merhamet et. Rahmetine gilveniyoruz, kabul buyur ey merhametlilerin en merha-
metlisi Rabbimiz. 


