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.
TAKRiZ

Elinizdeki kitap, bir ihtiyacı karşılamak için yazılmıştır. Bu ihtiyaç uzun
zamandan beri kendini hissettirmekteydi. Şöyle ki: Risale-i Nur Külliyatı'ndaki
ayet ve hadislerin mealleri, şerhleri, nüzôl sebepleri, Külliyatta içinde geçtiği
mevzu ile alakası v .b. noktalar okuyucunun merakını mücib olmaktaydı.

Bu ihtiyaca cevap vermek için bazı kimseler, bilhassa hadisler ile ilgili olarak
toplama ve tahriç faaliyetlerine başlamışlardı. Bunlardan birisi de bendim. Bu gaye
ile bazı hazırlıklar yaptım ve hatta çalışmalara da başlamıştım. Fakat sayın
müellifin çalışmalarını görünce, takdir ettim ve bu konudaki çalışmalarımı
bıraktım.

* * *

Kitab üç kısımdan meydana gelmiştir ve her kısım ayn bir ihtiyacı karşılamak
tadır. Şöyle ki:

A) Ayet-i Kerimeler;

a) Külliyatta geçen ayet-i kerimelerin tam metinlerini öğrenmek bir ihtiyaç
olabilir. Çünki bazen ayetin tamamı değil, ancak*bir kısmı, hatta bir tek kelimesi
Külliyata alınmıştır.

b) Ayrıca hangi sürenin hangi ayeti olduğunu tesbit etmek ve ayetin başını ve
sonunu bilmek de mevzuu daha iyi kavramak için bir metod ve bir kolaylıktır.

c) Diğer taraftan ilmi araştırma yapmak isteyenler, o ayetin nüzul sebebini v.b.
bilgilere de ihtiyaç duyacakları için, ayetin künyesi onlar için daha da önemlidir.

Hatta aynı ayetin, birkaç defa ve farklı mevzularla ilgili olarak zikredilmesi
sebebiyle, o ayetin genişçe bir manasını öğrenebilme için böyle bir fihrist
önemlidir.

Kısacası, Külliyattaki ayetlerin suresi, numarası v.b. bilgileri öğrenme ihtiyacı,
o konu ile ilgilenenler, hususan ilmi araştırma yapmak isteyenlerin karşısına sık sık
çıkmaktadır.
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B) Hadis-i Şerifler;

İkinci olarak, Külliyatta geçen hadisler ile ilgili olarak şu ihtiyac söz konusu
olmaktadır:

!) Herşeyden önce bu hadis hangi muteber ve mevsuk kitapta yer almaktadır
sorusu karşımıza çıkmaktadır. Çünki çoğu defa, adı geçen hadisin, muteber
kitaplarda, bilhassa muteber hadis kitaplarında yer almadığı ve bu sebeple uydurma
"mevzu" olduğunu zan ve iddia edilmektedir. "Zan" diyorum çünkü, bazı kimseler
bu hadisin, kendi bildikleri bazı kitaplarda yer almadığı veya bu hadisin kendi
akıllarına uygun olmadığı için "mevzu", yani uydurma olduğunu ileri sürmeye
cesaret etmektedirler.

Kitap, bu konudaki ihtiyacı karşılamak için şöyle hareket etmiştir:

Herşeyden önce Külliyatta yer alan hadislerin genel bir listesi verilmiştir. Daha
sonra bu hadislerin yer aldığı kitaplardaki ifadeler işaret edilmiş ve varsa, aradaki
siga farkları belirtilmiştir.

Adı geçen kitaplar İslam alimleri tarafından yazılmış olup, asırlarca İslam
dünyasında müslümanların, ve hatta gayr-ı müslim araştırmacıların itimad ve
takdirlerini kazanmış bulunmaktadır.

Daha sonra Külliyatta geçen bir hadisin belli başlı meşhur ve mevsuk
kitaplardan hangisinde yer aldığını göstermiş bulunmaktadır.

2) Meşhur ve mevsuk bir kitapta yer almakla beraber, acaba o hadis sahih midir
sorusuna verilecek cevap da bir ihtiyaçtır.

Sayın müellif bu ihtiyaca cevap vermek için de şöyle hareket etmiştir:

a) Hadis ilmi hakkında, kitabın baş kısmında geniş bir bilgi sunulmuştur. Bu
kısımda hadis ilmi sahasında genellikle önemli olduğu kabul edilmiş noktalar
açıklığa kavuşturulmuştur.

b) Sahih, zayıf, ahad ve mevzu v.b. hadis mefhumları ele alınmış ve bunlar
hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Burada yeri gelmişken belirtelim ki; müellif, hadis ilmi hakkında bu iki ana
mevzuu ele aldıktan ve bu sahada meşhur ve muteber kitaplardan bilgiler
aktardıktan sonra, Külliyatta yine bu mevzularda yer alan ifade ve kısımlara da yer
vermiştir. Böylece Külliyat'ın hadis ilmi hakkındaki ifadelerinin ve pasajların bir
kısmını biraraya getirmiş bulunmaktadır.

Neticede görülmektedir ki, Külliyatta bu mevzudaki ifadelerin tamamı, hadis
ilmi mütehassıslarının senelerce üzerinde ittifak ve beyan ettikleri esaslar ile
hemahenktir.



TAKRİZ 7

Mesela: "Mevzu hadis"in, manasının yanlış olmadığı belki metninin hadis
olmadığı yolundaki Külliyat müellifinin beyanı, aynen muteber hadis alimleri
tarafından kabul ve ifade edilmiş bulunduğu açıkça görülmektedir. Buna benzer
diğer bazı noktalarda daha, Külliyattaki ifadeler ile hadis ilminin ehli ve
mütehassısların beyanları arasında ayniyyet vardır.

c) Islam dünyasında mevsuk ve muteber kabul edilmiş hadis kitaplarının bir
çoğu değil, hemen hepsi kullanılmıştır. Yani bunlar taranarak Külliyat'ta yer alan
bir hadisin bunlarda bulunduğu yer belirtilmiştir.

3) Adı geçen hadisin rivayeti ne kadar kuvvetlidir, kimler tarafından rivayet
edilmiştir v.b. soruları, yani ihtiyacı da kitapta cevaplandırılmıştır.

4) Bölümde ayrıca hadis olmayıp da kelam-ı kibar denilen, İslam dünyasında
meşhur zevatın (Hz. Ali R.A., Ebu Hanife v.b.) söz ve ibarelerine de yer
verilmiştir. Bunların bir kısmı zamanla hadis zannedilmiş ve bu niyetle
kullanılagelmiştir. Kitabın ikinci kısmında müellif, bu söz ve ibarelerin tahricini
yapmış, kime ait olduğunu belirtmiş, böylece şüphe ve tereddütleri gidermiştir.

C) Ebced ve Cifir İlmi;

Kitabın üçüncü kısmı, Külliyat'ta zaman zaman geçen İlm-i Ebced ve İlm-i
Cifır hakkında merak edilen noktalar ile ilgilidir. Kitapta bu iki ilim hakkında da
bilgiler verilmiştir. Bilindiği gibi, Külliyatı mütalaa edenler arasında bu iki ilmin
mahiyeti ve bu ilimler ile meşgul olanların kimler olduğu, merak konusu olmuştur
ve olmaktadır.

* * *
Biraz da kitabın sayın müellifinden bahsetmek istiyorum:

Müellifi yaklaşık kırk yıldır tanırım. Bu müddet içinde onun hakkında
edindiğim intiba şudur:

- Müellif, ahlak-ı hasene sahibi, müeddep bir müslümandır.

- Müellif, ilmi araştırma merakı ve zevki olan bir kimsedir. Bu merak ve zevk,
onu bu kitabı yazmak için ayrı bir kütübhane teşkil etmeye yetecek kadar kitap
almaya sevketmiştir.

- Devamlı okuma ve öğrenme alışkanlığı olan bir kimsedir.

- Ciddi bir insandır, yani haddini tecavüz etmez, iyi bilmeden söylemez,
bilmediği konuda susar ve iyi öğrenmek için gayret sarfeder.

- Tenkide açıktır. Nitekim benim de bir hayli geniş tenkitlerimi kemal-i dikkat
ve ciddiyet ile dinlemiş ve notlar almıştır. Hele elinizdeki kitap gibi, binlerce ve
hatta milyonlarca insanın nazarlarının üstünde olduğu ve binlerce müdakkik
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gözlerin dikkatle takip ettiği ve araştırma yaptığı bir mevzuu bütün ciddiyetiyle ele
aldığında asla şüphem yoktur.

* *
Kitabı baştan sona kadar okudum. Tenkit ve tavsiyelerimi sayın müellifine

bildirdim. Sayın müellif bu tenkid ve tavsiyeleri dinledi, notlar aldı ve bunları
kitabın baskısı esnasında nazara alacağını vaad etti. Zaten bir kısmı da ileriye
muzaf olarak, yani ancak gelecek baskılarda dikkate alınması mümkün olan
noktalardır.

Kitap, Külliyat'ın okunması, ondan istifade edilmesi ve üzerinde ilmi
araştırmalar yapılmasını kolaylaştıracaktır.

Kitabın ilme de faydalı olacağına ve hizmet edeceğine inanıyorum. Zaten bu
inancım sebebiyledir ki, bu takrizi yazmayı seve seve kabul ettim.

Son olarak belirteyim ki, her kitapta yer alan bazı hatalar bunda da olabilir. Bu
hatalar, müellifine bildirilmeli, böylece gelecek baskılarda tashihine yardımcı
olunmalıdır.

Kitabın ilim aleminde layık olduğu yeri alacağına inanıyor ve sayın müellifi
filim kardeşim Hacı Abdülkadir Badıllı'yı bir defa daha tebrik ediyorum.

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN

Diyarbakır, 13/11/1991

$ ei



İKİNCİ BASKI MÜNASEBETİYLE

Kitabımızın birinci baskısında hasb-el beşeriyye ufak-tefek bazı matbaa hata
ları; katiblerin sehvi ve tashihçilerin aceleliği sebebleriyle vaki' olması normaldir.
Şu ikinci baskıda, görülen sehiv ve noksanlar düzeltilerek telafi edilmeğe çalışıl
mıştır. Daha ileriki baskılar için, görülmesi mümkün olan sehiv ve yanlışlar bize
bildirilirse, daha iyi tashihlerle basılabilecektir, inşaallah.

Aynca kitabı okuyan kardeşlerimiz, Risale-i Nur' da buldukları veya bulabile
cekleri ve bizim gözümüzden kaçmış hadis-i şerifleri not edip bize gönderirlerse,
müteşekkir olacağız.

Cenab-ı Hak rahmetiyle bu kitabı, Risale-i Nur hizmeti için menfaatdar eylesin,
amin.

Abdülkadir Badıllı

* * *

ÜÇÜNCÜ BASKI MÜNASEBETİYLE

Bir Mazeret Beyanı

Kitabımız üçüncü baskı için yeniden gözden geçirilip, hazırlığı sürerken; birinci
ve ikinci baskılarda bulamadığımız birkaç hadis-i şeriflerin -tamamı değil
bulunarak, kitabın ilgili yerlerine ilaveleri yapıldığı gibi; Arabi bazı metinlerin
tercümelerinde de -ufak ta olsa- bazı sehivlerin mevcudiyeti görülmüştür.

Bu arada, kitabımızı baştan sona kadar okuma nezaketini gösteren, Erzincan
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Kardeşim Doç.Dr. Şadi Eren Bey' in almış
olduğu notlarını fakire tevdi' etmek için, şahsen ta Urfa'ya kadar geldiler. Getirmiş
olduğu not ve mülahazalarını beraberce nazardan geçirdik, sehivli bulduklarımızı
ilgili yerlere düzelterek vaz' ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum.

İşte bu iki noktadan dolayı, kitabın hadis numaralarında azıcık kaymalar olacağı
gibi, sehivli bazı yerlerin düzeltilmesiyle de az farklılık'ar görülebilecektir. Özür
diler, bağışlanmamı isterim.

Abdülkadir Badıllı

* * *
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TENBİH

Bu kitapta üç ana mevzu' vardır:

1- "Risale-i Nur'da Kur'an ayetleri" bölümü ...

Bu bölümde, Kur'anın Risale-i Nur'larda gayr-ı mükerrer (yani,
tekrarlanmaları nazara alınmadan) 626 ayetlerinin bulunduğu yerleri
ve Kur'an'daki mekanları gösterilmiştir.

2- Risale-i Nur'larda gayr-ı mükerrer olarak bulunan 1078 Hadis-i
Şerif, Haber ve Eserler' in me'hazları ve birer zabıt şekilleri ile,
bunların kısacık birer mealleri verilmiştir.

3- Risale-i Nur'larda mevzu edilmiş Cifir ve Ebced İlminin,
Kur'an'da, Hadis'te ve Eser'deki hakikatı, mahiyeti ve delilleri
hakkında bir araştırma yapılmıştır.

* * *

BİR MAZERET BEY ANI

Bu kitabın her üç bölümünde, birçok me'hazlerin, kaydedilmiş cilt
ve sahife numaralarında olsun, gerekse ayet ve hadislerin Risale-i
Nur' daki yerlerinin sahife numaralarında olsun ve gerekse de, ayet ve
hadislerin me'hazleri tesbit işinde, numaralandırılmış bölümlerinde,
yer-yer evvel ve sonraki numaralara yapılan atıflarda olsun; elimizden
geldiğince dikkat etmiş olmakla beraber, rakamlarda bazı hataların
düşmüş olması muhtemel ve mümkindir. İnsaf ve irfan ehlinden
müsamaha nazarıyla bakmaları hasseten ricamdır.

Abdülkadir Badıllı

* * *
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TAKDiM

Nur-u Kur'an'dan muktebes olan Risale-i Nur'ların gerçek mahiyeti hısu
sunda; dini ilimlere, bilhassa Kur'an ilmine vakıf olan muhakkik alimler itiraf
etmişler ve ediyorlar ki: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, Risale-i Nurların yegane
menbaı ve üstadıdır. Nurlar bizzat Kur'anın en nurlu, en berrak ve has müfes
siridir ve onun nurlarını aksettirmiştir. Bu hakikat aynı zamanda Nur Müelli
finin samimi ifadeleri ile sabit olduğu gibi, meydandaki zahir ve bariz haki
katın kendisiyle de böyledir.

Ancak Nurları mütalaa edenlerin malumları olduğu üzere, Risale-i Nur'lar
sair tefsirler gibi, Kur'anın yüz kere, bin kere tefsir ve şerhi yapılmış olan za
hiri metin ve ibaresinin değil, onun maksud manalarının orijinal bir tefsiridir.
Bu noktadan Risale-i Nur gibi bir tefsirin şimdiye kadar misli sebkat etmiş
değildir diyebiliriz. Hem Risale-i Nur, umum Kur'anın bir tefsiri de değildir.
Yani Kur'anın başından alıp sonuna kadar ve sıra takib ederek ayet-ayet, ke
lime-kelime bir tefsiri değildir. Amma imanın altı rüknüne bakan ve aynca da
bu rükünlerin herbirisinin teferruatına da işaret eden ayetlerinin mana, mu
rad ve maksacllarının has, yekta bir tefsiridir. Bu mevzuda misaller getirerek
mes'elenin isbatına çalışmanın gereği yoktur. Çünki Risale-i Nur'lar meydan
dadır.

Hem Risale-i Nur'da bir çok hükümlü beyan ve ifadeler, zahiren şu şu ayet
lerdendir denilmemesine rağmen -ekseriyet-i mutlaka ile- o gibi hükümlerin
herbiri, bir veya birkaç ayetin manalarının terkibidir. Nasıl ki, Hz. Üstad'ın
sahih rivayetlerle gelen şu beyanı bu davaya kat'i hüccettir: "Ben bir risalenin
te'lifine başladığım zaman, ikiyüz ayet-i Kur'aniye imdadıma geliyordu." bu
yurmuşlardır. Evet Risale-i Nur'lara ilim ve basiret gözü ile bakan ülemanın
da kafi kanaatları aynı merkezdedir.

Me'haz Verirken

Nur Risalelerinde geçen ayetlerin sure ismi ve ayet numaralarını verirken,
sadece metni ile sarih ayet olarak geçenleri kaydedeceğiz. Şayet az üstte ar
zettiğimiz gibi, Nurların pek çok olan hükümlü ifadelerini de, ayet veya ayet-
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ten olarak tesbit etmeye kalkışacak olursak, kat'iyen altından çıkamayız. Zira,
Nurlarda bu kabil bükümlü ifadeler pek çoktur. Her ne kadar Hadisler Cetveli
bölümünde, zahir metniyle hadis olarak geçmiyen Nur'un o gibi hükümlerin
den bazılarını ehadis-i şerifeye mutabakatlarını kaydetmişiz. Ama onların ek
serisi, bir çeşit ihtiyarsız şekilde rastlanmış, biz de kaydetmişizdir. Yani, hu
susi şek.ilde o babda bir araştırmaya girmedik. Zaten kaydedilenler de azdır.
Hususi şekilde araştırılmış olsaydı, Nurlarda daha pek çok ehadis-i· şerifeye
mutabık hükümler bulmak mümkün olabilirdi.

Aslında, Risale-i Nur'ların tefsir ettiği ve Nurların içinde sarih ayet olarak
geçenleri ile beraber, metinleriyle değil, manalarıyla Nurlarda bulunabilen
ayetleri de içine alan ve Risale-i Nur'un mevcut kudsi me'hazları olan bütün
ayetler "El-Hizb-ül Ekber-ül Kur'ani"de mevcutturlar. Nur'un kudsi me'hazleri
olan bütün ayetleri bir arada ve toplu halde görmek istiyenler, mezkür esere
bakabilirler.

Bizim bu cetvelde yaptığımız iş, Nurlar'daki sarih ayetlerin tek-tek herbiri
sinin Nurlar'ın nerelerinde tekrarlandığını göstermek ve Kur'an'daki yerlerini
-sure ve ayet olarak- kaydetmek ameliyesidir.

Bununla meraklı ve müteharri bir talebe, Nurlarda geçen bir ayeti
Kur'an'da kolaylıkla bulabileceği gibi, Nurların kaç yerinde tekrarlandığını da
bulabilecektir. Böylece, Nurların asıl kaynağı Kur'an olduğunu anlayacaktır.

:l: * s:

MÜHİM BİRKAÇ NOKTA

1- AYETTEN İKTİBAS: Risale-i Nur'un tek-tük bazı yerlerinde, Arapça
metin ile ayetten iktibas suretinde bazı ibareler göze çarpabilir. Arapçası ol
mayan bazı talebeler, bunları belki ayet zannedebilirler. Alim bazı zatlar da
onu katiplerin hatası sayabilirler. İkisi de değildir. Hazret-i Üstad onları hile
rek ayetten iktibas suretinde kaydetmiş olduğunu az ileride misalleri ile göste
receğiz.

2- KUR'AN'DAN İKTİBAS CAİZDİR: İslam ülemasının icma'h reyleriyle,
hem Kur'an'dan, hem de Hadis-i Şeriflerden iktibas etmek caizdir. Bu
mes'eleye bir nümune olmak üzere sadece !mam-ı Celfileddin-i Suyutt'nin "El
Havi Li-] Fetava" eseri içindeki "Ref-ül Be's ve Keşf-ül İltibas Fi Darb-il Meseli
Min-el Kur'ani Ve-l İktibas" risalesi 1/344-377 sahifelerine bakılabilir. İmam-ı
Suyuti bu risalede misaller getirerek hem Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hem Sa
habe ve Tabiinin hutbe, yazı ve mektuplarında Kur'an'dan darb-ı meseller ve
iktibaslar yaptıklarını ve böylece Kur'an'dan iktibasın caiz ve müstahsen
olduğunu isbat etmiştir.
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İktibas Nedir ve Nasıldır?

Lügatta, iktibasın manası: İlimden veya ateşten bir şu'le almak manasına
geldiği gibi; ıstılahta, yani ülema arasında kullanılmış mana ile: Söz, yazı, hi
tabe, dua veya bir hükmünü ayete benzetmek ve onun bir cihette manasını
ifade eder bir tarzda söylemektir. Bu noktadan o söz, yazı, dua ve büküm için:
"Ayettir ve onun kıraatıdır" denilemez. Ama "ayettendir" denilebilir. (El-Havi
Li-l Fetava 1/348)

İktibas Örnek] eri

A- İmam-ı Suyuti'nin verdiği örneklerden:

1- İmam-ı Tirmizi'nin tahriç ve tahsin ettiği şu hadis-i şerif:
y« ,« 2, , • « % , • , • 3 ee •ki y5 syksa; lsye3jh «al> 3 +> O3e o "Sll ll

45 sL. ue,
Bu hadis-i şerifin ilk yarısı kelam-ı Nebevi, ikinci yansı da ayet-i kerime

dendir ve Enfal Suresi son ayetlerinde mevcuttur. Ama ayet olarak değil, ha
dis-i şerif olarak zikredilmiştir.

2- Kur'anın ayetlerinden bazı kelimeleri başka kelimelerle yer değiştirip zi
yade ve noksan söylemenin caiz olduğu hükmüdür. Yani Kur'anın ayeti olarak
değil, iktibas suretiyle ona benzetilmiş ve kısmen ayetten alınmış bir söz ola
rak söylenmesidir.

Mesela, Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hayber Gazası'na gittiği vakit gece
olmuştu. Sabahleyin Yahudiler İslam askerlerini ve Peygamberi gördükleri
zaman dediler: "Bakınız Muhammed ve askerleri, vallahi odur." Resul-i Ekrem
(A.S.M.) ise ferman etmiş: , , -

oll cle ps b\o V1yll L

İşte bu hadis-i şerif, Kur'anın ayetinden en büyük iktibas delili olduğu gibi,
ayetin bazı kelimelerini başka kelimelerle tebdil etmeye dair bir cevaz-ı Pey
gamberidir.

3- Feth-i Mekke'de Kabe'nin duvarlarına, perçinleştirilmiş putlara, elindeki
değnekle dokunarak, Ü,e3 {U JbUI {I {JUI [3e3 3 [JI IG diye kendi lisu-

, .. .,
niyle ferman etmiş. (El Havi Li-l Fetava 1/348)
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B- Risale-i Nur'da iktibas Örnekleri:

1- Mektubat sh:d14'dc: >U3)Iy O+3UiryUh
« e

Ayet wse: ".\,,5 {" c±uy1 3 {4»6" Jet ES, dn
e e «

Demek ayetten iktibas ve yer değiştirmek suretiyle bir cümJesini almıştır.
$ J ss. •

2- Lem'alar sh:8'de: ô->lI "SI (Si ya)» "i1a, su 'st ayetin-
"

$ 3.e • , o. • {} • $ , • • •
den iktibasen, uy>lJl «>yl il y ,el ," dl+ şeklinde okunabileceği

?

kaydedilmiştir.
3- Şualar sh: 55'de, ayet {s{> [ye .U• EL5, iken, ondan iktibasen

,; $ ,,,. .,,,.

u>us s uJ8» {e 4 tarzmda yazılmıştır.
5 7 e

Ve hakeza bu kabilden iktibas nümunelerini çoğaltmak mümkündür.
Ayetlerin tesbit ve kayıtları sırasında da, iktibaslı olanlara işaret edilecektir.

MÜHİM NOKTALARDAN ÜÇÜNCÜ HUSUS:

Ayetten bir parça veyahut belli bir mevzuu ifade eden bir cümlesini veya
bir-iki kelimesini almak mes'elesidir. Risale-i Nur'da çoğu kere Hazret-i Üstad,
birkaç mes'eleyi cami' olan uzun bir ayetten, anlatmak sadedinde olduğu
mes'elesine dair yalmz bir parça, hazan bir cümle, bazan da bir-iki kelimesini
alır. Geçmişte de büyük müfessir, allame ve müçtehid zatlar da aynı şeyi
yapmışlardır. Bu hususta delil getirmeye gerek yoktur. Azıcık mütalaalarda
bulunmuş kimseler bunu bilirler.

Bununla beraber, Hazret-i Üstad'ın ayetlerden mezkur tarzda parçalar al
masının bazı mana ve hikmetleri de var gibidir. Zira şimdiki ınevcut mushaf
larda uzun birer ayet olarak görünenler, başka rivayetlerle gelen tariklerde bi
rer ikişer ayet de olabiliyorlar. Bu noktadan Hazret-i Üstad'ın aldığı birer
cümle halindeki ayet metinleri, bazan birer ayet olabilirler. Ama biz şimdi bu
rada bu hususun isbatı cihetine gidecek değiliz. Zira mes'ele uzayacaktır. Sa
dece bir nürnune olarak Tefsir-i Celaleyn'in aldığı mushafın ayetlerine
bakılabilir. Bu mushafta hazan uzun ayetlerin ortalarına fazladan durak
işaretleri konulmuştur.

Bu hususun bir başka ciheti de, Üstad Hazretleri hazan Haşir ve Kıyamet
mes'eleleri gibi mevzuların kitabı delili olarak ayetler getirirken, ayrı ayn su
relerdeki ayetleri, yan-yana ve iç-içe kaydeder. Katib ve müstensihler de, ayn
ayn surelerdeki bu ayetleri, bir surenin yan-yana olan ayetleri ve sıra itiba
riyle bitişik ayetlermiş gibi kaydetmişlerdir. Misal vermek gerekirse, Onuncu
Söz Haşir Risalesi'nin Hatimesinin son kısmı ve Dokuzuncu Şua'mın başındaki
ayetler gibi. ..
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Biz Nur'un sıra itibariyle ayetlerinin mehazlerini vermeye çalışırken, o gibi
yerlerdeki ayetleri, Nurlar'daki tertip gibi yine sıraya koyarak kaydetmekle
beraber, ayrı ayrı olan surelerin ayetlerini de bir arada ve yan yana değil, müs
takil olarak yazdık. Okuyucu bu noktaları nazara alırsa, mes'elenin
anlaşılması daha kolay olur.

Hem Hazret-i Üstad, hazan Haşir ve Kıyamet hadiselerini gayet beliğ ve
son derece dehşetli ve azametli tarzda ifade eden bazı surelerin başından sa-
dece bir-iki ayet alarak, gerisini havale eder. "c , U>,S_""3JI İSI . ZeUI gibi

°sureler ... Bunları kaydederken de, aynen Üstad'ın yaptığı gibi yaptık.

MÜHİMNOKTALARDAN DÖRDÜNCÜ HUSUS:
Ayetlerin sıralama tesbiti:

Ayetlerin yer ve numaraları tesbit etme işinde, mesela eğer Nurlarda ayetin
bir cümlesi veya birkaç kelimesi ise, Nurlardakinin aynısını başa alacak,
altında da ayetin tamamını kaydedeceğiz. Şayet Nur'un bazı yerlerinde ayetin
tamamı, başka yerlerinde bir kısmı ise, olduğu gibi ayetin tamamı yazılacaktır.

2- Bir aynı ayet, Nurların tamamının nerelerinde bulunduğunu, kitap ismi
ve sahife numaraları verilerek gösterilecektir.

3- Risale-i Nur'da ayetlerin risaleler itibariyle sıralaması şöyledir: 1- Sözler
Mecmuası 2- Mektubat 3- Lem'alar 4- Şualar, 5- Arabi İşarat-ül İ'caz (Irak
baskısı) 6- Türkçe tercüme İşarat-ül İ'caz (Abdülmecid) 7- El Mesneviy-ül
Arabi (Irak baskısı) 8- Türkçe tercüme Mesnevi-i Nuriye (Abdülmecid) 9-
Türkçe tercüme Mesnevi-i Nuriye (Abdülkadir) 10- Barla Lahikası ll- Kasta
monu Lahikası 12- Emirdağ-l ve 2 Lahikaları 13- Nur'un İlk Kapısı 14- Asar-ı
Bediiye 15- Tarihçe-i Hayat 16- Hutbe-i Şamiye 17- Gençlik Rehberi 18- Mu
fassal Tarihçe (Abdülkadir) ve şaz olarak da, neşredilmemiş bazı kitap ve risa
leler ...

4- İsimleri yazılan Nur Mecmuaları ve kitapları dışında kalan Osmanlıca ve
yeni harfle Asa-yı Musa, Zülfikar, Sikke-i Tasdik ve diğer irili ufaklı kitapların
tamamı, adları yazıh mecmua ve kitaplardan alındıkları için, ayrıca kaydedil
mediler. Bunlardan Münazarat ile İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi
eserleri tamamen Asar-ı Bediiye Mecmuası içinde bulunduklarından müstakil,
olarak kaydedilmesine gerek duyulmadı. Konferans Risalesi ise, baş tarafı,
yani asıl konferans kısmı, Sözler Mecmuasının ahirinde bulunduğu, içindeki
sair parça ve mektuplar ise, Risale-i Nur'un lahikalarında mevcut olduğu için,
keza müstakil olarak nazara alınıp ta, ayetleri tesbit edilmedi.

5- Sıraya konulup ona göre ayetleri tesbit edilen mecmuaların sıra tertibine
göre, mesela Sözler Mecmuasındaki bir ayet, Nur Mecmualarının bir kaçında
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da varsa ve kaç defa tekrar edilmişse, ona göre kitap ismi ve sahife numaralan
verilmek suretiyle kaydedilmiştir. Buna göre adları yazılı 17 adet Nur Kitab
larının içinde mükerrer olabilen ayetleri, her bir mecmuada ayrı ayn
tekrarları kaydedilmeyecektir. Mesela: Sözler Mecmuasının falanca sahife
sinde falan ayet geçmişse, aynı ayetin sair mecmualarda, hatta Sözler
Mecmuasının müteakip sahifelerinde tekrarı varsa, sadece Sözler'in oradaki
ayeti yazılacak, sair yerlerdeki tekrarı için, kitap ismi ve sahife numaralan
verilerek kaydedilecektir.

Bu noktadan, mesela birisi Mektubat veya Lem'alar veyahut sair Nur Ki
tablannda bir ayeti arayıp yerinde bulamadığı zaman, yani Ayetler Cetvelinin
sırasına göre yerinde bulamadığı vakit, tertibe göre, ondan önceki kitaba veya
kitaplara bakmalıdır. Diyelim; Mektubat'ta var olan bir ayeti, Ayetler Cetveli
nin sırasına göre Mektubat sırasında onu bulamadığı vakit, Sözler'de ara
malıdır. Hatta Sözler'in, mesela son kısımlarında bulunması lazım gelen bir
ayet eğer orada yoksa, Sözler'in ondan evvelki sahifelerine bakmalıdır. Buna
göre sair Nur Mecmuaları da böyledir.

TENBİH:

Risale-i Nur Kitaplarının bu kitaptaki sahife numaraları, Envar Neşriyat'ın
1990 itibariyle en son baskılarına göre tesbit edilmiştir. İslam yazısı kitapların
da, çok az bazılarının verilen sayfaları da şuna göredir: 1- Lem'alar: 879 say
falık. 2- Mektubat: Merhum Mustafa Gül Ağabeyin el yazması, 744 sayfalık.

Arapça olanlar: İşarat-ül İ'caz ve El-Mesneviy-ül Arabi k.itabları, yine 1990
itibariyle son baskılı olanlarıdır.

* s**

BU CETVELDE MATLUB BİR AYETİ BULMA USÜLÜ

İstenilen bir ayetin bulunabilmesi için üç yol vardır:
Birinci Yol: Risale-i Nur'un birinci kitabı olan Sözler Mecmuasından

başlayarak, sıra ile: Mektubat, Lem'alar, Şualar ve hakeza .. az üstte tertip
sırası kaydedilmiş sıraya göre sahife numaralarına bakarak aranabilir.

İkinci Yol: Risale-i Nur'da yazıldıkları şekilde ve Ayetler Cetvelinde
yazılmış vaziyetiyle bütün ayetlerin baş kısımları fihriste edilmiştir. Ve herbir
ayetin yanında da, sıra numarası yazılmıştır. Bu numara ile kitap içinde bulu
nabilir.

Üçüncü Yol: Nurlarda kaydedildiği durumuyla, yani Ayetler Cetvelinde
yazıldığı durumuyla, ayetin belirgin baş kelimelerine göre bir yan indeks tarzı
yapılmış ve yine herbir ayetin yanında da, sıra numarası yazılmıştır.



KUR'AN AYETLERi
Tam Fih rist

SOZLER MECMUASI

SIra no:
،

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9.-

10-

 عيا عشرة اثثنا مة قالقجزت الخز بتفان اضرب نثال
 وما زذا كزبى نار يا

 فرية كناب البالى إئى النا% أثا يا قالت
 الرجم اخمن الله بم وإئة كلبتان من إئة

 أغلى "لقن ولله
 تتعين وايان نعبد ايان

 يغم الز التكة اخجالن ذار الوات خل أيابه ذن
 بلتالمين "آليات ذلك فى إن

 الصن الشبع ولمز غي: فبفيه لسن
 أخكم التربة ذذ: راألزر الثمواً فى أألغلى التن وله

 اخكم الغلم ألت اثلت علنتا ما األ لتا علة ال سلخانة فالو(
 بالغيب يؤملون الذين

 -م ااأثبتواً أثما يا
1 -ف مخبون مز واليين اثفوا الذين مع الة إن

1٤- لهثأنئة بان وأمز:الهة الفتم الزمنة من انترى اللذ إأ

14- اجمرن إليه وإنا للو إنا
15- القير: التي فز إأل إلة اللةأل
16- اإلالة الله عنذ اللين إذ

17- تضبحون وحين كمون حين الله فسبحان
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 تطهر.ن وجن ذعفًا واألرض الشراب فى ألتذ ولة
-18 اآلفلين ألأخأ

1٥- تكر فن لة يرل أ: ننا أاذ6 ا:ا اشا
 زجك وإليه غي: فل ملخرن بيد، النى فلخان

 التقية الصراط إفينا
 الضالين وال علنهم الغضوب غيز عليبز ألفت الذين صراط

 مونها بعنة األرض بخى قلف الله رخمة آثار الى فانطر

20-

21-

 ني.فيبن: في عى نفز أترقي لخبر زبية إأ
 شي:. من وإن فيهن ذنن ذاألن الكلغ الشوان لة نتخ

 غثو,ا حلينا قان نبخهزالة تفقهون أل ولكن بنذر لتخ إأل
 غطز تظلم التز إن

 واحدة فننر األ بعثكم, خلفكم ما
 القاطعةً( والكمة ر القة اللجة قلله

22-

23-

24-

25-

 زيز وهي البطا: نخبى من فان
 غظبم شتي: اساغة زلزلة ئكزاأ افا اثامن ألنا يا

 خمل ذات ف وتفخ ارضتا عنا زنة خن تذعن تعكها ينم
 شديد الله عذاب ولكن بكارى لم وما ككارى الماس وقزى حملها

 فيم رتب أل القامة نز إلى لتجتثكم مر إأل إلة ال ادلة
 خديناً الله من أصدق ومن

 ججبر لفى الفجار واث نعبر لفى االزار إن
 .الغ زلزالها ازنن زلزلتك إذا
 السورة آخر الى... القارعة ما القارعة

a2-  التمر تلمع األ الشاعة أز وما واألز الرات غينة وللو
 قبر ني: كل على إذالة ازب غ: أز

 السموات فى ألتشذ ولة+ تبحر وحين كنون حيا الله تسبخان

26-

27-

28-

29-

30-

31-

33-
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34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

 أخي من اليت ولزج اليت من ألفى لخر+ لطبر.ن زجين ذغهئا واألرضر
 ثراب ن خلفكم أن آيابو ذمن+ ثزجو وكذلك مربها بعة األرض ولخبى

 تلتشة+ تنز الثم ث;انا
 سيزن ألببنا6 وإذ+ انكدرت المجر: واذ( فرزت+ الثنن إذا

 فجزت البخار واذا+ ائتقرت الكزاكبا6 اذ+ انفطرت الشتا: اذ
 ماأم أألزن وإذا ء وخذ لريها وآذنا النفذ+ الشا:6 ا

+ ولمفت لربها وأذنا نخلك+ ذ فيها ما والفذ
 لرن يتنا: غم

 الغاشية حديث أتان فل

 واحدة طينة كانتاأل ا
 بتكم النا

 مبن خصيم لفز فاذا تطنة من خلفتا: أا اإلنتان يز لم أذ
 نارا األخضر الشجر من لكم جفل النى

 تشرت الكحة اذا

 السورة آخر الى و جليها اذا والمهار+ تليها اذا والقفر+ وضحيها والشفر
 فنيرا خزا أونى فقذ المكنة يزن ومن

 مر كناب فى إألً بابر رطرذأل ذ القيب. نقائع وعند:
 تنا: ن آللت ,تزع ننا: من اللك ثزى اللك نابذ اللهم ثر
 قين شيء فل على إثة أقز" بجدة تفاء ن وثيال تا: من وثيال

. بامره مسرات والمجر: والقتر والثنن خنيا بطلة الئتار اللن بفشى
 أألم وشفي ا: وغيض أئلعى ستتا: يا ب ما: ابلعى ارض يا قيل ذ

 لين الظا للقزم بغنا وقيل الجودي على واستوت
 أن فالين وأجبال واألز الموات على األمانة غرضنا إا

 جهوال ظلوما قان اثة االثنان وخملها منها اشنفن يخبلنها

 للخشب الجل كطى القا: تطوى ين:
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 ة2 القيامة يز: فبضة جمينا واألرض قذره خق اللة فذر,ا وما
 تشركون عما وتنالى سخانة بيمنه مطريًات والشوان

 ة3- الررة آخر الى... لرالتة جبل على القرآن هذا اثزا لز

 ة4. الزبد خبل من الينه افز} وتخن تفة به ثررن ما وتغلم اإلنتان خلفا ولفذ
55-

56-

57-

58-

59-

. 60-

61-

62-

63-

64-

65.

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

 للزمنية :ختة شفا: خز ما الثرآي من ولزن
 له يثبنى وتا النبز علقا: وما

 ألخكبم الغزيز الشوس البك األرض فى ذما السموات فى للوما يستع
 وقليه آ: بين يخر

 والوى القة فالق
 النكبة الغزوً فز إ إلة يقا:ال فذ أللتام فى يضركم النى خن

 اثام سنة فى واألرض الشموات خلق
.. والقز الششن ولتخز

 عرخا لة يجتل ولم الكتان عبيو على اتزل النيى للو أشة
 واألرض السموات أ

 مير إمار في غي.اخضتا، دخل

 مبير كناب
 مغة يسخن الهبان وسخرتا

 سنة الذ خنسن بفار: فان يزر فى البنه واثغ الكة تفخ
 غي:دكن فل على دز غتي:. خ خالق اللة

 بغرة دما شسن ما يعلم
 تتلون وتا خلفكم

 يقا:اللة أن األ تفاز: وما
 بالله األ ثرة ال اللذ قاء: ما

 القر:ر متاخ إأل التيا:اليا وما
 خامة منغم ظلكرا النزين تببن ننة وانثرا



AYETLER BOLUMU Fihristi 23

7e-  وأعتدتا للشياطين لجرما ذخغلتاقا بطابخ الأثبا التاء زيا ولقد
 العبر عذاب لهز

77- وذاألزر الشموات انطار من ظثش,ا أ اتطنثة إن واألثر أبجن منشر يا

 علكا شتل+ تكثا ريكا آأل نأف يكلفان+ األ نقش, انفث,ا

78-

79-

80-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

87-

88-

89-

90-

91-

92-

93-

94-

+ تكيا آأل.ريكا فبأي+ ثتصراز فال لخاس تارز من شواذ

 امئكة الزمنين وضالع وجزريل مرة: خز اللة فان غلبو تطاةا وإن
 طهير ذلك بغد

+ يخضر.ب أن ربز بذ اغرة الشجاطن+ قفزات من بذ اغرة ز وثل
 الغليم الشبع خز اة بالله فاستعذ نز} الشيطان من يثزغثة ما4 و

 الله على فذب ن اأظلم فن
 عجيبا شي: هذا الكانز.ة ففان منم مثنر جاتمم أن عججوا بل التجبر الزان ذ ق

 ونفييها الله نافة الله ررل لهم ففان اشقيها اتغث إؤ بطخيها لثر: تثبت
 عقبيها يخان ذال ترثها بذئبهم ثثم علنية شذمذ: فغفا فككر:

 الظلمات فى فتادى عليو تفير لن أن فطن مغاضبا ذفن اذ الثرب وذا
 ليا الظا من فتنأ إنى للخانة انت إأل إة أن.

 الصيق اثنا يرسا أتلويا+
 ثزخثر لقلم واترا لة فاخفرا الشران ثر,ف وإذا

 خلفة غتي. فل انن النبى
 غي. كل أنقن اليى الله طلع زالئخاب( )تثر

 بناصيتها آخذ همز دذابةاأل من ما

... أخطاتا أز تينا اذ ثزاخالقا ثا
 الماب الت ائلف زخنة لذتك من لتا ومن عذنا اذ بعنة ثلنا ثزع ال ثنا

 عتال أختن األثغ لتبلزه: لها زينة األضر غلى ما جنا إنا

 بزز( صعيدا غليها ما جاعلون واثا
 يعلكون كاثرا لز الخزان لهبي األزة الدان واذ ولعبن لهز إال الدتا أتاة هن. دما

 شي:. خل رختثة يبت شي.+ فل رخنى وسفت
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٩5- يفلوا لم ا يختذ,ا أ وبجرن اترا ها يفكر النزين الخن
 الم عذاب ولهم العذاب من خزفازة فال

٥e-  ذثريكم لم ,تنز الة يخنكم فالبرنى اللة تثم"جكر إن ثن
 جيم غفر واللة

٥٦.- أمنيا اللة شاة إ الخرام انجذ لتنكلن بأفق ارثا نزلة اللة مذق لفذ
98-... يرخى وخى األ فو إن الهوى عن بنطق وما غوى وما ماجبكم ضل ما غوى إذ( والمجم

٥٥- الغليم الغزيز تفير ذلك لها لتق تجرى والشن
100- سراجًا الشمر وجعلنا

1o1-  واستخز أبى ابيين إأل فسجد,ا آلذ: اشحذ,ا للتالئكة ثا واذ
 الكافرين من وكان

1o»-  بقرة تذبخرا أن باز اللة إن

103- أخجاةا من وان فة أشذ أز كأججا: فبي ذلك بغو من فلريم قتت ثم
 الله خشية من يهبط ا منها وإذ أا: منة فبخز ينثن ا منها وكأ اإلتقان منة يتفجر

 تغلو عنا بغافل الله وما
1o4-  هزء بأتاء البقونى فقان الالتكة غلى عزضثز ثم ثال األتا: آذم نفلة

 يا ثان أخكم الغلة اننت اثلك علنا ما إأل لنا علم أل بخانق فالوا ماوقية فثم إن
 الثمرات غيب أعلم إنى لكم اثل الم فان باتانهم الجاثم فلث باتابهم الهز أذم

 ثنث:نخر يا تترن ا اغلم األز
105- على وشم ثغو:ة غليها لمم إذ الوفود ذات الثار األخذ,د أخاب فجل

 أقبر التقزيز بالله يزموا أ إأل منة تفكرا نتا شهرة بالزمنية يشغلون ما
1oe-  ركرة ما منبه من لثة وخلفا الخره الفلك فى ذتبة حلنا اثا لهز وأبة

107- زجاخة فى الجاح مجا فيها فبشكاة كور مقل واألرض السموات ثر الله
 غنة ذال شربة زنة,ال مباركة شز: ين برقة ذ,ق قذفيا فائها الخانة

 نثا: من لمورو الله بنيى ثور على كرر ناز لزغتة ولز بضي: نثنا يكاد

 عليم شي:. بكل داللة لشاس األمخال الله ويضرب
٥- ألبي ذمن القطر غين لة وأسلنا نهز واخها شهر شا الربع ولليان
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 المعير غثاب من ثنغة أنرنا عن منة تزغ دنن يته باذن بذته بنن ينتل من
1oo-  الله باذل الوتى أخبى واال;من وأترو:األفنة

110- الهديد لة وآال الطز مغة اونى جبال يا

n1-  أجطاب وقطل الكنة وانيتا:

n12-  )ثة إلك يزته اأال قبل به أتبذ انا الكتاب من علة عند: النى فان

 أ;اث اضخ لبلونى فطل. من ها قان عذ: ~أ:منتقراً فال
 كريم غيى يى فاذ فق ذمن لتفسو بنز فاشا نز وممن

113- الثفر,' والو رزفر من وخلوا مناكبها فى فانشرا ذلرال لكخاألزن جتن النى فز
114- أألقاد فى مقرنين

115- خانظية لهز وفثا ذلك ذ,ن عتال ويغفلون لذ يثوطر من الشياطين ذمن
116- سويا بشر؟ لها فنمثل وخنا النها فارسلنا ججائا دونهم من فائخذت

n17-  الطز منطق علتا
118-  اواب له كل مخضر,ة والطخ

 باثر أل الفرآن هذا يثل تاثرا أن على والجن األنن اتتتت لن فل
 طهر( لبعض بغضهم قان ولز ينبه

 الله ذفن من تذرة البرين إن لذ فاتبئوا مقل ضرن الثان لها يا
 عيا يمثلئةالكاب ذان له اجختغرا ولر ذبابا يخلفوا لن

 والطلوب الطالب ضغف يتنفذ,:ًمشة ال

119-

120-

121- مرثرنا كتابا الزمنين على كانت المألة إن
122- يتذكرن لعلية للثاس أألخان اللة وتطرب

123- واألز السموات مقاليد له

w2- y مثلوم بفتر أل  ثزلة نما خزاثة عندنا غتي:إأل بن ذان
u25.-  إلنة تقلب فرتبن البز ازجر ثم نطور من نزى قل الز فارجع

 حسير ذهز البمزخاسنا

u26-  البناة يخلل الة إن فير لذ لزرأل الناس جامع اثلك رثنا
127-.. فى األنان خلفنا لفذ األمين البلد وهذا سبنية وطور والزتكرن والجين
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12- ازجاذثم قذذا والبن المكرر إلى الظلتات من يزنثخ أمرا اليين ذبي أللة
 خالدية فبها خز الثار اطنخاب أولنك الظلتات إلى المرر من يخزررتبز الطاغون

1ao-  لزاما يكيا نزن قذثة نفذ ذغاذ: لزال ى بكم يتبا ما ثن
1٥o.  أتبجبالكم ادغرنى رثكم

131- حتات سيقانهم اللة يبذ
132- علر على أريبة ثقا

13a-  الركين ونغم اللة خنا

34- قولى يفقهوا لسانى من غفذة واخلل أنرى لى ويبز صدرى لى اشرخ رئبا قان
135- أشتى األشتا: لذ لمز األ الة ال اللذ

13e- ...  ألقثاس الوسواس شر من الثاس اله الماس ملك الكاس برن أغرة ثل
1a. "  متقين ي" شركرا ينز:اً آية زإةمً القز وانفق الشاعة إفزتتو

13٥- والقز والششن األر فى دمن السموات فى من لة يجذ اللة ا ز الم
 التتاب غلو خن وكبير الفاس من وفير والد,ابأ والز وابان ذالثجرم

 ينا: ما يشغل الة إذ مغرم من لذ قنا اللذ يهبن ون
139- يجتثون غا خيز هز فليفكرا فبذلك ويرختنه الله بقضل ثل

140-

141-

142-

143-

144-

145-

146-

147-

148-

 تنخة لغلم دائر: وقيتابو باللم يتبن البر أؤتي اشبر نزيه بالله فابرا
 اضن فم بل قاالنغام

 داذرا مثله منن بررة فاثرا غبننا على ترال نرفا في فز ذإن
 تفلوا ولن تفتكرا لز فاة+ صادقة فثلة إن الله ذو من فم فهذا:

 للكافرين أعذت وأبجارة الثان يفردقا البى الثار فاثرا
 طاية فثا إثا ويال يا لثرلن بيك عذاب ين مثزنفخة ولبن

 اخكم الغزيز ذمز واألز الوات فى للوما سلخ
 للمثفين هذى فيبر رشة أل الكتاب ذلك الم+
 القيم خالثزو عاذ ى منازل فذتا: والفز

 الشركة عن واغن ثزم" فاصتغجا
 نكم طائفة تخنى قاا القزامة يغير ين علكم الزن ثة
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1 ه٥- مذكرا تئا يكن لم الدفر من جيا أالننا على أفى خل
١5o- :  نيي بابكم الم خزنتها سالخ نزغ نيها التي ثلتا التط من كاذ"فز

1 ة1- ميتا أخر غم بأكل أخذ:أن الجأ
152. ذاألزن فروج من لها وما ذتثاقا ا بتيا فينف فرقية الثناء إلى ينظر,ا أفلم

 لكال ذؤزى تبصرة ببح زنج كز بن يا دأثا رذالي فيها والقا مذ:كاها
 والنخل أغيد ذأ جثات بو فالبتنا مباركا ما: التاء من وتزلنا مييب عبد.

 ار.ج كذلك منا بلذة به وأخينا للعباد رزئا نضذ طلغ لها باسقات
١53- التلية ين اثث الفكم والقرآن+ بس

154- مفتريات مثله ور بعشر فاثرا
155-•• به تترئض شاعر بقولون أ: مجون ذأل بكاهن ربك بننت الت فما فنز
156- يصفون عمنًا الغرش رب الله تبخان لقدتا الله ا آلهة فيهنا كان لز

157- اسوى الغرش على الخن
1 ةe-.• تزمكزبائا زجعال أزاجا وخلفقافز أوتادا وألجان مهادا األرض تجتل الم

15٥- ففتقانا رثا فاتتا واألرض الكمرات أذ فقرا الفين لزيز أز
 لزمرن افال خى شي، خن ثاء من وختلنا

16o-  الفلحكر ثم أولنك

161- والزينات وللمزمنين لذئبك واستغفر الله ا الة أثة فاعلم
 :مغريكم متشلكز بمغلة والة

162-... والذاريات... والالت

163- العيون من فيها وفجرتا وأعتاب تخيل من جنات فيها وخنلنا
164- دخان دهى الناء إلى اتوى ثم

165. ناظرة ييا إلى ناضرة يؤمبذ وجرة
16e-  صرخًا لى ابن خامان يا

167- ببدنك لتجين فالبز:
16e-  ننا:ثم وتتخبر فم ابحا: يبخرن
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1o-  الف بغز لز أخدثة يزأ' اشركوا النن ذمن خيرة على الكاس ازن ولتجدلهم

 يفتلون بيزها ذاللة يغز أ العناب من بزخزجه مز وما سنة
170- لبنن الطخت وأكلهم والكذاب أالثم فى يسارعون بنهز فيرا دزى

 يتلو كاثرا ما
171- الفيدين بحأ واللةال فنادا األرض فى وتسغة

172- مرتين أألرض فى لنفسد الكتاب فى انبل إسر بنى الى وقضبا
 قبرا غلوا ولنغلق

173- مفسدين األرض فى نعقر] وال
174- ألزت فتثو}

175. ,الكنة الزلة علنهم ضرتا

176- ستثلبون غلبهم بغو من ولهة أألزر أدتى فى الرئم غليت الم+

 الزمرة يفخ ذوم بغة ذمن تل من األ" للم سعن بضع فى
177- يوقون أل الذين يستخفكك ذال خن الله وغذ قاصران

17e-  الناس من ينصبك والة

17٥- أخن لهزالة يتقببن خى الشببة ذفى اآلفاق فى أباينا زببز

 غي:.نبة فز علي ائة بك بفر لم اذ
1٥٥-.. على أذلة ولجبونة يجثم بقور اللة يأنى

1٥1- تنتلرة ئا بقائل لثة وما فتزفرنها آياته سريكم لله اتنذ وثل
162- مبير ضألر فى فو من فستغلون تركلنا وعلو به آما ارخمن فز ثل

183- قنا أألزض فى لتتخلفئية الاخات وغيلوا منكم آموا الذين اللة وعذ
 بغر من ولنتلفز لهم ارتضى النيى ويتهم لثم ولينكتن قبلهم من الببن اتخلف

 لثمالقاسثو فاولنك ذلك بغذ ففز ومن نبقا بى نررة يثثذ,نبى أما خرفهم
1e ٨. يتخم و بتتنا سواء فلفة إلى تغالوا الكتاب أنن يا

185. الرأكبين مع وارقوا الوقرة وآثرا اللوة وأقبرا
1٥٥- الوا وزم الغ اللذ واخل

1٥7. اخة فثرا لذ يكن ولم ثرلذ ولم ل;بلذ
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1ee-  رجالكم أخدمن أبا ملذ كان ما
18o.  فسؤلهن الشفاء إلى استوى ثم خبيئا األرض فى لكزما خلق النى ذ

 غليم شيء بكل وفر سرات سبغ
1oo-  من التي يخزع ذفن :األلماز الكلغ غي اثن واألز الشاء من يزفكم من ثل

 تثرن اتال تثن الله فتثرلي األ بفز ذمن ألفي من الت ذلزج البت
1٥1- ألقن شكة اللة ندلكم

١٥2- فى تجزى البى والثلل والهار الكل واختالق واألرض الموات خلق فى إأ
 مزتها بغنة األرض بو فاخيا ماء من الشقاء من اللة الزن وما الثان تنغ التزقا

 دآألرض الشماء ين السخزر والسخاب الرياح وتصريف ذائة كل من فبها وث
 ينقلون لقور ألبات

1٥3- وغلى عليك نغتنة ولتم األخاوث تأويل منن ولغلمك رثك يجتبيك وكذلة

 خكبم غلم رثك إن وإخاق إبراهم قل من انرتق على انمها فنا ينثرن آل
1٥4- مكين قرار فى لطفة جعلناً: ثم طين منن شاللة من األنان خلفنا ولقد

 فكسرتا عظاما الطقة فخلفنا ممشقة الغلقة تخلقا علقة المطقة خلقا ثي

 أفالغية أخستن اللة فتبارزك أخز خلفا انفانا: ثة لفا العظام

1٥5- قرروذر بين من بطونه فى تتيكزا لبزة األلغام فى لكم وان

 للشاربين ائئا خالطا لكا

29

196-

197-

198-

199-

200-

201-

202-

 يتفكرن لفزر ذلة ذلك فى إن لشا فبرشنا:
 التظليم الغبي وفز حنطها بز.ً:: ذال وًاألرغن المزات فجة زغ

 قفاز لطلل: األنان إ
.. شئا األزض ثمتا جا ثا: منا أثا طنابر إلى االنا فلتر

 قبن غي. فل على اللة .إبأ الى.. بتة بزلا ثم تخانا يزبى اللة اأنأ ز الز
 يسمخ والله الله إلى وتشكى ذذجها فى جادلذ البى فرن اللذ سمخ فذ

 بصير سميع اللة اذ تحاكنا
 البى األفى النجد إلى ارام اللذجد من لال بعبو أى الذى تخان

 المن البغ ثز إثة أتابنا من للزنةً خرتة باركا
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2oa-  مثنى أجنحة أزلى مثال ألتكة جاعل واألرض المرات ناطر لله ألتذ

 فيين شي:. كل غلى اللة إأ ينا: ما أقلي بى يزيد بكاع وتالث
2o4-  سال الغرغر فى الى ألتغرا اذا يشركون ما آلهة مقة قان لز ثن

 فبرا شرً يثرثرن غناً جخانة,تقالى

205- مطور كتاب و الطور ذ+ الواقعة وقنت إذا
2oe-  عنى وأن شيء. من الله خلق ذما واألرض الموات ملكوت فى ينظراً لز أز

 لزمرن خبيثثبغذة ناي اجلهم ائرب قد يكزن أن
207- اللة شا: من األ األرض فى ومن السموات فى من فمعق الصور فى وفغ

 بنظر.ة تام فم قاذا أزى نبه فمثيغ
20e-  ما يعلم الغرش على استوى ثم اثار بئة فى واألرض الموات خلق الذى لمز

 فبها بنزغ الشتا.ذما من بنزل ذما منها بخز± ذما األرض فى يلغ
 بصن تفتلون ثثثمواللةا ما اأين متكم وفز

2oo.  التقاء فى وأل األرض فى شي: غلت تخفى أل اللة إنذ
21o.  الغليم البيغ وغز إئافز ير:فها الله رزقها خبن ذائةال من وكاين
2n-  الخن إأل يخين ما وتفيضن صافات فزفثز الطر إلى لزيرً أو

 ني:تصر بكل إثة
 دة غلبة شي: بكل وفز والباطن والظاهر ذآآلز" ا فز

213. الخشاء عن نلقى الثى ذى وإيتاء االختان بالذل يا اللة اذ
 تد:ن لغلكم يبلكم التفي والغر

2 -ه شي:غيبة بكل اللة إأ+ فير غي:. كل على اللة إة اليم+ الترز لجز لثة إن ز
 القدير التلم وفز+ الرجيم الغفر: ذكر+ اريم الغزيز وكز الحكيم+ التقزيز وفز

215. المكد,ر بنات غية ذمن المبل فى النهاز ورول المهار فى الذ يرلخ

216- علم علم زى كل وفرق

21٦- األلبان تختها من تجزى جثات ثذخلهم الصافات وغيلوا آموا والذين
 قيال الله من أطذق ومن خفا الله وغذ أبدا فيها خالدين

(ibasendir)218- جهثم نار فى الكافرين ان ا
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21٥- البم عذاب ليم الظالمين
220- الشكم ثزقا فال

221- القاسثرة غم أولنك الشيم قالبهم اللة تشرا فاليينة تكوثرا وال
222- وأرسلتاك نفسك قمن سئة من أصابك وما الله قين حسنة من أصابك ما

 نهد( بالله دكقى ررأل لثاس
 و2a- وخية فالذ[أل شي: خن

22- قوية الهة اثخذ من
225- ذيها من خاب فذ ذ زكيها من أفلع قذ

 «ءe. منهم يستتطرنة الببن لغلفة بنهم األغر أربى وإلى المرل إلى ذو: ولز
27- خلنا األنهار تختها من جزى جثات لهم أن الطاقات وغيلوا آموا الذين ويتر
 فيها ولهز متشابها بو داثرا تبل من فنا النيى هذا فالوا رزثا تمرة من بنهاً لزفوا

 خالدن فيها وخز مطه: أتاج
228- األعين وتلذ اتفن تشتبير ما وفيها

229- الثار عذاب فقتا بخائك باطال هذا خلفت ما ريكا

2ao-  خزاز من بهز بازنا فبها وار, الالبكة ز
231- أنربى من الرخ ثل

232- سبخًا+ والسابحات+ تشطًا والناشطات« غرثا والنازعات

233-

234-

235-

236-

237-

238-

+ أا فالذات+ بقا الكابقات
 يزمر.ن ما ويفعلون أمركز ما اللة ينر أل شداة غالظ مالئكة علنا

 بنلرن بام وخز بالقول ننفونة مكمون عاذ بن تخائة
 عجا ثائا شبعتا إثا تفالرا البن من نقر اتتغ ألة إلى أرجئ ثن

 أخدا بريقا تشز ذلن بي فاما الشب الى تهدى
 اطزارا خلفكم قذ ذ

 للغد بظالألر رثك ما ذ
 أألزض غت األزز كثبان ين;



32

239-

240-

241-

242-

243-

244-

245-

246-

247-

248-

249-

250-

251-

252-

RISALE- NUR'UN KUDSآ KAYNAKLARI

 البز,مرن ألها التم وامتاز,ا
 خالدين فاذثلريا طثة علينكم سالم

 زتثذ الث الخخم لة ذ الخذء زلة الثلة له

 ولزمن باالغر يكثر نفن القي من الذ تبكن فذ الدي فى إذا: أل
 غيز سنبيع واللة لها اتفصا: ال الزلفى بالغرزة استنك فقد باللم

 ذغويهز وآز سالم فيها اللثة"وتجثهم بخائك فيها ذغويهز
 الغالين رز للو الفذ اأن

 النبز الثين الت إئة ث تثن نقا
 قد. شي:, كل على إثة لتا واغفز كررتا ابما ثنا

 ألخصبد وخببً جثات به فاثبتنا متجاركا ماء السماء من وتزلنا

 التذ اللة م أخذ الله فز فل

 للم التذ ثل اللة لقركن واألرض الموات خلق من سالتئم ولنن
 بعلة اتزفمال بن

 الفاصلين خز+ الخالقين أخسن+ الراحمين أزخم
 منظرين كاثرا وما ذاألض الشا: غلبة بكنا فا

 الكز عند بلغن إا إخائا والزالذي ايا: إة نشدا ا لثة وفضى
+ قفا ثرة لهنا وثل تثقفتا زال أن لهتا تثن فال كالفا أز اخذها

+ طغرا تجابى فنا ازخنينا نز وثل الرخمة من الألأأ جثنا لهتا واخفض
+ غفرا لالوأبة فان فاثة مالية تكريرا ان تفرسكم بى اغلةها ركز

 مخلد,ن ولدان
253- متقابلة سر, على

264. القلوب تطن الله بذئ آال
25 -ة فهدى فذ والنى+ فوى خلق النيى+ األغلى ريق ام ع

25 .»ت تنلث فلثة إ علر يجاز زال يجر شي.وفز كل ملرث بدر من ثن
 تنز:ن نالى ثن لله يثرلرن



AYETLER BOLUMU Fihristi

257- حفيظ شتي: فل على رتى إنً

258- للمزمنين آليات واألرض السموات فى إأ
259- فاسقيناثثر: الشتا.ما: من فانزلنا لواقع الرياح وازلقا

 بخازنين اثثملة وما

2oo.- :  الفشر القزيز وغز عتال اختن ايكم للوخز وأتياة الزت خلن النيى

2e1-  فلة اال" رخغ الو ذ
26-« ثبر, أفال الفكم فى ذ+ للشرقيين آياث األرض فى ذ

263- باذنزربهم المرر إلى الظلمات من الثامن لثخرج إلك اتزلنا: ككاب الر
 ألخميد الغزيز صراط إلى

2e4-  جميعا الثامن قتل فكانما األرض فى قساه أز تفر بغيز تفا قتل من
2e5-  لذ"انظرن زاا الكز تزك نخن اا
26e.  بصير تنملون غا اثة تطغوا ذال مغك ناب ومن أمرت ا فاستقم

267- الروا اللة يمخق

2oe-  ستى ما األ لإلنسان لينن ان و
26s.  تبرثز الله سبيل فى يثففونها ذال والنطة الثقب يكز,ن والذين

 اليم بعذاب
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270/1-

271/2-

272/3-

273/4-

274/5-

275/6-

276/7-

277/8-

MEKTUBAT (ZAid Ayetleri)

 اللو عنة والعلة الله+ إأل الغيب بعلة ال الله+ عنذ العلم إثما ثن

 الله على إأل ابز إيأ
 مبتذ.ن زفم ازا يثلكم ال من إثبعثوا

 الكثر أجرار» بالشر افز فال
 مفرنية لة فثا وا هذا ال بخز الذى بخان

 التظليم الغرش زنأ وشز نركلك عليم لمز إأل الة اللذة خن ففن قرلرا فان
 انبائهم اذد@ج في زخ الزمين على تكية ذ لكي تائبا

 الراجيين أزخم ولهز خانظا خبز فاللة
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278/9-

279/10-
 ضعيفا كان الشيطان فذ ان

 األتتبين خط مثل تدقر

RISALE- NUR'UN KUDSآ KAYNAKLARI

26on11-  الشلن فألمه
28nn2-  للعالين زختة األ ازسلقان وما

28%n13-  أن لرذ لتهتدى ثا وما لهذا قذينا النى لله أمذ وقالوا
 بألق ينا زلل جاث لقذ اللذ قذيا

283n4-  ليثا قزال لة فثو

2e41  -ة بالعباد بصير اللة إن اللو إلى أطرى وأفرض
285n16-  قخدث ريك بنغمة وامما

r( Ayetlerdenن iktibas iled)286/17- الله على توكلنا

287ne-  رخيم غفو: بى إذ يى دجم ما إأل بالكر ألثار: الفر إأ تفى أين زمما
288n9-  رسغها األ تفًا الله يكل ال
289/2o- '  النصير ونعم الولى نغم

2٥0oM%1-  شأن فى هز تزر كل

291٨a2-  يلعبون خوضهم فى ذلهم ثم اللة ثل

.(Ayetten iktibas ve teLfktir)292/23- ربى فضل من هذا لله الحمد

2oe4-  لطبكزبه ما: القاء من غليكم نتزن
5/294%. زهرئا قان الباطل ا الباطن وزقق ألتق جاء فل ز

20526- رمى اللة ولكن رميت اذ رميت وما

296/27- معنا اللة ان التزن

27/28- لهب أبى ينًا تبثث

2oe29-  مفتخرة فيز األذقان إلى فبى أغالال أعناقهم فى ختلنا إا
 يتر:ة فبزال فم فاغنتنا خلفهمً وممن ا ابببز ببن من وختلنا

2ooe-  ادقين فتثغ إن قائلرا بالثرية فاثرا ثن
3oo31-  فم أتخا ألقانا تذع تالزا فثل العلم من ن جا: ما بغد من فبي خاجل فنن

 الكاذبين على الله لعتقت قننتن تتبن ثم الفتكم اتشا وباً،ز وباتا
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 ةo1R32- ممذفا البكم الله رسون إئى إسرائيل بنى يا مريم ابن عبسى فان واذ

 اةأشنذ بغبى من بأنى بكولر ذثبشرأ الرزية من بذى ببق ال

 مبين سأل" هذا فالوا بالبينات فز جاء تلكا
 ةoAa3- قلبة وكامة
303/34- يعقلون أقال

3o4/a5-  لرجل سلئا وتجال مشاكشر ثرا: فيه ربجال مقال اللة ضزن

 يثلكر ال أثزرمز بن يلد الخنة مثال تتريان فن
3o5rae-  التين الفر: ذ, اران فز اللة ان
aoee ٦- ثرن لغلم اللة انثرا اخرتم ين فاصبرا اخر؟ الزيثرة اثنا
aone.  النى فاذا أخن هى بالى إذقغ الينة السنة,ال نستوى وال

 خيبة ولى" كالة عناز: نيقة بنك
308r39-  الخسني يحأ والله الماس عن والغافين القيظ والكاظمين

 ي بي

 ةo9/ao- أخزى رزز وازرة تزال وال

310a1-  كراما مر باللغز مرا واذا
31742- رجيم غشو الة فان وتنفر,ا وتفكرا تعثوا وإن

312/a3-  التركيين يمجا اللة إن ء المتقين مع اللة إذ+ الصابرين مع اللة إ
 المكابرين يجب اللة إن

31344- الثار عذاب وفنا خنة األخر: وفى خنة الدتا فى آتنا لنا

31445- تغلكرة أل اللوما من واعلم الله إلى ولزنى بقى أشكر إننا قان

315/46- بالصالحين وألحقنى ملما ترثى
.(Ayetlerden telfk ve iktibastr)316/47- يريد ما يكز و يشاء ما الله يفعل

317as-  لنغار,ثرا وثائل تنغلقا:شريا وألتى ذفر من خلقافز انا الكان اثا يا
31sa9-  اللة فاثرن أجاهيئة خبيئة أخيلة ثلوبهم فى كفروا الذين جتل اذ

 أخن وكاثرا الفرى كلنة والزمهم الزمنين وعلى رربه على سكينة

 علنا شي. بكل اللذ وكان وأشلها بها
s19/50-  يتدون افال+ يتفكرون أقال
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32o51-  الله ذو من أربابًا قاتهم أخبارهم اتخذوا

 ة2u5-« ينفيان أل برنغ بيتينا بلتبان البزين مزج
322/53- آذم بنى فرمنا ولفذ

328/54 مزيد- من هل
a265s- :  تقز برنا فلثم إ
325/5e-  بائا تزمكم وجئلنا

326/57- أخال أضغاث

a27/5e- '  وأخز أ}الكتاب فن مخكات أيان مة الكتاب عليك الز النى فو
 الفتة التقاء منة تقانة ما فثبر تغ ثلربهز فى البين قاما متشابهان

 به آمنا يشرلر البلم فى ,ااسكرن اسلة تأبيةإألً بعتلة وما نابد والمنغا:
 االلتاب أوكر اة يتنز وا ريبا عند من خن"

3285٥- الله دون من لكم وما تتتخالثا ظلثرا الذين إلى فرفثوا و
 لزة ثخال أنا: من

329/60- تشكرون أقال

330/61- الشاكرين وستجزى

 ةa162- ألندتكم شكرتم لن
33263- الشاكرين من كن ز قاعبذ اللة بل

sa3e4-  تكلبان ربكنا آألء فبأي
334/65- رسوً تبعث حى معذبين فثا رما

3a5/ee-  بالله أتزكثم الكم نخافرن ذال اشركتم ما أخانا وق
336/67- حنيفا ابراهيم ملة قائبعوا

337ee- "  اغخمئ الينه للجدة النى لمناة بقر يعلشة اثما يثرلية الهة تعلة ولفذ
 مبن غربي" لتان وفذا

 ةaeeo- عظم تعلمرة لز لفم وإئة الثوم بواقع أثم فال

 ة39ro- والثرتان الهتى من وتنات للفاس هذى الثآ فر ألزن الذى رمضان شبال
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s4on71-  اللين على وسال: يصفرن غنا العزة رن ريك سبخان
 العالين زز للو وأفذة

3a1/72-  طلتان لخان فرفو من مزع فرفو من من يغشا: لجي بز فى فظلتا أز
 ثور من لذ فنا ثرا لة اللة يجتل لز ذمن ينها يكذ لز تذة أخزfذ بغضإ فزق بغضها

342n73- ktibas) المزمنات و للمؤمنة اغفر اللية iledir)

343-/ اللقية عد! لبعض بغضهم يرمنذ األخالء
34 م7 -.ة مالقبكم فاة منة تفر:ن النى الوت ان ثن

345/76- ثفلكرت لعلكم اللة واثقوا ذكبطرا دطابرذا اصبر:ا آمرا الذين اثنا يا
346m77.  فليال ثمنا بأياتى تشتروا وال
847r8-  ما على ولنبرة سبلنا هذينا وقذ الله على نتركل األ لنا ومما

 التوفر فلتركل الله وغلى أذتثرتا
3aa79-  ثوة لتم أ إأل اللذ بتاتى بافراجهم اللك ثرن يطفرا أن بريد

 الكا:.ن فر: ولز
349/80- تعقلون آفال

35oM81-  بالدين يكذب الذى أرأيت

35182- الله تص جاء اذا
 ة5aes- ديكا اإلعالم لكم وذضث نفتى عليم انتنا دينكم لكز افتلك الز:

353e4- {  عزيز تطر( اللة وينضرك فنخًا.مبينًا لك فتخا اثا

35486- عدة( شيء كل وأخى

 ةةsee- تكد,ة لنقا الذ مفار: كان زر فى الو يغغ ثم
356/87- أسفار] يخمل ألحمار كمقل

a57mee-  يثقون وكاثرا أكثواً النزين يخزثي فم ذال غلنهم خرن ال الله ازليا:5 ا1

 الله لكلبات تنييل ال اآلخرة ذفى الدتا أخيرة فى لث}البثى
 النظيم1 القر فز ذبت

37
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LEM'ALAR (Zaid Ayetleri)

aة en1-  الراجيين أزخم واتمت الطز نبى اتي رئة تادى إذ واترب

3592- وشقاء هدى آموا للذين
aeor-  فلريهم على ران بل

361٩. يرم بغض أز يرما لبا تاثرا لنشم خم منتم فائل فان

362/5- تشكا وازذاذ,ا سنين مائة ثالث كهفهم فى ولبثوا
36a/e. :  تكد ا سنة قالف رتك عثة يرما وإذ

ae٥r7-  الثتى فى التز:ة رأل أز( علو اأتلكز فنال
 ة65/8. الذين مع قاولنا والرسول اللة يطع ومن متقينا صراطا ولهذيتاثم

 رئفا أولنا وخسن والكالين والشهداء والصديقة النبيين من علنهم اللة اثغم
a6e-  لو و.ترة من عيلذ وما مخضرا خيبر من عملت ما نفر فل تجذ ينم

 بالمناو رشا وائلة تفة اللة وتخز: تبيئا أما وينة بتها أن
a67n0-  الشاهدين مع قافينا الون واثبتنا أزلت جا أمنا ثنا
s68n11-  عظيم خلق لعلى والك
3eon12-  مثلهن األرض ومن سموات بغ خلق الذى أللة
37o13-  للمقين والعاقبة

3714- "وسعيد شقى فمنهم

37215- وسرر من ارتضى من إأل أخدا غيبه على يطهر فال القيب عالم
373n16-  الغاليون لمم الله جزن إن

374n1-  آدم قتل الله عنثذ عسسى مثل إن

375ns-  تطهيرا ,تطبخ الجنت أمن عنك}ازغن لثب

37en9-  الرجيم الشيطان من وذلتها بك أعيذها ذإئى

377M2o-  فرمما عنذا دذخذ حمئة غين فى تثرب وجدها الشر مغرب بلغ إذا خثى
37e/1-  األخام فى ما ويغلم

379/22- ضالل فى إأل الكافرين دعا: وما

a8o023-  البالغ إأل الر.لثول على وما
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 ةe1M -ه بألهتيين أغلم وتمز يشاء من بنيى اللة ولكن أخبت من تهنى أل إتذ

3s2/25.  علث الله اشم يذكر لم ا تاكلوا زال

 ةeaM2e- تزفوا ال ذ اشرشوا كلوا
3e4/27-  متفرغا ويعلم رزثها الله على إأل أأل فى دابة من ونا

 كناب.مبين فى كل ومتر:عيا
a85/28. i أفالمن الذين للو أل  اليين لة مخال اللة فاغد بأخي الكتاب الق اتزلنا إا
3ee2 ٥- خاصة بهم كان ولز الفهم على يؤثرون ذ

387t30-  المدينة فى نوة قال و
388/31- األعزاب قالت

s89/a2-  ربككم وتذفة فتفشلوا تنازعوا وال
39o33-  والنفزى البر على وتارثوا

 ةo د3 -ه األوت ذائقة تفر فل
s92/35-  نيثر والهم ميت اثق
33/a6-  خبة فبز الله على يتوكل ومن
394i37-  واألرض السموات قاطر اللوشن" أفى زلهة فالت
a95a ٥- من عليهن لدنين الزمنين ونناء ينابذ ألز:اجذ ثل اللبى ايها يا

 رجينا غررا اللذ وكان يزفين فال يغرفن اأن أذكى ذلك جالبيبهن

39er3o-  يشفين فهز مرضث واذا وتسقن يطعمنى ز والذى
397/o-  اشتنى اة أن لتطغى اإلنسان ان قال

398/41-+ خفياً نداء: ربة نادى اذ+ زفرنًا عبدة رتك رخمت ةك+ كهيعص

 رنزشيا بتقانا أكن ولز ا اان ذاشتعل ب النطة وفن نزإتى فان
soo/a2-  شيبًا الولدان يجتل يرما

 هoo/a3- فدير شي: فل على وخز وليث يخبى واألرض الوات ملك لة
«oد a  .ه لكم خز وفز ئا فزمرا أن غسى

02١45- لكم طاب ما فاثكحرا
 هo3/a6- ككارى والثم المخالة نفثرا ال
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 هo447- قالث تنفذ أن قبل البز لتنفذ بى لكلمات مدادا البز قان لز ثل
 مدة( بثلم لزجا ى

405 اa- للثاس ومنافع شديه بأس فير القديد وأنزلنا

4o6a9-  واألرض السموات فى الفن: يخرع

«o7tso-  من خلفا أمهاتكم بطر فى يخلفكم اتاج ثناية األلغام من لكم والزن

 ثرثرة فائى لمز األ إلة ال الله ة رثكم اللة ذلكم ئالر ظلتات فى خلق بغد

(mlelerini telFk tarzndadurنا Ayeuin ayr c)408/51- أخذتا&ة... به ذكروا مًا تسوا فلمًا

409/52- قائلون هم أز

410/53- أبد( فيهًا خالدين

 ه1154- عذاب ولهة ذخرا جانب+ فل من وتفذئين اعلى المال إلى يششغي ال
+ تاقا شهاب قائبغة القطفة خطف من واصبا+األ

 ه12/55-... الشهم فى يتفكر,ا اأولم ة يتقكية لغلهم+ تتفزر لغلكم

 يتفكر:ة لقفر ألبات
 ه135e. اللك فى غريك لة يكن ولم ولدا يخذ لم النى لله أخذ وثل

 تخيرا لثة.ز: ن بي يخ:ة ولز
414/57- الحسنين من قريا الله رخمت ان

 ه15/58- الماهدون فنعم قرشتاها واألرض
1e5-  التطبين ولحجا الرأبين يحجب اللة إن

 ه17reo- أليزان فى تطغوا األ اليزا وذضغ رفنها والستا:

 البيزان لخسر:ًا وال بالقسط الز وأقمرا
 ه18/61- بالحكمة رتك سبيل الى أذع

19/62- تغقلرن أفال والكنار الليل اختالف ولة فيت لخبى اليى وفز

2osa-  فيكر فن له يثو فائنا اشرا فضى قاذا نفيا يخبى النيى فز
 ه2 دe4 ألخبيد. الركى وغز رختتة وينشز تنطرا ما بغد من القبة يتزن النى ولمز

422/65- يريد لما نعال
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$UALAR (Aid Ayetleri)

 ه23n- مخكردأ مقاما رثك يغقك أن عتى

22- بحمد، الرغد ولسبخ

253- بأأللضار يتقأ ترفو سنا يكاد
 ه26/4- أرنبها والجبال و دوامي فيها والقينا+ أوتاد( الجبال ذ

276- غر األ إلة ال بالقنط فانا العلم أرلر والالتكة قز الةاأل أثة اللة تهذ
 القرائية

 ه2e6- حكينا عزيزا الله وكان واألرض السموات جثرذ ولله

42٥-/7 ذلك دون ما لتغفر به يتزك أن يغف ال اللة ان
 ه3oe. فى ان خنا ورزقا ستقراً مشة ثخذ,ن واألعتاب المخيل ثمرات ومن

 ينقلون لفزر آلية ذلك
4319- سنين بضع السجن فى فلبث

32n10-+  ء غراما قان عذابها ان جهم عذاب عثا اطرن رثنا يشولون والذين
 ومقاا شتقا ن ا: الها

aan1- :  تفر جين ربة بحفير دخ بأعيننا قائق ريك واطبزلذكم
 ه3412. المجرم وادبا قتة الليل ومن

 هa513. كشرر خرأن كل لجأ أل اللة إن آمرا الذين عن يدافع اللة إن
«ae  -ه نايتانهم ألديهم ينن ثررثز يسقى
437n15-  عليهم حفيظ اللة

4386- لهم طوبى

439n17-  الكافرون منالك وخسر

«4on8.  حز لفى اإلنسان ان الغمز ز
 هه1n د٥. منم ذ يابكم الم األنر البن منشر يا

442 ر2o- الناس فى به مشى ثورا له تجلنا قانينا: ميننا فان أزمن
4«3M21-  الزمن ألها يا

44 له22- الغزيز( مع ا
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 ه4523- اللة قديهم الذين أولنك أضنة فيبكرن القزل يستثر الذين
 األلباب أوثر ز وأولنك

 ه4624- بجون رتك بنغمة الت ما يسنطو وما والقلم ن
47١26. الدتا نجاة نتحت

 هa8M2e- الحسنين لع اللة وان سبلتا لتنديكم فينا جاقذ,ا والذين

44927- الغظبخ والقرآن النائى من سبغا أكتان ولقدً
45oL28-  ألهثة ففى سعدوا الذين وأمًا

45129- وشهيق زفير فيهًا لهم الثار ففى شفوا الذين قاما
 ه5قao- جهئغ عذاب قلهم تثرثرا لم ثم والزمنات الزمنين قرا الذين إن

 الريق عذاب ولهم

45331- البروج ذات السقاء ذ
454/32- به قشر ثرا لكم وتجتل

 ه5 ةa3- الزمرة فر: ولز بكلنابب ألق اللة ولحز

456/34- مستقيم صراطب إلى بى هدينى إى ثل
 ه57R5 وتزكيهم:. والكنة الكتاب وثعلبة

 ةهeao- والكنة الكتاب لتلمكم وفيكم
459/37- منهم العلم فى الراسخون لكن

«6oae-  مبينا ثراً النكم اتزلنا بكم من زقان ججا: فذ الثان ألمها يا

6139- مستقيم صراط إلى وفدذبة
4620- عثهم فاغر

46341- مبير وكتاب الثرآن آيات تلك طس
4642- الكتاب آياث تلك

 هe5a- واغير رينا إلى إثا منها خيزا يبيلنا ان لثنا غى
 هee»4- اتكيم الغزيز الله من الكتاب تنزيل

467١4 -ة الريم الرحمن من تنزيل# حم
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«6e4e.  لهم ليبين فرمه بلسان زولإألً من أنلنا زما

 ه6o/7- الله بايام ذذؤتثم المرر إلى الظلتات من فزمك اخرج أن
47o48-  الله زخة قتة كولوا فاينا

ARABf iSARAT-UIL iCAZ (Zaid Ayetleri)

 ه71- فدى شيء.دً كل خلق ذ
4722-... افتد: فببذيئة

«73/s-  ا مهدئا الله باذن قلبك على تزله قائة لجبريل غذ,ا كان من ثل

 بلثزيياً شز زفك يفته تن
٨7 /ه٩. مغذ,ذة اثاما ا؟ الثار لن"شكا

475/5- ثم اأبنا: يغرفون قنا يغزفونة

76/e-  ديارا الكافرين من األزر على تثز بزال ثوح وفان
4777- عظيم عذاب ولهم غشاوة ابارهم وغلى سمعهم وعلى ثلهم على اللة ختم

47e8-  الير بعذاب فبشرهة
47o.  الظانين يجبا ال إثة الله على فاج: وأملخ غقا فتن بلها سجة تجزا:سنة

 هeoo- ثم إئثز1 الشقا: أمن قنا الزمن قالوا الثان أمن قنا أمرا لثم تين وإذا
 يعلكون ال ولكن الطفها:

«s11-  الرأى بادى أاذلنا ثم النيينن اثبغكأل فرية وما

 هn12%8- متكم اثا فالوا شياطينهم إلى خلوا واذا أنثا قالرا أمرا الذين لفوا واذا

 يغترن طنابهز فى نلز بهز يتنز اللذ ء تنزئين نخن اثنا
 هsana- ذ بشررهم اللة ذقن خركة ما ن أضا: فلكا نارا اترذ النى فتل مخلهم

 من فضير. أذ زجثرن+ فبزال شني تخم طخ م يترة ظلمات,ال فى فركبة
 الرت خذر الصواعق من آذانهم فى أابعثز يجتلون ورق رغد ظلمان فير الشاء

 بالكافرين محيط زاللة
«en1  .ه بلبث ترفة از يلهث علي تخبال ان الكلب تنقل فثلة

 هe5n5. وندا: ذغا: يتغإأل أل غا ينبق النى فتقل فقر,ا اليينن ومخل



44 RlSALE- NUR'UN KUDSF KAYNAKLARI

 ينقلون تنزال غي ممبخم
 هsene- بثا ائخذت العنكبوت كمثل ازليا: الله ذو منن ائخذ,ا الذين مقل

 يتلرة كاثرا ز التنكر، لث الرت أذقن واأ
487n7-  وا رابا زيدا السيل فاختتل بفدرها أ:دبة قالك ماء القاء من ألز

 أتن اللة يطرب فذلة بثلة مكاعن اذ جلية انجفا: الثار فى علو لوقدن
 قذية األرض فى فنكا الناس يلقع ما واما لجقا: فيثب اليذ قاما والباطل

 األمخال الله يطرب

«8en1e-  يبننا دين ذفر آذاننا وفى اليه تدغرنا أكثتا فى فلريا وقالوا
 عاملون ائنا فاعتل حجاب بينك

48on9-  بم لخزع ثم األرض فى يتابع فلكة ما: الناو من اتزل اللة تزأة الم
 ذلة فى إة لطاما تجلة ثم ممفا قزية ببج ثم الزانة مختلفا ززا

 األلباب ألوبى لنفى
aoozo.  ببثفة خز فائز+ مغرضين المذكرة عن لهم فنا

 هه11- بغ البتا حلة تقل الله سيبل فى أموالهم ينفشون الذين مقن
 عليم واسع والة ينا: لن يضاعا واللة خبة مائة جلة كل فى منابل

492/22-... وابل اصابهًا بريرة جثة فتقل
 ه9anzz- له األنباز تختها من زى واعناب تخبل من جثة لة تكرن أيز:أخذة:اأن

 نار فو إعصار فامانها ضعفا: ذئة ولة الكز وامانة الثرات خل من فيها
 نتفكر, لفلكم اآليات لكم الة يجين كذبة فاخترقت

 هه»2 .ه يزرغاصف فى الريح به اشتدت فرماد أنتالم ببهم كقر.ا الذين مقل
 التبعية الطالل خز ذلة شي: على تسبوا ها يثيي

»9525- فابث أطلها طببة فشجرة طبة تلة مقال اللذ ضزب قنف تز الم
 للكاس األمتان اللة وتضرب بيقا باذنز جز فل أفلها ثزى+ الشقاء فى وتزغها

 فرق من اجشت خيفة كنزة خبيئة قلمة ومقل+ يتذكية لعلم
 قرار من لها ما األز



AYETLER BOLUMU Fihristi 45

 هoe26. قرظنا ما أمخالكم أمخ األ بجخار يطر طائر وال األرض فى دابة من دما
 بنشر:ة ببز إلى شتي.ثم من الكتاب فى

497١27- فضة من قوارير

 هoe2s. تنثون لغلكم تبلم من والذين
 هoo2- الثقاء واثثة القلى والة

 ةooiao- النهى رتك الى وأن
 ةo11- الغالين رأ /أل غذ:لى فائهم
 ةoe32- ستكثرها ألتا: األ هى ا

 ة03/83- أسن غير ماء
 ة0434-... قوقها فما بعرضة ما مثال يضرب ان يستخبى أل اللة3 ان

 افا. ثم أولية... الى
 ة05/35- أقبير اللطيف وخز خلق من يغلم اال

 ةoea6- ينبز ثم ثةيئم فاخاذ: أشرانا وخثمز بالله كش,ن قنف

 إلنثين الر ثم
 ةo7/a7- بثثرينا فاغترفتا اثنتين واخبيتنا اثنتين أمنا نثا قالرا

 سبيل ما لزوج إلى فهل
 ة08/38- ذخيها ذلك بعد األرض و

 ة09t39- الماء على غرشة كان ذ

 ة1o/ao- فها أجغن فائرا خليفة أألض فى جاعل إنى للتالئكة رثك قان واذ
 فان لذ ولفين بحنون لتخ وتخن البهاء وتنفك فها يفسد من

 نغلو أل أعلما إنى
 ة1ua1- اللة أزيك ها الناس بين لنخكم بافق الكتاب اللك اثزال اا

 خمنا للخائنين فكن زال
 ة1242- ريه بزغان راً ان لزال

 ة13/43- يوف ريخ ألجذ إتى
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TERCUME iSARAT-L iCAZ (Abdمل ecid)
(ZAid Ayetleri)

 ة1 هn1- الجان غلتة االنتا خلن القرآن علم الزممن

5152- ساجدين لى وألثم

 ة1sa- لزمرة تنر,ثخأل لم ا; علنزالذتهم زا: ففر:ا الذين إن

 ة17 الرات-/ من به فاخزع واتقت وامضزت فلت ارضن فاهتزت ما: التاء من والذ
(Ayetlerden iktibas tarzundadr.)

EL-MESNEViY.L ARABf (rak basks)
(Zaid Ayetleri)

 ة181- ذى يثرك أن االنتا أتخب

 ة19/2- أكفر: ما االثتا: فتل
 ة2os- مبيا تيريز منة لكم إنى الله إلى ففر:ًً

 ة2 -د ألتكيم الغزيز وفز واألرض الموات فى ما لذ يسخ
 ة22 -ة/ أألثر ثرجغ الله وإلى

 ة23e- ذعاة اذا الطط يجيب أمن

 ة27- اللك رختة من نفطوا ال الشسه على أرثرا الذين عنادى يا ثل
 الزخم القفرة لمن إثة جيبينا الثوب ينز اللة إن

 ةe/25- يالي ولفم يفتل عئا يان أل
 ةeeo. بارئكم عنة لكز خ" ذيم الشكم فائثلرا باريكم إلى فخريرا

 ة2an0- تفرثرا وال جميعا اللو بخبل واعتصموا

 ة2a11- بعثرت القبر' واذا

 ة2on2- خييد خلغر منن لبرر فى هز ب أألول بأفلق افعيينا

 ةaon3- تقديرا ففد: شيء كل وخلق
 ةa د4- الدتا الشاء وتيثا

 ةA15- جفذار عنذة غي، وكل
 ةaan1e- أقبيرزً اللطين يمز األلماز يذ وفز األلماز ثذفة ال

53n17- +  الثرآن هذا فى زثا ولفذ+ أآليات تقمل وكذلك
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 مثل خن من الفرآن هذا فى للكاس ضريتا ولفذ
 ةa5/18- تدفرن لعلكم

 ة36/19- البى ألها يا
537M2o-  محيط ورائهم من والله

 ةas21- يزتكون اأتى اللة قانلهة

 ةa9022- وآآلزن الشوان لقدت كم:4 أغر أت اثغ ولر

 ة4oz3- بالبصر كلمح وأحدة األ أمثا ومما
 ة4124- البنا عذابا للكافرين أعدً

 ة4225-... ضياء الشمس جعل الذى فز... والساب السنن عدة لتعلموا
 ة43/26- الزأرعون تخن أ;

 ة42- القر:' بالله زأليزتكم الدتا الختر: ترثكم كال
 ة452e- أخيذ القني فز والة الله الى الثق]: الثم الثان ألها با

 ةaen2٥- للفارين الجحم بززت للمشقين الجثة وأزلفت
547030- ركبك شاء ما صورة أف فى فعدلك تسويك خلقك الذى

 ةa1/48- دعان إذا الدًاع دغرة أجيب فريا فائى عتى عبادى سالك واذا
 زشت.ة لنلهم بى ولزموا لى فليستجيبوا

 ة4or32- التاب والو+ الصير والبو+ ثزجعين واليه مجنكم+ البث
 ةةoaa. مكر من قهل للنخر القرآن بشرتا ولفذ

 ة5134- ومرسيهًا مجريها الله بم
 ة52/5. الأثيا غياثنا األ هى ا

 ة5a«ae. األولى من لك خير ولالخزة

 ة5aa7- يكثرن للذين خ اآلخرة وللنار ولهز لبا إأل الكا أخنا: تما

 تعقلون أفال
 ة55r38- وابصارهم وسمعهم ثلوبهم على الله طبع

 ة56r39- األطقان بلغ واذا

47
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TERCUME MESNEVf (Abdilkadir)
(Zaid Ayetleri)

 ة57n- يكن لم لزيفا ما ز خان اللذ غا: ما

 ة5en2- هز األ ريك لثرة يعلم وما

559/8- قماص قالجروخاث

56o»4- anasuyla) شيء كل خزائن عثدة و iktibasea)
 ة61/5- وتسبيحة طالقة علم كل"قذ

 ة6%/6- الربع به تهوى أز الطز فتخطفة القاء من خز فكائنا بالله يثرن دمن

 سجير مكان فى
 ة63/7- ما من دذأبة كل خلن

 ة68. كالفخار صلصال

 ةe5/9- ضعيفا األتان وخلق
 ةeen1o- التت زلة ألق فرثة

BARLA LAHIKASI (Zaid Ayetleri)

 ة67 يخبرن- فاثرا ارخلهزجا دتشهذ ألييبز وثكلنا أنرابهم على تختم الز
 ة6s-« الم عذاب من ثلجكم تجارة على اذلكم مل آمرا التين أثا يا

 ة69/3- طهور} شرابًا ليم سقيهم ذ

570/4- بالجنب الصاحب و
 ة71/5- رنا اأنا من لنا وتبتر: رختة تدثن من أتنا شخا ققالرا الكنز إلى البنية آذى إذ

 ة72e- لفرى"عزيز اللة إن قذرو خن اللة فذ:ا ما

(..unayetقu)573/7-... لرج أألغمى على لين

 ة7 ه8- تفعلون ال ما تفركون لم

s75 ١- الفاحشة تشيع ان يجبرن
 ة7en1o- الله باذن كبيرة فنة غلبت قليلة فئة من كم

 ة77n1- عطية3 بنتا ها ستخانق بهت تتكلم أن لنا يكرن ما فلثم غثثر: إذ ولرال

 ة7en2- انتزت الكراكة واذا
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 ة79/3. خكم غزيز الة ان الله سزخثهة

 ةeo٩- أفنانكم ويتبنا يثركم اللة تضر:ا إن أمرا الذين أال يا

58115- الرسول أطيعوا و اللة أطيعوا و
 ةe2n1e- تجمن الطرفون اثنا

583n16-  الدثيا من تصيبك تتن وال

 ةe4n17- خرابها فى وسمنى اة فيها يذز أن الله مساجد متع ممن أظلم ومن

 خائفين إأل يذكلرفا أن لهز كان ما أولنك
 ةe5n19- العذاب قبله من وظاهر: الرخمة فيه باطة باب بررلة تتهم فضرب

 ةse2o- قيرا فطال... الى... قثيرا ذزا اللة اذفر,ا آمرا الذين ألها يا
 ةea21- تنيرا خزا فيه اللة ويجتل شثا فزخرا ان فتسى

 ة8822- خيما غفورا اللة يجد+ رخينًا بألزمنين وكان

KASTAMONU LAHiASI (ZAid Ayetleri)

 ة9o1- عشر ليال و القز و

 ةo دn2- ألنسث} اأز القانط من ينكز أخذ قرأذجا: على اذ مرضى م ذان
 والديكم بوكرهكم فانحوا طا صعيدا قتيشكرا ما: تجد,ا فلم التتا:

 غفرا عثرا قان اللة ان
 ة92٨3- يشاء من يؤتيه الله فضل ء كبيرً فطال

 ة93/4- بررة كرار سفرة بأبيى

 ة9 -ةه فيئة فثب فبها مطبة صحفا يثلوا
 ة956- ريم من ثور على فز لإلعالم صذ,: اللة شن اقنن

 ة9e/7-... الفيل بأصحاب رتك قفل قيف تز الز

EMiRDA-1 LAniASI (Zaid Ayetleri)

 ة97n- أآلز فى شاوركم ذ
 ة9e١2- نصيرا لبز تجذ ودلن الثار من األقل الر فى ألنانقين ا

R.N.K.Kaynaklar١ F.:4
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 ةoore. للو وخنة اشلم غن دينا أخن ومن
6oo4-  اهتدثم إذا ضل من تضم ال

6o15-  تخبها من تبزى غرفا أجثة من لثبوتهم الالتات وغيلوا آمرا والذين
 التاملية از بنم فيها خالدين األثقال

EMiRDAG-2 LAAIASI (Zaid Ayetleri)

6o2n1-  الطيب الكلم بمغذ اليه

NURUN iK KAPISI (2aid Ayetleri)

eo3n1-  سيال وأضل أعفى اآلخرة فى فهز أغلى هذه فى كان دمن
6o4M2-  مثلها األ بجزى فال بالسيئة جا: ومن أمثالها غش فلة بأتسنة جاء من

 بطلش وخزال
6o5-  على طالل فى وأزاجهز خز+ فاكهون شغل فى الز: التكة أصخاب إن

 منتقم صراط هذا اشبكونى وأنر.• الى... مثجثون األرائك

eo64-  أن+ واألنفى الذف خلق وما ة تجلى إذا والنهار+ يغشى إذا والل
 للزى فسيسر:+ بالفتى ذضذق+ واثقى أعطى من فاما+ لشتى نجكم

HUTBE-i SAMIYE idة2) Ayetleri)

6onn-  بيتم شررى امهم ذ
6oa/2-  أيديهما قائطغرا والسارقة السار
eooi3-  التتينا القوى لمز اللة إن

ASAR-I BEDIYE (ZAid Ayetleri)

61o1-  صابرة عشرون منكم يخن إن
611/2-... البخر فى تجرى

.(ktibas tarznndadr)6128- منسياً تيا فث لتنى

e13/  -ه الشيطان خطوات تشبكوا أل و

61 -ه ألنداً فى تكلم ء ثرانا لا لنتنى يا
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615/e-  الله اثن ما ينكز لم ومن

616/7. مومى قرم من كان فاية إن

TARIHCE-i HAYAT (2aid Ayetleri)

61-/ لقرى"عزيز اللة إن

6182- الرائز' ثبتى بوم
(Ayetten iktibas tarandadr)619.-/ عظيم ليزم مبعوثون الكم

62o4-  تبين ما يعد من الرول وشاقوا الله سبيل عن وطدوا كفروا الذين إن
 أغتالهم وتيخبط تيا اللة تضرً لن الهذى لهم

MUFASSAL TARICE (Zaid Ayetleri)

62u-  أوليًاء والمصارى البرة تتخذا ال

6222- سبال البنو استطاع من اليت جخ الناس على وكلم
e23r3-  علنا الله أترك لقذ تالله

١4%6- فيها خالدً( جهثم فجزازة متقيدا مزمنا بفثل ومن

625/5- ربزرجيم من فؤأل ستالم

€2e/e-  جثتى انخلى و ربك+ الى ارجعى

• إ



Yarı İndeksli
ELİF-BAi FİHRİST

Bu fihristte, Arabi gramere göre yalnız kelimelerin cevherlerini alarak;
harf, lam-ı tarif gibi kılıflarını nazara almamak işini yapmadık. Çünki o iş,
Arabi grameri iyi bilenler içindir. Fakat yine de bazı yerlerde lanı-ı tarif
denilen ( JI ) edatını nazara almamayı uygun bulduk. Mesela: ( ~1 )
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AYETLER •CETVELi
Risale-i Nur'daki ayetlerin, risalelerde tekrar edildiği yerleri; ve

Kur'an'dalri sure ve ayet numaralan birlikte verilmiş olan cetvel. ..

SÖZLERMECMUASI
° - • - - -· '. • .- - - • - - - - '1 - - - • • 1 1 'J;~1- u5oy,5o Uul alo yel eo lasu,b- - -

Ayetin tamamı:
s:2 GEL' U58G5J10Ua. U3»IEz ±3,9 -,E 71 3G
(E3s5 a >VG Is[Ga "ui~ t c,, ,, ,,. ,, ... ,:. ,_

,, . ' ......»i*ey- - -
Risalede yeri: Sözler sh: 7, 255 ve 402; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 302; Ter

cüme lşarat-ül İ'caz sh: 208; Asar-ı Bediiye sh: 596
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 60

***
2US0, 65A,J U-
Ayetin tamam: "}E US, 6,2 ,As50 U 0S

Risalede yeri: Sözler sh: 7 ve 261; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 303; Tercüme
İşarat-ül İ'caz sh: 208

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 69
***

'L3U0ILI,31S41 G1ÇU8r-'-.. - - - ,.3ySyA;3G3U., 1N
Risalede yeri: Sözler sh: 8; Lem'alar sh: 96
Kur'anda yeri: Netnl Suresi, ayet: 29, 30

***

3-



60

4-

RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

~:il J.!.l°ı .Jı~ (Not: Ayetin bu cümlesi, Risale-i Nur'un bir çok ye-
rinde geçmektedir.)

Ayetin tamamı:
,5313,31,33JepN1AG<( 3353833 9 849

* a • "

Risalede yeri: Sözler sh: 9, 90, 435 ve Risale-i Nur'un bir çok yerlerinde
olduğu için me'haz vermeye gerek duyulmadı.

Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 60
***

5-

Risalede yeri: Sözler sh: 12, 13, 44, 46; Mektubat sh: 393, 394 ve 395;
Lem'alar sh: 99, 100; Şualar sh: 10 ve 613; Arabi lşarat-ül İ'caz ve Türkçe ter
cümesinde Fatiha-i Şerife tefsiri yapıldığı yerler.

Kur'anda yeri: Fatiha Suresi
***

6- ,85L, ,8111150368,3L5G'1 ±UT,3
8+161 3U51>33

« * * e

Risalede yeri: Sözler sh: 12, 399, 605, 607 ve 681; Mektubat sh: 390;
Lem'alar sh: 100; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 294 ve 316; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 195; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 359 ve 392

Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 22
***

Ayetin tamamı: GG31[8S5i [SI{8 La,5 o[,S1EG
et**

'-»4g'3 7,3> 455 GU ±3,8430 6G31,6533
Risalede yeri: Sözler sh: 14; Mektubat sh: 84; Lem'alar sh: 101 ve 341; El

Mesneviy-ül Arabi sh: 255 ve 436; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 240 ve
295; Asar-ı Bediiye sh: 18 ve 75; Hutbe-i Şamiye sh: 134

Kur'anda yeri: Şura Suresi, ayet: 11
***
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Ayetin tamam: <28,515,$1»2("9381LL3AI,,
J , ,

,s3,3)1,3 05 0LaJeyNU,
,. ,, , , ,

61

Risalede yeri: Sözler sh: 14, 94, 399, 524 ve 631; Lem'a]ar sh: 101; El-Mes
neviy-ül Arabi sh: 333; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 17, 543; Barla Lahi
kası sh: 257

Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 27
***

o-(<31,631331@ĞI-,İz C SIGEL= 9 36GU (G
eh

Risalede yeri: (Bu ayet-i kerime Risale-i Nur'da en çok tekrarlanan bir
ayettir. Birçok risalelerin ve mektupların sonunda tekrarlanmıştır. Nümune
için sadece birkaç yer göstereceğiz.)

Sözler sh: 15, 47, 159,175,267, 585; Mektubat sh: 85, 195, 274; Şualar sh:
59, 208, 670; Lem'alar sh: 234; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 307; Tercüme İşarat-ül
İ'caz sh: 206, 210, 212 ve hakeza lahika mektuplarının vesair risalelerin bir
çok yerinde ...

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 32
***

Ayeti tamam:,,41 403, U, s'.13,1, ""3U 3,A3 8af
ese

Risalede yeri: Sözler sh: 16, 371; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 56, 62; Tercüme
İşarat-ül İ'caz sh: 43, 44; Asar-ı Bediiye sh: 90, 91

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 3
***

s0 » % °.
11- 1.,el,ll lal l

Ayetin tamamı:
3,8i ,st,83 3AG ,sa "«awr(sI La(ac fi G

.,. ., ., ,

Risalede yeri: Sözler sh: 18; Mektubat sh: 394; Tercüme !şarat-ül İ'caz sh:
83; El-Mesnevjy-ül Arabi sh: 267, 293; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 357
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Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 2l
***

, ••• .V7'* .3 • 1, °
o± eo3 \al yal a alp!

Risalede yeri: Sözler sh: 22
Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 128

* * *

Ayetin tamamı:

12-

Risalede yeri: Sözler sh: 25; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 528;
Nur'un İlk Kapısı sh: 8

Kur'anda yeri: Tevbe Suresi, ayet: 111
***

14- 3,6416 UN

Risalede yeri: Sözler sh: 32, 760; Mektubat sh: 77, 80, 278; Lem'alar sh:
120, 205, 216; İslam harfi Lem'alar sh: 815 Şualar sh: 280, 38, 338, 388, 451;
El-Mesneviy-ül Arabi sh: 80, 133, 172, 223; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh:
120, 157; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 144, 165, 242, 321; Emirdağ-1 sh:
20, 169, 185, 197; Tarihçe-i Hayat sh: 46; Mufassal Tarihçe sh: 110, 1026, 1203

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 156
***

s- "EI(AY, 51as 41
Risalede yeri: Sözler sh: 34, 38; Mektubat sh: 239; Lem'alar sh: 327; El

Mesneviy-ül Arabi sh: 110, 362, 425; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 84,
101, 464, 619; Asar-ı Bediiye sh: 7

Kur'anda yeri: Bakara Suresi ayet: 255 ve Al-i İmran Suresi ayet: 2
***
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16- ,SC5 .11'ee 3313I
... ,. , .,,,. ,

Ayetin tamam: i[. SI3UJI La1 {AIUESI U, [SUN «AL5e»{1O1
*

+UU[,1a18G .J1&UU33757 C3 (1,31,3 36 G.. "

Risalede yeri: Sözler slı: 34, 233; Barla Lahikası sh: 296
Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi ayet: 19

***

63

17-
,, ,,

«3,As 363 C+2,"3Loy32Y,~
Risalede yeri: Sözler slı: 40, 106, 399; Şualar sh: 180 (Şufilar'da, bu

ayetten başka aynı surenin aynı ayetlerinin devamında yedi adet ayet daha
yazılıdır.)

Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 17, 18
***

, -ot ,,.
18- uy..;'.il ~ l'.i

,,,,

Ayetin tamamı:
3as5Uf Ou4G " (»OG se p.'ctzt' I- . u c • ı.)-::>J - ,j>:

« °.

Risalede yeri: Sözler sh: 45, 214, 218 ve 364
Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 76

***

5,'5 UG ·2($ l,8E uy,a13u'.3
e S * ,

Risalede yeri: Sözler sh: 46, 52, 81, 114, 115, 118, 165, 193, 195, 197, 199,
200, 292, 425, 431, 670; Mektubat sh: 9, 245; Lem'alar sh: 126; Eskiyazı
Lem'alar sh: 892; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 51, 60, 83, 84, 212, 276, 383, 403;
Tercüme Mesnevt (Abdülmecid) sh: 10, 105, 165; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 20, 54, 99, 213, 225, 451, 496, 524, 614; Nur'un İlk Kapısı sh:
107

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, son iki ayeti. (82, 83)
* * *
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20- "tF f1CaJI G.ĞI
«

80C73, ]4F Q/'as! "a]+E 813313,011,>
.,,. ., , , ., .,. .,

Risalede yeri: Sözler sh: 46, 544; Mektubat sh: 395, 510; Şualar sh: 96 ve
611-619 ve yine İşarat-ül İ'cazlardaki Fatiha tefsiri kısımları.

Kur'anda yeri: Fatiha Suresi
***

Risalede yeri: Sözler sh: 48, 82, 91, 95, 301, 381, 440, 599, 673; Lem'alar
sh: 327, 347; Şualar sh: 111, 181, 209; El Mesnevi-yül Arabi sh: 57, 100; Ter
cüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 15, 47; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 25,
72, 568; Nur'un İlkKapısı sh: 114; Tarihçe-i Hayat sh: 319, 440

Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 50
***

a-·3+ 36'+U5(3SI wUGSW, z
5 +4 «

("5> C.6 344,'3 8,(85 9866 »us 1 5l
«

Risalede yeri: Sözler sh: 61, 139, 164, 373, 429, 434, 542, 551, 627, 631,
663, 668, 672, 682; Mektubat sh: 5, 13 ve birçok yerinde; Lem'alar sh: 66;
Şualar sh: 105, 731 ve ( .i.s. ". SI .,> 36 ) ayetin bu cümlesi,

,., ., , .,. .. ,,,,. .,.

Şuaların daha birçok yerlerinde vardır; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 276, 341, 386,
393, 407; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 165, 188 ve 228; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sh: 328, 345, 429, 473, 501, 510, 531, 590; Barla Lahikası sh:
21; Emirdağ-! sh: 277; Emirdağ-2 sh: 9 ve daha birkaç yerinde; Asar-ı Bediiye
sh: 8; Tarihçe-i Hayat sh: 275, 332, 421 ve daha birçok yerinde; Mufassal Ta
rihçe sh: 658 vesaire ...

Kur'anda yeri: İsra Suresi, ayet: 44
***

Ayetin tamamı:
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Risalede yeri: Sözler sh: 83, 538; Şufilar sh: 11, 13; El-Ivlesneviy-ül Arabi
sh: 298; Tercüme Mesneyi (Abdülmecid) sh: 185; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 365

Kur'anda yeri: Lokman Suresi, ayet: 13
***

Ayctin tamamı:,"<{g.2ISI5>6 "sisSI[SE, S, [SaL U
•«• e

Risalede yeri: Sözler sh: 90, 135, 526, 529, 699; Mektubat sh: 251, 291;
Lem'alar sh: 191 ve 241; Şualar sh: 161, 209, 234, 656, 666, 667; El-Mesneviy
ül Arabi sh: 139, 204, 212, 244, 247; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 105,
248; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 120,213,225, 276, 568, 621; Asar-ı Be
diiye sh: 9, 129, 519; Tarihçe-i Hayat sh: 128,440

Kur'anda yeri: Lokman Suresi, ayet: 28
***

25- C z1GD is.1 ) zUCIz,OY "1U.J . .

Ayetin tamamı O+.V1[SI. U> ,E3 I3JCIz,OY 213 [As
*

(Diğer parça ayet değil, iktibas olabilir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 91, 182; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 414
Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 149

***

26- "+.3 1U.d.5 06
*

Ayenerin tamamı "o,"3 Uh»l *>4,33 {G lals ,5, 5a u .,>,
~", J;. ..~, , , , ~ .. , 1 l 1: - , ·ı . ., .. . , . ,- d wli ylt.- iz. 523 0_° 3 u 'y$ e s

Risalede yeri: Sözler sh: 91, 114, 115, 382, 425, 522, 524, 525, 543; Arabi
lşarat-ü1 İ'caz sh: 152; Barla Lahikası sh: 298; Asar-1 Bediiye sh: 229

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 78, 79
***

R.N.K.Kavnakları F • 5
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ez- "He F,,> 12C »1833,8 1sr(O GİTU
Js e6($ ga5, U331 > 18U(58 4558,
$ e-

8.3413> (8546'8 63,44 {05 QL, , , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 91 ve birinci ayet olarak yine Sözler sh: 98; Mek
tubat'tan Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 94; Şualar sh: 184

Kur'anda yeri: Hace Suresi, ayet: 1, 2
***

es- +5 455 y 1LhiJ5 LJI,$G110 3 SI2Is I
G.41(1853, , ,

Risalede yeri: Sözler sb: 92; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 98, Tercüme Mes
nevi (Abdülmecid) sh: 46; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 70

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 87
***

29-

Risalede yeri: Sözler sh: 92; Şualar sb: 639; Arabi İşarat-ül İ'caz slı: 90;
Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 64; El-Mesneviy-ül Arabi sb: 358; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 222; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 456; Nur'un İlk
Kapısı sh: 34; Asar-ı Bediiye sh: 124

Kur'anda yeri: İnfitar Suresi, ayet: 13, 14
***

Risalede yeri: Sözler sh: 92, 98,170,396; Lem'alar sh: 137; Şualar sh: 184;
El-Mesneviy-ül Arabi sh: 264, 342; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 27, 178;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sb: 40, 310, 430; Barla Lahikası sh: 151; Asar-ı
Bediiye sh: 43

Kur'anda yeri: Zilzal Suresi tamamı.
***

Risalede yeri: Sözler sh: 92, 238, 437; Mektubat sh: 200; EI-Mesneviy-ül
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Arabi sh: 264,342; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 54; Nur'un İlk Kapısı sh:
13

Kur'anda yeri: El-Karia Suresi tamamı.
***

sa- •1SIz-CU151 6,2,5,0(S1U, 02 ,A,
'8•Eag433,1

•.

Risalede yeri: Sözler sh: 92, 112, 165, 197; Lem'alar sh: 191, 193 ve 241;
Şualar sh: 37, 38, 161, 209; Tarihçe-i Hayat sh: 440

Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 77
***

"I(36<13+ (11883 + 3.,4M 8e3 C +23SG,
« «e*

+Ui3 * 3,838 30.4, 4, 345 [5I>OUY
«

Birinci ayet ve Nurlardaki yerleri ve me'bazi, 17 no.lu sırada verildiği gibi,
devamında gelen diğer bazı ayetler de, başka numaralarda geçtiği halde, bura
daki ayetler arkadaşlarıyla birlikte kaydedildi.

Risalede yeri: Sözler sh: 94 ve ikinci ayet olarak sh: 106; ivlektubat sh:
390, 391; Lem'alar sh: 332, ayetlerden bazıları için Şualar sh: 214; yine bazı
ayetler El-Mesneviy-ül Arabi sh: 342; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sb: 271,
430; Barla Lahikası sh: 257; Tarihçe-i Hayat sh: 445; Asar-ı Bediiye sh: 132,
342

Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 17 ita 27
***

s4- US'UU\G "U53I"O1 6I, «U,,s (130163
tat

Risalede yeri: Sözler slı: 98, 116, 117, 238, 425, 426, 427, 438, 530; Mektu
bat sh: 200; Şualar slı: 184; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 243; Tercümesi sh: 142; El
Mesneviy-ül Arabi sh: 352; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 27; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 40, 439, 444; Nur'un İlk Kapısı sh: 130; Asar-ı Bedi
iye sh: 38
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Kur'anda yeri: Tekvir Suresi baş tarafından üç ayet.
* *

Risalede yeri: Sözler sh: 98, 116, 238, 425, 438, 530; Mektubat sh: 200;
Şualar sh: 184; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 27; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 40, 439; Nur'un İlk Kapısı sh: 130; Asar-ı Bediiye sh: 38

Kur'anda yeri: İnfitar Suresi, baştan üç ayet.
***

s6- "tIü(»51 GG «U-E, 4E23ST « Eg-ICII SI
, , , ,

«U$,GU3SL «1Is3 Q,s uI-@L,
, ,

Risalede yeri: Sözler sh: 98, 116, 375, 425, 438; Şualar sh: 185; Arabi
İşarat-ül İ'caz sh: 243, Tercümesi sb: 142

Kur'anda yeri: İnşikak Suresi, ayet: 1, 2, 3, 4, 5
***

sn- 3.U.-,[
Risalede yeri: Sözler sh: 98, Şualar sh: 184
Kur'anda yeri: Nebe' veya Amme Suresi, birinci ayeti.

***

Risalede yeri: Sözler sh: 98 ve 380
Kur'anda yeri: Gaşiye Suresi, birinci ayet.

***
s9- fG1'. SIt3 {N

i , ,

Ayetin tamamı:,'. CU g.8 [% iu su>G,4U Srt.is {1
r

Risalede yeri: Sözler sh: 112, 139, 195; Mektubat sb: 251; Şualar sh: 37,
116; Mufassal Tarihçe sh: 1741

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 53
***
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40-  بريكم الت
 ةyeu نn اama .س الشهم على واشيدهة ذ,تتيم ظيررهم من آذم بنى من رثة وإذ'أخذ

 غائلة ها عن ثاً إا القيامة ين; تفركوا أة شهدنًا بلى فاثرا بريكم السنا

Risalede yeri: Sbler sh: 112, 397, Sualar sh: 37

Kuranda yeri: A'raf Suresi, aye1ا "%

 ه1- مبيا خبز غر فاذا ثطفة من خلفنا: أنا اإلنتان ز لز أز

Risalede yeri: Sbzler sh: 115 ve 424

Kuranda yeri: Yasمi Suresi, ayeا ""

 -2ه تارا األخضر الشجر من لكم جقل النى
Ayeاi am م ا  .عد توقدون مئة ألثم فاذا تارا األخضر الشجر من لم جعل النى

Risalede yeri: Sbzler sh: 115, 400, 424

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, Ayet: 80
±٦ ج

 ه3- تشرت المكة اذ(

Risalede yeri: Sbzler sh: 116, 426; SuAlar sh: 141, 215, 217; E1-Mesneviy-l
Arabf sh: 351; TercUme Mesnevf (Abdulkadir) sh: 443; Tarihge-i Hayat sh: 370,
446, 448

Kur'anda yeri: Tekvir Suresi, Ay°ا :!"

44- السورة آخر الى+ جليها اذا والمهار+ تليهًا اذا والقفر+ وضحيها والشمس

Risalede yeri: Sbzler sh: 120; Mektubat sh: 389

Kur'anda yeri: Sems Suresi tam%"!

 ه5- قنبرا خيزا أرتي نفذ الكنة بزت ذمن
 ةye ما -د««مها خيزً؟ أوجر ففذ اليخنة يزت ومن يشا: من البكة بزتى
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uW'i0I 1 1 15'&ur. . Y.J ..r• - .J r--1, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 130; Mektubat sh: 19; Şualar slı: 700; Arabt
İşarat-ül İ'caz sh: 141; Tercümesi sh: 23; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 381; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 488; Nur'un İlk Kapısı sh: 102; Tarihçe-i Hayat
sh: 172; Mufassal Tarihçe sb: 693

Kur'anda yeri: Bak.ara Suresi, ayet: 269
***

46- .%4s ,5S14 S,b, 5, ... '3I gu Su-,
« e • « e :1, , ., .,.

Ayetin mamam3J6 1,3 U [1, 3 SIGU6, s , "3J1[4? f»,
1,32jel"8 3, 465118,53 '1$ 5 U,

,s , , ,,'$ ,$ ,,,,., , ~ ,,,uy vls Ik ,. , ~ , ., ,.,. ..,

Risalede yeri: Sözler sh: 135, 163, 252, 469; Elyazma Rumuzat-ı Semaniye
sh: 190; Sırr-ı İnna A'tayna sh: 1; İslam hattı Lem'alar sh: 116; Şualar sh: 682;
Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 310; Tercümesi sh: 206; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 331;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 414; Barla Lahikası sh: 62, 64; Kastaınonu
Lahikas1 sh: 160; Nur'un İlk Kapısı sh: 172; Tarihçe-i Hayat sh: 305; tvfufassal
Tarihçe sh: 237, 896

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 59
* * *

o- 1023U0}J.Cy u1D alt unu [
',28<>U8 LE uda10.,30ey3ya.0ey '3

,, , .. , ,, .,

Risalede yeri: Sözler sh: 135, 375, 418; Lem'alar sh: 129; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 281; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 168; Tercüme l\,fesnevı
(AbdüJkadirJ sh: 336; Emirdağ-! sh: 35

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 26
***

Ayetin tamamı syI,lae, o\y,J3l yal1Dıs$, 3N
+U>S3 130,131es 1D, ,4SI9I,' I

ot14331a30 3.8, '31U w1v2U
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Risalede yeri: Sözler sh: 135, 138, 419, 440; Şualar sh: 241; Arabi İşarat-ül
I'caz sh: 148; EI-Mesneviy-ül Arabi sh: 386; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:
271,501,568

Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 54
***

•.'US [as,10Ya.53 "asi1G G3 o.G ",«ALI,1 U5 3
«

o1ı,a8 (35 [9U,EG
Risalede yeri: Sözler sh: 135, 191, 376, 430; Mektubat sh: 317; Arabi

İşarat-ül İ'caz sh: 146; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 156, 383; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 234; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 145, 495; Kastamonu
Lahikası sh: 131

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 44
***

, , ,

5,y G,Ib ye 13I(C3 4L5, Ga 8bas1, GiL.3,
es

Risalede yeri: Sözler sb: 135, 164, 535; Mektubat sh: 311; Arabi İşarat-ül
I'caz sh: 145; Kastamonu Lahikası sh: 207; Asar-ı Bediiye sh: 133; Tarihçe-i
Hayat sh: 477

Kur'anda yeri: Ahzab Suresi, ayet: 72
***

51-

Risalede yeri: Sözler sh: 135, 138, 440; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 215, 241,
341; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 270 , 429

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 104
***
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3SA U (J63, U3GÜ«.Ut1.6 G
ah8 ah a

Risalede yeri: Sözler sh: 135, 166, 396, 435, 440; Mektubat sh: 134; Arabi
İşarat-ül İ'caz sh: 144; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 215, 241, 341; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sh: 230,262,370,429,542,568

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 67
***

Risalede yeri: Sözler sh: 135, 279 (yalnız bir ayet); Mektubat sh: 397
..3lir c» e51 ' 3,{36DL(3 $e83 (GU»1 z3 UG»G ,6 (GU>1 , 2 5 ;
Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 145; Barla Lahikası sh: 84

Kur'anda yeri: Haşir Suresi, son beş ayeti.
* * *

s4-+"5Fi±IU31U5 11 ± -A,3 U (05 303y Pat ta,
Risalede yeri: Sözler sh: 136, 165, 197, 441, 561; Mektubat sh: 306; Ter

cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 348, 584
Kur'anda yeri: KafSuresi, ayet: 16

* * *

Ayetin tamamı:
UC.s 513ada3,,2 93 6±U 43J, G± "A U SI3I3• U,

es

Risalede yeri: Sözler sh: 137; Şualar sh: 706; Barla Lahikası sh: 298
Kur'anda yeri: İsra Suresi, ayet: 82

***

«

Ayetin tamam:O4 {Is, 35 SI,4 314 "&55S G, JULU,I U,
.,, .,,,. ; .,,,. , -

Risalede yeri: Sözler sh: 137, 138, 385, 692; Barla Lahikası sh: 334
Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 69

***
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s1- +Ş3323S141,3,56oG.Uag I

Risalede yeri: Sözler sh: 139,434,669

Kur'anda yeri: Cum'a Suresi, ayet: 1
***

s8- 416, .IS17U,,

Ayetin tamany:[,sU, GI,1, .1 1,,"F.I ,5T {SI GII G
«- zora."18 ."81 'O'trf1ı'cptksu_,i6 . 3 Uz u o'e.,, .,,,. ,, , , ,,,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 140,167,396, 435
Kur'anda yeri: Enfal Suresi, ayet: 24

***

73

Risalede yeri: Sözler sh: 140, 321, 435; Mesnevi Tercümesi (Abdülkadir)
sh:351

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 95
***

so- "521,311 SI21S70e7456,5 3\8,4 gj ,

Risalede yeri: Sözler sh: 140, 440; Şualar sh: 167; El-Mesneviy-ül Arabi
sh: 241; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 270, 274

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 6
***

s1- lfa51, o,'
(Bu ayet ve aynı manadaki başka ayetler Kur'an'ın yedi suresinde bulun

maktadırlar. Bu sureler 7, 10, 11, 25, 32, 50 ve 57. sureleridir. Ayrıca Ayetler
Cetveli'nin 48 no.lu bölümünde de bu ayetlerden birisinin tamamı ve me'hazı,
birlikte kaydedilmiştir. Müracaat edilsin.)

Risalede yeri: Sözler sh: 140, 158, 163, 167, 435, 476; Şualar sh: 208, 248;
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11:ı Mnıuıı•viy Ol /\nıl>l Hh. ı4 l 1 311; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 271, 343,
,ı:w, 'J'ıtrilı\'«1 1 l lııyııl Hlı: ı1aH

C Not: Bu f\ytıtiıı nynı ıııunaı-nndu, yani Şems ve Kamer'in teshirini beyan
lııl,,n /'\yul lı.ıı•, 7 od('l ı-ıurulcrdc goçmoktedir. Bunlar 13/2, 14/33, 29/61, 31/29,
36/133, 339/6 vo IG/12 (ty(1lll1ridir.

Hhınfodo yt,ri: S<izlor ı,;h: l 40; Mektubat sh: 411; Lem'alar sh: 346; Şualar
sl 758

Kur'undu Y("ri: Rn'd Surc~i, dyel: 2
***

o3- Gy U[af,uo1.le yaeyi1AG3. .,. .,.

llisulodc yeri: Sözler sh: 141 ve 689

Kur'anda yeri: Kehf Suresi, dyot: 1
***. . . '6J- ~;''J Is ly.1le

Ayetin tamamı ">,, o>I,21Ü, Sy1.Y3» U1 U 8Uz la 0G.
( ,. , • • L , 't. ., 1· . '. .,\ • lEy "uaJ.r.-A ,J~f - ı..r J .r .

füsnlede yeri: Sözler sh: 158, 178, 351; Mcktub:ıt sh: •Ul; Şualar sh: 188,
~)$: E~kiy~ı::ı ~m'alar sh: 905; Tarihçe-i Hayat 438, 619

Kuranda yeri: lsra Suresi, ayet: 102
***

6S-

Ayetin tamamı
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Risalede yeri: Sözler sh: 163, 463; Mektubat sh: 487
Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 12

***

Ayetin tamam. [EG L{"Us zac J t56 9 145 341106,
, , , ,,,.

8si8,19,,23599G.1UjS, 12U3 9,31,1G
3,E5 9 5Es 1>5 0,V 8355 U, + 0s. "65 "5SI31 S,

« e -s, , $,:J.,.,,,

JG'U G '2UC3 G "s? .Ss'SI K1±"er ds Si c-'.ı.r •.) v-- . • . vx v(uy ı.r
,, ,, ,, , , « « $o "6 "sS1S Gws,313,<U'11,3,5 "5 i,s

« $ e • .e ,, ,, .,,,. .;· .,,.#

75

Risalede yeri: Sözler sh: 163, 547; Mektubat sh: 487; El-Mesneviy-ül Arabi
sh: 264; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 310

Kur'anda yerleri: Sebe Suresi ayet: 3, Yunus Suresi ayet: 61 ve, ,
~ y l:5 olarak daha 8 yerde bulunmaktadır. Biz bunların içinden sadece

'$ , ~ ,

iki ayet aldık.
***

(Burada iktibasen kaydedilmiş, başka risalelerde ayetin aynısı yazılmıştır.)

Ayetin tamamı: ['»YL {AS1U {*S 3 {JAA G,SI Ur
, , ,, ,,,. , .,, ,,,..

Risalede yeri: Sözler sh: 164 ve 259

Kur'anda yeri: Sad Suresi, ayet: 18
***

ss. t5.ti13'3 {0 363,5 " 41a3G4835- ., ., , ; , ,.

Risalede yeri: Sözler sh: 165, 197, 441; Elyazma 29.Mektub sh: 265;
Şualar sh: 589; Barla Lahikası sh: 45, 325; Mufassal Tarihçe sh: 757

Kur'anda yeri: Mearic Suresi, ayet: 4
***
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Risalede yeri: Sözler sh: 167, 292, 679, 682; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 51;
Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 10; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 20,
212, 430; Nur'un İlkKapısı sh: 203

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 62
***

70-

Ayetin tamamı: » Si{ , 3,-{ U (G2U1S131a, 9 ,1

Risalede yeri: Sözler sh: 167
Kur'anda yeri: Bakara Suresi ayet: 77 ve Hud Suresi ayet: 5

***

7- 8As U,]s3L

Ayetin tamamı:{CIS U, [83L3 4IG
.Risalede yeri: Sözler sh: 167, 440; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 241, 342; Ter

::tiıne Mesnevi (Abdülkadir) sh: 261,430
Kur'anda yeri: Saffat Suresi, ayet: 96

***
72- '117U431513055 6,

,

Ayetin tamamı:USaUEG F('2UIF IIIL I LA 5151 3*U±S U- - u u -u u,, , , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 167, 396; Mektubat sh: 52; El-Mesneviy-ül Arabi
sh: 286; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 347

Kur'anda yeri: Dehr Suresi, ayet: 30
* * s*

Ayetin tamamı; "UU SI i',s S IUI.U U {-IS G@ CL63 3I S,5
*
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(0, Su 10 (161 c1u3 3t
, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 167

Kur'anda yeri: Kehf Suresi, ayet: 39
***

74- ",314GS1t'Lice\ u,
, ,

77

Ayetin tamamı: (Not: Ayetin bu parçası Kur'anın iki Suresi'nde bulunmak
tadır: 1- Aı-i İmran ayet: 185'te, 2- Hadid Suresi ayet: 20'de vardır. Aı-i
lmran'daki ayet, ileride baş kısmı itibariyle yazılacağından şimdi burada kay
dedilmedi. Hadid Suresi'ndeki ayeti alıyoruz:)

JCU5 '6 tke:"us t_. - s U. EL4C) 0SHr'rm'.J-A ı...r .r ., r-:-:.? ., u.J .J+'-' . - - ~
,,,,, ,, ., , ,,

uus ,83(5 (81 30 4.4 [3 18C 3GIÇS3142 LE8 5$81
., fr ,,, ,

",'3Ut.SICari1 0, 8>,, 41,, $,38.,.3 U02 1,39 5 3
,, _.,, ,,, ,, .,. ,, ,, ,,, , .,.

Risalede yeri: Sözler sh: 169; Mektubat sh: 455; Arabi lşarat-ül İ'caz sh:
145

Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 20
***

Ayetin tamamı:

G.J)1'.0 11IS1EG z>U ,s2 11 "418.. a5 52s 16G
"eh

,, , ,,

Risalede yeri: Sözler sh: 172; Eskiyazı Mektubat sh: 579
Kur'anda yeri: Enfal Suresi, ayet: 25

***

76- CGzL, okC' U, 6U,&ta CICUJI Ua,
# "

5U0E,
Risalede yeri: Sözler sh: 176, 181, 373; Mektubat sh: 411, 1s1nm harfı

Lem'alar sh: 956, 957; Şualar sh: 639; EI-Mcsncviy-ül Arabi sh: 329; Tercilıno
Mesnevi (Abdülmecid) sh: 204 Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 272, 422

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, llyot: 5
***
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77-2,3i6 oG'0313 13Es1,E22.13J,-5U "AV7. G
CS'IU, » oUss us, .SI(4,3 3U1',SI3,3455 5 1,38G

.,. ,, , .,. .,. .,. ,. , .,,

*5Us3 Us, .I(43 « o[aE 536.3 , "68+ 1»,, .,.,,,, ,,,,,. .,,,. ,. .,

Risalede yeri: Sözler sh: 180, 373; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 330; Tercüme
Mesnevi (Abdülmecid) sh: 205; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 413; Mufas
sal Tarihçe sh: 1045

Kur'anda yeri: Rahman Suresi, ayet: 33 ila 35
***

78-,4 us3, 43350L 8+uf63 U7»3 TI, 3 TI186 4fa (30> 3G
, .,, ... ,,. ., ., ., e

Ayetin baş tarat uKU ta 88 .411"J4 ,s 3I., ., .,

Risalede yeri: Sözler sh: 181
Kur'anda yeri: Tahrim Suresi, ayet: 4

***
, , o .,. -o ., ~ ., , , , ,,.,,. .,,,. .-: ., ., ,,. o .,. , , , ,,. ,,. o ',,

79- * be- blv,el 5,ol3 * uydlyilleoly.* jo el 5,ele da, ., ., ,,

Risalede yeri: Sözler sh: 182, 274; Lem'alar sh: 70, 89, 175; Barla Lahikası
sh: 150; Tarihçe-i Hayat sh: 190; Mufassal Tarihçe sh: 688

Kur'anda yeri: Mü'minün Suresi, ayet: 97, 98
***

Risalede yeri: Sözler sh: 183; Mektubat sh: 309
Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 36

***

Ayetin tamamı:
8as81 {e 5D31G 's1GCa4 U8,A,5 3,3532 (1133

• *

Risalede yeri: Sözler sh: 186; Mektubat sh: 96,312
Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 32

***
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(Surenin başından yirmidört adet ayet kaydedilmiş ve Sözler'de ona göre
manaları nazara verilmiş.)

Risalede yeri: Sözler sh: 191, 382; 1\-1ektubat sh: 316; Asar-ı Bediiye sh:
204

Kur'anda yeri: Kaf Suresi, ayet: 1-24
***

s3- u33"13su.I,',1 063 Gz+1333131 4,,8 5,33 U7
G74162 9, G,3]±5,O,4U ,33 6,J333,713

Risalede yeri: Sözler sh: 191; Mektubat sh: 317
Kur'anda yeri: Şems Suresi, ayet: 11-15

***
{.,,

84- <u.u!Us UEaJyL U>ta U5331uy,31 6,
,, .,, .,, .- ,ıı,oauI {'s3L06G"" 331S1315 31

,., .,, ,,..,

Risalede yeri: Sözler sh: 192; Mektubat sh: 317; Lem'alar sh: 5; Barla La
hikası sh: 203; Mufassal Tarihçe sh: 512

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 87
***

$• • 7, s s s • o
85- 3il<ll l4lui-y b33l- ,

Risalede yeri: Sözler sh: 192, 399; Mektubat sh: 317

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 45, 46
***

Risalede yeri: Sözler sh: 192; Mektubat sh: 318; El-Mesneviy-ül Arabi sh:
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332, 354, 381; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 416, 448, 488, Nur'un İlk
Kapısı sh: 26, 146

Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 204
* * *

Ayetin tamamı; osb 3,• 3U.3yI L L, 18 <[.> [s 8711 (Ki5I
% e e e e e

Risalede yeri: Sözler sb: 196, 231, 617, 664; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 60;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 27; Hutbe-i Şamiye sh: 38

Kur'anda yeri: Secde Suresi, ayet: 7
***

Risalede yeri: Sözler sh: 196; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 109

Kur'anda yeri: Neml Suresi, ayet: 88
***

89- le<U, iI ,A SI46[,2 U
+ « e e as

Ayetin tamam:t»6 SI "k SI2I6 [. U[S53, "3 AL2 81s"5 ",5h
,,,. « " 5 • « e et

-•' ( 71
• - jj •• 1 • b ye* uy olJ , s ,, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 197, 292, 440, 663; Lem'alar sh: 340, 344, Şualar
sh: 630, 708; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 51, 241; Tercüme Mesnevi- Abdülmecid
sh: 10; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 20, 270; Nur'un İlk Kapısı sh: 107

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 56
***

Risalede yeri: Sözler sh: 200, 267, 310, 444, 502, 534, 585, 689; Mektubat
sh: 253, 297, 379, 466 Lem'alar sh: 35, 37, 39; Elyazma 29.Mektub sh: 202; Es
kiyazı Lem'alar sh: 124; Barla Lahikası sh: 273; Tarihçe-i Hayat sh: 206, 423
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Kur'anda yeri: Bakara Suresi son ayeti.
***

81

o1. ĞrGJ@ÔI3eg], 0UE, ES 311, 6Is{5 Y 6,
, ,, , .,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 200, 310, 444, 558, 585, 689; Mektubat sh: 85, 87,
253

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 8
***

Risalede yeri: Sözler sh: 202
Kur'anda yeri: Kehf Suresi, ayet: 7 ve 8

***
o8-31, 13&"55311418>513(01(6 C,»5 Sa5IC5LsC1 ,1» U,

., .,. , , ., ,.,

Risalede yeri: Sözler sh: 202, 438, 499, 556; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 360,
409; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 223; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
sh: 459, 533, 579; Nur'un İlk Kapısı slı: 12, 39, 125

Kur'anda yeri: Ankebut Suresi, ayet: 64
***

Ayetin tamam:: {JU UJ1 GG Ü11>5 "5, 5E S C3lI si» ",s UI 's1,
.

3Ey8 U8U.3 >(8U3.3 ,8,,103 « U,,a1uy0
si •o. e • s

,AS tUU,534G 6,3913.,5
Risalede yeri: Sözler sh: 202; Lcm'alar sh: 126 (Fakat ayetten iktibascn,

o « $ » }S.,o , o • •

Ccvşen-ül Kebir'deki •_* J5 .>J ı.:........ı., ifadesiyle); El-Mesneviy-ül Arabi
'> •• .,

sh: 276, 412, 415; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid> sh: 165; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 328; Mufassal Tarihçe sh: 1502

Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 156
***

R N K Kaynak;tarı F 6
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,
»• *'v* • $ e e «

+ll lie «esli»dl3s 3yl et, 3
. .

Risalede yeri: Sözler sh. 230
Kur'anda yeri: Al-i İmran Suresi, ayet: 188

***

oo- ~3,8,83'357, 1U,8U.. .,856aV±.«","8y4U3

. • ». t$°r- 3i5 «uly

Risalede yeri: Söz.ler sh: 232, 360; Lem'alar sh: 36, 49, 75
Kur'anda yeri: Aı-i 1.mran Suresi, ayet: 31

***
o7..3±L(L20 3I313'1[164U GS,3 1AI5> 'ya
ha.-

1 '\/e Fetih Suresi'nin sonuna kadar)
Risalede yeri: Sözler sh: 233, 405, 688; 1ı1ektubat sh: 89, 167, 168;

wem'alar sh: 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37; Şualar sh: 627; Barla Lahikası sh:
273,274

Kur'anda yeri: Fetih Suresi, son üç ayet.
***

o8- ..s" ",ı,3Is64I ye3H7 6,sa U,[sI.U» [1> Ue 1l,33L,
" sh

Risalede yeri: Sözler sh: 238, 404, 430, 559; Mcktubat sh: 200. 303; el
yazma Mektubat İ. Fakazlı sh: 389, Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 227; Teı·cümesi sh:
122; EJ-Mesneviy-ül Arabi, sb: 73; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 27; Ter
cüme Mesnevf (Abdülkadir) sh: 566; Mufassal Tarihçe sh: 663

Kur'anda yeri: Necm Suresi, ayet: 1-18
***

Risalede yeri: Sözler sh: 243, 365, 377, 393, 672; Mektubut sh: 205; El
Mcsneviy-ül Arabi sh: 378; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 485; Emird:.ığ-1

.. •» e • "° •sh: 181; Nur'un Ilk Kapısı slı: 14l'de ktibasen "il uc,e° dür; Asar-ı Bedi-
iye sh: 198; Mufassal Tarihçe 1665; yine Asar-ı Bediiye sh: 212, 218, 239
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Kur'anda yeri: Yasin Surosi. ae38ا 

(iketibasendir)100- سراجًا الثمن وجعلنا

Ayeا iم tamamr  سراجًا الشمر وجعل ثورً فيهن القمر وجعل

83

Risalede yeri: S6zler sh: 244 ve 277 (Burada olarak سراجًا الشمس وجعل
kayItldr ki, ayet ;(.yledir ن Mektubat sh: 205; El-Mesneviy-ا Arabi sh: 373,
378; TercUme Mesnew (AbdUlkadir) sh: 476, 684; Nur'un ilk KapIs1 sh: 141

Kuranda yeri: Nuh Suresi,  اye16 ة

1o1-  وانتثر آتى إبلين إأل فتجذا ألذ: اجذا للمالئكة ثال إذ

 الكافرين من وكان

Risalede yeri: Sbzler sh: 245

Kuranda yeri: Bakara Suresi, aye34ا 

-«1o بقرة تتبخرا أ يارم إناللة
Ayetin tamami.  لمز,ا أتتخذنا فائرا بقرة تنبكرا أن يامزثي الذة إن لقربه كيى ثان واذ

 أجاجلين من أكرن أ بالله أغرة فان

Risalede yeri: Sbzler sh: 245

Kعu anda yeri: Bakara Suresi, ayet67

103- أبجا:ةك من وإن فشرة اغذ أز قاخجارة فبى ذلق بئر من فلكم تست ثم
 الله خشية ين تنبطً ا بنهاً وإذ أال: مئة ننزغ ينفن اً بنجاً وإن األنباز مة يتنز

 تنملون عنًا بقائل الله وما
 ي

Risalede yeri: Sbzler sh: 245, 247, 249, 250 ve 383; Mufassal Tarihce sh:
1664

Kuranda yeri: Bakara Suresi, y%t:74 ة
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104- .3}U8,,F31063 180S0 "E,'»2 "3 e 7cs,,Si,
,ŞEY[6JIGJLGCLI2 G SIG~12 9 3G'' (6 3o»C» ""Es 3t
, ., .,,. ,,,,. - ,..,. ,

, r·r 1 -: 1 • < l • 1 ::1" l1 'J lj • .u'11İG • . ·Ct • , ~ ~r ..)1 G J liı-- s' t u it co'.*. re-' . rr:-1 i -.,..,. .,. - .,. , , .,. ,
-~,,. - -~,., 1 - - - , • ' - ~,. -- •• ·,- - s 1 - • -.• - - -· ı.o • J.,; Lo 1 y 1 . 1 ı....-'ı.) .., ı.)J . J ı.r'J J ı...J _,-- . -- -

Risalede yeri: Sözler sh: 246, 262 ve 420; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 310; Ter
cümesi sh: 206

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 31-33
***

1os-,E[6, S,33 GU1,$ 's1,$,J1 .&6,15,8S1(G'»10-s
,,, ., , .,. ,

~·ı · .-,,.J.ıl.ı :•1Si' 1Uz G "GU; tv G- ,.r...rJ . J--A.J-!. v .J ..rv-- - Y- . u~.,. .,. ., ,.,. .,. ,- , ,, ,,,. ,,,. ,

Risalede yeri: Sözler sh: 253; Asar-ı Bediiye sh: 93

Kuı·'anda yeri: Bürtlc Suresi, (85.Sure) ayet: 4-8
***

Risalede yeri: Sözler slı: 253

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 41-42
***

o7. 14c4±N[4a. G,333'4.5 ",,584 "»,SI, o,'»',,30
s , .,. ,,,, ,, $ , ,, , .,.

, 1 ?' - ~ o • • • : • • - - , ·- •• 1/ 1 _, - • - o , - , ~ ,; , ., -:,)' < t -. ~ ... - ' - z.)~ ½_;. "J_, ~_,,..;, Ya3533 a5,v» b,b p• Ju >4» wo3l aslyll
.,.,. '$,. $ - s , ,

Ja.0l3 •,Alc "8Re,U'Y,J31a N3
«e e 5ne,,

{U La OK 10G LAas 20H
5 •• , .., .., .,

Risalede yeri: Sözler sh: 253, 273, 314 ve 438; Mektubat sh: 409 ve 411;
Lem'alar sh: 257; Şualar sh: 262, 635, 638 ve 687; Barla Lahikası sh: 276 ve
283; Kastamonu Lahikast sh: 125, 231, 250 ve 256; Emirdağ-1 sh: 259

Kur'anda yeri: Nur Sw·esi, ayet: 35
***

o8- 2418.3 3~U2 I 0L5 > 4AG,3 $e1 GU [O3GU'
,,. ., , , ,, ... ..,.

•y0>U012,{ b235 & JU &U3U43
,,,,,. , - ,, , .,, ,,, .,. .,,. , ,, -
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Risalede yeri: Sözler sh: 254 ve 256; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 302; Tercü
mesi: sh: 207

Kur'anda yeri: Sebe' Suresi, ayet: 12
* * *

Risalede yeri: Sözler sh: 255; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 302, 303
Kur'anda yeri: (Bu ayet Al-i İmran ile Maide Surelerinde az değişik

lafızlarla bulunmaktadır.) Aı-i İmran Suresi ayet: 49 ve mealiyle Maide Suresi
ayet: 110

***

Ayetin tamam: ÜII,IG> ""JIUU> G Sa3 6, 3,6 tsT L4,- - -=3,Es uy3IG.U> I2G 3,SU365, <U,CU2I31 13,0N2
* e

Risalede yeri: Sözler sh: 256 ve 259; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 302; Tercü
mesi sh: 207

Kur'anda yeri: Sebe' Suresi, ayet: 10-11
***

111- "u]j.,131TL,
- , -

Ayetin tamamı: "U.] {as,4s1tI, 13L U.:,
, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 256
Kur'anda yeri: Sad Suresi, ayet: 20

***
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5>y3',3211,Uay 0» 06 30» (4 '3E CG
-5 '+ U23816.YsUG., - ,. ,. ,,,,.,. ,,, ...

Risalede yeri: Sözler sh: 257; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 303; Tercümesi sh:
208

Kur'anda yeri: Neınl Suresi, ayet: 40
* * *

Risalede yeri: Sözler sh: 257; Mektubat fihrist kısn sh: 484; Şualar sh:
637; :Mufassal Tarihçe sh: 692

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 15
***

o • o • 5,,J
114- »le.»l_, Uy,e»

.... o,..o ,,,. ;,..,

Not: slil ,+ uy,a• cümlesi, Kur'anın iki Suresinde mevcuttur. Birisi:- , ,
İbrahim Suresi, ayet: 49'da: "Kıyamet günü mücrim ve günahkarların ve kafir
zalimlerin elleri ve ayakları zincir ve prangalarla sımsıkı bağlandıklarını göre
ceksiniz." ifadcsiylcdir. İkincisi ise; Sad Suresi, ayet: 38'de: Cin ve şeytanların
Süleyman'a (A.S.) karşı inkıyad ve itaatlerini, şerirlerinin de prangalarla
sımsıkı bağlandıklanm ifade eder. Burada Üstad'ın maksadı da bu ayettir.

Risalede yeri: Sözler sh: 258

Kur'anda yeri: Sad Suresi, ayet: 37-38
***

115- 3ahit[,J6s,3SS,SE3435,43,>A83 uaktvJo,
*f*

Risalede yeri: Sözler sh: 258

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 82
* * *

116-

Risalede yeri: Sözler sh: 258
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Kur'anda yeri: Meryem Suresi, ayet: 17
:}: :i: :[:

87

11- UlI@Le CU
"

Ayetin tamam:t_,E,1I3LS UI (6SIG1 G 06, 3'6 3GUT8J3
... .,. .,. ...

U0 (0±3311 0» 3UAs U•
", $ • e

Risalede yeri: Sözler sh: 259 ve 260; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 303; Tercü
mesi sh: 208

Kur'anda yeri: Neml Suresi, ayet: 16
***

Risalede yeri: Sözler sh: 260
Kur'anda yeri: Sad Suresi, ayet: 19

***

Risalede yeri: Sözler sh: 263, 366, 405, 417, 443; Mektubat sh: 184; El
Mesneviy-ül Arabi sh: 54, 115 ve 384; Tercüme Mesnevi lAbdülkadir) sh: 329,
497 ve 499

Kur'anda yeri: İsra' Suresi, ayet: 88
***

Risalede yeri: Sözler sh: 266; Lem'alar sh: 241; Eski yazı Lem'alar sh: 885
ve 895; EI-Mesncviy-ül Arabi 212 ve 404; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:
528; Tarihçe-i Hayat sh: 128

Kur'an.da yeri: Hace Suresi, ayet: 73
***
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121-

Ayctin tamam: GU[s,SE-, G".s, GU5 1D1 1,'33G 5S'J1(F 253 63U3
.,,. , .,,. ,

6,3, U05 O3AILA ta8 1SCaJ1(1"35C1 113U 731MI
Risalede yeri: Sözler sh: 269; E1-Mesneviy-ül Arabi sh: 196; Tercüme Mes

nevi (Abdülmecid) sb: 96; Tercüme Mesnevt (Abdülkadir) sh: 205; Mufassal
Tarihçe sh: 439 ve 443

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 103
* :f: *

- 3sUVa6es\KG,a5,
Ayetin tamam: UC»1b 3,332s1 zI8 S8 1U CJ.> Czs 3 [1

~ ,,, s .,,

as os {stiiyi .U', GE3, 8U
• ,e e

3,81~66U Dest01 G,Ja.,
Risalede yeri: Sözler sh: 279

Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 24-25
***

Ayetin tamamı: (Not: Ayetin buradaki şu cümlesi Kur'anın iki Suresinde
mevcuttur. Birisi Zümer Suresi ayet:63'de; birisi de Şura Suresi ayet: 12'dedir.
Biz, Zümer Suresi'ndeki ayetin tamamını alacağız:)

3,-G3s 31,1010UU 11 146",3, on'U U
.,,. e * « .,,. .,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 292 ve 682; Lem'alar sh: 340 ve 344; Şualar sh:
o ... .,,. , , ,,,,.,,. .,,.

603 +° 5 l» •. (iktibas şeklinde); El-Mesneviy-ül Arabi sh: 51 ve:;. •• _, *a

204; Tercüme lVIesnevi (Abdülmecid) sh: 10; Tercüme lVIesnevı tAbdülkaclir) sh:
O, 9, e j • e

20, 347 ve 430 "eyl, l,sJl Jla, s+; ayetten iktibas ile); Nur'un İlk
,,,. ; , ,,,., -

Kapısı sh: 107

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 63
***



AYETLER BÖLÜMÜ 89

Risalede yeri: Sözler sh: 292, 463 ve 670; Lem'alar sh: 308 ve 340; El-Mes
neviy-ül Arabi sh: 51, 403; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 10; Tercüme
l\ı1esnevi (Abdülkadir) sh: 20 ve 524; Nur'un ilk Kapısı sh: 107

Kur'anda yeri: Hicr Suresi, ayet: 21
***

125-

Ayetin baş taraf: ot3>«JI38 ">z U GU o[&E "il
« e es

Risalede yeri: Sözler sh: 306, 656; Lem'alar sh: 325; Eski yazı Lem'alar sh:
138; Arabi İşarat-ül İ'caz slı: 189; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 265, 433; Tercüme
!vlesnevi (Abdülmecid) sb: 179 ve 253; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) slı: 311
ve 625

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 3, 4
***

126- 3U!1(a 9211SI+3439,,2"yOI@Güc
Risalede yeri: Sözler sh: 310
Kur'anda yeri: A.ı-i İmran Suresi, ayet: 9

***

127- • 3USyI L Lal 3a51 31 is, Us- "b3 o86 o8G
at«

Risalede yeri: Sözler sh: 311, 637 ve 686; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 337 ve
356; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 221; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
sh: 231, 423 ve 451; Nur'un İlk Kapısı sh: 55

Kur'anda yeri: Tin Suresi (95. Sure) tamamı.
***

28- 1,23.4GaJCIlr ]4S3, 15134C, 4UN
,tUG'.a,/octi,,AN3.;46240,2,33c3
,,, ,,, "' #' ~ ... , .,,,. ., ., ... .,,.

034l le "
Risalede yeri: Sözler sh: 312, 313 ve 314; Şualar sh: 270; Tercüme Mesnevi

(AbdUlkadir) sh: 350
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Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 257
***

2o- G(U,8 U,3,"4'a,832,5L8 15C2 G U
Risalede yeı·i: Sözler sh: 317; Mektubat sh: 299 ve 302; Lem'alar 212; El

Mesneviy-ül Arabi sh: 210 ve 366; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 110; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadiı·) sb: 223 ve 468; Nur'un İlk Kap1s1 sh: 52; Mufassal
Tarihçe sh: 1386

Kur'anda yeri: Furkan Suresi, ayet: 77
***

130-

Ayet tamam: 8 3,,5E8 3,Ah1S[sJUS1,E»,s$ 3U,
8z6K4 3AS>Ur

Risalede yeri: Sözler sh: 317; Mektubat sh: 302; El-Mesneviy-ül Arabi sh:
366; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 225; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
sh: 468; Barla Lahikası sh: 36; Nur'un İlk Kapısı sh: 52

Kur'anda yeri: Mü'min Sw·esi, ayet: 60
***

131- &t.s]e.zDIUG
p e e e

Ayetin tamamı: [et,{UI{C GU,U ÜU> 5? {)-8 82T U6 [3 SI
,- , ..,. ,- " ,-7 *'t. -l.o.:,>J _;.,.U- .ı,.u ı.)~_J U'-->- .

Risalede yeri: Sözler sh: 320; Kastamonu Lahikası sh: 87; Nur'un İlk
Kapısı sh: 57

Kur'anda yeri: Furkan Suresi, ayet: 70
***

132-

Ayetin tamamı: ..Q+ GG1'.6 111S1,68,131ue,le "845,1 u51G
3.30,,3>ye;v, Gt; 'uy81 {3183SA

,, ,,, , .,. -
Risalede yeri: Sözler sh: 327; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 345; Tercüme Mos-
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nevi (Abdülmecid) sh: 228; Tercüme l\ılesnevi (Abdülkadir) sh: 314, 435 ve 473
a's d c ye T, L1 olarak); Kastamonu Lahikası sh: 16;
Mufassal Tarihçe sh: 881

Kur'anda yeri: (Not: Ayetin bu cümlesi Kur'anın iki Suresinde mevcuttur.
Birisi: Kasas Suresi, ayet 78'de, Karun'un servet ve iktidarını kendi ilmine ve
aklına isnad etmesinden bahseden ayet; ikincisi ise: Zümer Suresi, ayet: 49'da,
insanların küfran-ı ni'metliği ve hodgamlığını söyleyen ayettir. Biz burada Ka
run'un ahvalinden bahseden ayeti alıyoruz.)

***
1s8- {5I.S GD c"..
Ayetin tamamı: [S,»3Gs 1.1S 's [6ISI,6I,$I6 3.,4I

, ,545 4 6".3 16, 0G,5G3
Risalede yeri: (Not Kur'anın bu cümlesi Risale-i Nur'un birçok yerlerinde

bulunmaktadır. Biz bu çok olan heryeri kaydedemeyeceğiz. Her bir kitaptan
bir-iki nümune kaydettik.) Sözler sh: 328; Mektubat sh: 25, 432; Lem'alar sh:
5, 27; Şualar sh: 60, 348; EI-Mesneviy-ül Arabi sh: 181, 248; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 89, 219; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 179, 267; Kasta
monu Lahikası slı: 46; Nur'un İlk Kapısı sh: 26 ve hakeza, Nurların birçok
yerlerinde.

Kur'anda yeri: Al-i İmran Suresi, ayet: 173
***

Risalede yeri: Sözler sh: 331 ve 444; Mektubat sh: 253
Kur'anda yeri: Taha Suresi, ayet: 25 ila 28

***

Risalede yeri: Sözler sh: 332 ve 666
Kur'anda yeri: Taha Suresi, ayet: 8

***
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Risalede yeri: Sözler sh: 335; Lem'alar sh: 89
Kur'anda yeri: Nas Suresi (114.sure) tamamı

***

Risalede yeri: Sözler sh: 343 576 586 587 ve 589, 701,· Mektubat sh: 140,,
179, 207, 210, 211 ve 216; Şualar sh: 127, 624 ve 730; Tarihçe-i Hayat sh: 356

Kur'anda yeri: Kamer Suresi, ayet: 1-2
***

Risalede yeri: Sözler sh: 351; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 608
Kur'anda yeri: Hace Suresi, ayet: 18

***

Risalede yeri: Sözler sh: 361; Mektubat sh: 368; Barla Lahikası sh: 10; Ta
ribçe-i Hayat sh: 193

Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 58
***

1.3,'e,,$1U4,35 ±u,AU 8-'aSi9U±,34U 14U

Ayetin başhosmy: (L'UAI U.> [sUIJIU),3 L{I,6 GİYU [S
$ p , • 3 ,3 " • • o , o., • e<"9 ye 3 YlIeyjllyl,3

•° c

Risalede yeri: Sözler sh: 362 ve 688; Mektubat sh: 433
Kur'anda yeri: A'rafSuresi, ayet: 158

***
141- (si,sJG3
Ayetin tamam: 3,{84, v U,G8,33L, 34183+ (4S "583 0Ss La,

.,.. , ,,,. .,,, .,, ... ,



AYETLER BÖLÜMÜ 93

'F+ 383936I,05 G3.5 9(1,45 4
°"

3,66MI(30,1 (s1,8,G3uu,
Risalede yeri: Sözler sh: 363, El-Mesneviy-ül Arabi sh: 387; Tercüme Mes

nevi (Abdülkadir) sh: 502; Nw·'un İlk Kapısı sh: 166

Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 179 ve Furkan Suresi, ayet: 44
***

12- 116 4>1 5, 15G 6Uz "J> 03 ü "5 "s \$8G
e « « $ e "" ,,,.. ,,

S25 31 4G3 [336 » o9»ta ,"isy1413, 1 {s .7G'>
· •

8.,58111$GU (61G,5 ""ASI61 SG
,, ., ., , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 368, 383, 384 ve 405; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 234;
Tercümesi sh: 105, 113 ve 126; Mufassal Tarihçe sh: 1663

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 23-24
***

Risalede yeri: Sözler sh: 370; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 56 ve 153;
Tercümesi sh: 35; Asar-1 Bediiye sh: 230

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 46
***

144- "51),5),3,5564Gag.
Risalede yeri: Sözler sh: 372, 373, 434 ve 447; Lem'alar sh: 249; Şualar

135; Tarihçe-i Hayat sh: 364

Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 1
:(: * *

Risalede yeri: Sözler sh: 372, Mektubat sh: 187; Arabi İşarat-ül İ'caz sh:
56; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 35, 36 ve 37; Emirdağ-2 sh: 94; Asdr-ı Bediiye
sh: 135

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 1-2
* * :(:
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146-

Risalede yeri: Sözler sh: 376; Mektubat s.16; ArabI İşarat-ül İ'caz sh: 151;
El-Mesneviy-ül Arabi sh: 351; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 218; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 442; Asar-ı Bediiye sh: 632; Mufassal Tarihçe
sh:692

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 39
***

Risalede yeri: Sözler sb: 378 ve 446; Şualar sh: 134; Tarihçe-i Hayat sh:
364

Kur'anda yeri: Hicr Suresi, ayet: 94
***

8- ,$3.114L86 CU38OT,31131,+[<U11,5
Ayetin mamam fz3U3 ,821140 "s8 UGSt51,3\[, [<U O3L3

$50U 3,AA zuu'>5812 444 6S ,2'31,216108
, , .,. .,.,. .,. .,. .,

634'3J501@09 U,«5UR; .MIMUS.U>
,,, ., ,,..,,. , ~ - -

{EE C53IS,8,,4'JG G asGf,J
.,. , , , , .,. , ,

,$S",s 6e',sa>" GU7eCa>JU~.,. ., , , , , , , .,,, ,

"Ala oEE 11
Risalede yeri: Sözler sh: 379

Kur'anda yeri: Al-i İmran Suresi, ayet: 154
***

Risalede yeri: Sözler sh: 380; Elynzma 29.Mcktub sh: 194; Tercüme İşnrat
ül İ'caz sh: 183

Kur'anda yeri: Dehr Suresi (76. Sure) ayet: 1
***
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Risalede yeri: Sözler sh: 380 ve 458; Eski yazı Lcm'alar sh: 81, 83; Şualar
sh: 12, 250, 424 ve 604; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 316; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 393; Nur'un İlk Kapısı sh: 176

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 8
***

151-

Ayetin tamam. {I{bI[a 34AI (SLIET {ÜL II U
° ,,,, .,,, , ,

.»173(8U38,<%01C10uV7,8'43,1.58 9, 1U8,
, , ,

,3 6651162 l ,3533 6
Risalede yeri: Sözler sh: 381; Mektubat sh: 275; Barla Lahikası sh: 267;

Kastamonu Lahikası sh: 190 ve 192; Asar-ı Bediiye sh: 150 ve 618; Hutbe-i
Şamiye sh: 141; Mufassal Tarihçe sh: 754,898 ve 900

Kur'anda yeri: Hucurat Suresi, ayet: 12
***

s2- >6gJ5y 4 G, 6C3, GE5&373,3•U'JIGB7,1

yS5S,5,gpisy 4. U3U U-G • EaE GU.G
.,, , .,, , ,,,,., ,,,,. ,,,,. , , ,

39G<21C53et " EGCUG .GU» 053," .4-
,,,,. , ,, .,,, ,,,. " .,,. s

8'AYw1 G.iL 4 E,1 sC,U Gy, .A38 4ot.t
, « e e

Risalede yeri: Sözler sh: 382, 438 ve 601; Mektubat sh: 485; Eski yazı
Lem'alar sh: 1013; Şualar sh: 639; El-l\1esncviy-ül Arabi sh: 150 ve 383; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 54, 137 ve 496

Kur'anda yeri: Kaf Suresi, ayet: G ila 11
***

Risalede yeri: Sözler sh: 382; Mektubat sh: 389 ve 495

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 1 ila 3
* * *
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154-

Risalede yeri: Sözler sh: 384
Kur'anda yeri: Hüd Suresi, ayet: 13

***

(Onbeş adet ayetlerdir.)
Risalede yeri: Sözler sh: 385, 386-389 ve 405
Kur'anda yeri: Tür Suresi, ayet: 29 ila 43

* s: {

Risalede yeri: Sözler sh: 385, 590, 598, 683 ve 684; Lem'alar sh: 325,
Şualar sh: 152; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 91; Barla Lahikası sh: 272; Asar-ı
Bediiye sh: 75 ve 264

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 22
***

s7- sI3IJ,3J

Risalede yeri: Sözler sh: 390; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 220; Tercüme Işarat
ül İ'caz sh: 116 (iktibas şekliyle); Mufassal Tarihçe sh: 1663

Kur'anda yeri: Taha Suresi, ayet: 5
***

Risalede yeri: Sözler sh: 391, 415, 416 ve 673; Şualar sh: 113, EI-Mosne
viy-ül Arabi sh: 316; Tercüme 1'leımcvi (Abdülmecid) sh: 195; Emirdağ-l sh:
181; Tarihçe-i Hayat sh: 342; Asar-ı Bediiye sh: 212

Kur'anda yeri: Amme Suresi, ayet: 6-17
:l: si: k
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1s0. CS63 63 65US (a,U, o[,'»81 1,,85 [.4[3 53
«#

3,3 561,8<($<13, 635,
« # "ee

97

Risalede yeri: Sözler sh: 392, 438; Şualar sh: 55 (İktibas ile> •s Us .U3»U 3 G 8GU' yazılmtır.); Arabi işarat-ül İ'caz sh:•..
284; Tercümesi sh: 187 ve 188; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 224; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 120; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 243; Tarihçe-i Hayat
sh:394

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 30
***

16o- 8,'tal(3 3u,
, J o Jo

(Not: ı;__,..:,J.ill kelimesi, Kur'anın onüç yerinde vardır. Biz bunlardan
"yalnız Bakara Suresi'nin başındaki ayeti alıyoruz.)

Aetin tamamı 3,uf[ {u,U "4 3»aLe,h
,,,, " e

Risalede yeri: Sözler sh: 394; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 61
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 5

***

Risalede yeri: Sözler sh: 395; Mektubat sh: 189, 190 ve 496; Şualar sh: 6,
El-Mesneviy-ül Arabi sh: 108; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 82; Barla
Lahikası sb: 297

Kur'anda yeri: Muhammed (A.S.M.) Suresi, ayet: 19
***

162-

Risalede yeri: Sözler sh: 396, 514; Elyazma :tv!ektubat-!.Faknzlı sh: 389
Kur'anda yeri: Mürselat Suresi ile Zariyat Surelerinin baş kelimeleridir

ki, Kur'an-ı Hakimde havanm ve zerrelerinin hareket ve dalgalanmalurma
yemin edilmiştir.

***

R N K Krıvrı~kları F. • 7
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163-

Risalede yeri: Sözler sh: 396
Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 34

***
164. {6>(3+4'U!8I,3

Ayetin devamı:c3U 651 GJG G'S,1 U,1 U.AI #SU, 4J JGs
,

Risalede yeri: Sözler sh: 396 ve 430; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 146; El-Mes
neviy-ül Arabi sh: 383; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 234; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sh: 495

Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 11
***

Risalede yeri: Sözler sh: 397
Kur'anda yeri: Kıyamet Suresi, ayet: 22-23

***

Ayetin tamamı: (Not: Az değişik kelimelerle fakat aynı manada Kur'anın iki
Suresi'nde bu ayet bulunmaktadır. Birisi: Kasas Suresi ayet: 38, birisi de
Mü'min Suresi ayet: 36'dır. Biz Mü'min Suresi'ndekini kaydediyoruz:)

C5~5ILI G,>JI8GG U$,2,3 06
«°

Risalede yeri: Sözler sh: 401; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 165; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sb: 158; Asar-ı Bediiye sh: 594

***
167-

Ayetin devama: {"Jst3 tUI[,e "UN,» ("± {G, 1T G1al1s [4 3,83
• , " "

Risalede yeri: Sözler sh: 401; Şualar sh: 612, Emirdağ-2 sh: 128; Asar-ı
Bediiye sh: 594; Mufassal Tarihçe sh: 1667
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Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 92
***

Ayetin tamam 3,1(MI?, [s3,{ {EsJ [stSsG
,, ., , , ,,; .,,,-H,5, 3,84 [5 1C3,E,,5.U

, .,. ,,. ,,, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 402; Asar-ı Bediiye sh: 595
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 49

***

Risalede yeri: Sözler sh: 402
Kur'anda yeri: Bakaı·a Suresi, ayet: 96

***

17- He',413664,556.45 05s5
t1 136 G4_3oj '3

Risalede yeri: Sözler sh: 402
Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 62

***

99

Ayetin tamamı: (Hayli uzunca bir ayet olduğundan, tamamını kaydetme
dim.)

Risalede yeri: Sözler sh: 402

Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 64
* * *

11- 5,5933G5J I ı.)GU IEa5,
, .,,. , .,,. ,,.

1,5 (AU (1.6,

Risalede yeri: Sözler sh: 402; Asar-ı Bediiye sh: 596
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Kur'anda yeri: İsra' Suresi, ayet: 4
***

RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

173-
o $ % , o o 0 ,4i»e3ll ,i ,

Risalede yeri: Sözler sh: 402
(Bu ayetin tamamı, Ayetler Cetveli ı numaralı kısımda yazılmış oldu

ğundan tekrar edilmedi.)
***

174- 3,I(

Ayetin tamam; ("5193 ",Ü, [, zaI122 $s5 '( (3Uz3&3IUJS
,, .,, , .,, .,, ,, ,, .,,

o4ay{u 1G (uu1U33 G (4IS5 395U> [F${I6,I
Risalede yeri: Sözler sh: 402, 405; Asar-ı Bediiye sh: 595
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 94-95

***
ts:.:.Jl lt..uı' / rr ~ '.5 ®%2 •, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 403; Şualar sh: 507; Asar-ı Bediiye sh: 595; Mu
fassal Tarihçe sh: 1318

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 61
***

17- 3U.]«u sy1655 3yi,an
e

3,3,54.3441333U 14 bs-ta
Risalede yeri: Sözler sh: 405
Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 1 ila 4

***

Risalede yeri: Sözler sh: 405
Kur'anda yeri: Rum Suresi, ayet: 60

***

175-
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; , _, •-111'
178- u-W 1 ,:.,-o ı!J a a,.: A.1J IJ

, , ,

Ayetin tamamı: 633713G 06 1 G0J133 G gUO,nqa1U
., , ., ., ., .,

3,561,3144,Y2ISIL6I» O6 "., IU,1EG,,8I,
, ., ; ., , .,,. , ,,,,,

Risalede yeri: Sözler sh: 405; Mektubat sh: 161
Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 67

***
w- {11,UF84,656, GU,us

-a+ U>Us LE O13C,K3131
., $ •• , , ., ,

Risalede yeri: Sözler sh: 405 ve 653
Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 53

***

101

8o-F1s1,3,4AI,,aut
Ayetin tamamı: a ,U09±35 Ve ,8e3113AnGI G
yol63)F-ye\oas'I5U,,43j,b

,Ve 8GU:CAa«3AI(U»S 8U3, 43, 1,86J 5, 4AI
,,,,,. ;- ,.,,. ,, , .,,. ,

Risalede yeri: Sözler sh: 406; Mektubat sh: 324; Eski yazı Lem'alar sh:
317; Mufassal Tarihçe sh: 182, 500 ve 1287

Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 54
***

Risalede yeri: Sözler sh: 406 ve 430

Kur'anda yeri: Neml Suresi, ayet: 93
***

Risalede yeri: Sözler sh: 406
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Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 29
***

RiSALE-! NUR'UN KUDSi KAYNAKLAR!

Risalede yeri: Sözler sh: 406

Kur'anda yeri: Nur Suresi, ayet: 55
***

184-

Ayetin devamı: Uz' EzV. 15 $ ("3 « { '' 5 tlll \ıı ·t,: \ı1. . - J - . .r--' J .,,,. .,., ., ,,,.

6,A.' 0U 1G 1,6 (,33641,81 GGW
, ., ., ,,,,. ,,,. .,

Risalede yeri: Sözler sh: 407; Asar-ı Bedriye sh: 132

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 64
* * *

85- o4sII@ 18,61,53115,7,2J13L,.. .

Risalede yeri: Sözler sh: 408, 746; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 166;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 334; Asar-ı Bediiye sh: 628; I\1ufassal Ta
rihçe sh: 396

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 43
***

86- LEF3&L1U1U6L

Ayetin tamam: LE3S 6AI,a Us ~-' 5,'a Y URU3A9
- ; -- -:. • -, ı :IJ ' r ,., 1 ı :0 CL'nu@Us ı-ı •. ~ ~ ıi..r'J (:-"':" J.> de c,-:- . r-+ı ; y" U ıJ -

3L133 a1,J131 01 U 18 ,464y az,5 116 {53 "
,,,. ,,,. ., ,,. - ,,,. ""'

36 U378"6(G>180,(
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Risalede yeri: Sözler sh: 408 ve 746; Şualar sh: 399; Asar-ı Bediiye sh: 628;
Mufassal Tarihçe sh: 396

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 275
***

Risalede yeri: Sözler sh: 412
Kur'anda yeri: İhlas Suresi

***
188- [SU,[, 61UGI.30 U

, , 41' ...

Ayetin devamı: UEe <>[ 21156, 853I[S6, «SI U,5 {6J3
S •v e«e

Risalede yeri: Sözler sh: 413; Mektubat sh: 28
Kur'anda yeri: Ahzab Suresi, ayet: 40

***

Risalede yeri: Sözler sh: 415, 569; Lem'alar sh: 66; Şualar sh: 639; Ter
cüme İşarat-ül İ'caz sh: 185; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 208; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 639

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 29
***

wo- (21E833345&'G315U, <G'- [$sS2 83 U$
, , , , , ,

3,856 561$8 21V3A,ES 3 ÇS "363113-+8TY3O eg11
e

Risalede yeri: Sözler sh: 416

Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 31
***

o1- (a,$ 211,83
Ayetin devamı:S5i 313 {UaJI SI321 1, 6U3
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Risalede yeri: Sözler sh: 416, 417

Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 32
***

RISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

192- +e"A\8EG, ,48G910U36,,5 oy' 38 y 8!
,, .,..,. ,- , .,. ... ,,, , ., ,,

La5 4 CGyG[ «UG10U, [-6IS, 301
,, l"f" ; , ,,,. ,,

sI,66gEJ\UUJ.Si6{s1 Q, t5 ti,3 3,
, .,. .,..,.,,,.;.,., _,, ,

3,fi,,80US,< 3
Risalede yeri: Sözler sh: 417 ve 657; Şualar sh: 43; El-Mesneviy-ü1 Arabi

sh: 316; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 195; Tercüme l\1esnevi
(Abdülkadir) sh: 393; Tarihçe-i Hayat sh: 336 ve 380; Asar-ı Bediiye sh: 93
yalnız .) i s3 lafzıyla.

, , ,

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 164
***

, , ,
93-F, CU1 1-1 [43 2,6SIJ6 { 0ULI, 8G, GU,F, 8U.8,

e e es> [50O 34@6U6[»O3+ 00,E GIs cs U,5,JI, .

Risalede yeri: Sözler sh: 418

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 6
***

Risalede yeri: Sözler sh: 419 ve 739; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 278; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 330; Barla Lahikası sh: 348; Kastamonu Lahi
kası sh: 164; Asar-ı Bediiye sh: 95

Kur'anda yeri: Mü'minün Suresi, ayet: 12 ila 14
* * *
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Risalede yeri: Sözler sh: 420; Şualar sh: 156
Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 66

***

1o6- 3,55,,811>b!Ü.u+
Ayetin baş taran: S3 «G UE' "st 6 ubrs ::ro,

r
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Risalede yeri: Sözler sh: 421 ve 440; Lem'alar sh: 126; Şualar sh: 155; El
Mesneviy-ül Arabi sh: 241; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 165; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 271 ve 328; Mufassal Tarihçe sh: 1148

Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 68-69

***

Ayetin tamamı: (Ayet-ül Kürsi onun tamamıdır.)

Risalede yeri: Sözler sh: 421, 441; Mektubat sh: 189 G SI 21 S $14 ifade-
,,. ,,.

siyle) ve 239; Osmanlıca Lem'alar sh: 237 ve 344; El-Mesneviy-ül Arabi sh:
241; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 271

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 255 (Ayet-ül Kürst) ve ayrıca cetvelin
13. bölümünde de ayetin baş kısmı olarak ve Nurlarda bulunduğu yerler kay
dedilmiştir.

***

1o8. us",1343y13!
A , • «e * • « • , , O,, • « • e 5 e • • s
Ayetin tamamı: * c>l .l.t.Jpb bel ol,JI sil

,, ... .,,. , ,

34,33 5>U2O ekeut3,183 6,±035
Ve'18-9 3G9G (MI(80 373 296 28G (-'si,Is1,
'as ,"18505316,'3y .A8. 18333G49U C

Risalede yeri: Sözler sh: 421, 422 ve 661; Mektubat sh: 264; Eski yazı
Lem'alar sh: 731; Arabi İşarat-ül I'caz sh: 189; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
sh: 181 ve 366; Mufassal Tarihçe sh: 384
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Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 32 ila 34
***

ı"~-"' - • 25o. Uf'. 1 Jı ' ' 11:199- ... ı.ıı...ı J:,5 Uaas "i le . IU,ye1 4otu ol; ykyl
.,, , .,, .,. ,,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 423
Kur'anda yeri: Abese Suresi, ayet: 24 ila 32

***

Risalede yeri: Sözler sh: 423, 424; Şualar sh: 109; Arabi İşarat-ül İ'caz sh:
171, 172; Tarihçe-i Hayat sh: 377; Asar-ı Bediiye sh: 198

Kur'anda yeri: Nur Suresi, ayet: 43 ila 45
***

2o1- { 210, "1I,J1,5845, G53 ""5 00sGJ1I31Ig. 53
s ,,

-11F ı us' UE~ c::-:- ıJ_ .J.J

Risalede yeri: Sözler sh: 427
Kur'anda yeri: Mücadele Suresi, (58.Sure) ayet: 1

***

Risalede yeri: Sözler sh: 427, 559 ve 702
Kur'anda yeri: İsra' Suresi, ayet: 1

***
2o8- 3-. 1.31"1,1SU 28351lJe6 ,a,5 o,"111G "D U,3Y

~ ,, .,,, .,,,. ., .,, ,.. , , ,,., ,, ..

2S ·as LA-2ISI.C U$1 " *2 84, 896,
.,,. :, .. ,. .,,, , .,, ,,,

Risalede yeri: Sözler sh: 428
Kur'anda yeri: Fatır Suresi, ayet: 1

***
204. 5.7 "8,811,9JIG338 (813Az 43 14 13 36 '33

.,, , _, ,
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Risalede yeri: Sözler sh: 429; Şualar sh: 58 ve 599
Kur'anda yeri: İsra' Suresi, ayet: 42-43

zk : *

Risalede yeri: Sözler sh: 437

Kur'anda yeri: Vak'a Suresi ile Tur Suresi'nin ilk ayetleri:
***

Risalede yeri: Sözler sh: 438 ve 667
Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 185

***

107

Risalede yeri: Sözler sh: 438; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 568;
Barla Lahikası sh: 298

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 68
:*: *: s*

Risalede yeri: Sözler sh: 438 ve 441; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 241; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 271

Kur'anda yeri: (Bu ayet .. . "S" "o,.. . k U"Ik itibariyle Sebe' Suresi,
ayet: 2'de ve Hadid Suresi, ayet: 4'de vardır. Ancak Ayetin evveli ile ahiri birbi
rini tutması itibariyle, Hadid Suresi'ndekini alıyoruz.)

* * s*
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Risalede yeri: Sözler sh: 440; Şualar sh: 167
Kur'anda yeri: Al-i İmran Suresi, ayet: 5

***

Risalede yeri: Sözler sb: 440; Mektubat sh: 260 ve 271; Lem'alar sh: 62;
Şualar sh: 172 ve 638; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 277; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 329

Kur'anda yeri: Ankebut Suresi, ayet: 60
***

Risalede yeri: Sözler sh: 441; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 241; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sh: 271

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 19
***

Risalede yeri: Sözler sh: 441; Şualar sh: 33, 215 ve 217; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 205 ve 241; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 189, 214, 271, 347 ve
547; Tarihçe-i Hayat sh: 447 ve 449

Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 3
***

en3- .U±33> "AI "236 +<G6 3EY JGJU 'CU 2DLSI
« *

ski stu,sbg "06 su1L,
Risalede yeri: Sözler sh: 441; Barla Lahikası sh: 298
Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 90

***
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(Not: Bu ayetler, Kur'anda çok tekrar edilen ve Kur'anın birçok ayevtlerinin
sonlarını Esma-i Hüsna ile noktalayan ayetlere misal olarak iki-üç ayet parça
larıdır.)

Risalede yeri: Sözler sh: 454, 455 ve 631; Şualar sh: 246 ve 248; El-Mesne
viy-ül Arabi sh: 267 ve 415; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 314

Kur'anda yeri: (Nümunelik. için) Zariyat Suresi, ayet: 49 ve Nahl Suresi,
ayet: 70

***

Risalede yeri: Sözler sh: 456; Şualar sh: 154
Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 6 ve ayrıca aynı manaya yakın ve ayru

kelimelerle 22/61, 31/29 ve 35/13. sure ve ayetlerde de vardır.
***

... .,,.. .,,. g e e ,,,. © .e 5$ e e e o o • • • «. ,.,,.

Ayetin tamamı: 4sl <U3 ( Vebe.».l "J Asl.lo3J •6"_e3l l
,,. ., ,,,. , .,,, , ,,,. , ,,,. l,., .,,. ,,.

g511344315141,3 ,8T6YU 38 U O."" c3is
"+'V-Us35.o6,... r , , .,

Risalede yeri: Sözler sh: 456; Şualar sh: 249; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 277
ve 415; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 542

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 76
***

211- "GGV3 sJou "{Le. aut.HA.2, L51 33
e e e e

Ss Ay> (8U»1,1 4U1315, (O1 45 3.a6
,. , , , .,.

Risalede yeri: Sözler sh: 457; Şualar sh: 250; El-1\ıiesneviy-ül Arabi sh:
346; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 214; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
sh: 231; Asar-1 Bediiye sh: 123

Kur'anda yeri: (Not: Ayetin bu manasındaki lafızlarla birçok surelerde
mevcut olmakla beraber, Nisa Suresi, ayet: 122 ve Büruc Suresi, 11. ayetleri
ile muvafakattadır. Ancak Bürı1c Suresi'ndeki ayetin son kısmı değişiktir. Nisa
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Suresi'ndeki ayet ise, sadece başındaki (3l) yerine (~)vardır. Buna göre, biz
,

de Nisa Suresi'ndekini tercih ettik.)
***

218- {S~a 3adoJI8I (ktibasendir)
, ,,,. , , .,

Risalede yeri: Sözler sh: 458; Şualar sh: 250

Kur'anda yeri: (Aynı ibare ve metin ile Kur'anda yoktur. Ama aynı mana
ve değişik kelimelerle Kur'anın birçok yerinde bulunmaktadır. Bu durumda
ayetten iktibasen alınmıştır diyebiliriz. Mesela <ELCI- 8,691.$1 ayeti

., ,,,. , ,

Enfal Suresi, ayet: 14 ve Mesela <EI3RJI_,z 3) Raa Suresi ayet: 35
,,

ve Mesela (*'6 , 12 34 gibi ayetlerden iktibasen alındığı ke-
sindir. Ayet ve hadislerde iktibasın caiz olduğu hakkında mukaddemede
yazmışızdır.)

***
219- {J1(Gz[g3ur
Ayetin tamam,8$4,351 1, ({38, 1113I.9I[,as (U830106,
6 7666 ,88,23315141{ ~<U136 uy'&tnı

,,, ,$ , , ,~

4 0")5 J 1 >4U1 U, 1s8J.4 0 L>pı ı_,:)~ ~_,:_,t., ,,,,. ., , , , , , ,
1 1::...ı1~·'.l0Jl1.Jı~ı'ı•-;•. · ,~~·.. 1~ . ~ _ v ı.l"':- ı:.,,,o v.,.,-ı.r-, . ,, , ., ,

Risalede yeri: Sözler sh: 458; Şualar sh: 250

Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 22
***

._ <: , ~:1 (' <' , ,ı :220- r__:,; Y:; JU

Ayeta tamam3G SI0ISI4>8G ,5 3U535s? 1,41
+851,2136,35+ (812±1131,87136 18811%.6
siatastikiyi.

, , , .,

Risalede yeri: Sözler sb: 476, 477; Mektubat sh: 458 ve 459; El-Mesneviy
ül Arabi sh: 333; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 207; Tercüme Mesnevi
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(Abdülkadir) sh: 418

Kur'anda yeri: Necm Suresi, ayet: 32
***

111

Risalede yeri: Sözler sh: 476, 477; Mektubat sh: 11 ve 458; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 333; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 207; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 418

Kur'anda yeri: Haşr Suresi, ayet: 19
***

222- JULCE [L5].3 1.\,• 8U1 U, "SI.8 t. [, 8C>1 U
.,. - « <e.

6,48 44 35,5,53, "CU
,,,. .,. ., .,. ,,,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 477; Mektubat sh: 459; Şualar sh: 262; El-Mes
neviy-ül Arabi sh: 334 ve 365; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 207; Ter
cüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 419, 466 ve 571; Barla Lahikası sh: 151;
Nur'un İlk Kapısı sh: 43-46

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 79
***

Ayetin tamam15, SI0U6 53 [s "LSI@S 3T GI«II@ {5,
- •"U tk331u_? 3p

*

Risalede yeri: Sözler sh: 477, 478, 676 ve 683; Mektubat sh: 59, 459 ve
460; Lem'alar sh: 14, 244 ve 245; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 334; Tercüme Mes
nevi (Abdülmecid) sh: 207; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 419; Barla Lah:i
kası sh: 203, 219 ve 298; Mufassal Tarihçe sh: 700

Kur'anda yeri: Kasas Suresi, ayet: 88
***

$ »• $, "
224- 43 «4ll Jel3

, -
Ayetin tamam: S5, 4Ez {"s3 (5U11,8 4811s91.2 C$1,1

.,. .,. ,,,. .,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 477; Eski yazı Lem'alar sh: 947; El-Mesneviy-ül
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Arabi sh: 203; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 207; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 419

Kur'anda yeri: Furkan Suresi, ayet 43
***

22s- U,325 06183 GE52 @0L3
Risalede yeri: Sözler sh:478, 537; Mektubat sh:460; Lem'alar sh:159; El

Mesneviy-ül Arabi sh: 322; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 200; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 401

Kur'anda yeri: Şems Suresi, ayet: 9-10
***

Ayetin tamamı,J}I1,5»3± 1e61U,81,151831,4 36 66
,SU44395,54,45.0 ,AV5,43391,6

)LU ~ 1 ~ l1z:..::.J 1 ;:-·. -~';/ :~~:."- ı.) - . .J.J, ,

.Risalede yeri: Sözler sh: 480

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 83
***

za7- uİ 'u3I uykoUS{10uCuI.2, 1ET 3.AL.A,
, , , ,, ., , , ,,,,. ,,

407 4 15L, (' 43u,uh ı:a ı)u lij_; );J ~ Ç.o ı)L
, ,, ., ., , , , ., , ,

5,46 G3,5, 51 [61 G.3,
Risalede yeri: Sözler sh: 497 ve 534; Lem'alar sh: 232; Arabi İşarat-ül İ'caz

sh: 240; Tercümesi sh: 139, Asar-ı Bediiye sh: 43

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 25
***

s•• *.c ' '•- •ı • • • , - ı'. t228- 0sXI il3 .i3» 4_~-'7 u l4

Ayetin tamamı: «4°<i U U,53 4[sT, "s> , .sl.a,+4fa U3u.,
,. ., ,. - - , .. , , ,
3/6 43,116(5156 (-3358
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Risalede yeri: Sbzler sh: 501; Sualar sh: 228; Arabi lsarat-ت ] i'caz sh: 251

Kuranda yer: 2uhf Suresi, ayet;"

22٥- الثار عذاب ققنا بخانك باطال هذا خلفت ما رثنا

Ayetin tamnan.  فى وتتفكر.ن ميهم وعلى وفكوه( قياما اللة يذكرن الذين

 المثار عذاب فقتا بخانك باطال هذا خلفت ما ريكا واألرض الموات خلق

Risalede yeri: Sbzler sh: 503; Sualar sh: 232; TercUme Isarat-l i'caz sh:
53

Kuranda yeri: A -iل imran Suresi, yet ة 191

e3o-  ار فل من يهز باذن بها والخ ألالئكة تتنزل
Risalede yeri: S6zler sh: 504 ve 514; Asar-1 Bediiye sh: 27

Kuranda yeri: Kaair Suresi, aye4ا 

231- أنربي من ا:خ ثل

Ayetin tهma  -د فبيال إأل البلم من أوتيز دنا ربى أمر من الرح ثل الروح عن وتارتق
Risalede yeri: Sbzler sh: 504 ve 518

Kur'anda yeri: isra' Suresi, aye5&ا. 

282-+ سبخًا والسابحات+ تثظا والناشطات+ غرثا والنازعات

 م أرأ فالليرات ء قاالبقاتقا
Risalede yeri: S6zler sh: 514, Mektubat sh: 352

Kur'anda yeri: Naziat Suresi, ye ة : ا lia  ة

233- يؤمرون ما وتشغلون امرتهم ما اللة ينضر ال شذاذ غالظ مالئكة غلنا

Ayetin bas ksm:  والجارة الثان وثرذفا تارا أنلبكم الفكم ثرا آثرا الذين ألها يا

R.N K.Kaynaklar١ F ٥
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«S "0 S • • s «o,e•

Risalede yeri: Sözler sh: 514; Şualar sh:265 ( U V• o3*i; y cümlesı);

Asar-ı Bediiye sh: 27

Kur'anda yeri: Tahrim Suresi, ayet: 6
***

Ayetin baş taraf: (J,>,JI 16Si IJU,

Risalede yeri: Sözler sh: 514; Şualar sh: 265; Asar-ı Bediiye sb: 27

Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 26, 27
***

Kisalede yeri: Sözler sh: 514; Asar-1 Bediiye sh: 27

Kur'anda yeri: Cin Suresi, ayet: 1-2
***

2s6. (631,$3L '8 ,

Risalede yeri: Sözleı· sh: 522, Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 76; Tercümesi: sh:
53 ve 56

Kur'anda yeri: Nuh Suresi, ayet: 14
***

Risalede yeri: Sözler sh: 522 ve 524; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 46, 76, 81 ve
83; Tercümesi sh: 53, 56

Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 46
***
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Ayeما tamam:  القهار الواحد لله ورال:ا والمراث األز غيز األرض ثل يو:

115

Risalede yeri: S5zler sh: 531 ve 556; TercUime Mesnevf (AbdUlkadir) sh:
222

Kur'anda yer: ibrahim sureق i, ayet48

2a ٥- الجزة ايا البز; وامتا:ا
Risalede yeri: S6zler sh: 533; Arabf Isarat-ul Icaz sh: 242; Tercumesi sh:

141; Asar-1 Bediiye sh: 40

Kur'anda yer: Yasin Suresi, aye69ا: 

2٨0- خالدين فادخلوها طثم علكم شال}

Ayeمiا tamamr  وكتخت جاؤقا اذا خثى زمرا ألجثة الى رثهم انقوا الذين وسيق
 خالدين فاذخلرقا طثز علكم ال} خزننا تجم وفان أنيابها

Risalede yeri: Sbzler sh: 533; ArabT isarat-ul fcaz sh: 242, TercUimesi sh:
141 2

Kur'anda yeri: Zumer suresi, °"-ye ة

2٨1- ثغرة اليو ذ الحكم ذلة الخشة+ زلة الشلن ة

Iki ksnm ayetlerden iktibas tarznnda alnp yanyana getirimistir:

١ ثزتثون- :الر ألمكم ولة واألز: أألولى فى أفذذ فزلة الةاة الله ومز
Kasas Suresi, ayet: 70

2- فيربنً غي، كن على وشز أقذ زلة الل لة األرض فى ونا الثمرات في للونا بتع

Tegabun Suresi, ayet: 1

Risalede yeri: Sbzler sh: 537
٦٠ : :k

22- ولزمن بالطاغوت يكثر" فتن القى من الذ تين فذ الذبن فى اذاة ال
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Risalede yeri: Sözler sh: 544; Şualar sh: 266, 270 ve 700; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 323; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 405; Nur'un ilk Kapısı sh:
170 ve 172

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 256
***

24s- "e13 'sL, ,0 t,s[{F.,[Q1I3G' 4s]I,>
., ,, ., ,

64U)1.35 a1 (31 31
,,. ., , , ,,,.

Risalede yeri: Sözler sb: 558, 585, 739 ve 773; Mektubat sh: 367; Elyazma
Rumuzat-ı Semaniye sh: 203, 302 ve 329; Şualar sh: 59 ve 177; Tercüme
İşarat-ül İ'caz sh: 212; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 226; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 123; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 246; Barla Lahikası
sh: 63; Kastamonu Lahikası sh: 164; Tarihçe-i Hayat sh: 398

Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 10
***

Risalede yeri: Sözler sh: 585 ve 689; Mektubat sh: 253
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 127

***

e4s- 5,65 <LA {5 LE> GÖLGG 6,"S cA GI,
$ • .,,, ,,,. , .,

ayet bası: "S$, ",2 G,"a358,5IJ IS LST {AIG İY U
, , ,

•3US K,34GUJot ,sIO,,sa-,su 38 31
« e $ e e e

3,A,8,eUUU ]«U13 U3U35,,313 1ET 346 [O141
.,.,,, ,, ., ., ., ,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 585; Şualar sh: 305, 705; Mufassal Tarihçe sh:
1040

Kur'anda yeri: Tahrim Suresi, ayet: 8
***
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246- a21(5, .Ğ " 6SUUG .U'I• 0,,
55 ee.

Risalede yeri: Sözler sh: 599

Kur'anda yeri: Kaf Suresi, ayet: 9
***
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247- 'C"1Z1» GG1I1A [J$
Risalede yeri: Sözler sh: 605 ve Risale-i Nur'un İkinci Şua ve 30.Lem'a gibi

yerlerinde de bulunmaktadır.
Kur'anda yeri: İhlas Suresi, baş tarafı

***
248. a'031µ$ 10(3,535 0('»@ 33148U 343

, ., ,,, .,,. ,,,,.

3'43 913'310
Risalede yeri: Sözler sh: 605; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 86; Tercüme Mes

nevi (Abdülmecid) sh: 36; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 56
Kur'anda yeri: Lokman Suresi, ayet: 25

***
249- O4>U)Is « OaGJI131u O>0IS1

.,,..,,. ar

(Not: Ayetlerden birer cümle olan bu nümuneler, Kur'anın birçok yerinde
bulunmaktadıdar. Mesela, Yusuf Suresi, ayet: 64'de, Mü'minün Suresi, ayet:
14'de, Al-i İmran Suresi, ayet: 128'de ve En'am Suresi, ayet: 57'de gibi ... )

Risalede yeri: Sözler sh: 616, 617; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:122,
126,527

* * *

Risalede yeri: Sözler sh: 637; Lem'alar sh: 86
Kur'anda yeri: Duhan Suresi, ayet: 29

***
251-

, ,

+ Gs,3 U'g\8, 0S23 3,01 Uy6 S3 u3SK,31 4361 581
, - ,, •
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+ (>G Us GUSLU,5, &3JIUIE6U[az
C.,3235 30 28G 3ot 18ei,83 L c [ti,sU,

"• ee

Risalede yeri: Sözler sh: 639; Mektubat sh: 259; Lem'alar sh: 236
Kur'anda yeri: İsra' Suresi, ayet: 23 ila 25

***

(Not: Kur'anın iki Suresinde bu ayet az farklı kelimelerle bulunmaktadır.
Birisi Vakıa Suresi, diğeri de Dehr Suresi'ndedir. Vakıa Suresi'ndeki ayet:
k'(3'7.'0Vb p cez ci,b Dehr Suresi'ndeki:

G,,E (I~E [GE6 613,613 361,[4E U,1, ayan1at.
ses

Risalede yeri: Sözler sh: 648; Mektubat sh: 77, 78; Kastamonu Lahikası
--h: 113 ve 200; Emirdağ-2 sh: 66; Mufassal Tarihçe sh: 1645

***
253-

(Bu ayet dahi iki surede mevcuttur. Birincisi: Hicr Suresi ayet: 47'de, ikin
cisi ise, Saffat Suresi ayet: 44'dedir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 648; Mektubat sh: 294
***

Ayetin bası: "U su],3,0 [417, 15T 1.41
,,,. , .,,.,,,,, ,, ,,

Risalede yeri: Sözler sh: 661; Mektubat sh: 254; Arabi İşarat-ül İ'caz sh:
196; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 114 ve 121; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh:
58; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 90, 99 ve 526

Kur'anda yeri: Ra'd Suresi, ayet: 28

***
2ss- 443 ,a5 ki6 «,3 38ivUGGfIg-
Risalede yeri: Sözler sb: 662
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Kur'anda yeri: A'la Suresi, ayet: 1 ila 3
***

119

Risalede yeri: Sözler sh: 663; Lem'alar sh: 340 ve 345 ·Us'8L ,
$ •• , ,, ,

ifadesiyledir; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 451 ve ayrıca, Yasin-i Şerifin
son ayeti olan 3'85 4IG .,> [s O"KG +, 31i {6U'.3 ayeti de 19

, •• , ,, ., .,,,

numaralı bölümde olup, orada me'hazlerine bakılabilir.

Kur'anda yeri: Mü'minun Suresi, ayet: 88-89
***

Ayetin tamam; 3a° 3,,$18 •U11 U ,$U1163 1,3 3G
, ., .,, , ., ,

15 ·ASFuU8US'»S,82 6,5
., '$ •• , ., ., - ,

Risalede yeri: Sözler sh: 663

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 57
***

258- 8+'31eu3a,5 o[,91UN
,.., , - , .,. ,. .,,,

Risalede yeri: Sözler sh: 665

Kur'anda yeri: Casiye Suresi, ayet: 3
***

aso. I3E1U1G.C'JI, 03U [3G (UICI,
• u•'iUv3be o pi ly

Risalede yeri: Sözler sh: 670

Kur'anda yeri: Hicr Suresi, ayet: 22

***
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Risalede yeri: Sözler sh: 675 ve 676; Mektubat sh: 7; Arabi İşarat-ül İ'caz
sh: 275

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 2
***

261-

Ayetin tamam: {G 1Ü "5 S82416»,56 o(U11C 3 ,1,
5,A33 CE JG;tC, U, 4U- '8,,

$ ,,,. , ,,,.

Risalede yeri: Sözler sh: 680; Lem'alar sh: 346 (Ayrıca
3I o' JU La ay cümlesi ise, cetvelin 30 no.lu kısmında mevcuttur.)- ,

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 123

* * *

Risalede yeri: Sözler sh: 686
Kur'anda yeıi: Zariyat Suresi, ayet: 20-21

***
s

26s- "eS o>U ,AI>Cilt» »UI@AS uUISCS QES JN
.,,,,, ., ,,,.,,,..,,. ,,,, ., .,,. ,,,. ., ,

+31y5311eA, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 689; Şualar sh: 720 ve 721
Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 1

***

Ayetin tamamı: "a, U' ai{J5s[3 IS1 {33I ya> Us 8Us (J1
,,, ., ,, ,.,,. ,,,.

6I C1 0S8 GU1, 6..8 [6Q8 0S83,5I3 sU3,15
.,. .,,. s s

3,Jf,,5 5us ,'y'{4[3 &EU U',,5.G,0, 6s
, ~ ., ,, ., , ., , .,, --

Risalede yeri: Sözler sh: 717; Mektubat sh: 53; Emirdağ-2 sh: 98; Hutbe-i
Şamiye sh: 147; Asar-ı Bediiye sh: 126; Mufassal Tarihçe sh: 1565
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Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 32
***

Risalede yeri: Sözler sh: 731; Mektubat sh: 415; Barla Lahikası sh: 318

Kur'anda yeri: Hicr Suresi, ayet: 9
***

121

Risalede yeri: Sözler sh: 746; Lem'alar sh: 260; Eski yazı Lem'alar sh: 116
ve 117; Şualar sh: 692; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 41; Barla Lahikası sh: 170;
Asar-1 Bediiye sh: 470 ve 628; Mufassal Tarihçe sh: 74 ve 396

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 112
***

267- ı;)ı :JJı~
*

Ayetin tamam "j],,Ğs [y U"I v (1&GU'a!_J53 (LADIL,

Risalede yeri: Sözler sh: 746; Asar-1 Bediiye sh: 628; Mufassal Tarihçe sh:
396

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 276
***

Risalede yeri: Sözler sh: 746; Emirdağ-2 sh: 99; Hutbe-i Şamiye sh: 148;
Asar-ı Bediiye sh: 85, 438 ve 628; Mufassal Tarihçe sh: 396

Kur'anda yeri: Necm Suresi, ayet: 39
***

eoo- ,84«I.5 G5,s 9, 2-8Ji 1.3313,,55 11G
«J .fis,,. . ,

Ayetin bac tarat: 3,8UJ34'JG G>I 3,> ("±s ({I IS3T {411 GJ G
•.1 12 6 J0U,Ör@y.,. .,. ~ ,. ., ,,,,. ...
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Risalede yeri: Sözler slı: 746; Asar-ı Bediiye sh: 85 ve 628; Mufassal
Tarihçe sh: 396 ve 397

Kur'anda yeri: Tevbe Suresi, ayet: 34
* s* *

MEKTUBAT (Zaid Ayetleri)

e7on- aJI± [1JG " IILSIC3JI(63 S " "113z= (13ILSI[8
e

Risalede yeri: Mektubat sh: 8, 9, 38, 387 ve birkaç yer daha ... Ayrıca
Beşinci Şua ve bazı Lahika mektuplarında da bu cümleler kesretle kulla
nılmıştır. Ayn ayrı yerlerini tesbit edip yazmaya gerek duymadık.

Kur'anda yeri: (Bu üç cümlelerden birincisi ayetin kendisi olup, diğer ikisi
yetten iktibastırlar. Öz ayet olan cümle, Ahkaf Suresi, ayet: 23 ve Mülk
Suresi, ayet: 26'dır.)

***
271/2- AIJeWI{2TI

; ; ;

Avetio tamam:«1 SI:J1ULVI[ [<U US ,"I,3 $G
"*

64$3-> 3,41310,L
; ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 13; Lem'alar sh: 149; Barla Lahikası sh: 299;
Tarihçe-i Hayat sh: 14

Kur'anda yeri: (Not: Kur'anda bu ayetin aynı mealinde birkaç yerde
geçmektedir. Misal için Yunus Suresi, ayet: 72 ve Hud Suresi, ayet: 29 ve 53
gibi ayetler... )

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 13
Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 21

***
"$ • e s$ o $ 0$ •

273/4- SS31 14I«**+.s1
"

Risalede yeri: Mektubat sh: 15; Mufassal Tarihçe sh: 691
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Kur'anda yeri: Tekvir Suresi, aال e16-165ا: 

2745- مقرنين له فثا وما هذا لنا سخز النى سبخان

Ayetia bas ksm:  وتثرثرا عليه استتم6 إذ ريكم ننتة نذر:ا ثم ظثرر. على لتمتر,ا

Risalede yeri: Mekrtubat sh: 16; Mufassal Tarihge sh: 692
Kur'anaa yeri: Zuhrعu Suresi; ayet 18

123

2756- النظيم القر ربأ وفز نركلك علو فز األ إلة اللةأل خنى نثل تركزا قان

Risalede yeri: Mektubat sh: 25; Lem'alar sh: 5, 26, 49, 51, 55 ve 245; Eski
yaz Lem'alar sh: 611; Sualar sh: 291; Tarihce-i Hayat sh: 175, 244, 408, 420 ve
575; Mufassal Tarihge sh: 303, 1055 ve 1083; Barla Lahikas1 sh: 49

Kur'anaa yeri: Tevbe Suresi, ayet129

276/7- أذينائهم أفاج فى زغ الزمنين على يكر لكي زذجتاقها

Ayetin tamam-  تزجلك عليك أمسك عليه والغنة عليه الله اثغة للذى تثول وإذ
 تختا: أن أخل واللة الثامن وتخشى مبديه اللة ما نفسية فى وتخفى اللة ذائق

 أتاج فى نع الزمنين على بكر ال بكي خائنا وطرا منها تلة فضى فلشا
 مفكرة اللو أ وكان وطرا منثن فضرا اذا أذينانهم

Risalede yeri: Mekrtubat sh: 28

Kuranda yeri: Ahzab Suresi, et31 الة

278- الرأحمين أرخم ولهز خانظا خبيز" قاللة

Ayet amam م ا  ت معنا فارسل الكيل منا منع أبانا يا فالوا أبيهم الى زخكوا تلكا

 غلى أمشكم قنا إأل عليو أمشكم من فان+ لةانطو تغتن,إئا اخانا
 ارأجبين أزخم ولكز خانا خز قائلة قبن من أخير

Risalede yeri: Mektubat sh: 31; Barla Lahikas1 sh: 306
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Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 63-64
***

278/9- Ü,>ig UL'3JI@sfj
- i,) i,) - - i,)

o

Risalede yeri: Mektubat sh: 39; Lem'alar sh: 73
Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 76

***
279/1o- IS> {2s(TL3

.,,. ,,,. *

Risalede yeri: (Sözler Mecmuası sh: 409'da bu ayetin metni verilmeden
manası ve hikmeti yazılmıştır.) Mektubat sh: 40; Eski yazı Lem'alar sh: 581,
587 ve 618; Şualar sh: 389; Tarihçe-i Hayat sh: 248, 251 ve 255; Mufassal
Tarihçe sh: 825 ve 847

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 11 ve 176 (Uzun olan ikinci ayetten bir
·ümledir.)

***
, ,!. ,, ,

280/11- +.dl 4.Us
, , ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 40 ve 41; Eski yazı Lem'alar sh: 581, 587 ve
618; Şualar sh: 389; Tarihçe-i Hayat sh: 248 ve 251 ve 255; Mufassal Tarihçe
sh: 825 ve 847

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 11 (Uzun ayetin sadece bir cümlesidir.)
***

281/12- 34U1 z3, SI@ELI U,
"*

Risalede yeri: Mektubat sh: 40; Tarihçe-i Hayat sh: 533 ve 537
Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 107

***

2s2n8- 31SJ[+} Us G, Giy E53 pil10 '3,31 1f6,
"12U U '' taG U@İDI 6G• U . -,
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Risalede yeri: Mektubat sh: 49, 297, 345 ve 422; Lem'alar sh: 61 ve 220;
Şualar sh: 176; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 556; Barla Lahikası sh: 50;
Tarihçe-i Hayat sh: 181; Mufassal Tarihçe sh: 661

Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 43
***

283/14- US,3 [ v,is
Ayetin evveli ve tamamı: 4IJ U S,s 2J S,5> sb 43186> y\ 4s

,. . -·ıy.,~ .--:.. ..l..::.ıCs> _3la

Risalede yeri: Mektubat sh: 61; Şualar sh: 461; Barla Lahikası sh: 251;
Tarihçe-i Hayat sh: 263

Kur'anda yeri: Ta Ha Suresi, ayet: 43-44
* * *

Ayetin tamamı:st•U {""»,at3IAI! .-la,3L [s U,51 u 38'is
Risalede yeri: Mektubat sh: 65; Eski yazı Lem'alar sh: 844; Şualar sh: 465;

Tarihçe-i Hayat sh: 257 ve 267; Mufassal Tarihçe sh: 662
Kur'anda yeri: Mü'minün Suresi, ayet: 44

***
O e • • ., - o 5.«

285/16- >. cly kov l ,
,,,. ., .,. ,,,.,

Risalede yeri: Mektubat sh: 66, 196 ve 340; Eski yazı Lem'alar sh: 117;
Şualar sh: 467 ve 749; Tarihçe-i Hayat sh: 269

Kur'anda yeri: Duha Suresi, ayet: 11
***

286/17- JJI ı_# ds"_,; (Ayetlerden iktibas iledir.)
,.

Risalede yeri: (Ayetin öz metni olmayıp iktibas olduğu ve Nurlar'ın birçok
yerinde bulunduğu için sahife numaralarını vermeye lüzum görmedim.)

Kur'anda yeri: İktibasen alınmış olduğu ayetlerden bazıları:

A'raf Suresi, ayet: 89'da WS) _:illi~ lafzıyla; Yunus Suresi, ayet: 85'de
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CWs3 «II,Ie [us metniyle ve Mümtehine Suresi, ayet: 4'de

l.lr_,;4 ~~ ibaresiyledir.

***
2su8-{-,"F233Ju3 ur-'U SUYSNGI,VE, U,
Risalede yeri: Mektubat sh: 68, 329; Lem'alar sh: 88 ve 160; Eski yazı

Lem'alar sh: 947; Şualar sh: 469; Barla Lahikası sh: 306; Emirdağ-2 sh: 153;
Tarihçe-i Hayat sh: 271; Mufassal Tarihçe sh: 665

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 53
***

288/19- U3, Sy1 ('.21IUaK' 5- ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 71; Tarihçe-i Hayat sh: 274
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 286 (Amenerresulü'nün ikinci

ayetinden bir parçadır.)
***

28oro- ", an, "J,I;
(Bu ayet bu metniyle iki surede mevcuttur. 1- Enfal Suresi, ayet: 40'da:

'.5136JI7 ,811 11133 130.G 0,3 3G
,. «e

2- Hace Suresi, ayet: 78'in sonunda:

Risalede yeri: Mektubat sh: 76; Şualar sh: 396 ve 477; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 181; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 179, 447 ve 467; Emirdağ-!
sh: 12, 179 ve 282; Nw·'un İlk Kapısı sb: 51; Tarihçe-i Hayat sh: 280 ve 573;
Mufassal Tarihçe sb: 671, 1062 ve 1083

***
29o/1- V "+ J', [s

1$ ,

,., o... ... , o ,, ~ , ..... *. . $ o • ss % ...

Ayetin tamamı: pl** »°o dye3!\ ola oU,
Risalede yeri: Mektubat sb: 86; Lem'alar sh: 347
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Kur'anda yeri: Rahman Suresi, ayet: 29
***

127

Ayetin bası: [Ü ."» • LE 4II1 G [G '3I ,J.S 5 2U1 1,,s U,
.., « e

45,5531,6U5, (aUA 4 16 k8DL05T
.,. , ,, , ., ,,,. ,esti're1u'tef ig3. 56" 3oue (o.' ı.J..r--J

Risalede yeri: Mektubat sh: 87; Lem'alar sh: 273; Arabi İşarat-ül İ'caz sh:
196; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 430; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 250;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 623; Asar-ı Bediiye sh: 12

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 91
***

292/23- " da, fi» (U3J1
,; ,,,. .,. ,,,. ,

(Not: buradaki iki cümle Kur'andandırlar. Ancak Kur'anda yanyana değil,
ayrı ayrı yerlerindedir. ili ~1 kelamı Kur'anın birçok yerinde mevcut olduğu

*

malumdur. " Jas 3• [ls cümlesi ise, Neml Suresi ayet: 40'dadır.)
, , ,,

Risalede yeri: (Bu ayetin tamam şekli, cetvelin 112 no.lu sırasında da
geçmiştir.)

Mektubat sh: 113 ve 376; Barla Lahikası sh: 65 ve 171; Emirdağ-! sh: 99,
107 ve 141; Emirdağ-2 sh: 65

***

Ayetin tamam: ~s81O Iu .U'8+ [SIUS, 2U 1E1(G3I(8»3 '3I
,, 4" .,,. ,, ,,,. «

G3y 8E5 18,9845yua3, ,su1uy
Risalede yeri: Mektubat sh: 124
Kur'anda yeri: Enfal Suresi, ayet: 11

***
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Risalede yeri: Mektubat sh: 135; Barla Lahikas1 sh: 37

Kur'anda yeri: Isra' Suresi, yeا :&

29526- رمى اللة ولكن رئيت اذ رميت وما

Ayeما tةma»-  اللة ولكن رميت اذ رميت وما فتلهم اللة ولكن نفثلوغة فلز

 عليم ستبيع اللة ان بال:خسئا مة الزمنين وليلي دمى

Risalede yeri: Mekrtubat sh: 135, 136, 140 ve 216; Sualar sh: 127, 624;
Barla Lahikas1 sh: 62; Tarihge-i Hayat sh: 356

Kuranda yeri: Enfal Suresi, ayeا !"

296/27- معتا الله ان ألخزن

Ayeمit wamam:  اثنين ثانى كقر,ا الذين أخجة اذ اللة نطر: فقذ تثرو: األ
 عليم سكينة اللة فاثن معنا اللة إن تخزن ال لماجيه يثرن إذ الغار فى لهنا إذ

 الغا هي الله وقلفة الفلى كقر.ا اليين كلمة نجتل زذقا لز بجره والذ:
 خكم غزيز واللة

Risalede yeri: Mektubat sh: 159; ArabT isarat-ul Icaz sh: 208

Kur'anda yeri: Tevbe Suresi, ayet40

297/28- لهب ابى يداً تبأ

Risalede yeri: Mektubat sh: 160

Kur'anda yeri: Tebbet Suresi, (11l. Sure)

 :و2٤ ٩د

2oe/2o-  مفتكر فهم األذقان إلى فب أغال« أعتاقهم فى جعا إنا
 يلصرذن فهزال فاغنيتاهمi ذ خلفية ذمن سنة الديهم ببن من نجلنا

Risalede yeri: Mektubat sh: 160; Arabi lsarat-ul l'caz sh: 143; Mufassal
Tarihce sh: 418
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Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ye ة " .ا8 ر

aooao-  ادقية ثثز إن فاثلرفا بالرزية فاثرا ثن

Ayetiم tamam-  على اسرائيل خز: ما األ إزائيل لببى جأل كان الطغام كل
 ضارتين لثة إن فاثلوا بالرنة فاثرا فن الثرية تتزن أن قبل من نفسيو

Risalede yeri: Mektubat sh: 162

Kuranda yeri: Al-i imran Suresi, ayet3

30or31-  فم وألكا أخامكا نذع تغالوا فثل العلم من ن جاء يعدما من في خاججذ فتن
 الكابين على الله لعت تنجال تتبن كز والفنكم ونافز,اتفا ونتاتا

Risalede yeri: Mektubat sh: 162
Bur'anda yeri: Al-i imran Suresi, ayet: 61

kد٠٤- 

ao1r32-  ممذثا النكم الله وثو إلى إسرائيل بنى يا مريم ابن عيى قان واذ
 أخته اشةً بغيى من يأنى بمولر ومثرا الرتيبة من بقن بين ا

 مبيا سال هذا فالوا بالبينات لمم جاء فليا

Risalede yeri: Mektubat sh: 171

Kur'anda yeri: Saff Suresi, ye3ا 

3o2r33.  كلخ وتامم

Ayeاa a مةا  د كلجة ادهز خنة ويفركون تلبهم زابعخ تالئة سيشولون
 بعلمهم/ال ا بعذنهز اغلم تى فل قلهم وتامنهم سبتة لون نفر بالقبب زخا

 أخذا بنهز فبز نستفت وال طاهرا مرا: فبزإأل ثار فال فيبن

Risalede yeri: Mektubat sh: 183
Kuranda yeri: Kehf Suresi, ayet22

R.N.K.Kaynaklar١ F 9
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303/34- 3,Iz, 531
,

(Not: Ayetten bir cümle olan bu parça, Kur'anda ayrı ayrı tarz ve ifadelerle
birkaç yerde bulunmaktadır. Mesela: Yasin Suresi, ayet: 68'de:

3yAzk 561 181 "> 48S T"..3 6. ifadesiyledir vo hakeza...
, ,, ., ., #"

Risalede yeri: Mektubat sh: 189 ve 325; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid)
sh: 253; Mufassal Tarihçe sh: 1661

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 254 ve 257; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 144

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 29
***

sos/sa- 311 s,351,$ O3CSI3 2U1IJ

Bu ayetin evvelindeki ayetler:
5,'.b331,4U3su-, ',16 µ$3 SIC5I 34134E G,

* e a a e * d e

Risalede yeri: Mektubat sh: 260, 418; Lem'alar sh: 62, 142, 268 ve 333;
Şualar sh: 100; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 17; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 277;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 329 ve 499; Barla Lahikası sb: 119; Nur'un
ilk Kapısı sb: 48

Kur'anda yerleri: Zariyat Suresi, ayet: 56 ila 58
***

Risalede yeri: Mektubat sh: 262 ve 270; Şualar sh: 312 ve 380; Barla
Lahikası sh: 119 ve 296; Emirdağ-2; sh: 84, 179, 223; Asar-ı Bediiye sh: 459;
Tarihçe-i Hayat sh: 322, 401 ve 566; Mufassal Tarihçe sh: 129, 1030, 1349,
1555

Kur'anda yeri: Hicr Suresi, ayet: 10
***
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.,J e e e },• ha e e }, «o e o ,.++? as4\6 3yle 4i3 el
Risalede yeri: Mektubat sh: 262
Kw·'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 34

***

so8/39- uy3I1U,>" [8G "Ü!Iye O0US, »3J1 831OG
.,,, ., .,. ,,,,,. ...

Ayetin bası: .(»JG .(J,+ 3,aaS 3Af1
, ... .,. , ,
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Risalede yeri: Mektubat sh: 262; Lem'alar sh: 260; Kastamonu Lahikası
sh: 196; Tarihçe-i Hayat sh: 308 ve 551; Mufassal Tarihçe sh: 900 ve 1254

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 134
* * *

., o ,. ., o ,,., , ., ., ., .,,

309/40- >\ •3l 33 ,
,, ,, ,,

(Ayetin bu cümlesinin fevkalade ehemmiyeti ve Kur'anın esasi kanun
larından olması ve çok ehemmiyetinden dolayıdır ki, Kur'anın beş ayrı ayrı
yerinde aynen bulunmaktadır. Bu Sureler; En'am Suresi ayet: 164, İsra' Suresi
ayet: 15, Fatır Suresi ayet: 18, Zümer Suresi ayet: 7, Necm Suresi ayet: 38)

Risalede yeri: Mektubat sh: 264; Şualar sh: 353; Emirdağ-1 sh: 39;
Emirdağ-2 sh: 82, 83, 84, 98, 163, 172, 179, 181, 195, 237, 239, 241 ve 245;
Hutbe-i Şamiye sb: 147; Asar-ı Bediiye sh: 133; Tarihçe-i Hayat sh: 477, 619 ve
704; Mufassal Tarihçe slı: 384, 993, 1538, 1619

***

s1o/41- U, "Js1U 6,5 66
., , ., ,

Ayetin tamam: Us ", ,'İU 6,2 6631344., 5 3,241G,
, , , ., ,-

Risalede yeri: Mektubat sh: 265, Lem'alar sh: 155; Kastamonu Lahikası
sh: 247; Tarihçe-i Hayat sh: 313; Mufassal Tarihçe sh: 822

Kur'anda yeri: Furkan Suresi, ayet: 72
***

sn12- "{a2 .2r36 1i,1i53 .a35
Ayona bas "5,3G ,s 1,2 ,$351 ,8>G3TL» 3UUSTASI 4İV U

, .,. .,,. ,. ,
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Risalede yeri: Mektubat sh: 265

Kur'anda yeri: Tegabün Suresi, ayet: 14
***

s12s- 3as,11)(", 2UIGI« O«zzI}218I+{Cag 1U1gN
,,,.,,,. ,,. ,, ,,,. .,,. ,,,,. ,,,.

8UanI,, TI1SN,. ,.

Risalede yeri: Mektubat sh: 278 ve 280; Barla Lahikası sh: 203; Tarihçe-i
Hayat sh: 641

Kur'anda yerleri: (Not: Ayrı ayrı ayetlerden birer cümle olan bu fezle
keler, Kur'anın ayrı ayrı surelerinden, herbir surede de bazen birkaç defa
bulunmaktadırlar. Mesela: Bakara Suresi, ayet 153'de:

3La!@3SI3Ü2G "a1U L•zIST3AIGİT G
., ,,,. "

Yine Bakara Suresi, ayet: 1o4ae: o±il c31S1 1Ut-G 211 15G'
Hem mesela, Aı-i İmran Suresi, ayet: 159'da:

bas,af)C",20IS4 a1I E- [8,33035E 63G
,,,,, ., ., ., ,

Hem yine Aı-i İmran Suresi, ayet: 146'da:

9I-]C14 15, 63.533 1a6 U,i 8,
a e e

8A.IU,U IDG 18E1U, \8> U
,.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 279

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 201
***

314/4s- ,'08 S G aU"feT «1JÜ3 LA "sU81 1SIG
,,. ,,,, ,,. ., ,,, .,,. ,.

Risalede yeri: Mektubat sh: 281; Mufassal Tarihçe sh: 1229
Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 86

* * *
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Risalede yeri: Mektubat sh: 282 ve 283
Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 101

***

133

s16%7- '», U[S3, 34U, u UDI(Sz,

(İki kısım ayetlerden alınmış, iktibaslı bir surette iki hükmün yanyana
getirilmesinden ibarettir.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 284; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 128,
187; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 139, 256 ve 596

Kur'anda yerleri: (Not: Kur'anda birkaç yerde bulunmaktadır. Bazı
nümuneler:)

1- Af-i İmran Suresi ayet: 4o'a: (U±, U (L3, [DI2U.USJU
,

2- Hace Suresi ayet: 14'de: 'u". U [Ja2II$I
, ,

3- Maide Suresi,ayet: rde:'v". U (S, 11ISI ifadeleriyledir.

***

Ayetin devası: "..8 LE 2UISI[8S1 2113e= [s31%1
, , ,, , , ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 321; Lem'alar sh: 19; Asar-ı Bediiye sh: 124
Kur'anda yeri: Hücurat Suresi, ayet: 13

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 322
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Kur'anda yeri: Fetih Suresi, ayet: 26
***
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Risalede yeri: Mektubat sh: 325 ve 436; Mufassal Tarihçe sh: 1661; Hutbe
i Şamiye ve Asar-ı Bediiye gibi risaleler ...

Kur'anda yeri: (Not: Bu iki cümle Kur'anın birkaç yerinde değişik
ifadelerle mevcuttur. Nümune için sadece iki yer göstereceğiz:)

1-A'rafSuresi, ayet: v76aa.53 "5Ja.aly.'5t
2- Muhammed Suresi, ayet: 24'de 903 y,6E,137313,,3.63 531

$

***
s2o/s1- .JI3,>[3+ GG,1,43G, [6G1 1(151

r .,

Ayetin devam: "" SI21 S ([ 4JI.U SI ,I G, K3-8lc»
« ,,,,. ,., ,,,. ,

s o J 5, », , o>. < i le ajloo.ı.)jJ..ı-,J.. .

Kisalede yeri: Mektubat sh: 326

Kur'anda yeri: Tevbe Suresi, ayet: 31
***

Risalede yeri: Mektubat sh: 328

Kur'anda yeri: Rahman Suresi, ayet: 19-20
***

s22ıs3- {>I C'3 ',,

Ayetin tamamı: "3655,3"6 3)15[4EL1, 55T "5 €'3 'aL,
,, ,, ,. .,

~ o, 1~~-f-: o~ , ~ •~ 1~1$. ',' ,••~ ı -be Uals •e « .Jı w...aj ı.:.ı L.....aJ 1 •- ~ ~ ı- .J ·- ,:.r, ..ıS ,. ,,, ,,,. ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 331; Şualar sh: 638; Asar-ı Bediiye sh: 629
Kur'anda yeri: İsra Suresi, ayet: 70

***
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323/54 مزيد- من هل

Ayetin tam:  مزيد من قل وتقول امتألت قل لجهنم نقول يوم

Risalede yeri: Mektubat sh: 332; $ualar sh: 112; Barla Lahikas1 sh: 145

Kur'anda yeri: Kaf Suresi, ayet:3%

 ة24 ة5- تتر,ة لرثا فلثة إن

 ةyeti مbasr. عجاف سلع ياكلهن ستا بقرات كغ رى إتى اللك وثان
 مثكاف فى اثربى التأل ألها يا يابسات واخز خضر شبالي يلغ

Risalede yeri: Mektubat sh: 346

Kur'anda yeri: Yusعu Suresi,  اye43 ة

325/5e-  بائا تزمم وبجعلنا

Risalede yeri: Mektubat sh: 347 ve 349; Barla Lahikas1 sh: 61

Kuranda yeri: Ammne Suresi, ayet9

326/57- أخالم أضغاث

Aye :amam ما ا  بعالين أألخالم بتأويل تخن ومًا آخالم أضغاث قائرا

Risalede yeri: Mektubat sh: 347

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ae4ا 

327/5e-  وأز الكتاب أ} فن مخكتاث أيان مئة الكتاب علك الز النى فز
 انتقاء منة تشابة ما تنثرن نلغ فلربهم فى النيين ناما متشابهان

 العلم فى والراسية الله اويلة/أل يعلم رما تاويله وابتغاء النتنة
 اتاب أوكر يلز"إ% نما يا ني من ثل" به آثا يثرلرة

Risalede yeri: Mektubat sh: 353; $ualar sh: 578, 701 ve 702

 ي،

135
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Kur'anda yeri: Al-i imran Suresi, "yet ة

328/59- الله ذون من لخز وما الثان فتككم طلثرا الذين إلى زفرا وال

 تلمز.ت ثخأل اأذلنا: من

Risalede yeri: Mektubat sh: 361, 412ve 514; Kastamonu Lahikas1 sh: 208;
Emirdag-1 sh: 58; Mufassal Tarihge sh: 673 ve 1158

Kur'anda yeri: H6d Suresi, ayet1l3

32o/o-  يشكرون أفال

Bu cUimle Kur'ann birkag yerinde mevcuttur: 1- Yasin Suresi, ayet: 35'de:
 بشكر,ة اقال ألييبم عبلة ذما تترو من يافلوا

2- Yie Ysمi Suresi, :yet ة 73'de:  يشكرون اقال ومشارب منافع فيهًا ولهة

Risalede yeri: Mektubat sh: 364
٦إ٦ ج:

330/61- الشًاكرين وستجزى

Ayeا iم wamam:  ثواب ير: ومن مزخأل كتابا اللك باذ األ ثرت أن لتفر كان وما

 الشاكرين وستزى منها تزنه اآلخرة فراب ير: ذمن تزنوبنها الدتا

Risalede yeri: Mektubat sh: 364

Kuranda yeri: A -iل Imran suresi, ayet: 145

 ة31e2- ألزيدثم شزرثم لنن

Ayetiم tamamv  لشية عذابى ان فثرثز ولن ألزينكم شكثم لن ثكم تاذ اذ

Risalede yeri: Mektubat sh: 364
Kur'anda yeri: Ibrahim suresi, ay%ا "

332/63- الشاكرين من كن فاعيذ اللة بل
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Risalede yeri: Mektubat sh: 364

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 66
***

137

Risalede yeri: Mektubat sh: 364; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 95;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 190; Barla Lahikası sh: 304

Kur'anda yeri: (Bu ayet Rahman Suresi'nin tamamında otuz bir defa
tekrar!anmaktadır.)

* * *
" J , • c%e e •c • •e » " e e

334/65- ,- <•- +- Uya Us ly

Ayetin tamamı: S, UUI [a, U8G [> [.23 «sS sez, U86 <.6s.o
,,,.. ,,,. « •

S,,8358 343 08 6,313 6G5~
,,,., ., ., ,

Risalede yeri: Yeniyazı Mektubat sh:385; Eskiyazı Mektubat sh:617
(Yirmisekizinci Mektub'un Sekizinci Mes'elesinin Beşinci Nüktesi)

Kur'anda yeri: İsra Suresi, ayet: 15
***

Ayetin devamı:

S'AS,"$34U5UO1G2,3U UI ~K4 ±Up G
Risalede yeri: Elyazma Mektubat-1.Fakazlı sh: 610; Barla Lahikası sh:

320

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 81
***

s36%67- Ü"»lal I,45G
Ayetin tamamı: (Not: Bu lafızla Kur'anın iki yerinde vardır:)
1- AL-i Imran Suresi, ayet; 95'de: Ü»["lal, I,Su 2UI5u> [Js

., , ,,,. , ,,,.

2- Nisa Suresi, ayet: asa~ {3' ,5, 41,U1'8 t (V],2
,, ,, ,,, ,
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Risalede yeri: Elyazma Mektubat-1.Fakazlı sh: 610; Barla Lahikası sh:
320

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 388
Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 103

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 389
Kur'anda yeri: Vakıa Suresi, ayet: 75, 76

* *

Risalede yeri: Mektubat sh: 398 ve 401
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 185

***
340/71- 3US4,38Aa, 62 $.J1U, 05 36'

e

34GMIC, , AI3
, ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 404 ve 421
Kur'anda yeri: Saffat Suresi, ayet: 180 ila 182

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 409
Kur'anda yeri: Nur Suresi, ayet: 40

***
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342/7s- U'JI, 8el'za'QU1 (iktibas iledir.)
..,. , ,~ .,,. ,,,.

Risalede yeri: Mektubat sh: 414; Emirdağ-2 sh: 174; Mufassal Tarihçe sh:
1519

Kur'anda yeri: İbrahim Suresi'ndeki:
0U,,83,5831, (3665At

,,,. ,,,.,,,,. , ,,,,. , , .,
gibi ayetlerden iktibas edilmiştir.)

* * *

Risalede yeri: Mektubat sh: 414; Tarihçe-i Hayat sh: 14 7
Kur'anda yeri: Zuhruf Suresi, ayet: 67

***

.
Ayetin devan: t'<"U$ ( 'kt:'1 1Slg31 '3)1J4 _J17'3z *tıJ~ • r-:-!'"' '-' .-u r-'

,,,. «* ,, .,,,.

Risalede yeri: Mektubat sh: 417

Kur'anda yeri: Cuma Suresi, ayet: 8
***

sasr6- 3y135[8I33 111 1EG 1G U,63, L,»I 5I 3AI GSI G
, ..,. , .,. ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 427; Mufassal Tarihçe sh: 399
Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 200

* * *

Bu ayet, Kur'anın iki yerinde bulunmaktadır: 1- Bakara Suresi, ayet: 41'de:

Es5 5,4,361L383 S,,K33 u '. GJ1 G LA.L,
,, ,,,,. ., ,,, ,,,. .,,,.

HG 1-Ur.Su3 63 -Gi
v - . u.., , ,

2- Maide Suresi ayet: 44'de:

S3 63 4U 4Es 93&6 [6I(±3 5
., , ,,,, ,
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Risalede yeri: Mektubat sh: 427; Lem'alar sh: 159, 160 ve 164.
***

Risalede yeri: Mektubat sh: 429; Mufassal Tarihçe sh: 679

Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 12
***

sa87o- $""3~$31S141"7637+(51 4115,5 ed 313442

e s

3,,543113 ,J,
, ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 433; Şualar sh: 697, 718 ve 719; Emirdağ-1 sh:
AB ve 112; Tarihçe-i Hayat sh: 660

Kur'anda yeri: Tevbe Suresi, ayet: 32
***

a49/80- 0).i..; ¼1
,,

(Not: Kur'anın bu cümlesi birçok yerlerinde bulunmaktadır. Misal için
Bakara Suresi, ayet: 44'ü göstererek geçiyoruz:

3,43.8 564160434,SI, ,813343,7553 ,14 -6M 371I
., , , , .,,,,

Risalede yeri: Mektubat sh: 436
***

8sor81- »U Us5 "3iJI ESLI
e

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 194

Kur'anda yeri: Maun Suresi, ayet: 1
***

351/82- JJI'3.G fsl
,, ,,

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 204

Kur'anda yeri: Nasr Suresi, ayet: 1
***
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Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 205; Lem'alar sb: 53 ve
56; Barla Lahikası sh: 26; Mufassal Tarihçe sh: 625

Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 3, Bu ayet fıkıh ve ahkam-ı şeriatın
mühim esaslarını içine alan uzun bir ayetten bir parçadır.

***

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 209; Şualar sh: 441;
Emirdağ-! sh: 268; Tarihçe-i Hayat sh: 521; Mufassal Tarihçe sh: 1151

Kur'anda yeri: Feth Suresi, ayet: 1, 3
***

o e 5 J • o c•

354/85- ise •* d5 e>\,
$ ..

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye: sh: 221; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 412; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 537

Kur'anda yeri: Cinn Suresi, ayet: 28
* s* *

Ayeti bam: a,I JI .U.JI,»SIC
" "

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 265; Şualar sh: 589;
Barla Lahikası sh: 325;.Mufassal Tarihçe sh: 757

Kur'anda yeri: Secde Suresi, ayet: 5
***

a56/s7- (U.I()', ,U\ E3
•

Ayetin tamamı: (G'1(},6J1Es G,1.(5 z,51 1Is 5U1(µEG
va4do18,843 94AG4 >U1 1E8314,,81(8 U-5

Risalede yeri: Rumuzat-ı Semaniye'den Sırr-ı lnna A'tayna sh: 8; Arabi
İsarat-ül İ'caz sh: 143'ı;



142

Kur'anda yeri: Cum'a Suresi, ayet: 5
***

RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

as7ss- 3,Fi \38, 1,13,U1,53,3 9,,4E> 0$,917CU1315
, ,, ,, ,, _,

J.ı ı Ü L.ı..l$"J45 5135",53Gtl ö59,3AI,
• a • e* ,, ., .,

{-E3J1.$,31. 3U3
Risalede yeri: Mektubat sh: 443; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 269 ve 355;

Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 220; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:
450; Barla Lahikası sh: 133; Nur'un tık Kapısı sh: 32 ve 148

Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 62 ila 64
***

LEM'ALAR (Zaid A.yetleri)
, :, , ., o ,,. , o,._, ~ ,!, ,, :; ,, ,, , -;, , ,, o ., , .,,,,,

358/1- u:-,> 1)«>le3132ad I ö..ı..ı ı.5 ~ Li ,; 1 y~ ı.,
., , , ,, .,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 5, 8; Barla Lahikası sh: 203
Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 83

***

359/2- 1U43 su \I {al~
Ayetin tamamı: J~;:~J~11 ~~T :.:LJ 'i) ı)W -~1 ~İ) ~~ :,r.,

,. ,. , ,,

-ic8 ,333,061 3 Y3AG.0.5 4A y5I4 ,3 ($
,- ,, ,, .,. , , ., .,

+.365 34 8u,I
,,. e .,.

Risalede yeri: Lem'alar sh: 5; Şualar sh: 703; Kastamonu Lahikası sh: 203
Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 44

***
s6o/- ,+,ls "Fe 36U
Ayetin tamamı: 0~ l)LS' Lo ;.+..,u ~ 01~ ~ ')13'

, ....
Risalede yeri: Lem'alar sh: 9
Kur'anda yeri: Mutaffifın Suresi, (83.Sure) ayet: 14

***
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 ة6 -هد بز بغض أز يزما ليا فالوا لثة م منم فابل فان

Ayeاiم tamam  :ن قالوا لبثة كم منهم فانل فان بيتهم ذلوا لبنا بغتافة وكذلك
 بترفكم اخذ: فانتثرا لنخ اعكما ثخز تزررفالرا بنض اذ يزا لقا

 منة برز ثالبكز طغاا أزفى الها فلبنط الينة إلى حيو
 بخ:اخدا ينفر ولتلطف,ال

Risalede yeri: Lem'alar sh: 18; TercUme Mesnevf (AbdUlmecid) sh: 198
Kur'anda yeri: KeHf Suresi, aye1ا 

362/5- تملئا وازذاذوا سنين مائة تالت كهفهم فى ولبثوا

Risalede yeri: Lem'alar sh: 18

Kur'anda yeri KeHf Suresi, yet'5

ae3/e-  تغذ سنزنا كالف ريك عثة يرما وإن

Ayetin tamamn:  رتك عنذ يوما وان وغدة اللة يخلف وكن بالعذاب ويستعجلونك

 نغذ: فا سنة فالفر
Risalede yeri: Lem'alar sh: 18; TercUime MesnevT (Abdulmecid) sh: 198

Kuranda yeri: Hacc Suresi, " :اye4 ة

7/36٩. الثرتى فى التؤدة رأل جا1 علو اتلز ثن

Ayetin tamam;  الصًالحات وعملوا آموا الذين عبادة الله يبشر الذ ذلك
 قبا لة تز: ختنة بثرن ذمن الثرى فى الز:ة رأل ابزا غلو االكم ة ثن

 شكر: غفر إذالة لما

143

Risalede yeri: Lem'alar sh: 19, 21; Emirdag-1 sh: 204; Tarihce-i Hayat sh:
501

Kur'anda yeri: $ura Suresi, (42.Sure) ayet: 23
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sos7s-{313,31l(> GU,6 O,'U6 49lgk5, Uy 3 Ui, 16€34
Gs, 8, '5, 3ut216 .6216 3ta16 O,91»]«C 2UN

, ., , , ; ,, , , ,, , ,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 33, 34 ve 35; Eski yazı Lem'alar sb: 67, 68 ve
71; Şualar sh: 614; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 43; Tercümesi sh: 26; Barla
Lahikası sh: 342

Kur'anda yeri: Nisa Sın·esi, ayet: 68-69
***

s66r-"3$5 ."\, U.1.- U, (uz' Js{•UL,e Us[s 'ez,,
e •$ e •»42U C,34G t3 t04(81.73 65 C0119,7, 49231

Risalede yeri: Lem'alar sh: 40
Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 30

***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 56
Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 53

***

s6un1-,le3is "L3 Us6,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 60
Kur'anda yeri: Kalem Suresi, (68.Sure) ayet: 4

* * *

s6ons- {{C+• "»,Y• ay-& sl8 su111
, , , ' ,,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 64
Kur'anda yeri: Talak Suresi (65.Sure) ayet: 12

***
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a7o/18- 3z'1ıi3Ur.. . J,

145

(Not: Kur'anda bu cümle, iki surede bulunmaktadı.r:
1- A'raf Suresi, ayet: 128 - 2- Kasas Suresi, ayet: 83'de ... )
Risalede yeri: Lem'alar sh: 71 ve 86; Eski yazı Lem'alar sh: 70; Barla

Lahikası sh: 305; Nur'un İlk Kapısı sh: 162
***

., ., , ıı., ., o , o .....
371/14-~J ,_;i.;, ~

r

Ayetin tamamı: ..5a>8.3su SI.3 Is3 3U .,2

., ,; ,. .,., ,,,,. .,,. ., -
Risalede yeri: Eski yazı Lem'alar sh: 83 ve 88; Şualar sh: 692 ve 716;

Mufassal Tarihçe sh: 1121

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 105
* * *

Ayetin devam: {» «is .o3 &uy« (L., 25G
, , ,

Risalede yeri: Eski yazı Lem'alar sh: 87
Kur'anda yeri: Cinn Suresi, (72.Sure) ayet: 26, 27

***
378/16- 3uJ1(s "DL UJ,> SI

,, .,,. .,,. .,

Ayetin tamam: 3,,UJ1,5 411C}> {U ISI 3,41G U5, 4U1U= [53. .,, ., ., , ;

Risalede yeri: Eski yazı Lem'alar sh: 89; Şualar sh: 340 ve 705; Barla
Lahikası sh: 305

Kur'anda yeri: l\ıfaide suresi, ayet: 56
***

s74n7- sIs .De56 U
Ayetin avam: {"s3$ 106(3al. laL

g e

Risalede yeri: Eski yazı Lcm'alar sh: 169 ve 171

R N.K.Kaynakları F. 10
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Kur'anda yeri: A -iل imran Sure . أ ae59ا: 

 ة7ans- تطهر( وتطبفز البت أخن الخن عثكم لكذبن

Ayeا in bas taras;  األولى أجاهلية ترغ ترغن وال بثرتكن فى دفرن
 اللة شرية التا و;شرلة اللة واطكن الزكاة وأبين الصالة وأقنن

Risalede yeri: Lem'alar sh: 94

Kur'anda yeri: Ahzab Suresi, ayet33

37en19-  الرجيم الشيطان من وذلها بك أعيتها واتى

Ayetin bas tara  .ق أعلم واللمة ألتقى وضغثها إتى رن فالث وضغثها فلما

 مركم تثها وإلي قالتى الذ$ وتين نخنث ها
Risalede yeri: Lem'alar sh: 95; Arabf Isarat-ul F'caz sh: 154; Barla

ahikas1 sh: 345 ve  ا346

Kur'anda yeri: A -iل Lmran Suresi, yet:86

377t2o-  قزما عثذقا ووجد حمنة عين فى تغرئأ وخدها الشفر مغرب بلغ إذا حثى

Risalede yeri: Lem'alar sh: 107; Asar-1 Bediiye sh: 209, 213; Iastamonu
Lahikas1 sh: 250

Kعu anda yeri: Kehf Suresi, @ اye8 ة

37821- أآلخام فى ما يغلم و

AyeHio tamam-  وما األرحام فى ما ويعلم الغيث ولتزل الساعة علم عند: اللة اذ

 خبر عليم اللة إ شرن أتر بأف نفن تذرى وما غدا تكيا ماذا نفن نذ,ى

Risalede yeri: Lem'alar sh: lll
Kur'anda yer: Lolman Suresi, aye34ا 
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379/22- J)G, ~ ½ 1 0-!_; lS'J 1 : G:.'~ Lo~
, , -

Ayetin baş taran: 3,"31 5 .,3>36 3416 321$2$ 2
, .,,. ,,,. ,,,. ,

.6 ,3 u,468Eg.u1U3 1.0SI.,,>[
,,,..,,,, ,, ,, .,., .,,. ,,,. ,.. ,
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Risalede yeri: Lcm'alar sh: 118; El-Mesncviy-üJ Arabi sh: 270; Tercüme
Mesnevi (Abdülmecid) sh: 155; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 319

Kur'anda yeri: Ra'd Suresi, ayet: 14
***

Not: Kur'anın ayetlerinden olan bu cümle az değişik lafızlarla birkaç surede
bulunmaktadır. Misal için: 1- Maide Suresi, ayet: 92'de:

6185048,, A GIYU,T534
2- Maide Suresi, ayet: 99'a: {50ISI,'JIE- U

3- Nur Suresi, ayet; 54'do: Of1i3ISI,'JIE U, 1s,5 ,hi 3G
4- Ankebut Suresi, ayet: 18'de:

611{0.5,{ UR 03 78433 ,108 '63 (718 3G
5- Tegabün Suresi, ayet: 12'dc:
301{SI0,,F t3G,3336831 151 4111,~U
, - -

Risalede yeri: Lcm'nfrır sh: 131 ve 150; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 95;
Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 171; Mufassal Tarihçe sh: 1386

***

Risalede yeri: Lcm'nlar sh: 131; Tercüme Mesnevi (Abdüln1ecid) sh: 171

Kur'anda yeri: Kasus Suresi, ayet: 56
:f: :f: *

ss2/s. .I .AI3U[J t 1L8 ,
~ , ,# ,
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 لنزن ائخخ التثم
Risalede yeri: Lem'alar sh: 133; El-Mesneviy-ت l Aabf sh: 262; 'TercUme

MesnevT (Abdtlmecid) sh: 173

Kuranda yeri: ER'am Suresi, Ayet1%1

.3s3/2e ثرثرا زأل اشيرا ز كلوا

Ayetin bas taraf.  مجد كل عنذ زينكم خذا أذم ينى يًا

Risalede yeri: Lem'alar sh: 139 ve 316; Emirdag-2 sh: 99; Hutbe-i Samiye
sh: 148

Kur'anda yeri: A'yaf Suresi, aye31ا 

a8  ه27- متفرقا ويغلم رثها الله على إأل األرض فى دابة من وما
 مير كتاب فى كل ومتر:غا

Risalede yeri: Lem'alar sh: 142; Sualar sh: 172; El-Mesneviy-il Arabi sh:
162; TercUime Mesnevf (AbddLmecid) sh: 73; TercUme MesnewT (Abdvlkadir) sh:
152; Asar-1 Bediiye sh: 125

Kuranda yeri: Had Suresi,  :اye3 ة

385/28- القانص الذين لله األ الدين لة مخال اللة فاعبد بالق الكتاب الت اتزلنا اا

iinei inاye ة devam  :س الله إلى لبقيرنا األ نعجتم ما أربا: دونه من اتخذا والذين
 ففاز كازب كز من بنى أل إذًالة يخخلثرن بر لمز ما فى بتبز تنخم الة إ زلفى

Risalede yeri: Lem'alar sh: 148

Kur'anda yeri: umer ة Suresi, Aye2ا: ,

3ee0o-  خاصة بهم ان ولز الفهم على بؤثز:ن و

 ةye ما اaهaسv: البهم فاجز من يجرن قبلهم من واإلبان الذأز تبرا والذين

 بهز فان ولز القبهم على ذزززذة أونوا ا خاجة صذزرهم فى نجذ.ن وال

٩
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 150, 162
Kur'anda yeri: Haşir Suresi, ayet: 9

***
887/3o- 2.JI _,> 5,Gy

, ,
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 154; El-Mesneviy-ül Arabi sb: 305; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 375

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 30
***

388/31- {(2SI iU
-

Ayetin devamı: "S SG UUt1I,3 383 183 ,8 6i
,- ; ,- ,., ,.,.

>3,,a US 6+C., ,su 9U,111HS3G[5,6
° *

Risalede yeri: Lem'alar sh: 154; EJ-Mesneviy-ül Arabi sh: 305; Tercüme
Mesnevı (Abdülkadir) sh: 375

Kur'anda yeri: Hucurat Suresi (49.Sure) ayet: 14
***

s89/82- 's',.,55, \sa33 1,4365 S,

Ayetin tamamı: {SI, C,Si, \I<13 \E3L5 S, 4,5,, .SI ,1L
- -b'a&1I3,'»1

Risalede yeri: Lem'alar sh: 154 ve 159; Barla Lahikası sh: 124; Emirduğ-2
sh: 84; Asar-ı Bediiye sh: 101; Taribçe-i Hayat sh: 208; Mufussul Tarihçe sh:
1555

Kur'anda yeri: Enfal Suresi ôyot: 46
***
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(Maide Surcsi'nin hacc ve menasiki hakkında uzun bir ayeti olduğu için,
tamamını yazmayıp, sadece Üstad'ın aldığı parçayı yazdık.)

Risalede yeri: Lern'alar sh: 154; Barla LahikasL sh: 296 ve 299

Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 2
***

Not: Ayetten bir parça olan bu cümle, Kur'anın üç Suresinde aynıyla
mevcuttur:

1- Af-i İmran S., ayet: 185'de: ..•5031551383 u2G ,AYb6,5 ($
, .,. - ,

2-Enbiya Suresi, ayet: 35'de:
$,G3 C3C195 J85>;<,5, <n zt6 "b(8

.,. ,.,,,. , ,.,, , , .,.

.-- , O } ,O ; J o lı> , , , • .., tJ5,3- Ankebut Suresi, ayet: 57'de: 3s,5 UJl,i oyla331> ,i>
,,,. , ., '$

Risalede yeri: Lem'alar sh: 163, 231; Barla Lahikası sh: 298; Emirdağ-1
,h: 197; Mufassal Tarihçe sh: 365, 366

***
+ Se • o si , d, •

392/35- U5=° sel T.o ell
Risalede yeri: Lem'alar sh: 163

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 30
* * *

so3r36. 1._. "83 •VIEs,E53

.
U8 ;>1DK'.4 y>@0 4rg

Risalede yeri: Lem'alar sh: 168; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 582:
Tarihçe-i Hayat ::;h: 182; Nur'un İlk Kapısı sh: 105; Mufassal Tarihçe sh: 687

Kur'anda yeri: Talak Suresi (65.Sure) ayet: 3
***

s94/31- ,I, ey..JbG O .JI1]'UJU
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 177 ve 186; Mufassal Tarihçe sh: 434
Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 10

***
,. , ., , ,

s95/38- '• 8+Ee 3is oe'f •U33 8b6, 84633 [s [SI G U
" « * ., ,,,,. ,,,,.

>3 G,a2 10 36 3234 58 33431,51383 (+..56
, , ,_.,, ,,,.
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Risalede yeri: Lem'alar sb: 195; Eski yazı Lem'alar sh: 795; Tarihçe-i
Hayat sh: 251; Mufassal Tarihçe sh: 847

Kur'anda yeri: Ahzab Suresi, ayet: 59
***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 205 ve 333
Kur'anda yeri: Şuara Suresi, ayet: 79-80

***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 214; Şualar sh: 272 ve 693 ve 702; Arapça
işarat-ül İ'caz sh: 159; Emirdağ-1 sh: 27

Kur'anda yeri: Alak Suresi, ayet: 6-7
***

s98/1- " Ua ILu , "su'st« Us LE 0, .s, 5s * es.as
.; ., , , ., .,

C&> 13 0Uy'K1, C> (YIE4G5 (13338143 0G
, s

Risalede yeri: Lcm'alar sh: 223

Kur'anda yeri: Meryem Suresi, ayet: 1 ila 4
* * *

s99/42- U,,> 3O)JI, U,,- -
Ayeti tamamı U,5361,J1(E3.3 U, ,535 3!uz Us3
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 234; Tarihçc-i Hayat sh: 119
Kur'anda yeri: Müzzemmil Suresi, ayet: 17

* * *

Risalede yeri: Lem'alar sh: 249; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 259
Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 2

***
401/4. 's33 5, 6,3 13331,
Ayetin tamam: ", 6 1353111,,80 $3, (GaIs'U I s
IS5N,'U(3 4UG ,8U"> 13 C~ CEPLE,,SU

Risalede yeri: Lem'alar sh: 264 ve 266; Şualar sh: 294, 324 ve 481; Barla
Lahikası sh: 374; Emirdağ-1 sh: 26, 72, 131, 199 ve 245; Tarihçe-i Hayat sh:
425, 487, 500 ve 585; Mufassal Tarihçe sh: 1132 ve 1229

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 216

***
402/5- {s {U USU
Ayetin tamam {•[SUJ»U U IS36C)143 51,Va 36

, , .,. , ,,,. ,

,sUsL U155(3 159,83 843 886a• Sn
6,3551,50 G5

Risalede yeri: Eski yazt Lem'alar sh: 587; Tarihçe-i Hayat sh: 251;
Mufassal Tarihçe sh: 847, 1644

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 3
***

, , , o , o,,_, , , , . ,, o ,, ,,.
403/46- ı.5J Ls:.:...ı ~ IJ ;")LJ I ly,.); 'i

Ayetin tamam"ss,6U"SI, $5CaJ1S5a S 1SI8,AL 4II y
i ss-su w1 3,3sa U U:. -
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Risalede yeri: Eski yazı Lcm'alar sh: 594; Şufılar sh: 284; Tarihçe-i Hayat
sb:414

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 43
***

Risalede yeri: Eski yazı Lem'alar sh: 662; Şualar sh: 125 ve 147; Tercüme
İşarat-ül İ'caz sh: 157; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 583; Tarihçe-i Hayat
sh: 354 ve 376

Kuı·'anda yeri: Kehf Suresi, ayet: 109
***

405/48- CUU, '».> {U • 1.21 uL
° ., , es*

Ayetin tamamı; 3f; (US)II.I (T: ı.::,('jL, G.L.ı' LJ:; 1 °..ıll
u21. r° '' -. • ) )s , ,, .,

ES -CU @63 44[U .s 1.6163E u3U(6r.,s,
,,,., ,, , ,, ,, , ,, ;

,, •• -1 = •Y8,"r- 1 , • - • - 1 t , 1
'ic r.• 4U] ·Ie.e do • · .ı..uf...r ı..>.r ı.) • - • J.J ~ 0-4, , ,,,.. , -

Risalede yeri: Eski yazı Lem'alar sh: 665, 666; Tercüme lVIesnevi
(Abdülkadir) sh: 513; Mufassal Tarihçe sh: 1663

Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 25
* * *

o , o, , : ; o , o , o,J

406/49- eyi, l,.Jl •*l@
., ,,,, ; ,

Ayetin tamam ı. {L2, "»,5L, .o[,'1,s 1,sYez4 ki 0 y.', S1
, ,,. , , , ,.,

, ,o..J ,,,.,, JaJ.,.

U3il3 toy o3ioo \o

Risalede yeri: Eski yazı Lem'alar sh: 668; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 152
Kur'anda yeri: Neml Suresi, ayet: 25

***
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Ayetin baş taraf: t>,3 Li»J "5 s>l, ",i:» [Sis
Risalede yeri: Eskiyazı Lem'alar sh: 669, 671; Şualar sh: 167; Tercüme

1'.lesneYi (Abdülkadir) sh: 558

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 6

***

Bu ayet-i kerime iki surede bulunmakla beraber, ayetin sıra itibariyle yan
yana olan kelimeleri tarzıyla değil, aynı ayetlerin birisinin başından, birisinin
de ortasından alınmış kelime ve cümleleridir. Ayetler şöyledir:

1- En'am Suresi, ayet: 44'de ,:_;;.8 GG5]EG C.8 • 13 G 1'5 0IS.,. .. ., ,, , , .,
- , o, 3 • e $ «• , e 3 e e j e j e • • • e'.+ " lSls az ,eli>l1,31 V l !la

2- Araf Suresi, ayet.165'de ."J 3>42 3Al ckY« L8s U I'3 UIE
, _; .,,,,. , ,,, ,,,

, , , • , , 1,... , , -. , ı~' , ..ü' ı 1 :" • - ,,,· - • 1 • ı.;) L: • ı....J l..w • • ı.i..G-v~ '-"' . u-:---ı . . ~ ..,~ ,,. ,. ,, ,

Risalede yeri: Eskiyazı Lem'alar sh: 679, 680; Mufassal Tarihçe sh: 808,
809

***

4o9/52- 3,At ,s ',1
Ayetin tamamı: 3,lt[" ",1 GU tU G .6.3 6tKG1z,3 3+16,
Risalede yeri: Lem'alar sh: 270

Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 4
* * *

Ayetin tamamı: (Bu ayet, yani ayetin bir parçası olan bu cümle, Kur'anın
birçok yerinde bulunmaktadır. Cehennem ehli hakkında olduğu gibi, Cennet
ehli hakkında da çokça gelmiştir. Biz Cehennem ehli hakkında gelen ayetler
den sadece bir tek nümune kaydedeceğiz. Mesela: Nisa Suresi, ayet: 169'da:

,,3 AF 83 86 S1 4> 3.6 fF88 32,b 5
* ,
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 276; Sualar sh: 231
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 ه11/54- عذاب ولنز نثرا جابب+ كل من ولفذفون اغلى التال إلى تكثرن
+ ثاقب شهاب كاتبة افطقة خطف من واصب+األ

Fisalede yeri: Lem'alar sh: 280

Kur'anda yeri: Safat Suresi. ye ة a ا8 ذ 10

 ه12/55-... الفهم فى تتفك:ا اولم+ يتفكر,ة لغلبة ء تتفكرن لغلكم
 لقؤرتتفز.ن آليات

Risalede yeri: Lem'alar sh: 284

Kur'anda bulundugu sure ve &yetler:

:cumlesi, Kur'annn tg Suresinde mevcuttur. Bunlar1- تتفكرون لعلكة

Bakara Suresi, ayet: 219'aa: .. تتفكرون لعلكة اآليات لكم اللة يتبن قذلك
ve yne Bakara Suresi, ayet: 266'da ayn lafiz ve ibareyle... Ve En'am Suresi,

.vet تتفخين افال والبصير أألغتى يستوى هل ثل... 50deة 

.mlesi de, Kur'ann tg Suresindedirن c2- يتفكرون لعلة

Bunlar A'raf Suresi, ayet: 176'da: ..، يتفكرون لعلة القصص فانص ve
Nahl Suresi, ayet: 44'de:

 يتفكر.ن لغلهم ذ إلهة تزي ما بكاس لنبين التز إلن زازئا.

ve Hasr Sresi, :yet ة 21'de: .. يتفكرون لغلة للناس تضربهًا األمخال رتلك .

.cumlesi de, Rum Suresi ayet: 8'dedir8- انفسهم فى يتفكروا أولم

.cumlosi dahi Kur'ann bes Suresinde mevcuttur4- يتفكرون لقوم آليات
Bunlar: Yunus Suresi, :yet ة 24'te: ... يتفكرون لقرم أآليات تقطل قذلك

Ve Ra'd Suresi, yet ة 3'te. ... يتفكرون لقزم آليات ذلك فى ان

 م. ب
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VeNةh1 Sresi, :da' :اy69 ة ... يتفكرون لقرم آلية ذلك فى ان

Hem Rum Suresi ayet: 21'de: .. يتفكرون لفزر آليات ذلك فى ان

Keza Zumer Suresi, ayet: 42'de ay lafiz ve ifadeyle Casiye Suresi, ayet:
13'te yine Ustteki lafiz ve metin ile...

Daha bunlar gibi, Hur'ann tefekkUr, taakkul ve tedebbuirle alakadar bircok
ayetleri mevcuttur.

 ج{:٦ ب :إ:

413/5e.  اللك فى شريا لة يغن ولز ولدا يتخذ لز النبى لله أة وفل
 نخيرً لثال.ز: يتةبخلة,لن

Risalede yeri: Lem'alar sh: 285; Sualar sh: 640; El-Mesneviy-il Arabf sh:
143; Tercume Mesnevf (Abdulkadir) sh: 127

Kur'anda yeri: isra' Suresi, yet!1 ة

414/57- الحسنين من قريب الله رخمت ان

Ayetمi bas:  وطمعا خرفا وادغر: إصالحها بغذ األرض فى تفسدوا وال

Risalede yeri: Eskiyazl Lem'alar sh: 763

Kur'anda yeri: A'taf Suresi, aye56ا: 

415/58- أالهدرن تنكم قرشتاها واألرض

Risalede yeri: Lem'alar sh: 304
Kur'anda yeri: Zariyat Suresi, Ay%8ا 

 ه16/5- التطهرين ولحا الرأبين لجأ الة ان

Ayetin bas :araB ا  فى الناء فاعتزلوا أذى فز ثل ألجض غن وتأثرتن
 أر}الله خينا من ناثرهن نطهن فاذا يطهرن حكى نفيرهن ذ الجر

Risalede yeri: Lem'alar sh: 307
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Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 222
:f: * *
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417/60- 36! (,313516.4 g>5 4aS, .CU1G
, I , ;

30,1 L,-3S 5, 413U 33,111.436
,,,. ,,,. , "

Risalede yeri: Lem'alar sh: 309

Kur'anda yeri: Ralunan Suresi, ayet: 7 ila 9
***

418461- 1S-)U86, Is
ayetin devam: (Le1 1Ğ,3IS1,U[fsG, a.311be,1

AU ,01,3 ±E Ve U>VA

Risalede yeri: Lem'alar sh: 311
Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 125

* * *
419/62- 3,At.8 561 4AG EIIUSU3.1U5 ( 4"8 ,,

, , .,,,,. .,, , .,, .,.

Risalede yeri: Lem'alar sh: 332

Kur'anda yeri: Mü'minun Suresi, ayet: 80
***

sor68- {8'3 ys 1Uz USG (1,as 1sGİV. 3urS
, , ., .,, .,.

Risalede yeri: Lem'alar sh: 332

Kur'anda yeri: Mü'min Suresi, ayet: 68
***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 333; Şualar sh: 109; Tarihçe-i Hayat sh: 337
Kur'anda yeri: Şura Suresi, (42.Sure) ayet: 28

***
, , ,_J,-,

422/65- l! JW
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 347

Kur'anda yeri: Not: Bu ayet Kur'anın iki yerinde mevcuttur:

1- Hud Suresi, ayet: o7as:'u 4 {Ğ3 EĞ,GI •
, , ,

2- Büruc Suresi, ayet: 16'da aynen mevcuttur.
***

ŞUALAR (Zaid .Ayetleri)

42s/1- 6,33 UG, 3I 8E.31 U
Ayetin baş kısmı: {U 113 • 'yS JD3

, -
Risalede yeri: Şualar sh: 39

Kur'anda yeri: İsra, Suresi, ayet: 79
***

o • 9a $ $ s. j,

424/2- ++> +,lg

Ayetin tamam. 3=['aJ(33 .i,> { 43331, ..U- 'SEJy5 O,
,,,. ,. ., g ., ,,,.,. ,, ,,,,.

., o J .,, .,,,,,. ıı1 ,,,. , , J oJ., J.,. ,c.,, , J ,.,.

Jlll y.3 33 «lJl b3slze+•Vo o 'e .e.
., , ,; .,,,. , , ,., .,

Risalede yeri: Şualar sh: 109; Tarihçe-i Hayat sh: 337

Kur'anda yeri: Ra'd Suresi, ayet: 13
***

(Bu ayetin tamamı, 200 no.lu bölümde ıne'hazleriyle birlikte verilmiştir.)
***

Risalede yeri: Şualar sh: 113; Tarihçe-i Hayat sh: 342
Kur'anda yerleri: Not: r~G~i JWı ~ ayeti: Amme Suresi ayet: ?'dedir.

~I~~ ~ ı:")i1~ cümlesi lse Kur'anın iki Surcsindedir. Bunlardan birincisi,
-

IIicr Suresi, ayet 19'da:
SA <>US5y 4 636 4, C36 16su [>M,

5 « e * •
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ikincisi ise Kaf Suresi, ayet: ?'dedir.
, , o .,, ., ,,, o ..

4-ol JUL cümlesi de, Naziat Suresi, ayet: 32'dedir.

***
«275-Lit t1U1)1,3, 48501, " SL 2s 11(DL

"s3'3331$ 5215
,,,. .,,, , ,,,
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Risalede yeri: Şualar sh: 147 ve 148; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 253;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 293; Kastamonu Lahikası sb: 70; Emirdağ-1
sh: 34; Tarihçe-i Hayat sh: 377 ve 378

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 18

***

Risalede yeri: Şualar sh: 152
Kur'anda yeri: Fetih Suresi, ayet: 7

***

Ayetin tamafüı: Bu ayet, Nisa Suresi'nin iki yerinde geçmektedir:

1- 48. ayette: {53 .UA [I 3U3 3, Uas, & 74 51'3a201g1
, , , , ,

C.k U3IEL a3 «U[ '- v..r- r!,,, ,,,,. , , ,,, ,,,.

2- 116. ayette; 'LA[1 343 3,S Ui&, « 3± 31(22 S 11ISI
, ,,,,,. .,,, , ,,,. ,,.

G.» (» as 40U Us [3,,, , ., ,

Risalede yeri: Şualar sh: 155 ve 230; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:
166 (Ayetin bir parçasını alınış); Mufassal Tarihçe sh: 1045

***

430/8- "i3i U., G,,, (S l3 {/uss "u-SG, ".s3Io[s ,
,.,. , .. , , ,,,., ., ,

.,, I o , o , ~ #- .,. .,.olups 4X eUi

Risalede yeri: Şualar sh: 156
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Kur'anda yeri: Nahl Suresi, ayet: 67
***

RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Risalede yeri: Şualar sh: 193

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 42
***

s32/1o. Uz 3U U,G2 SI5CU Cz U.>I GO 3,A,a 346,
UY3U70 G

Risalede yeri: Şualar sh: 232
Kur'anda yeri: Furkan Suresi, ayet: 65-66

* * *

43371- ,"E oy 5,8&53 ES-U 866 36 541G
Risalede yeri: Şualar sh: 293; Tarihçe-i Hayat sh: 330, 421 ve 423;

Mufassal Tarihçe sb: 907 ve 947; 971, 981, 991 ve 996
Kur'anda yeri: Tür Suresi, ayet: 48

***

Risalede yeri: Şualar sh: 298; Mufassal Tarihçe sh: 1044
Kur'anda yeri: Tur Suresi, ayet: 49

***
s3s71s- "5s o(y (JsUC S 2ISI LE.T 34I3= @66 2Ur$r

$s eee e ee

Risalede yeri: Şualar sh: 304; Mufassal Tarihçe sh: 1040
Kur'anda yeri: Hace Suresi, ayet: 38

***
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 هae -ه« يباينانهم أنديهم ين ررم يسغى
Ayetin tamam: Not: Kur'annn bir cvimlesi olan bu parga iki surede

meveuttur. Birineisi Hadid Suresi, 4yet: 12'de:
 بشريكم وبايمانهم أنبيهم بين ثورئز ينغى والمزمنات المزمنين نرى يوم

 النظم القرة لمز ذلك فبها خالدين األلهاذ تخنها من نجزى خثاث الزم

Ikنncisi: Tahrim Suresi, ayet: 8'de, bir bblumt:
 بايمانهم الديهم بين يلغى كورهم نعة آمرا والذين الثى اللذ يخز أل يو:

 فبن ضي. فل على إثة لنا واغبر كررتا اثيزلنا ثقا بثولر
Risalede yeri: $ualar sh: 304; Mufassal Tarihge sh: 1040

437n6-  علبهم حفيظ الله

Ayeمiu tamam:  كبل بو علبهم ألت وما علينهم تنبط اللة أولياء ذرنه من اثخذ,ا والذين

Risalede yeri: Sualar sh: 304

Kur'anda yeri: Sura Suresi, aye@

438/16- لهم طوبى

Ayetin tmamr:  مآب ولحن لهم طوبى الاخات وعملوا امكوا الذين

Risalede yeri: Sualar sh: 304 ve 305

Kuranda yeri: Ra'd Suresi, ayet 29

439n17-  الكافرون هنالك وخسر

Ayetin basv:  عبادو فى خلت فذ الى الله شت باا زارا اماثثما يلفنهم يث فلم

Risalede yeri: Sualar sh: 308
Kuranda yeri: MU'min Suresi. ay%85ا 

44o8.  لخذر لفى األنان ان العطر ذ
R.N.K.Kaynaklar١ F,٠11
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Risalede yeri: Şualar sh: 308; Kastamonu Lahikası sh: 204, 205, 206;
Tarihçe-i Hayat sh: 317

Kur'anda yeri: Asr Suresi (103. Sure) tamamı
***

Ayetin devam: U.g.> IG fs [8,, 1t0,s3,,ES, UI,sU> 3,*az,
; , , , .,

3s8 \is,1,+5E yu,cici3», 6 $.
.,, .,,, .,,,. ,

Risalede yeri: Şualar sh: 337; Mufassal Tarihçe sh: 104

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 130
***

Ayetin devamı: 36V0.st@"u U-oufdi 1.y.
3f52 16 G

Risalede yeri: Şualar sh: 339, 694 ve 695; Kastamonu Lahikası sh: 37, 191;
farilıçe-i Hayat sh: 285; Mufassal Tarihçe sh: 900

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 122
***

443/21- ("SI GII U

Risalede yeri: Şualar sh: 414
Kur'anda yeri: Müzzemmil Suresi, (73.Sure) ayet: 1

***

444ne- CU."s1g 8!

Risalede yeri: Şualar sh: 486; Kastamonu Lahikası sh: 107
Kur'anda yeri: İnşirah Suresi (94. Sure) ayet: 6

***

4as7s. {II[. {A GU,S 1EV13,4<3 ,81G, • 1 {4 r
, , , ., ,

"05 "3,3,3 8e,s,
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Risalede yeri: Şualar sh: 509

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 18
***

a46r24- y,sa8,Ik &51 u 3,45 6,86
Risalede yeri: Şualar sh: 519; Barla Lahikası sh: 296

Kur'anda yeri: Kalem Suresi, (68. Sure) ayet: 1, 2
***

o , c» o .,S o •%

447/25- IaL4lJ.- - ,

163

Risalede yeri: Şualar sh: 675, 724; Kastamonu Lahikası sh: 104 ve 110;
Emirdağ-1 sh: 232; Hutbe-i Şamiye sh: 9; Tarihçe-i Hayat sh: 293, 296, 310;
Mufassal Tarihçe sh: 1201

Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 3

***

Risalede yeri: Şualar sh: 693; Tarihçe-i Hayat sh: 9

Kur'anda yeri: Ankebut Suresi, ayet: 69
***

Risalede yeri: Şualar sh: 693; Mufassal Tarihçe sh: 874

Kur'anda yeri: Hicr Suresi, ayet: 87
***

450/28- 1i) 53... {"alI üt
#

Ayenn devamı:s,1.z 1Uz QĞ .G> u SI2YO[.JIua6 U Us{a
«

Risalede yeri: Şualar sh: 696, 716 ve 717; Kastamonu Lahikası sh: 43
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Kur'anda yeri: Had Suresi, ayet:108

RISALE- NUR'UN أ KUDSآ KAYNAKLARI

5u2 ٥- وشهيق زفير فبهًا لهم الثار قفى شفوا الذين فامما

Risalede yeri: Sualar sh: 696, 697, 716, 717

Kuranda yeri: Had Suresi, Ayet 106

 بهثة عتاب تلهم بريرا لذ: ثم والزينات الزمين فثرا الذين إن

 الخربق عذاب ولثم

Risalede yeri: Sualar sh: 697

Kur'anda yeri: Buruc Suresi, ayet!0

45381- الروج ذات والسقاء
Risalede yeri: Sualar sh: 697

Kur'anda yeri: Buruc Suresi, ayet: 1
;»k:إ:٤ 

45a/3-  به غثون ثورا لكم وتختل

٩yetin amamv ا  كثلين يزنكم بررله وآموا اللة ائثرا آموا الذين ألها يا
 جيز غفر: الله لكم وتنز به غشون ثرا لكم وتجتن ختر بن

Risalede yeri: Sualar sh: 698

Kur'anda yeri: Hadid Suresi,  ا°الة49

 ه55r3- الزمرن فر: ولز بكلماته أتن اللة ولحن

Risalede yeri: Sualar sh: 699

Kuranda yeri: Yunus Suresi, Aال c & ا

4 ة6r -ه متقيم صراط إلى ربى فذينبى الى ثل

452/30-
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Risalede yeri: Şualar sh: 699, 706, 707, 708 ve 718

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 161

***
as7as- ,«s5, 1KY, U6SI,gL5,

,,,,. *

Ayetin tamam: {{17, QI[+E2 (U," 9',]asU.JG C,
ars"

' <1)' 1331@. «" is!3Nr---- J!.,_,AJ r-e-:-- .r..J .
>« , ,,. ,, , ,

Risalede yeri: Şualar sh: 700

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 129
* * *

458/3o- 21s'T, Uus)ı(8'SU', "$s,
, ,, ,, ,,

Risalede yeri: Şualar sh: 700

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 151
***

4son1- [, 3e-0\ys
Ayetin devamı {«"iIY 3s{l G, OUUI G 2 3,83f,

,,,, .,,,, .,, ,, , .,

C.uz C31,±+jE 0u,59,,6 41U 3,A3I, se'I3,341, 3C.9

Risalede yeri: Şualar sh: 701

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 162
***

Risalede yeri: Şualar sh: 703; Kastamonu LAhikası sh: 188

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 174
***

165
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46139- مستقيم صراط إلى وهدية

RISALE-l NUR'UN KUDSآ KAYNAKLARI

Ayeمiا tمa am:  مستقيم صراطر الى وهدية اجتبية أللغمه شاكرا

Risalede yeri: Sualar sh: 706, 707 ve 718

Kurand :eri ه ال Nahl Suresi, ayet 1%}

462/0- عثهم فاعرض

Avetمi tته a  .ه وعظهم علهم فأعرض فلريهم فى ما اللة يعلم الذين أولنك

 ببئا اثبمفرال فى ليز وثل

Risalede yeri: SuAlar sh: 707; Mufassal Tarihge sh: 130
Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 63. Kur'ann dbrt Suresinde daha vardr:

1- Nisa Sresi, yet ة 81'de. " وكيالً بالله وكفى الله على وتوكل عنهم قأغرض

2- En'am Suresi, ayet: 68'de; ...  غيره حديث فى يخوضوا حتى عنهم فاعرض

3- seede Suresi, ayet: 30'da.  منتظرون الهة وانتظر عنم فاعرض

4- Neem Suresi, ayet.29'Aa:  الدثيا أتجاة األ يرذ ولز ذكرنا عن تولى من عن فأغرن
2 ب:2

 ه63/1- مبير وكناب القرآن آيات تلك طس
Risalede yeri: Sualar sh: 708 ve 718

Kur'anda yeri: Neml Suresi, ' نا%y ة

464/42- الكتاب آياث تلك

(Not: Kur'anda bu cuimle bir kag yerde tekrarlanmst1r. EzcUmle: Sara
Suresi, ayet: 2'de ve البين الكتاب آيات تلك Kasas Suresi, ayet: 2'de aحy 
lafizla...

Risalede yeri: Sualar sh: 708 ve 709
2إ22
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٩3/65- راغبون بيقا إلى إثا منها خزا يذلنا أ رثنا عسنى

Risalede yeri: Sualar sh: 710

Kur'anda yeri: Kalem Suresi, Ayet: 32 (68.Sure)
± ٤٦k

66 -ه«/ الخكيم الغزيز الله من الكتاب تزيل
Risalede yeri: $ualar sh: 710, 713 ve 714

Kur'anda yeri: u erم2 Suresi, Ayet1

467/45- الرخيم الرخمن من تنزيل+ حم

Risalede yeri: Sualar sh: 714 ve 715

Kuranda yeri: Fussiet Suresi, ay°٠2ا! 

 ه6s/a6- لهم لين فرمه بلسان رورإألً من اأنلنا وما

Ayetin .evam ه  أخكم الغزيز وفز يشاء من لتهدى يشاء من اللذ فيضل

Risalede yeri: Sualar sh: 725; Emirdag-1 sh: 99
Kur'anda yeri: lbrahim Suresi, ayet: 4

 ج د ج

«es/47-  الله بأيام ذذؤهة المرر إلى الظلمات من قرتك أخزع أن

Ayeا A  :اهدها المرر إلى الظلمات من فرمك اخرج أن بآياتنا مرسى ازتلنا ولذ

 نكرر صار يكل ألبات ذلة في إن الله باثا. وذؤثة

Risalede yeri: Sualar sh: 726
Kur'anda yeri: ibrahim Sures : ,أ ا%الة

47oA8-  الله وبجة فتة تولوا فالننا

Ayeun ;mamr ها  علم واسع اللة ا الله زة ثقة تولوا فايننا والغرب ألتزق زلله

 ا
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Risalede yeri: Şualar sh: 756; Arabi 1şarat-ü1 İ'caz sh: 178
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 115

***

ARABİ İŞARAT-ÜL İ'CAZ (Zaid Ayetleri)

(Irak tab'ı İşarat-ul l'caz'da, , ["s iiLs •"> Js Le1 şeklinde yapmış
lardır. Eğer öyle kabul edilirse Ta-ha Suresi'ndeki 50. ayet nazara alınmak.la
birlikte, asıl İşarat-ül İ'cazlarda ise, ona ayet demeyip, belki Allahu Teala
s» 3•[s 3E 3ain hükmüyle .. diye kayıtlıdır. Onun Türkçe tercümesinde

$ ..

ise, ayet diye yazılmış.)
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 40; Beyrut baskısı İşarat-ül İ'caz

sh: 22; Türkçe Tercümesi sh: 22
Kur'anda yeri: (Irak tab'ma göre) Ta-ha Suresi, ayet: 50; asıl İşarat-ül

İ'cazlara göre, Furkan Suresi ayet: 2 (a 83 <2 $ 38 . . . gibi a-
.;/' s ..

setlerle, A'la Su, ayet:1-3'de ,e 5s sil, {4,3 3k 4i "U-85S,I g
gbi ayetlerden iktibastır.

***
. ..... , ., .... , .....

472/2- .. .s.>l "41-0.:- -
Ayotin tamamı: ("1I [$JU1S(S LE3I(',4,3 21,» {a9 Oe,I

, , , , .,

34GU5s 51 34
,, "' , .,. ,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 42
Kur'an'da yeri: En'am Suresi, ayet: 90

***

"? - "6e'3145,383 48 3
F

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 72
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 97

***



AYETLER BOLUMU

»7 ه4- معذرذة أثاما الثاا شنا لن
Ayetin  -نعما غهذأ الله عند ائخذثة ثن مغذردة أاا األ الكاز غشا لن وقالوا

 تغلمون ال اللوما غلى تثرثر أ: اللةغنذ: يخلق فلن

Risalede yeri: ArabT isarat-ul l'caz sh: 84; TercUmesi sh: 58

Kuranda yeri: Bakara Suresi, Ayet80

475 -ة ثم اثنا: يغرفون قتا يغزرفرنة

Ae a مد ا  دم وإن ثم أبنا: يفرفرن فنا يغرفرنة الكتاب أتتاثم الذين
 تعلكون وخم ألخن ليكثرن منهم قريفا

Risalede yeri: Arabf lsarat-ul I'caz sh: 93

Kur'anaa yeri: Bakara Suresi, et ة 146

 ه7ee- دثارا الكافرين من أألرضر على نذز نزال لوح وفا

Risalede yeri: Arabi isarat-ت l I'caz sh: 96

Kur'anda yeri: Nuh Suresi, (71.8ure) ayet: 26

٩77-/ عطبة عذابا ولهز غشاوة ابصارهم دغلى سنعهم وغلى ثلريهم غلى اللة ختم

Risalede yeri: ArabT Isarat-Ul l'caz sh: 99; TercUmesi sh: 72

Kuranda yeri: Bakara Sures ': ,أ ا%الة

478/8- أليم بعذاب فبشركة
Ayetn tamam  خز بغير التبيين وتثلون الله بآيات يكثر:ن الذين ان

 ابير بعذاب ئبتزم الماس من بالقنط يامر.ة النيرين وقثلون

Risalede yeri: Arabf lsarat-ul I'caz sh: 108

Kuranda yeri: A -iل Lمran Sure5 yet21 أ ة
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Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 119
Kur'anda yeri: Şura Suresi, ayet: 40

***

ssono- '$,31v348'J1357 43(351(G (6G31 C3 1SI1405 66
3,t3 sis4G1*.»

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 128
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 13

***

481/11- [I3~G US1]S 3,AIS11G,313UU3,

Ayetin tamamı: Lo~ ı:r.. A (ASI@U, 6 «',5[,+ 1,851811$0.0 063
.,,,. , ,, ,, , .,,

E12 ,833 U3AG 6SU13 844115 3331 4,3
,, , ,, ., .,,,.

, ıt"•~~t:.:•( ,·--~·~~~~~~~
e$ ,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 131
Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 27

* * *
482/12- "K3 ÖL9G [µ.bG>J (s I3I ĞI G SI 3,11 4$ 3G,
-t.taca si3t ah 3t, it'ircav.nr-- r ~. - ı..s- ı· u r ... ı.;, - vY ıj>'-J,, ,, ,.,, ., , .,,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 133
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 14, 15

***

Risalede yeri: Arabi lşarat-ül İ'caz sh: 140; Tercümesi sh: 156
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Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 17 ila 20
***

484/14. '•-v1t'1t@' ~-·. ı~, ,~-<:t~:;@4! y - - ~ w . ...,.-- ., , , , ,,,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 143
Kur'anda yeri: A'raf Suresi, ayet: 176

***

-~i , • , ,,, ~ • , ~J. '"'"' ,- y- «$° cs°9 t"°
Risalede yeri: Arabi lşarat-ül İ'caz sh: 144
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 171

***
486/6- ut.sil.oy{U3J1J83 1U,1 AIp,> [,• 1us3I[49 (8

,; , ,. .,. , .,. .,

3,ta 13& , 8,c$Ut'3 8,3I383131- - -

171

Risalede yeri: Arabi lşarat-ü] İ'caz sh: 144; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 415;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 542; Emirdağ-2 sh: 127; Mufassal Tarihçe
sh: 1665

Kur'anda yeri: Ankebu t Suresi, ayet: 41
***

as77. Ü,UG (G {UJ1[18.G G,J8 13,3UJU3IU .CÜ13+ Al
, , ,,, , ,

"s3 '11Uça,ay 1D, 8Og63131 .63I ,U4E 3.6,,
344",53,33310V@S G CE,30 U313'r UUG [UUG

.,, , , ,

J- ~~·ı a,ı :.., •. --~
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 144
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Kur'anda yeri: Ra'd Suresi, ayet: 17
***

RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

48sn8. C,3.3 3, 66Si 53<IUü 1i13 €,8 1G,
... .,,,. , ., ..,,. , .,,ıs .,,. .,,

- ' U ur'i'-G (G. ('I_94o u°" "1,,. , ,,,. ,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 145
Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 5

* * *
4son1o- {A' [ia5\ gU, 'KE31U .GIE> 12DIS15 ,I, ,,, , .,,, ., .,,,.

845 54UU(3,(11 1,8 ga [3UC1 03 U,3 •
,. ., ,,,. , , ,.,.

+05S ysw.,,, ., ., .,.

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 145
Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 21

***

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 145
Kur'anda yeri: Müddessir Suresi, ayet: 49, 50

***

«9121- EU<51z 2SAI-"G18,AU {Al{J8- ,,, .,,,. ,,, ., , ,,, ,

F-(G 10G 3Ce [1U-tul z' zu' [sU6,,, , , s e , , ,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 145; Asar-ı Bediiye sh: 453
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 261

***
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Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 145
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 265

***
sosa- 1.,G3uz=,»ayE-Gsiy 13 1 3,8534,801$27

, , , ,, 'I.,,,;

U .> Ca.I >U .G'>4U 20134.1 <[Ps' 4>
,,-, ,,,. ,, ,- , ,,,. , ;

,,sa ,81J<USU TAKGU39U83.U

Risalede yeri: Arab'i İşarat-ül İ'caz sh: 146
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 266

***
9sn4- ±i-Vss&y±U..as»Us,U>,4 b83AN

».31O5Ca1S 3U> <. UF= Is 63,,53 5
, ,,. $, •• ... ,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül !'caz sh: 146
Kur'anda yeri: İbrahim Suresi, ayet: 18

***

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 146; Kastamonu Lahikası sh: 64
Kur'anda yerleri: İbrahim Suresi, ayet: 24-26

***

496/26- 8,) u"6119146 ".k 24,5516' UJ
3{2.,6US.,>'3 y6IL,

,,,, - , .,,, ,, , -

173

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 171; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
sh: 572 3{]4, J3 mata ile ...

, , ,

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 38
***
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497/27- ~~ :,ı..Jc,:;
,ı. , ,, ,

RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 172; Asar-ı Bediiye 217

Kur'anda yeri: Dehr veya İnsan Suresi, ayet: 16
***

498zas- 3,Es {<Lu1 ,sus '+ 34G
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül !'caz sh: 189; Tercümesi sh: 88, 98 ve 101

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 21
***

aoo/as- :C3I("3G, ["5DL21G,

Ayctin tamaov: '.["SU,3 "WIJ- "+ la13a6 .S3» ["SI G
,,., ,.,,. , ,,.,, ,

GA,3SG 1C30 (9G (0 46G ± .038 O8 t8 (8 33 (8
,30143839*8,82 03y0.4..

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 194; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 92

Kur'anda yeri: Muhammed Suresi, ayet: 38
***

5oo/so- ""eEIY35, "JI5L.. ,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül l'caz sh: 196

Kur'anda yeri: Necm Suresi, ayet: 42
***

Risalede yeri: Arabi lşarat-ül l'caz sh: 196

Kur'anda yeri: Şuara Suresi, ayet: 77
***

, ., ,. 5 » » «• $ • 1
502/32- ~_,. ~ _ ... , L.....ıl "'il Ja ı:,ı.. .. ..
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Ayetin devam: (1IS134E 34 3ULU [. G, 4Ur371 Lo ;JJlJ~ ~1
; ., ., ,;J ., .,

eU,83655,(39 6,
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 205
Kur'anda yeri: Necm Suresi, ayet: 23

***
503/33- ,:.,-T .d- , Co

$ , , -~

Ayetin tamamı: U5Iyi .d- , 6' SU31 G.538D 3.,",1aza3(
$..,,,.,. # .,. ... .,. , ,

Fa J>, Su bo,ussu js,GU.Su
~ , ,,,,,,. ,, :J §, ., s .,

E, ,US6 ,S5,6y5AG <CAQ G.,85
., , ., .,, .,,. , ., .,,,. ., .,

.G1c1a Cs.G
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 252
Kur'anda yeri: Muhammed Suresi, ayet: 15

***
504/34- ... Q:;, 431,, u5 4Ja3AL"ES 921gI

, -
,, ,oJJ, J

0.J.ı:'."'L;LI ~ ~.JI ... c)I

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 254; Tercümesi sh: 155
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 26, 27

***
sos/3s- ,"a3( 1ulI,,13 (0 53
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 256; Tercümesi sh: 158; El

Mesneviy-ül Arabi sh: 140 ve 278; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 122, 138
ve 331

Kur'anda yeri: Mülk Suresi, ayet: 14
***
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Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 271; Tercümesi sh: 176
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 28

***
507/87-

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 276
Kur'anda yeri: Gafir veya Mü'min Suresi, ayet: 11

***
508/38- '>> {Us.[af1,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 284; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 187
Kur'anda yeri: Naziat Suresi, ayet: 30

***

so9/39- .U)I,E 132 3065,
,

Ayetin tamam: 182 36,Ul t- " La5 o1,'3E kil1,,
<1,453 638,$383552 V11$$,803 .U1,,4
,, ., , ., , ,, ,.

6,3510 34,15 248,8
, , , , .,

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 284; Tercümesi sh: 188; El
Mesneviy-ü1 Arabi sh: 205; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 106; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 214

Kur'anda yeri: Hud Suresi, ayet: 7
***

510/4o- ". :''zT1JU T2I3 "51'1-U 12SC1@İ [*"1~ ı.,)""""; - ı..r'J r.r ~ . (f .J '-' .) J
• e *e a , ,,

01,,3060,585, 0.g 335 7GoKG,, G,1313
,,,,, ?" er ,; ,

3US 5 G
Risalede yeri: Arabi lşarat-ül İ'caz sh: 292; Tercün1esi sh: 196
Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 30

***
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Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 297; Tercümesi sh: 200
Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 105

***
512/42- 4336L31J
Ayetin tamamı: 4z 33Ja9 0U15 4, 36 L 31 S G [83 &U.Is L8,

* «851D 0se[+ 1517048)G 75 1
" •

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 303; Tercümesi sh: 208
Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 24

***
,,,., ,,,.,,

513/43- iç+
Ayetin tamamı: ",si '1Ci"& '.531[4,"134 ,_.J1 <fa3

e e

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 303; Tercümesi sh: 208
Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 94

***

177

TERCÜME İŞARAT-ÜL İ'CAZ (Abdülmecid)
(Zaid Ayetleri)

(Not: Arabi İşarat-ül İ'caz'ın Türkçe Tercümesi tam olarak yapılmadığından,
ayetler itibariyle bazı farklar düşmüştür.)

Risalede yeri: Beyrut baskısı Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 13; Tercümesi sh:
12; Emirdağ-2 sh: 91

Kur'anda yeri: Rahman Suresi, ayet: 1-4
***

R.N.K.Kaynakları F.: 12
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, ,, ,,,oU's ,11 YCSL Ü• U .S ca, 3U si
e

»U "r U2I'ta"u »
Risalede yeri: Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 18

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ayet: 4
***

sion- 3833 S,SA,U3J88,40> 1C1 4134,
Risalede yeri: Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 64-68

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 6
***

s174- ə(bI3 3 &3U, 325G U,(ə518S6.G,63»JU
(Not: Bu ayet, bir-iki ayetten alınarak yanyana getirilmiş bir iktibas

tarzından ibarettir.)

Risalede yeri: Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 102

Kur'anda yeri: (Müstakil ayetlerin öz metinleri olmadığı için, kelimeler
itibariyle ayetten bulmaya gerek duymadık.)

***

EL-MESNEVİY-ÜLARABi (lrak bask.ısı)
(Zaid .Ayetleri)

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 98, 265 ve 352; Tercü.me Mesnevı
(Abdülkadir) sh: 70 ve 444

Kur'anda yeri: Kıyamet Suresi, ayet: 36
***

s19r2. {31 u {u3 µs- -
Risalede yeri: EI-Mesneviy-ül Arabi sh: 98; Tercüme-Mesnevt (Abdülkadir)

sh:70

Kur'anda yeri: Abese Suresi, ayet: 17
***

Ayetin tamamı:
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Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 114, 121, 358 ve 404; Tercüme
Mesnevi (Abdülmecid) sh: 58; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 90, 99 ve 526;
Arabi İşarat-ül İcaz sh: 196

Kur'anda yeri: Zariyat Suresi, ayet: 50
***

Ayetin bas:"EO1( U'SI1,DIS,,CI(31OY 21L ,3
P

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 120, 121 ve 123; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 98 ve 101

Kur'anda yeri: Haşr Suresi, ayet: 24
***

seans- ,35\541J6
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 121
Kur'anda yeri: (Not: Ayetin bu cümlesi, Kur'anın altı Suresinde

mevcuttur.)
1- Bakara Suresi, ayet: 210 ... 2- Al-i İmran Suresi, ayet: 109 3- Enfal

Suresi, ayet: 44 4- Hace Suresi, ayet: 76 ... 5- Fatır Suresi, ayet: 4 6- Hadid
Suresi, ayet: 5'de .

***

Ayetin tama: ,{L.,, .,J{2±SI,TGS 61'L'a8YU "s1- - -3,{31 G53 ,L 20~,3GI, ., .,. ,-

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 123, 213; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 98, 101 ve 226

Kur'anda yeri: Neml Suresi, ayet: 62
***



180 RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 128; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 65; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sb: 107; Barla Lahikası
sh: 88, 217 ve 374; Emirdağ-l sh: 59; Hutbe-i Şamiye sh: 18 ve 44; Tarihçe-i
Hayat sh: 95; Mufassal Tarihçe sh: 1158

Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 53
***

sesr8- 3,JU$[1,(8 CIZ OU., 5
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 163; Tercüme Mesnevi

(Abdülkadir) sh: 572
Kur'anda yeri: Enbiya Suresi, ayet: 23

***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 172; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sb: 166

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 54
s* * :*

s27/1o- 1S2 S, 6.SAs .. aFaG,
«"

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 199; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 102; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 208; Barla Lahikası
sh: 119, 220, 296; Emirdağ-2 sh: 84; Asar-1 Bediiye sh: 135; Tarihçe-i Hayat sh:
142; Mufassal Tarihçe sh: 1555
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Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 103
***

s28r1- U>4.',$IG
«

181

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 208; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 220

Kur'anda yeri: İnfitar Suresi, ayet: 4
***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 224; Tercüme Mesnevi (Abdül
mecid) sh: 121; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 244

Kur'anda yeri: Kaf Suresi, ayet: 15
***

Ayetin tamam: 8MU'yS311, ('5[L 8S, o[,U JIQL 1 "aJf
., , , ,,,, .,

U,46 T,43 •", ($3, al ,,s
.,. 11 .. ., .,,,.

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 225 ve 247; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 245 ve 280

Kur'anda yeri: Furkan Suresi, ayet: 2
***

,A ,,.. ,, ©, e e * j e % ee • ,o , ,. .,. , Q E S • • e

Ayetin tamamı: ly,l.La.. J5* \ o-ne ol,o. t::-' ıJ-' _ :., c;
e • e« $

"E8La,a wsO,@Va CUr.c' J U3,
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 242; Tercüme Mesnevi (Abdül

kadir) sh: 272
Kur'anda yeri: Fussilet Suresi, ayet: 12

***
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Ayett tamam: $65 U3G5(a5 G, "ey 'y & ["t2
r.. ,, . . , ~ t ~

y as o& "ye" u»
ee e $*

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 247; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 280

Kur'anda yeri: Ra'd Suresi, ayet: 8
***

sssns- [,",31. 2ulı, 3-51O5, {U118.8 5
, ., , ,,,,

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 255; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 295

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 103
***

534/17- » "]SI6» "s Us,>U4, » oU5(Jaii 201,
«

J5 {ey ol16» EU G»L,
e« e

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 267; Tercüme Mesnevi
Abdülkadir) sh: 314

Kur'anda yerleri: 1- A'raf Suresi, ayet: 174... 2- İsra' Suresi, ayet: 41. .. 3-
Rum Suresi, ayet: 58

***
535/18- ~~')';;~

Risalede yeri: El-Mesneviy-ü] Arabi sh: 267; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 314

Kur'anda yeri: Zariyat Suresi, ayet: 49
***

J - J

536/19- "SI US1 U
,

(Not: Kur'anda, bu şekildeki hitabh cümle birkaç yerde bulunmaktadır.
McseJa: Enfal Suresi, ayet: 64, 65 ve 70; Tevbe Suresi, ayet: 73; Ahzab Suresi,
ayet: 1, 28, 50; Mümtahine Suresi, ayet: 12; Talak Suresi, ayet: 1; Tahrim
Suresi, ayet: 1, 9

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 293; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 357

***
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s87/o. 'b,>,46 y» 4U,
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Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 302; Tercüme Mesnevi (Abdill
mecid) sh: 187; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 371

Kur'anda yeri: Bürtlc Suresi, ayet: 20
***

ss8mı- 3,533 51111,1G

Ayetin başhasr ı: «W{JI{I U.SI8J6,AIJIe ,,4313eJG
31, 4353103 3AG,4G4123 0Us

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 303 ve 323; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 373 ve 403

Kur'anda yeri: Üstad'ın aldığı cümle itibariyle, Kur'anın iki Suresinde
bulunmaktadır:

1- Tevbe Suresi, ayet: 30'da; üstte tamamı kaydedilmiştir.
2- Münafikun Suresi, ayet: 4'de, münafıkların halini beyan eden ayetin son

boamo:3,833, (J1U1,$6G ,33$ $'3M1(

***

s8ora- [s,i, UC.'11553]S.1\31 851,53
..... .,. , o , • • o , o , ., • • • • , ,......... , :, • ., ,

Ayetin devamı: U• ",>b p° pd pey,5 "Uslk ot bu, ,, , ,., .,.,,. .,. ,

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 314; Tercüme Mesnevi (Abdül
mecid) sh: 193; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 390

Kur'anda yeri: Mü'minıln Suresi, ayet: 71
***

s4ora- ,<4g.Is5G Si 01U,
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 336; Tercüme Mesnevi

(Abdülmecid) sb: 209; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 421
Kur'anda yeri: Kamer Suresi, ayet: 50

***
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541/24- UJI UC- 3U1 $a1
, , ,

Ayetin baş tarat: y"es'.u»3- Oosst'aJtÜ.U
, ,, , ,,,,, ,

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sb: 342; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sb: 430

Kur'anda yeri: Ahzab Suresi, ayet: 8
* * *

542/25- ... : 4>''Issi1," ...GU.L36S2 1Gg
,,,, , ,,,, ,, ,

Ayetin tamam: I19 356 $6, (",S ,IS 1U> "I{5«JSI,a
, , , ,

3,54,,8 5Ua5u sos1138 U CU.JLb332
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 351; Tercüme Mesnevi

(Abdülmecid) sh: 218; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 442; Barla Lahikası
sh: 148; Tarihçe-i Hayat sh: 211; Mufassal Tarihçe sh: 615

Kur'anda yeri: Yunus Suresi, ayet: 5
***

s4sm26- 3,6(1{3371

Ayetin tamam {"ey6I33,11,'J5,33
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 351; Tercüme 11esnevi

(Abdülkadir) sh: 443

Kur'anda yeri: Vakıa Suresi, ayet: 64
***

Ayetin tamam: .4[2 '16 kA, Y U,, AG[s5, 1El,6 GİTU,, , .

C'oa\t36 5673>411, {1• 5a6U,34 ,3 53J, 5,
53AG ,83 5,

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 352 ve 355; Tercüme Mcsnevı
(Abdülmecid) sh: 220; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 446, 449 ve 562;
Nur'un İlk Kapısı sh: 23, 26, 30, 143 ve 146
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Kur'anda yeri: Lokman Suresi, ayet: 33
* s* s*

185

s4sre. (".3Y[,3U13 ZIG .AI33 CiaJ("3(OL G C
s

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 358; Tercüme Mesnevi (Abdül
mecid) sh: 222; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 455

Kur'anda yeri: Fatır Suresi, ayet: 15
***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 361; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 461; Nur'un İlk Kapısı sh: 14

Kur'anda yeri: Şuara' Suresi, ayet: 90, 91
***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 365; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 466

Kur'anda yeri: İnfitar Suresi, ayet: 7-8
***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 366; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 468; Nur'un İlk Kapısı sh: 52

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 186
* *

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 367; Tercüme Mesnevi (Abdül
mecid) sh: 226; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 469

Kur'anda yerleri: Bu cümleler, Kur'anın birçok yerinde bulunmaktadır.
Me'haz vermeye gerek yoksa da, yine nümune için bazı rakamlar veriyoruz:
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Mesela:~~~-1 cümlesi, Kur'anın iki yerinde mevcuttur. Bunlar En'am
Suresi ayet: 60 ve Yunus Suresi ayet: 4 ...

- ..•• *1C;_,.,.-.:,:__; 4 J cümlesi ise, yine nümune için: (2:245) (10:56) (11:34) ...- ,

, - ,. • 1 ,

~1 4 I_, cümlesi dahi Maide Suresi ayet: 18; Şura Suresi ayet: 15 ve- - ,
Tegabün Suresi ayet: 3 ...

~Lll ~I~ cümlesi ise, Ra'd Suresi ayet: 36'da wlo ~I ~ ibaresiy1e ...
°"

***
ssoras- 3'ü' J49 3w 8T51 UC, LL,

$ e

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 375; Tercüme Mesnevi (Abdül
mecid) sh: 231; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 481

Kur'anda yeri: Kamer Suresi, ayet: 17, 22, 32
***

551/34- J,Ul
Ayeti tamamı: "3"SUG.3, Gka G.a 53106,

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sb: 404; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 525

Kur'anda yeri: Htld Suresi, ayet: 41
* * *

552rst. ('ı LsSI[,»al
"' , • • s e • «o s e • • •

Ayetin tamamı: uyy*} p>o Uy lal ut> l ol lyJl,
, ,

Risalede yeri: El-Mesneviy-W Arabi sh: 409; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh. 533 ve 580; Nur'un İlk Kapısı sh: 13

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 29
***

Risalede yeri: El-Mesncviy-ül Arabi sh: 409; Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir J sb· 533
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Kur'anda yeri: Duha Suresi, ye ة

187

 ة5 د37- بثرن للذين غيز األخزة وتلأز ولهز لين إأل الثا اليجا: وما
 تنقلر أقال

Risalede yeri: El-Mesneviy-ul Arabi sh: 409; TercUmesi (AbduLkadir) sh:
533

Kur'andد yeri: En'am Suresi, % اy%3 ة

 ة55/38. وأبصارهم وسنعهم فلربهم على اللة طبخ

Ayet :r مaتaم ا  انمارهم وسنعهم فلويهم على اللة طع الذين أولنك

 الغافلون ثم وأولنك

Kur'andA yeri: Nahl Suresi, ayet: 108
Risalede yeri: El-Mesneviy-لن Arabi sh: 4ll; TercUmesi (Abdtlkadir) sh:

537 (ki ayetten iktibasen  وأبصارهم سعهم على وختم تلويهم على الله قطع
ifadesiyle...)

 #ج ج

 ة56n39- األطقان بلغ واذا

Ayetn tمa am  .ن الذين استأذن فنا نليتأذثرا الهلم منخ طفان اال بلغ واذا
 غبمخكبز واللة أناتم لكم اللذ ببين كذبك تبلهم من

Risalede yeri: El-Mesneviy-l Arabi sh: 415; TercUme Mfesnev (Abdul-
kadir) sh: 542

Kuraada yeri: Nur Suresi, yet ة 5%

TERCUME MESNEVi (Abdulkadir)
(ZAid Ayetleri)

 ة5n. يكن لم يشا لم ما و فان الله شاء ما

(Ayette ayn metniyle bu ibare yoktur Fakat iktibas sekliyle mumkundur



188 RISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Mesela:

Kehf Suresi ayet: 39'da: .. .«UU SI i'$ S 2UL7U U Ls Q-5 C1S '3ı Y',5,
, , ,

Ve Müddessir Suresi ayet: 56'da: ... :JJ 1 70431513.,34 G,
,

Ve A'la Suresi ayet: 7ae [AK1Us U SI .5 S3 [ecza.,gibi ayetlerden
, ,

muktebes olabilir.

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 122 ve Evrad-ı Bahaiyye
duası içinde de ...

***

5s8r- "SI3S, 3,3 (17 U,

Uzun ayetin son kısmı: {I U, 'Uz..» su, 1Us, [, 2Ut[, a, 8U.is
, , ,

AV653SI,» U, 3 918G5,
, ., ., , ,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 343; Asar-ı Bediiye sh:
86; Mufassal Tarihçe sh: 415 ve 417

Kur'anda yeri: Müddessir Suresi, ayet: 31
***

<Manasıyla doğru ve hak, fakat lafzıyla iktibas tarzındadır.)
Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 395

Kur'anda yeri: Maide Suresi ayet: 4s'de: "SU (391(1 43]«I2 r,
, , , ,

U<4- &,3114376 $$54 3351 6254, 325G &384 3451G
,. ,, , , .,. ,,,. , , ,,,. ,

***
56o/- ••{Js3 Le " (Manasıyla ilctibasen)- - ,,. , ,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 451
Kur'anda yeri: Birkaç yerde ayru manada ayetler vardır. Ancak buradaki

manaya en yakın olanı, Hicr Suresi §yet: 2l'de:

+Fo,a5EU5 U,U6 o±Y!U836 dur
***
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561/5- .,5,J54 '6µ$

Ayetin tamamı .ÜU>16,5, o,'JsS5 1 { " 2IS13 $- , , ,, ;

35A, G(U 'D,15,12 42 '8$
., , , ,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 474

Kur'anda yeri: Nur Suresi, ayet: 41
***

s626- &\4 sJe"3UIaL'AL3 .U'U1IS> s USAU VJA-3
,,,,. ,,,,.,,,,. ,,,.. ., .,. , .,,,. ,

Ayetin baş kısmı: + U9JAS J2 AD .0
, ., , , , ,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 486

Kur'anda yeri: Hace Suresi, ayet: 31
***

Ayetin tamamı: 1', .MFAya.3.UyÜ(sg tG
,,,,. ,.,,. ., , - ,,, -

ay;0e 0wp31R ufEu85 "5Fji

24·>I5F
, - ... ,ıi

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 558

Kur'anda yeri: Nur Suresi, ayet: 45
* * *

564/8- ,6.2)U JUL
, -

Ayetin tamamı: ,ta)& JUaL» {• 3U5I 3Es
, - ,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 561

Kur'anda yeri: Rahman Suresi, ayet: 14
***

, ,.,. .... ,
565/9- l-±k ol;l3l3

189
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Ayetin tamamı:

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 565

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 28

***
566/10- ~·ı ~~ j.:ı•ı :J.,:;

Ayetin devan ı: {"3)(s3Y,5, 5s.8, "3)1,G ,*aJ i caz 8,
, , ., , .,.. , .,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 572

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 73
***

BARLA LAHİKASI (Zaid .Ayetleri)

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 38; Mufassal Tarihçe sh: 701

Kur'anda yeri: Yasin Suresi, ayet: 65
***

sosr- ,{]+f1>1S556LA- ($IS5 15T 3µ4 I G
Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 80

Kur'anda yeri: Saff Suresi, ayet: 10
***

ssos. (",'} U>5[,E. ,
Ayetin bas taran; t'as, [,4.1 (E,SF as '8 {U;[{n

$ e e ., • ., -

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 128

Kur'anda yeri: Dehr Suresi, ayet: 21
***

570/4- 3Ju»Üaly~ , ,

Ayctin tamamı: si, ULVI,41)U, 1 + 1sJ±a Y, «UI ,C>L,
.,, , ., ., ,
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'4 ".>ta6 y9i,0L,33us0U osu1"361GU7B
.,,. ,.,. , , .... , .,. , ,

6",83Su. 36 '3U.U S wUIGIKGYUKU U,'5G
,, ; ,, , ,

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 149; Tarihçe-i Hayat sh:.213

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 36
***

s7us- (O 61, GI{8, 13 GU8. ti 6' (6s 3,831,JI31-8163,13
.,,. .,,. .,,. ,,,., ,,. ,ı,.,. ,

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 157

Kur'anda yeri: Kehf Suresi, ayet: 10
***

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 183

Kur'anda yeri: Hace Suresi, ayet: 74
* * *

573/7- ... &,;.~'J°I ~ ~ (uzun ayet ... )

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 183

Kur'anda yeri: Nur Suresi, ayet: 61
***

s7at8- 3,Asa G 3,,s
Ayetin tamamı: 3E33 S U 3,I,E [ IS1 3411 GİT U, ,

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 192 ve 253

Kur'anda yeri: Saff Suı·esi, Ayet: 2
***

.1 °1'-575/9- 2:-wı t-,:. i 0 ;;~

191

Ayetin tamamı: "y 1SI33tugv U3Sf> {3a1%I
3G5 9 ,",(47 401 8,>5, c3*1,> [J1GAZ, , , ,

Risalede yeri: Barla Lô.hikası (İlk baskı) sh: 154; lvlufassal Tarihçe sh: 754
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Kur'anda yeri: Nur Suresi, % ناye1 ة

RlSALE- NUR'UN ا KUDSآ KAYNAKLARI

 ة7eno- الله بإذن كبيرة فنة غلبت قليلة فخة من فم

Ayeاin son ksmudr . قليلة فنة من فز الله مالثرا أثبهم يظتون الذين قان

 الصابرين مع واللذ الله باذن كبيرة فنة غلت

Risalede yeri: Barla Lahikas1 sh: 243 ve 298; Nur'un Ilk Kaps sh: 99

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, Aye 249

 ة7an1- عظيم بنتان هذا سبخاتك بهذا تتكلم أن لنا يكر ثلثزما بغثثر: اذ وتزال

Risalede yeri: Barla Lahikas1 sh: 268; Mufassal Tarihge sh: 755

Ruranda yeri: Nur Suresi, ayet: 16
:k:ج 

 ة7812- اتتقرت الكواكب واذا

Risalede yeri: Barla Lahikas1 sh: 291; Mufassal Tarihge sh: 154
Kuranda yeri: Lمftar Suresi, Ay°2

 ة79n3. حكيم غزيز اللة ان اللة سيزخمهم

bas. بألث,ف يامر.ن بنض أوليا: تنهم والزمنان وامزمثرن ksmم yeaة 
 أولنك ذزرلة الله ,تطمثون الزكاة ,ثؤثية المألة ذئقثن النكر عن نتفن

Risalede yeri: Barla Lahilas sh: 293

Kuranda yeri: Tevbe Suresi, ayeا "}

 ةAo٩ ائذامكم ,لتبت يلمزكم اللة ل:اً إ آموا النن ابها ا
Risalede yeri: Barla Lahkas1 sh: 295

Kurمa da yeri: Muhamnmed Sursi, yet7 ة
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581/15- J11,bI,2UI ,_bI,
, ,

193

Not: Ayetten bir cümle olan bu parça, Kur'anın beş Suresinde bulunmak
tadır:

1- Nisa Suresi ayet: 59'da:
.,s2 3351,330AU.5G 4514SI3rGI U

.,. , ,,,. ,- ,,. -
2- Maide Suresi ayet: 92'de: ... ı.,~~I~ J.,:,)ı ı#t, J.Jı ı#i~- .3- Nur Suresi ayet: 54'de:

·Es G AG 0IG (S5360'J 1BE .1U 4UY$., ,,,,. ,. .; .,. ,
4-Muhammed Suresi ayet:33'de:

165 53 3'J1 1.,51 4061 5T 3U1 GİT U
, .,. ,,,, ..-

5-Tegabün Suresi ayet:12'de:
0U G56 ,S3360'J 4.ELAU~U

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 296; Emirdağ-2 sh: 166; Tarihçe-i Hayat
sh: 659 ve 666; Mufassal Tarihçe sh: 1471

***
582/16- ~'~);:.ı·ı ı.:Jı

, ,

Ayetin amam: G,C212'I1 LS3 53~-0);.tl"ı cbT3A u'iu
58 (e Ar3I.Cgt4as[ 4Is8 U,342,Fa 36 t[el-

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 298
Kur'anda yeri: Tevbe Suresi, ayet: 28

***
• .j , ., ,. • , , ,

583/16- Ç.;J.ll ,:.ro ~1--_ '2: ~ 'J_,

Ayetin tamamı: c'oI e, a> [5 8, 4,s5 5G'Isi U5gb
:r-.ı:..11"1 ~ 'i JJı 0_1 ~~5,33431g> 9, u'1IS1 08~-~

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 298

Kur'anda yeri: Kasas Suresi, ayet: 77
***

R N K Kaynakları F 13
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s84n17- tU8YUN,3Uy1AU-g>Ue8i3
,,, , ,, , ,,. ,,

3at SIG "1311'11 : lS' Lo ~ 1- .,ı,.>_ı.,~v .J
,_, _,. .,

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 333

Kur'anda yeri: Bakara Suresi, ayet: 114
***

Ayetin bas hasmm: U, ni U,'B ISI {8D 3sI 3ssl1Ua 8,5
•

,5\36,3161103,8,5.... ; .,, .,,. ,,,.

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 333

Kur'anda yeri: Hadid Suresi, ayet: 13
* * *

s86zo- i,s5'as ...J...(" (3s 111 I'3'SI ISI [AI GİT
, , ,

(Yedi tane ayet-i kerimedir)

H.isalede yeri: Barla Lahikası sh: 363 ve 364; Kastamonu Lahikası sh: 43

Kur'anda yerleri: Ahzab Suresi, ayet: 41 ilfı 47

* * *

587/21- ( ««{' "sI[v." C> II t:tj '.sz y2- y4s» - u) u----
s J , , • • .,.

Uzun olan ayetin baş kısmından bir parça: ... ,y:,~_j \Jl,;

Risalede yeri: Barla Lahikası sh· 374

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet. 19

* * *

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 374

Kur'anda yer1eri: rBurada, iki ayetin hcrbirisinin birer parçası yazılıdır
Bu ayetlerin tamam şckilJerini göstermek icabediyor )
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Birinci ayetin tamamı: Ahzab Suresi, ayet: ese: ,8U "Fa ki1,
4.3 3e81U 38, ,"9Jullwr, "s3304u,

,, ses* ,, .,

İkinci ayetin tamamı: Nisa Suresi, ayet: l lO'da:
U,, 6,,a2 1113 ar8 313 U35(0,31.,5153

, ,,,,,, ,,, ,,,.

***
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589/23- (Barla Lahikası'nın son kısımlarında yer alan Yusuf Toprak
ismindeki zatın mektubunda, yanyana muhtelif bir kaç ayet yazılıdır. Bu
ayetlerden bazıları Nur'un ayetler listesinde mevcuttur. Az bir kısmı ise,
Nur'un herhangi bir mes'elesi olmayıp, mektup sahibi zatın ihtisasatının
tercümanlığı noktasından dercedilmiş ayetlerdir. Biz de ayrıca bunlar için bir
me'haz tesbitine gerek duymadık.)

***

KASTAMONU LAHİKASI (Zaid Ayetleri)

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 13; Emirdağ-2 sh: 129

Kur'anda yeri: Fecir Suresi, ayet: 1, 2
***

son- ,"18,1141{ [5 S13G J1a83»E,$3G
Su6[8»,,G C 6.> 1..31u 1e[6.U3N

6,,'s2 '32 34 41134

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 17
Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 43

***
s923- 'u3> «y, Ay'as « ("5 Sa3

, , .

(İki ayn ayrı ayetlerden parçalardır.)

Ayetin tamam şekli: Ahzab Suresi ayet: 47'de:
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İkinci ayet ise, üç surede bulunmaktadır: Birincisi: Maide Suresi ayet:
54'tedir. İkincisi: Hadid Suresi ayet: 2l'de:

3At:aia,51 <0'38,38 US2 1'3,s53 5AsaJUAL
., •es * « 5 , .,.

+ki'ur3 IDG UCA[9 ±j "DL(as 8Us4,,a1U t5T
Üçüncüsü: Cuma Suresi ayet: 4'de:

"58I'a313 4I 1Us -±jyE A4(as 3U3
Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 22

***

593%4- 52y5ja- sik
Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 82
Kur'anda yeri: Abese Suresi, ayet: 15, 16

***

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 83
Kur'anda yeri: Beyyine Suresi, (98.Sure) ayet: 2, 3

* * *

sost6- ±5bu;,». F- "as SU>I)O1VE>334
Ayetin devamı: y J>, Ge,] , ss3• [{"Is z_ul {",s-.,- ,, ., .,. ,,,., ,. ,,. ,.

Risalede yeri: Kastamonu LAhikası sh: 185
Kur'anda yeri: Zümer Suresi, ayet: 22

* * *

596/7- .- J,Iy6U»U 2537?s 310
,, ,, ,, ,,.

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 225; Mufassal Tarihçe sh: 887 ve
888

Kur'anda yeri: Fil Suresi, ayet: 1ila 5

***
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EMİRDAĞ-1 LAHİKASI (Zaid Ayetleri)

o,. .,. , ,

597/1- ;0":ı'I ı.) ~.ıJL!. _,- - -
Ayetin tamam: "liri2 Us t.i$ ',5, "1 33 JJl 0-4 ~~ ı:)

, , ,,,,. ;$- ,

33 66 ,5,8,,03]48AG,Uza 3,{ $485
,, , .,,. , , ""

as,aN C,( 11134.41.4 18,83-- -
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Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 24; Asar-ı Bediiye sh: 137; Mufassal Tarihçe
sh: 1097

Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 159
***

sosa- C,ai]{ey3 "U32SJ3 b9DSI
Risalede yeri: Emirdağ-1 sh: 35
Kur'anda yeri: Nisa Suresi, ayet: 145

***

so9r. " ', [E1k ts (V15,, , ,; ,

Ayetin devam»; SU "»CIZDI33SG US "»CI il> {56 {'. "o,
"",,,,. , ,, .. ,

Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 35 ve bu ayetin bir kısmı, 338. numarada da
bir miınasebetle geçmektedir.

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, Ayet: 125
***

soo%- ',S,61GIJ>U,*'a0 5

Ayetin tamam~S161 BU>'3 {Ya, w [<cIsUL» ISI si GII y
Vs,38 ~kes3 ~', .A. - -· l.t • • l...-> 1v . . - . . .r

, , r

Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 44; Tarihçc-i Hayat sh: 478; Mufassal
Tarıhçe sh. 489 ve 118'3

Kur'anda yeri: Maide Suresı, ayet: 105
***
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Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 197

Kur'anda yeri: Ankebut Suresi, ayet: 58
***

EMİRDAĞ-2 LMIİKASI (Zaid Ayetleri)

so2n- U1t(3O)I'Ga411

Ayetin tamamı: :. El,31'»41I6,33331418$115, 383
,," ,3 3u4,33, 1.61G2 ] et' »35E3AG13, [U.11(13G

,.,. , ., ,.,. , ,.,.

Risalede yeri: Emirdağ-2 sh: 67, 117 ve 121
Kur'anda yeri: Fatır Suresi, ayet: 10

***
NUR'UN İLKKAPISI (Zaid .Ayetleri)

Risalede yeri: Nur'un İlk Kapısı sh: 13

Kur'anda yeri: İsra' Suresi, ayet: 72
***

6o42- UEu SI2I S z'U •G [, GEN±= [U z 2L .G {9
.,. .,.. .,,. ., , ,.,.

~ ' rı. , ~ • ' ,
u_oka *y

Risalede yeri: Nur'un İlk Kapısı sh: 46

Kur'anda yeri: En'am Suresi, ayet: 160
***

6o5/s- F>J>'GL ]s " ı:,.,+S'G J8 " 1,518310u.U.131- , ; .. . ..., • • , " ., _. , ,. 1"' .. , a ; -- •«5T ,« bl,e lisolo» ··a...oy8» eU1,SI., .,. , , ,

Risalede yeri: Nur'un lU< Kapısı sb: 67
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Kur'anda yeri: Yasin Suresi: :et الة 55 ila61

6oe4-  سنيكم ا واأللى الذز خلق وما تجلى إذا والتها يغشى اذا والبل
 للزى فسيبز: بألفتى وذق واثقى أغطى من فاما لشكى

Risalede yeri: Nur'un Ilk Kap1s sh: 84

Kur'anda yeri: Ley1 Suresi, ye ة " ا1 قأل

HUTBE-i SAMiYE (Zة id Ayetleri)

6oan-  بيتهم شررى اثم و

Ayetمi tmam.  بيتهم شررى وامهم الكالة واقاموا لرتهم استجابوا والذين

199

 يتنشرن زئنافز وفا

Risalede yeri: Hutbe-i Samiye sh: 60; Asar-1 Bediiye sh: 137; Tarihge-١
Hayat sh: 100

Kur'anda yeri: $ra Suresi, aye38ا 

6o8/2.  ألديهما فانطعوا والسارفة السارق

Ayetin devam1:  حكيم عزيز والله الله من نكاأل كسبا ما جزاء

Risalede yeri: Hutbe-i Samiye sh: 77

Kur'anda yeri: Maide Suresi, % يا°y ة

6o93-  المتين القوي مر الله ان

(Bu cUmle, iki ayr1 Ayetten yanyana getirilmis bir iktibas ve tefs1r
taraد ndadur.) Mesela: Zariyat Suresi ayet 58'de  ألتين الفوة ذو الرزاق هو الله ان

ve Hadid Suresi yet ة 25'te olduFu عزيز قوى الله ان gibi...

Risalede yeri: Hutbe-i Samyc 5h 33
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.AS.A.R-1 BEDİİYE (Zaid .Ayetleri)

Ayetin tamam: {"±.[si {s,3J6I,E 8of»8 'SIuI1U
., , .,,. .,. , ,., , ., .,

333 OL MG 8U,83 {$336 38U 1,4 3,,6»
, .,. , ., _,; ,., , ,,, .,.

, , , • , .,, .,• ., • , $,

~~ ~ r_,.; r+~
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 93

Kur'anda yeri: Enfal Suresi, ayet: 65
***

611/- .."»I + ses
- - -

(Not: Buradaki parçanın tamamı ve Nurlar'daki yerleri, 192 numarada
verilmiştir.)

***
612/3- '\U C 5'3s "°J dktibas tarzındad1r.). .

.. - -•·' .:•ı ·•_1- -r•.~, • J' •· tj 1•Ayetin tamamı: il,. ı,.h.i+7 w el 1dl pi Iyelel l .Ll
•. •. •• *_''o U..ic- - J

Risalede yeri: Asnr-ı Bediiye sh: 108

Kur'anda yeri: Meryem Suresi, ayet: 23
***

613%- yl':la\y,Ls 1,56 Y ,

Not: Ayetten bir cumle olan bu parça, Kur'anın dort yerınde mevcuttur:

1- Bakara Suresi ayet 168'dc 2- Yine Bakara Surcsı ayet 208 .3- En'am
Suresi ayet: 142 ... 4- Nur Surcsı ayet 2l'dedır.

RisaJedc yeri: Asar-, Bedıiyc sh. 114
***

ıAyc-tin ıki ayrı ayrı cumlesırıden olan pnrçnlardan ikıncıı-ıi ıktıhıtH
şcklind<.-dır.)
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Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 348; Tarihçe-i Hayat sh: 56; Mufassal
Tarihçe sh: 1166

Kur'anda yerleri: Amme Suresi, son ayeti .. İkinci cümle ise, Kur'anın üç
yerinde değişik kelimelerle bulunmaktadır: 1- Aı-i İmran Suresi, ayet: 46... 2-
Maide Suresi, ayet: 110 ... 3- Meryem Suresi, ayet: 29'dadır.

***
615/6- :J.JOL4,87333
(Bu ayet, Maide Suresfnin 44, 45 ve 47. ayetlerinde olup, son kısımları

3,,U3I( [1,83 vo {,lud',s O83,l3 ve 3,a0)1[s,U
, , ; ,. "" ""

ile hatimelenmektedir.
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 463; Mufassal Tarihçe sh: 181 ve 479

***
,,,, J o,o ,,.,,,:

616/7-»** o ol 3ol ol

Ayetin devamı: 2"WJu. '3U3U {I U ,,SUI3 {6il, ile "*
,,. °os,34C,U S wKS43 5131 06 31181_,J,4

, , ,. ,, .,,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 594
Kur'anda yeri: Kasas Suresi, ayet: 76

* * *

TARİHÇE-İ HAYAT (Zaid .Ayetleri)

6171- »y(saAI3I
-

(Not: Bu cümle-i ayet, Kur'anın iki yerinde bulın1maktadır:
; fi.,, :l 1 , , ,, ' • , •*1, • ' *'Kı- Hace Suresi, ayet: 40'da: :r..:r ..;_,.i, .u.ıl l o_,al° «lpyai3

2- Ayn Sure, ayet: 74'de: 5es,al alt31 +J6s3> «U4 1,,2.5 U
"

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 59
***

618/2- 1,J ı fi r-;
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Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 61; Asar-ı Bediiye sh: 301

Kur'anda yeri: Tank Suresi, ayet: 9
***

o , e y >o. o $ $ e

619/3- "l°p 0sis. «3l (Ayetten iktibas tarzındadır.)
°

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 139; t1ufassal Tarihçe sh: 439; Arabi
Mesnevi sh: 196 ve Tercüme Mesnevı {Abdülmecid) sh: 99; Tercüme l\lesnevi
lAbdülkadir) sh: 105

Kur'anda yeri: Mutaffifin Suresi, ayet: 4, 5
***

620/4- ;.;,;; u Ja 3, s0, AVP (7,, 1853A13
* r o

'C11}U , C> tI G'a30
Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 658

Kur'anda yeri: Muhammed Suresi, ayet: 32
***

MUFASSAL TARİHÇE (Zaid .Ayetleri)

6211- .US14aS16, 3,{11 1.1.si 5- ,

Ayetin tamamı: [{al, •0,1 4La3G 5,{31 11s' S 4SI 3AI GSI U
, -

batur,31,z su134{U U8G ,K 1Va8 35 a4 .0,N
,,, ,,. , , ,, , #

Risalede yeri: Mufassal Tarihçe sh: 478 ve Asar-1 Bediiye sh: 434

Kur'anda yeri: Maide Suresi, ayet: 51
***

Ayetin tamamı: E. d, U,I {tS>*.o "*Ut Gu, 6ti .3
s* ,, , .. --

34U)Le_21SG33,50 &1@USI,>,g -0
, ,,,. .,. ,- _,, ,.. ...

Risalede yeri: Mufassal Tarihçe sh: 695
Kur'anda yeri: Aı-i İmran Suresi, ayet: 97

***
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62343- علينا الله آثرك لقذ تالله

Ayetin tamanv:  لقاطنين كنًا وان علينا الله آثرك لقد تالله فالوا

Risalede yeri: Mufassal Tarihce sh: 923

Kur'anda yeri: Yusuf Suresi, ! اe3 الة

62 ه4- فيها خالد( جهم فجزاز: متننا مزمنا تنثل ومن

Ayetin devam:  عظيمًا عذابا له وأعدً ولعنة عليه الله وغضب

Risalede yeri: Mufassal 'Tarihce sh: 1045

Kur'anda yeri: Nisa Suresi, aye3ا °

625 .ة/ رنإرجر من فرأل سالم

Risalede yeri: Mufassal Tarihge sh: 1107

Kuanda yeri: Yasin Suresi,  اe58 الة

626ie-  بجثتى ادخلى ذ+ رتك إلى ارجعى

Ayetlerin tamamr:  جثتى وادخلى عبادى فى فادخلى مرضة راضية ريك الى ارجعى

Risalede yeri: Mufassal Tarihge sh: 1187

Kur'anda yeri: Fecr Suresi, ayet. 28, 30

:}vن} 
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Hadis İlmi Hakkında Kısaca Bazı Bilgiler

GİRİŞ

Eski zamanlarda bunik allanw zatfor. tefsire dair, hakıknt-ı İ$h\nu,·(', l\. . .
dair, ahlak ve mevizelere dair veya esrar-ı tasavvuf ve tarkıtlara ait eserler
yazdıklarında, hadis-i şerifleri mevzuların munasebetine gore kitaplarına kay
dt:.>-derlerken. senet ,·e rİ\'O)'t't t:ırikkrini zikretmeden hadism oz mNnmı dt.'rCt'
derlerdi Hadislerin rıvayet, sened, cerh ve ta'dıl ışini muhnddisl0rm kıt~ıp
larına bırakırlardı. Çunkı tahkık ışiyk. hakikat mes'elesi ayrı ayrı şeylerdir
Makam ve mekanları da ayrı ayrıdır. Fıkıh ve şeriat kitaplarında d buna
yakın bır tarz takip edilmış. Ancak fıkıh ve şeriat kitaplarında hadislerin
başına: -tbn-i :\1es'ud'un hndısi. Abdullah bin Ömcr'in hadisı \'t.'YU .\bdullah bin
Abbas'ın hadisi'' gibi ıfadclerle knydetnü~lt'rdir.

Bahsi yapılan muhakkik ve allame zatların eserlerindekı hadis-ı şerifler
hakkında bilahare bazı dedıkodular b:,şgustcrinre. kamıl muhaddıslerden bü
yük allameler bu kAbil kitaplardan mühım b.ızılnrını Hadis ilmi ve U'sudlu mü
vacehesınde tahkike tabi' tuttular Her bir hadisin dert'C<' ve mertebelerini, ha
dis ılmine gore tahkik eyleyip tesbit ettıler Hadis usulu ilmı ~l'rçe,·t•sınde
yapılan bu tahkik işine ... tahric" de denilir.

lşte bu fakir. hadis ilmini ve cerh, nakd ve tn'dil usulunu görmeden ve te
tebbu' etmeden evvel, Şam'da ,·c Bcyruftn ılım cıhlı bazı z:ltlardı:m çok ılerı de-
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recede hadisin senedi üzerinde dedikodular duyardım. Hele, 1969 yılında
Şam'da ve Beyrut'ta bu mes'ele bir fırtına halinde herkesi meşgul etmekteydi.
"Şu hadis sahihtir, şu zayıftır" gibi laflar, fazlaca revaçta idi. Bir müddet
sonra, Türkiye'de İmam-Hatipli gençler ve Yüksek İslam Enstitülü talebe ve
hocaları arasında da bu iş kaynamaya başladı. Hadis İlmi hakkında ulu-orta
konuşanlar çoğaldı. Hadis İlminde ümmetin mu'temedi ve İlm-i Hadiste müte
hassıs ve dahi ve salahiyetli imam zatlar bile ta'n edilmeye cesaret gösterilecek
derecede ileri gidildi.

Evvela Arabistan'dan başlayıp gelen ve kaynağı da, eskide yaşamış bir kaç
katı ve şiddetli ve batta müteassıb bazı mubaddis zatlar olan bu kapkatı menfi
ve taşkın meslek, herşeye ve her muhterem ve kudsi eserlere de dil uzatmak
cesaretini göstermeye başladı. Bu arada, Üstad Bediüzzaman'ın Risale-i Nur
eserlerindeki hadis-i şeriflere de dil uzatıldı. 1943'lerdeki Denizli hapis hadise
sinde ve 1948'de Afyon hapsi ve mahkemesinde, bid'atkar, bazı yarını
hocaların ehl-i vukuf olarak verdikleri raporlarına sırtını dayayan savcıların,
Hazret-i Üstad Bediüzzaman'ın eserlerindeki hadis-i şeriflere itiraz ve dil
uzatma hadisesi ve Bediüzzaman'ın o ehl-i vukuflara ve mahkemeye karşı
verdiği müskit cevabları, bu işin ilki olmuştur.

Bu hadiseden hayli zaman sonra, Türkiye'de İmam-Hatip mekteblerinin ve
bilahare Yüksek İslam Enstitüleri veya İlahiyat Fakültelerinin açılmalarından
sonra, az üstte sözünü ettiğimiz Arabistan'daki hadis dedikodusu fırtınası
Türkiye'ye de tamamen sıçradı. Bilen bilmeyen herkes, ulu-orta hadislere ve
hadis İmamlarına, bilhassa Risale-i Nur'da kayıdlı hadis-i şeriflere dil uzat
mak cesaretinde bulunabildiler.

O Bediüzzaman ki; bütün ülema-i İslamca, bilhassa Osmanlı son devrinin
en büyük ülemasınca harika ve mevhibeli ilmi kudreti, zekası, feraseti ve de
hası ve bilhassa hadis ilmindeki külli vüsfiku müttefikan kabul edilmiş bir
allame-i asırdır, (1

Biz, elbetteki halkın ve (tabiri caiz ise) cahil ü cühelanın dedikoducu
ağızlarını tıkayacak durumunda değiliz. Amma hak ve hakikatı ortaya koy
maya da mecburuz. Bu hususta, yani dedikoducu vesveselere karşı ilmi birce
vab mahiyetinde olarak Risale-i Nur'lardaki hadis-i şeriflerin tahkik ve tahri
cini, Risale-i Nur Talebelerinden veya yakın dostlarından bir ülema hey'etinin
yapmasını hep bekledik. Hadis İlmiyle ziyade meşgul bazı alim zatlar bu nok
tada teşvik de edildi. Amma maalesef bir netice alınmadı.

!şin büyüklüğünü, ehemmiyetini ve çok da müşkilliğini müdrik olarak ne-

l Bu davanın doğruluğu ıçın Mufassal Tarihçe-i Hayat Kitabı sh 721-773'e bakmak kifayet
eder
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zim ve kabiliyetsızliğimle beraber bu işe girişmek mecburiyetinı hissettim. Az
üstte sözünu ettiğim 1969, 1970 ve sonra 1973'lerde Beyrut, Şam ve Mısır'da
kaldığım günlerde, hadis mevzuunda yapılmakta olan dedikoduları duyduğum
o günlerden itibaren, bu mes'elenin tahkıkinin merakına duştum. "Hadisin
sahihi nasıldır? Hangileridir? Sahih, niçin sahihdir? Zaifler hangilerıdir? Neye
binaen zayıftır? Mevzu' hadisler ne demektir? Niçin mevzudur? Ve şimdı halen
Kutüb-ü Sitte'nin dışında kalan ve sayıları hayli çok olan meşhur hadis kitap
larında mevzu' hadisler var mıdır? Varsa, neye binaendir? Hangileridir? Ve bu
arada Nur Risalelerinde bulunan hadisler, kaynak olarak hangi kitaplarda bu
lunmaktadır?" diye büyük bir merakla, o günden itibaren hadis kitaplarını ve
hadisleri çok derceden tefsirleri toplamaya başladım. İslam aleminde şimdiye
kadar tab' edilmiş ve piyasada bulunabilen hadis kitaplarından ve Kur'an tef
sirlerinden hemen hemen hepsini aldım, topladım. Uzun müddet çok dikkat ve
merakla tetebbuata koyuldum. Hadis usulü kaidelerini, cerh. na.kd ve ta'dil
usullerini, hadisin an'aneli sen'etlerini ve ravilerin hal ve durumlarını incele
yen usul ve metodlannı dinlemek üzere bir çok kitaba göz gezdirdim... Nihayet
kat'iyetle gördüm ve anladım ki: Hadisin sahihlik, hasenlik, zayıflık ve mevzu'
luk mertebelerini gösteren kaide ve kamın ve medar, yüzde dok.san dokuz
nisbetiyle, hadislerin senedlerindeki ravi olan insanların ahvaline göre değer
lendirilmiş ve ona bina edilmiştir. "! Amma burada şu hususu da ehemmiyetle
kaydetmek gerekir ki; hadis imamları, müdakkikleri ve nekkadları arasında
hadislerin mertebelerini tesbit işinde bir çok ihtilafları vaki' olmuştur. Üçu
dördü bir hadis için zaif demişse, altısı-yedisi ona sahih veya hasen mertebe
sini verebilmişler. Hal böyle olunca da, Muhaddislerce vaz' edilmiş olan kanun
ve kaideler, vahyden gelen Ahkam-ı Diniyenin kaideleri gibi yüzde yuz kat'i ve
muhkem olamadığından, zann-ı galibler üzerine bina edilmiş. hem o zanda da
her zaman muhaddisler arasında ittifak sağlanmamış olan kaideler olarak
meydana çıkmıştır. Bu dediklerimin isbatı ileride gelecektir.

Hem gördüm ki; hadis-i şeriflerin -hakikat olarak- mertebelerinin tesbit işi.
tahlil hususu, cerh ve ta'dil mes'elesi, Hicri 4. asrın sonuna kadar devam etmış
ve O zaman tamamlanmıştır. O tarihten bu yana yapılan tahliller, sadece es
kide yapılmışların üstünde bir çalışmadan ibaret olmuştur.

Şimdi, bu zamanda bir hadisin mertebesinı tesbit etmek isteyen bir kişinın
yapacağı iş, sadece ve sadece bizzat, hadislerın mertebelerinı öz kaynagından
görerek almış eski büyük muhaddis imamların -çoğu kere birbirine muhalıf
olan- görüşlerinı tesbit etme ameliyesı olacağını, o ise umumw1u dınJedikten
ve hususi seçim ve taraftarlık hissine mağlub olmadan, tek tek ht•psin ın
görüşlerini aym paralelde nazar-ı itibara aldıktan sonra, çoğunluk tarafı hangi
yanda ise, ona göre karara varabileceğinin zaruri olduğunu anladım. Amma

(*) Bakınız FI Esrar-ul Mertua Alıyy-ul Kaui sh 73
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maalesef, çoğu kimseler bu düstura müraat etmemiş ve halen de etmeyenler
çoktur. Ekseriya hususi karakter ve meşrebine veya his ve mesleğine uyan ta
rafı seçmişler. ( .., Ve bu noktadan dedikoduların kapısı fazlaca açılmıştır
diyebiliriz.

İşte, çok kısa ve fezlekeli bir tarzda işaret etmeye çalıştığımız noktaların
aydınlanabilmesi için, delilli ve isbatlı şekilde bir "temhid"; yani hazırlık ev
rakı tarzında bazı hususları ve onun ardından da, hadis ilmine ve usülüne mü
teallik bir kaç mes'eleyi arz etmeye çalışacağız. Tevfik ve hidayeti Cenab-ı
Allah'tan istiyoruz.

Abdülkadir BadıJlı

:* s}: ak

(**) Geniş bilgi için bukınız: Şerh-udl Manzumet-il Beykuniye sh 190-191



TEMHİD

Bu "Temhid"de, yani Hadis İlmi ve mes'eleleriyle alakadar hazırlık evrakı
mahiyetindeki şu kısımda, bize göre çok mühim noktaların tesbiti yapılacaktır.
Giriş bölümünde işaret edilmiş mes'elelerin yanı sıra, daha birçok umumi ve
hususi hal ve durumların hadis işlerine ne derece te'sir ettiklerinin izahının
isbatı yapılacaktır. Bunlar muayyen ve belli bir sıraya göre değil, müteferrik
olarak kaydedilecektir.

CERH VE TADİL USULÜ,
HADİSİN MERTEBELERİNİ TESBIT ETMEDE ESASTIR

Muhaddisler arasında mütedavil olan cerh, nakd ve ta'dil usulü, çok keskin
bir silah ve pek hassas bir ölçü aleti kabul edilmiştir. Bu usüllerin süzgecinden
geçirilmedik hiçbir şey, hiçbir hadis ve senedi kalmamış gibidir. Bilhassa
hadislerin senedlerine, ravilerin hal ve durumlarına ait olan hususlarda, adeta
ifrat derecede uygulanmış, kılı kırk yararcasına eleştiriler yapılmıştır ("I
Kur'an'dan sonra en sahih kitaplar olarak bütün ümmetçe kabul edilen Buhari
ve Müslim'in hadisleri hakkında da bu uygulama yapılmıştır. İmam-ı Bu
hari'nin hadis aldığı seksen küsur hocası hakkında ve Müslim'in 160 şeyhi
hakkında da kelam edilmiştir. "*"

Mezkür tahliller bir tahkik gereğidir ve son derece bir samimiyet ve İslam
dini hakkında çok yerinde olan bir titizliğin ifade ve nişanesidir. Amma müs
takim ve büyük muhaddisler her zaman cerh, tenkid ve ta'dil usulünü hep be
raberce götürmüşlerdir. Yani sadece menfi yönde tenkid etme değil, aynı za
manda tenkidde ifrat edenleri de i'tidal ve insafa getiren ve çağıran vazifesini
de yapmışlardır. Aşk-ı hak ve din muhabbeti adına yapılmış olan bu vazifeyi,
muhaddislerin cumhuru, yani mutlak ekseriyeti hakkıyla, garazsız ve taassub
suz olarak ifa etmişlerdir. Nasılki İbn-i Hacer-i Askalani bu noktada yani cer
hin yanında ta'dilin de her zaman bulunmasının lüzumu hususunda şöyle
demiştir "Eğer kendilerinden munkerden birşey rivayet edilmiş kimseleri hep

t*Y 'kod-ul Cevahır il Munile Zcbdi sh 14
{**1tcth-ul Bari Şerh-ı Sahih-ı Buhri 19
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zayıflar sınıfında dahil etsek, o zaman muhaddislerden hiçbirisi bu kayıddan
salim kalamaz." (Lisan-ül Mizan - İbn-i Hacer 2/308)

Böylece muhaddisin-i kiramın yaptıkları hizmet, yalnız ve yalnız İslam dini
ve hadis-i şerifleri telızib adına olduğu anlaşılmaktadır.

Amma bu arada çok az bazıları ise, tenkid işinde ziyade ileri gitmiş, ta'dil
yönüne adeta hiç iltifat etmemiş gibidirler. İşte bu gibi müfrit bazı insanların
inad ve taassubu, hadis alimlerini çok müşkil mevkide bırakmışlardır. Menfi
tenkid, bir çeşit tahrib olduğundan, tahrib ise kolay ve yayılması daha çabuk
olduğundan; İbn-i Hacer-i Askalani ve İmam-ı Suyuti gibi hadis muhakkikle
rini cevablar vermeye ve hadis usulünün ta'dil mekanizmasını çok işlettirmeye
hayli zorlamış ve bu sayede birçok hadis-i şeriflerin namusu haleldar olmaktan
kurtulmuş ve hedere gitmekten halas edilmiştir.

Bahsini ettiğimiz müfrit tenkidci grubun bir çoğunun, bilhassa imam ve ho
calarının bu ziyadesiyle cür'etkar tenkidlerinin sebebi, meslek taassubu
namına olduğu anlaşılmıştır. Meslek taassubu olunca da, başkasını dinleme
mek ve ehemmiyet vermemek haletini intac eder. Bu da, ilimde bir istibdat, bir
diktatörlük durumunu netice verir. Nitekim de vermiştir. Zirvedeki büyük
imamlarından benzeri haller zuhur edince, onların mültezim ve mukallidleri
artık ne hale girer kıyas edilsin.

EKOLLEŞEN BU GRUP

İslamın Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaat ülemasının cumhuruna karşı muhalefet
gösteren, bilhassa en başta İbn-i Teymiye'nin akide, fıkıh, hadis, tefsir ve ta
savvufun birçok mes'elelerinde ... Ve onun bir talebesi olan İbn-i Kayyım-ı
Cevzi'nin ise, bilhassa hadis usülünde bariz muhalefetleri artık İslam ale
minde kökleşmiş ve ekolleşmiş bir duruma gelmiştir. İslam alemi için, hiç de
hayırlı olmayan bu ekolün ürettiği muhalif fikirlerine karşı birçok eserler
yazılmış, cevablar verilmiştir. Dolayısıyla İslam'ın ittifakına, ittihadına bu
ekolün büyük zararları olmuştur diyebiliriz.

İşte bu ekolün cumhur-u ülemaya muhalif olan mesleğinin, Kur'an ve
hadislerin zahiri metin ve manaları üzerindeki taassub ve inadları icabı
olarak; velayet, keramet ve maneviyat gibi hususlara dair olan herşeye, her
mes'eleye, hatta sahih hadislere de ilişmek ve onda zedeleyici bir gedik
bulmak, hiç olmazsa kendi mesleklerinin anlayışına göre yorumlamak vaziyeti
içine girmişlerdir. Tabii bu hal ile bunlar hakiki istikametli düşünceden çoğu
mes'elelerde uzaklaşmışlardır.

Bu mes'elede bir iki misal arzedeceğim:
. 1- İbn-i Kayy ım-ı Cevzi'nin "El-Beyan Fi-Aksamil-Kur'an" Mukaddemesinde
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Fatiha-i Şerife'nin odÜaJI , "le ,"3I "s tefsirinde mağddb ve~ ~ , ,

dallinin manasını, ümmet-i İslamiyenin en salih, en mübarek, en takvalı, en
basiretli, en seçkin taifesi olan evliyaya tatbik ve teşmil etmesidir.

2- İbn-i Teymiye'nin evliya hakkında, hususuyla Muhyiddin-i Arabi
hak.kında ileri sürdüğü tekfir ve tadlil iddialarını tazammun eden kitab
larından kat'-ı nazar.. velayeti inkarının tipik bir nümunesi olarak: Hazret-i
Ömer'in minber üstünde, İran tarafında bir aylık mesafede harbeden kuman-
danı Sariye'ye: J"JI "»JI a,L, L deyip, ve Hazret-i Sariye'nin bu sözü
işitip, sevk-ül ceyş noktasında muvaffak olmasına sebebiyet vermiş olan sahih
hadiseyi, İbn-i Teymiye onu, Hazret-i Ömer'in velayet ve kerametine hamlet
mesi yerine, "Cinniler o sesi Sariye'ye işittirmiş olabilirler" demiş. (El
Makasıd-ül Hasene - İmam-ı Sahavi sh: 474)

İşte bu iki nümunede görüldüğü üzere, bu ekolün en üst seviyedeki imam
larında ilmen ve akideten şu galat-ı his durumu varken, istikametli düşün
meleri ve müstakimane hüküm vermeleri mümkün olmamaktadır.

3- Mezkur ekolün bu zamanda mukallid bir çömezliğini deruhte ettiğini
göstermeye kalkışan, amma hiç de onu beceremeyen Şamh Nasırüddin-i
Elbani, hiç hakkı ve haddi olmadığı halde, İmam-ı Celaleddin-i Suyütr'nin "El
Cami-üs Sagir" eserini, sahih, zaif ve mevzu' hadisler deyip birbirinden
ayırarak, ayrı ayn bölümler halinde neşretmesi mes'elesini ve onun
Mukaddemesinde başta İmam-ı Suyüti'ye ve Suyüti'nin hem-asrı olan allame
Abdurrauf El-Menavi'ye karşı çok haksızca dil uzatmaları hususunu bir yana
bırakıyoruz. Sadece "Sahih-ül Cami-üs Sagir" diye adlandırdığı kısmın birinci
cildinin mukaddemesi sh: 29'da; meşhur allame eski Beyrut müftüsü,
Resulullah aşıkı Şeyh Yusuf-u Nebhani'nin, Suyuti Hazretlerinin "El-Cami-üs
Sagir" eseriyle, yine Suyuti'nin bilahare yazdığı "Ziyadat-ül Cami-is Sagir"
eserini birbirine katarak, ismine de "El-Feth-ül Kebir Bi-Zamm-iz Ziyadati ila
Cami-is Sagir" ismini koyduğu bu eserin mukaddemesinin nihayetinde şu
gelecek duasını, bakınız bu şahıs mezkur ekol hesabına nasıl tenkid ettiğini
görünüz:

Türkçe manası: "Büyük olan Allah, Arş-ı Kerimin Rabbinden niyazım odur
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ki; kendi Rauf ve Rahim olan Peygamberinin (A.S.M.) hürmetine bu kitabımı
menfaatlı kıla. Onun iki aslını menfaath kıldığı gibi .. ve beni, müellifi ile bera
ber, kendi yanında ve Seyyid-ül Mürselin olan Nebisinin yanında makbullerin
zümresinde haşreyleye .. ve benden ve onun müellifi olan El-Hafız Es-Su
yuti'den bunu kabul eyleye .. ve hayra giden yolu bana ve müellifine asan
d ,,e e ...

İşte gayet makbul, gayet samimi ve son derece hakikatlı olan bu duayı, bir
saat tamircisi veya bir kunduracı olan Nasirüddin-i Elbani nasıl cahilane ve
yersiz bir cesaretle ve mezkur ekolün taassubu hesabına ne derece mütecavi
zane iliştiğini göstereceğiz. Şöyle ki:

2 , * • •
Evvela duanın başındaki +yI +"!l + •le ibaresinin üstüne bazı

şeyler söylemek için, yani: "Rauf ve Rahim ancak Allah'tır, bu sıfatları
başkasına vermek şirktir" demeye niyetlenerek üstüne dipnot işaretini koy
muş. Fakat sonra herhalde, Tevbe Süresi'nin sonunda Peygamber'in (A.S.M.)

vasfında gelen ">, s, uü,)U "sfe "a> ayeti hatırına gelmiş,
h••

tecavüzden vazgeçmiş. Sonra o dua ve niyazın
&'1 .433- 3 fi- 3,33133 "U &ly & U333

e « ede « a ee e

bölümüne dipnot işareti koymuş, alttaki dipnotta tecavüzünü şöyle başlat
mıştır: "Efendim, şu tevessül, yani; Allah'a ulaşmak için vesile ittihaz etme,
gayr-ı meşru'dur," Yani, ona göre dine mugayirdir.

Neden? Çünki duada: "Beni ve müellifini kendi yanında ve Peygamberlerin
Efendisi olan Nebisi yanında makbul olan zümre içinde haşreyle!" demiş.
Bunu, Elbani Efendi, kendi hakikatsız akidesine göre bir çeşit şirk saymış. El
baninin bu akidesine göre; "Lailahe İllallah" deyip, "Muhammedürresulullah"
dememek icab eder. Çünki Peygamber'in adını Allah'ın adı yanına getirmiş
oluyoruz.

Elbani bir de şunu ekliyor: "Burada Peygamber (A.S.M.) dua sahibine sora
cak: "Beni Allah'la şerik mi itikad ediyorsun?"

Elbani Efendi, bu iddialarının delili olarak da, İbn-i Teymiye'nin bir ki
tabıyla, kendisinin münasebetsizliklerden ibaret olan bir kitabını me'haz gös
teriyor.

İşte şu nümuneler gibi, hadis usulü hakkında, İslamın akidesi, fıkıh ve
şeriatı hakkındaki mezkur ekolün varid olmuş yüzlerce kabih ve gülünç iddi
alarını burada sıralamak mümkündür. Lakin "Arife işaret kafidir" diyerek, bu
üç nümune ile iktifa etmek istiyor ve diyoruz ki:

"Bu ekolün ve mukallidlerinin İslami ilimlerde, bilhassa hadis usulü ilmin-
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de yüzde yetmiş nisbetiyle sözleri makbul değil, görüşleri müstakim değil,
hükümleri doğru değildir. Zira, meslek taassubu bu ekolde hükümrandır...

TAHKİKVE HAKİKAT
Bir çok ilimlerde, bilhassa münakaşa götüren mevzularda olduğu gibi,

hadis ilminde de tahkik makamıyla, hakikat mertebesi ayrı ayrıdırlar. Tahkik
işi, bilhassa hadis ilminin gerektirdiği gibi derinlemesine incelemeyi yapan bir
ilimdir. Bu iş, filhakika büyük ve külli dirayet ve kabiliyet isteyen ve son de
rece insafve hakperestlik ve adaleti iktiza eden bir hususdur. Hatta bunlardan
da öte, Allah'ın ihsanı ve mevhibesi bir iştir. Zira hadisi tahkik eylerken, sırf
Din-i İslam adına, Resulullah namına, taassub ve iltizamlardan uzak olarak,
hakikatın rehberliğinde yapılması gereken bir emirdir.

İşte bu vasıftaki tahkik vazifesini yapmış olan gerçek muhakkik muhaddis
ler, kamil veli, büyük allameler olan Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi, Da
rekutni, İbn-i Hibban, Hakim-i Nisabori, İbn-is Salah, Zeyneddin-i Iraki, İbn
ül Hacer ve Suyuti gibi zatlardır. Elhak bu zatlar, o vazifeyi tam tamına ve ta
mamıyla; cerh ve ta'dil ölçülerini havf ve recanın içerisinde, insaf ve adalet ve
hakperestlik dairesinde bihakkın yapmışlardır. İslam ümmeti ve müslüman
dünyası bu zatlara ebediyen minnettar ve müteşekkirdir.

İşte, isimleri verilen hadis ilminin dahi allame nakkadleri gibi, Ehl-i
Sünnet Ve-l Cemaatın mutlak ekseriyetini teşkil eden, bilhassa hadis
alimlerinin yol ve usülleri, arzettiğimiz tarzda olduğuna şüphe yoktur. Yani,
sadece hadisin mertebelerini beyan sadedinde, cerh ve ta'dil ilminin
gerektirdiği usülleri uyguladıktan ve mertebesini ve durumunu beyan ettikten
sonra, onu mertebe ve makamında ve yine bir hadis-i şerif olarak bırakırlar.
Müttefekun-aleyh ve kesin şekilde mevzu' değilse, yani mevzuluğu ayan-beyan
aşikare değilse, za'fiyeti hangi derece ve mertebede olursa olsun, yine de onu
hadis olarak kabul etmiş ve alıp muhafaza etmişlerdir. Bu davaya delil ise, bu
gün meydandaki yüzden fazla kaynak olan hadis kitaplarındaki hadislerdir.
Bu kitaplar, bin küsur seneden beri tedavüldedirler. Bütün Muhaddisinler, bu
kitapların içerisindeki hadislerin mertebelerini beyan etmekle beraber,
umumunu hadis olarak kabul etmiş ve muhafaza ederek yerinde bırakmış
olmalarıdır.

HAKİKAT MAKAMI

Tahkik işi bittikten ve cerh ve ta'dilin hay-u huyu sona erdikten sonra,
hadisin mertebeleri, senetleri itibariyle mekan ve makamlarında sabit kalmış
lardır. Öyle olması da icab eder. Lakin maalesef görmekteyiz ki; bazı nadan ve
behresizler, sanki hadisin cerh ve ta'dil işi, tahkik ve tanzim hususu bitmemiş
gibi, hala mes'eleyi tartışma sahasına çekmek ve orada; şu oturmuş nur-u



216 RİSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

hikmet saçan hadis-i şerifleri adeta bulandırmak, şüphelendirmek ve yeniden
cerh ve nakdın toz ve dumanıyla bulandırmak istiyor gibidirler. Bu, görünüşte
bir hadis hizmeti gibidir. Anıma hayır! "Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer
zehir döker" hakikatı gibi, eski hadis imamları ve kudsi hameleleri bir
mecburiyet karşısında muvakkat bir zaman için, hadisin silkindirilip evham
gubarlarından temizlenmesi maksadıyla, cerh ve ta'dilin sahasında tutmuş
lardır. O iş bittikten sonra da, getirip onu layık olduğu mevkiine koymuşlardır.
Yani, hakka ve dine hizmet etmişlerdir. Arı gibi bal akıtmışlardır. Amma
şimdikiler ise, tam maksadın tersine olarak; halledilmiş, tasaffi etmiş olan
hadis ilmini, hiçbir maslahat yokken, safa ve nur sahrasından alıp, zulmetli
evham sahasına çekmek istiyorlar. Tabiri caiz ise, adeta yılan gibi zehir
kusmak istiyor gibidirler.

Bakarsın hoca efendi veya vaiz bey camiin vaiz kürsüsünde vaaz ederken,
avam halka hadisin mertebelerinden söz ederler. Yahut ulu-orta heryerde
bunu bir ilimfuruşluk tarzında izhar ederler. Halbuki onların bahsettiği husus,
hadis ilmine aşina olan ülema arasında, icab ettiği zaman medar-ı bahis olabi
lecek bir husustur. Vaiz efendi vaaz ederken, okuduğu bir hadis-i şerif için
"Efendim bu zaif bir hadistir" dediği zaman ve fakat hadis ilmindeki "zaif"
ıstılahın ı ve manasını söylemediği vakit, zaifliğin ne olduğunu bilmeyen müs
lüman avam halk elbette şüpheye düşecek. Islamın emirlerini iltizamda,
nehiylerinden de kaçmakta gevşek davranacak. Herşeye bir nevi şüpheli
bakacak ve saire ...

Hadis hususunda hakikat makamından muradımız budur ki: "Hadis-i
Şeriflerin makam ve mertebeleri, ta bin sene evvel tesbit edilmiş ve bu iş artık
halledilmiş ve bitmiştir" demek istiyoruz. Mevcud umum hadisler, yani yüze
baliğ kaynak hadis kitablarındaki yekün hadis-i şerifler, senetleri ve rivayet
yollarıyla, umumiyetle üç makanı ve mertebede bulunurlar. Bunlar: Sahih ha
disler, Hasen hadisler ve Zaif hadisler. Amma her hepsi de hadis-i şeriftirler.
Hepsine karşı da hürmet ve ihtiram vacib ve lazımdır.

Nitekim İslam ülemasının ehl-i hakikat olan alimleri de, Şeriat-ı İslamiye
ve umuma bakan fıkıh dışındaki bütün mes'elelerde bilatereddüt seneden en

J 'zaif hadisleri bile istimal etmişler, amel etmişler ve hırz-ı can edip hürmet
etmışlerdır. Böylesi hakikat makamında, hadislerin senetleri üstünde yapılmış
tartışmalara göre değil, ifade ettikleri manalara göre değerlendirmişlerdir.
Hadisın cerh ve ta'dil ameliyesinden sonra, makamları tesbit edilip yerlerine
kam edildıkten sonra, bir çok ülema, artık o hadisin senedinin durumuna
bakmadan, senetsiz olarak kitaplarında hiç tereddüt etmeden dercetmişlerdir.
Mesela, Şeyh Abdülkadir-i Geylani, Mevlana Celaleddin-i Rumi, İmam-ı Gazali
ve İmam-ı Rabbani gıbı zatlar. Bir kısmı da, hadisleri kitaplarına dercederken
cerh ve ta'dil men'elesini zikretmeden, onun senediyle birlikte kaydetmişlerdir
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AKIL İLE HADİSE YAKLAŞIM
Hadisin mertebesini tesbit hususunda, yani rivayet ve senedindeki insan

ların hallerini değerlendirme mes'elesinde, onu ölçme. tabiri caiz ise. ayarını
belirleme işinde, tek alet ve kıstas vardır. O da cerh, nakd ve ta'dil aletidir.
Eğer akıl ile hadisin senedindeki ravilerin hal ve durumlarını tesbitten ibaret
olan o ölçüye bakıyor, değerlendiriyor ve ona göre hüküm ediyorsa ve o akıJ da
gerçek akıl ise; o zaman akıl ile hadise yaklaşım mümkün olur denilir.

Akıl ile hadise yaklaşımın ikinci bir imkan yolu daha vardır ki, o da şudur;
müstaid bir filim, Kur'anın her tarafına vakıf ise ve O'nun bütün işarat ve nük
telerine ıttılaı varsa ve İslamın hakikatlarını ve hadis-i şeriflerdeki hikmet ve
manaların birbirleriyle olan münasebet ve ittisal yollarını kavramış ise, odu
rumda Kur'anın ve sair Ehadis-i Sahihanın manalarına ve hükümlerine zıd ve
mugayir birşey gördüğü zaman, diyebilir ki: "Bu sözün hadis-i Nebevi ol
masında şüphe vardır." Zaten bu mevzuda şöyle dikteli ve kanunlu bir hadis-i
şerif de vardır ki:
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Bu hadis-i şerif birkaç değişik lafız ve rivayetlerle gelmiştir. Her ne kadar
bazı muhaddislerce bu hadis-i şerif zaif görülmüş, hatta bazılarına göre mevzu
hık mertebesinde olduğu ileri sürülmüşse de, diğer çoğunluk tarafa göre
makbul addedilmiştir. Hem buna yakın lafızlarla gelmiş başka hadisler de
vardır.

Türkçe meali: "Benden olduğu söylenen bir hadis-i şerifi işittiğinizde onu
Kur'anla karşılaştırınız, eğer muvafık gelirse benim sözümdür. Yoksa değil
dir."

Arzettiğimiz gibi, her ne kadar bazı muhaddisler bu hadis-i şerife ilişmiş
lerse de, amma tatbikatta görüyoruz ki; birçok ahvalde ona müracaat etmeden
de yapamamış ve edememişlerdir. Nümuneler istiyorsanız, en kolayı, İmam-ı
Sahavi'nin "El-Makasıd-ül Hasene" kitabına, Aclüni'nin "Keşf-ü! Hafa" eserine
ve Aliyy-ül Kari'nin "El-Esrar-ül Merfua" kitabına bakabilirsiniz.

Mezkür iki yol dışında, hadis-i şerifin manalarının doğruluk derecesini ölç
mek hususunda başka hiçbir yol yoktur. Yoktur amma yine de görüyoruz ki,
alim ve muhaddis ismi altındaki bazı şahıslar, kendi akılsız akıllarını herşeye
mühendis, her mes'eleye ölçü ve adeta Nübüvvet ve Risalete miyar kabul etmiş
kişiler, birçok Sahih hadislerde; "Efendim bunu akıl kabul etmez!" diyerek,
hadisin namusunu haleldar etmeye çalışmlşlar. Bu iş, eskide olduğu gibi,
asrımızda daha çok görülmektedir. Misal isterseniz, İmam-ı Suyüti'nin "El-
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Hasais-ül Kübra" eserini sözde tahkik eden muhakkikin şarlatanlıklarına
bakılabilir.

Evet, birçok hadislerde: "Her devenin sırtında bir şeytan vardır" (") de
nilmiş. Veya; "Deve şeytandan halkolunmuş." denmiş. İşte bu hadisler ise, her
cihetle sahihtirler. Şimdi birisi akılcılığıyla hadisin mana ve medlülünü, teşbih
kaziyesini ve sairesini düşünüp nazara almadan ona itiraz etse, elbette o akıl
hezeyanlı, maskara bir akıl olması lazımdır.

Keza başka bir hadis-i şerifte: "Güneş şeytanın boynuzları arasından doğar"
denilmiş ... Yahutta: "Küfrün başı şu tarafta, yani şeytanın boynuzu olan
güneşin doğduğu cihettedir" diye ferman etmiş. ı••ı

SÜPERLİLİK SEVDASI
Hadise akıl ile yaklaşımın bir başka tarzı da süper olma sevdasına kapıl

madır. Asrımızda biraz zeki olan hocalar, günlük moda halini alan ve din
adamları sınıfında hayli revaç bulan asrilik fikir ve zihniyetine maddi akılcılık
rüzgarına kapılmak sevdası hakimdir. Yani, her asırda olduğu gibi bugün de
bilhassa Arab dünyasında umumileşen süper hoca olma, adından bahsedilme
modasına kapılmak istidadı gösteriliyor. Yani maneviyat ve imanla, takva ve
amel-i salihle inkişaf etmemiş olan akıllarıyla, hariçten gelen felsefi sual ve iti
razlara, maddilik içinde çırpınan akılcılıklarıyla cevab bulamayan bu adamlar,
birçok İslami ve hadise aid mes'elelere itiraz ederler. Ak:ıJlarının kavraya
madığı sahih hadisleri bile, en ufak bir şüphe ile evvela za'fiyet ile, sonra da
mevzulukla şaibelendirmeye çalışırlar. Bu davanın birçok örneklerini verebili
riz. Amma bazı şahısların isimlerinden ve kitaplarından söz edilmesi mecburi
yeti olacağından, detayına inmek istemiyoruz.

Evet, İslam dini, aklı muteber saymış. Hatta usôlüddin ilminin bir kaidesi
olan: "Akıl ile nakil birbiriyle muaraza ettikleri vakit, akıl asıl itibar olunur.
Nakil ise te'vil olunur." diye pek mühim ve esaslı hüküm vermiştir. Lakin ey
birader, o akıl, senin ve benim gibilerin aklı değildir. Belki içtihad derecesine
çıkan külli marifet sahihlerinin ve nurani basiret erbabının akıllarıdır. Ve
böyle olan akıl ise, kendisine uygun gelmeyen bir mes'eleyi ve bir hadisi inkar
değil, ancak te'vil ve tefsir ederler. Amma zamanımızın süper olma hevesi
peşindeki bazı çocuk hocalar, asriliğin bir modası olan herşeye itiraz etme, ha
dis-i şerifleri çok tenkid, hatta inkar etme yolunu seçmişler. Ta ki denilsin:

(*) Müstedrek-ül Hakim 1/444; Müsned-ül Firdevs 3/60; El-Feth-ül Kebir 1/269 ve 2/232:
Mccma-üz Zevaid 10/131

(**) sahih-i Buhari 9/67; Sahih-i Müslim 4/2229; EI-Feth-ül Kebir 1/128 (lbn-i Hanbcl, Daremi
ve Müstedrek ten naklen); E1-Musannel' - San'ani 11/463; Müsned-i Firdevs 2/377 ve hakeza sa~ıhin
sahihleri.. .
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"Falanca hoca bir çok hadislere itiraz edip kabul etmiyor ve onlara mevzu'dur
diyor!" denilsin diye ... Her ne ise, bu mevzuya az ilerde "Hadis İlmi Bö
lümü"nde tekrar temas edeceğimizden burada bu kadarıyla iktifa ediyoruz.

BİD'AT MUARIZI BİD'ATÇILAR
Zamanımızın bir modası da, köklü ve kökleşmiş ve müslümanların adeta

fıtri adetleri olmuş birçok mübarek iş ve hususlara bid'at kulpunu takmak he
vesidir. Yani, güya din adına bazı insanlar, bid'atlara karşı mücadele ediyorum
diye, bid'atların daha büyüğünü yaparlar. Hatta onun en fahişini icra ederler.
Yani, böylesi bir mesleği alanlardan bazıları, İslam dininin Kur'an'dan sonra
en büyük direği olan Sünnet ve hadisi, meslekleri namına kırpa kırpa bir kuşa
benzetmek hevesindedirler. İslamın her çeşit mes'elesini içine alan hadis-i
şerifler, tabii böyle sağından, solundan kırpılmaya başlanınca, hariçten İslama
girmek istiyen binbir türlü bid'atlara kapıların açıldığının belkide farkında bile
olmazlar. Hem İslamın kainat şumül ihatadarlığını ve deryalar kadar vasi' ve
enginliğini daralttıklarını ve sathileştirdiklerinin farkına da varmazlar.

Bu davanın tipik bir misali:

Ben, 1971 senesinde Şam'da bir kitabın tab'ı için bulunduğum sırada, mu
haddislik taslayan Nasirüddin-i Elbani'nin bir kitabı forma-forma tab'edilip
dağıtılıyordu. Bu kitab, eskide zahirperest bid'atçı bazı şahısların kitapların
dan derlenip, bid'at kalıntılarını neşrediyordu. Kitabımı tab'ettirdiğim matbaa
da bu kitap da basılıyordu. Bu kitabın müşterileri, çıkan formaları kapmak
için iki üç günde bir, matbaanın kapısı önünde kuyruklar oluşturuyorlardı.
Dikkat ediyordum, kuyruğa giren müşterilerin ekserisi, yarı çıplak, mini etekli
hanımlardı. Sebebini araştırdım, Elbani denilen adam, birçok sahih hadislere
mevzuluk damgasını vurduğu için... Yani, asriliği ve bid'atkarlığı reddeden,
takbih eden ve bunlara karşı sed olan bir çok ehadis-i sahihayı mevzulukla
şüphelendirdiği için bu müşterileri bulmuş oluyordu. Sonra bu adamı Şam
ülemasının büyüklerinden sordum, hepsi bizardı ondan ... Hatta bazılarına
göre, adamın arkasında bir gizli masonluk teşkilatının varlığından söz
ediliyordu.

Elbani'nin kitabı neşredildikten sonra, Şam'a Hindistan'dan bir ülema
hey'eti gelmiş, Şam ülemasına sormuşlar: "Bu adama cevab verecek alimleriniz
kalmadı mı? Zira herkesin gözü önünde, Sahih hadislere bile mevzuluk
şaibesini takmak istiyor." demişler. Nitekim Hindistan ülemasından meşhur
muhaddis Habiburrahman El-A'zami, Elbani'nin bütün yazdıklarını ele aldı ve
yüzler yanlış ve hatalarını buldu, yüzüne çarptı ve onun kitaplarını -içindeki
hadis-i şerifler hariç kalmak şartıyla- adeta paçavraya çevirdi.
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Bilahare Medine'de, Seyyid Abdullah El-Haşimi "" namında bir muhaddis
ehl-i sünnet alimiyle görüştüğümde, ona Elbani'nin durumunu sordum. Guldu:
"Bu adam kim, hadis ilmi kim?" dedi ve "İbn-ül Cevzi gibi hafız ve dahi adam
larn beceremedikleri ve pek çok hataya düştükleri bir mevzuda, bu adamın ya
taklitçilik, ya da belki maksadlı bir sinsilik plim ve hevesiyle giriştiği iş,
bid'atkarlık ve tahribden başka birşey olamaz. Elbani gibi cahil bir adamın,
sahih hadislerine mevzu' diye ittiham ettiği zatlar, o kadar yüksek ve o kadar
celildirler ki; bunun değil akıl ve ilmi, hayali ve rüyası dahi damenlerine
erişemez." demişti.

Bahsini ettiğimiz Elbani namındaki şahıs ve hadis-i şerif kırımı teşebbüsü.
ilk başlarda hadisin yok olmasını ve azalmasını istiyen bazı bid'atçı gnıblar
arasında revaç buldu ise de, hakiki ve samimi ve hadis ilmine gerçek aşina
ülema arasında kötü nümune olarak gösterildi. Hatta Vehhabiler dahi onu iç
lerinden kovdular. Müdakkik bazı ehl-i ilim tarafından ona reddiyeler yazıldı.
Mesela Katar'dan bir hadis doktoru "Tahzir-ül Müslim Fil-Elbaniyy-i Ala Sa
hih-i Müslim" ve Ürdün'de tab'edilen Hasan bin Ali Sakkaf'ın "Tenakuzat-ül
Elbani" adındaki kitabı ve Hindistan'ın yetiştirdiği ender hadis alimlerinden
meşhur Habiburrahman El-A'zami'nin "El-Elbaniyyü Şüzüzuhü ve Ahtauhü"
adındaki risale ve kitapları, onun yüzlerce hatalarını isbat ederek paçavraya
çevirdiler.

ZA1F HADİSİ MEVZULUKLA İLTİBAS EDENLER
İslam aleminin bazı hocalarında ve bir de bizim Türkiye'deki süper olma

heveslisi bazı alimlerimizde, seneden zaif olan bazı hadisleri, adeta
mevzulukla karıştırırcasına, şuursuzca ilişmeler vaki' olmaktadır.

Mesela: Yemekten önce tuzla başlamak ve tuzla bitirmek, sünnettir diye,
İmam-ı Gazali, meşhur Hakim-i Tirmizi ve 12 mezhebden birinin imamı
meşhur-u alem olan fakih Ebu-l Leys Es-Semerkandi ve sözü hüccet meşhur
Molla Halil El-Esardi gibi büyük muhaddis ve muhakkik alimler kitaplarında
kaydetmişlerdir. Bunu elbetteki kendi kafalarına göre değil, bazı ehadis-i
şerifeye dayandırmışlardır. Amma bu mevzudaki hadisler, senedi Zaif hadis
lermiş. Kitaplarında bunu kaydedenler dahi bunu biliyorlar. Aynı zamanda
Kütüb-ü Sitte'den olan İbn-i Mace'nin de seneden zaif olan hadislerindendir.
Hem ayn ayrı tariklerle gelen tuz ile ilgili hadislerin hepsi de seneden zaif de
olsalar, birbirini takviye eden zaiflerdir. Mevzu ise, adab-ı Nebeviyeden müs-

(*) Seyyid Abdullah EI-Haşimi EI-Yemani ismindeki zat, çok muhterem muhakkik hır hadis
ülimı idi. Eskide yazılmış birçok mühım hadis kitaplarını tensık, tahkık ve tashıh edıp tab' ettiren hır
zattır Mesela: 14 meşhur hadis kitaplarının hadislerıni ıhuva eden "Cem'-ul Fevad Mı Cami-il
Usul - Muhammed bin Süleyman EI-Mağribi" kthını ve "EI-Münteku - Ihn-ı Carud" eserını ve
"Ukud-ül Cevahir-ıl Munite - Imam-ı A'zam' kitabı gıbı çok kitapları neşrettı
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tehab olan bir husustur. Yani Şeriat ve ibadete taalluk eden bir husus değil,
hayat adabından bir çeşit tıbb-ı Nebeviyi işmam eden, ihtiyara bağlı bir iştir.
Onu tatbik etmek ve etmemekte mecburi bir emir yoktur. Buna uymayan bir
sünneti terketmiş sayılmadığı gibi, ona uyan ise, Peygamberini hatırlayarak
en azından bir sevab ve sıhhat-ı hayatında herhalde bir menfaat görür. İşte
mes'ele bu iken; diyelim, ami bir adam, bunu saflığından açıkça ve bir çeşit ri
yalı şekilde yaparsa da, onu Mevlana Cami gibi lütuf içinde güzelce ikaz etmek
gerekir. Yani: "Kardeşim senin bu hareketin, istiskale sebeb oluyor. Hem bu,
ibadete taalluk eden kuvvetli sünnetler kabilinden değildir. Belki adet ve
adaba taalluk eden istihbabi ve ihtiyari bir sünnet olup, hususi ve şahsidir.
Sen evvela ibadete bakan müekked sünnetleri yerine getirdikten ve en başta
da farzlarını noksansız ifa ettikten sonra, bu gibi adaba dair müstehabları da
hususi olarak yapman iyi olur." tarzında irşad edilmelidir.

Lakin, hoca ve vaiz efendi öyle yapmıyor, kızıyor ve bağırıyor:"Bu bir sünnet
değildir, buna dair gelen hadis zaiftir. O, Peygamberin sünneti değil, İmam-ı
Gazalinin sünnetidir." diyor ve akılcılığıyla d.a tuzun bazı insanlarda yaptığı
tıbbi zararları iddiasına destek yapıyor. Yani açıkçası seneden zaif olan hadis-i
şerifin, zımnen mevzuluğunu iddia ediyor.

Bu hoca efendi, kendi akılcağızım ve hususi his ve meşrebini, bazı kimsele
rin, dinin umumi ve cihan-şümül tefakkuhunda nasibi olmayan zahirperestlik
mesleklerine uydura dursun ve o yolda yürümesine de devam etsin, biz gelelim,
tuz ni'metinin dünyadaki canlıların mutlak ekseriyetinin bilhassa insanların
hayatında ne kadar kıymetli ve büyük bir ni'met olduğunu ve ni'metlerin
lezzetlerini ölçmeye, tatlarını almaya mahsus bir mizan tarzında olduğu
hakkındaki durumuna bakalım. Tuz ni'metinin büyüklük ve umumiliğini an
latmaya gerek yoktur. Şayet bazı yaşlı, hasta, tansiyonu yüksek insanlarda
veya midesi ve karaciğeri hastalıklı kimselerde tuzun zararlı olduğu tebeyyün
etmiş olsa da, elbetteki umumi ni'metiyet kaidesini bozmadığı ve tuzun tıbben
ni'metiyet cihetini zedelemediği ve iştihayı açan ve dolayısıyla hazma vesile
olan, hazım ile de şifayı netice veren mübarek tuzun umumi olarak tıbbi fay
dadarlığını ihlal etmediğini de hatırlatmaya gerek yoktur.

Evet, tuzun sayılan birçok ni'metiyet tarafları ve bedene menfaat cihetle
rinden bir-iki tanesi ekser insanlarda görülmesiyle; manası ve hakikatı itiba
riyle, bu mevzudaki ehadis-i şerife, bir kere değil, yüz kere seneden zaif de
olsalar, yine de manası sahihin sahihidir denilir.

Acaba, senediyle ve manasıyla sahihin sahihi olan birçok hadis-i şeriflerde,
balı adeta her derdin dermanı, her hastalığın şifası olarak bildirdiği, İslam
doktorları birçok zatlar da bunu tıb noktasında keşfettikleri halde; ateşli,
hummalı hastalıklarda, balın zararlı olacağını da kaydetmişlerdir. Elbette ha
dis-i şeriflerde ve Kur'anın işaretinde balın şifa kaynağı olduğu ve ekseriyete
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bakan kaide ile ele alınmış. bır-iki şaz hastalıkta aksı müşahede edilse de, ka
ideye zarar olmaz.

Getirdiğimiz tuz mısali ile, burada onu müdafaa için elbette değildir Oou
mevzuumuza bir misal olarak getirdik. Bizim bu misal ile gayemiz şudur ki:
Ehadis-i şerifenin seneden sahih alanlan olsun, zaifleri olsun, sırf akıl ile ve
bazı maddi ölçüler ile onu tartmaya tevessül etmek, bilhassa dinin umumi te
fakkuhunda rusüh-u tammı olmayan akıllar ile hadis-i şeriflere yaklaşım gös
termek bir çeşit hamakatlı gabavettir, belki fesadı netice veren ve mizansız
hıkla hürmet müvazenelerini sarsan bir davranıştır diye bir hatırlatmayı
lüzumlu gördüğümüz için kaydedildi.

Mevzumuzun bir misali de: Zaman zaman Türkiye televizyonlarında
diyanetin yetkili hocaları tarafından yapılan bazı röportajları veya dini
konuşmalarında; Kur'anın işaretlerinde ve sahih hadislerin sarahatlarında
mevcud ve bütün Islam üleması, başta Sahabe ve Tabiinler olmak üzere İslam
ümmetinin kabul ettiği manevi şifa haki.katını kökten inkar etmek durumu
görülmüş ve görülmektedir.

Başta Sahih-i Buhari olmak üzere bütün sahih hadis kitaplarında "Bab-ür
Raky" diye, Kur'anın ayetlerinden maddi hastalıkların manevi şifalarıru ve
yollarım bildiren sahih hadisler olduğu halde,1•1 ..Dinde böyle birşey yoktur!"
diye bir mollalık taslanırlar. Şahıslar kendi aleminde, hususi anlayışında böyle
bir inkarı taşıyabilirler. Amma koskoca T.C. Diyanet 1şlerini temsil eden bir
daırenin temsilcisi sıfatıyla, umum aleme karşı bu aşikar cehalet ilanı, buyuk
bir talihsizlik addedilmiştir.

Evet hiçbir alim ve gerçek mü'min; son zamanlarda. bilhassa avam halkın
içinde orada-burada bazı cahil-cühelanın halkı kandırarak, para dolabı için
"muska" yapmasına fetva vermez ve razı olmaz, destek veremez, hoş da göre
mez. Amma bu durumu takbih ediyorum diye, dinde aslı vur olan bir hakikatı
da düpedüz inkar etmek, o kötülük kadar kötülüktür. Maddi asrın, maddepe
rest insanlarının keyifleri hesabına ve onlara bir çeşit rüşvet tarzında olarak;
doğrudan doğruya Resulullah'tan mervi ve samimi bir imanın tereşşuhu olan
mezkur hakikab inkar ile heder etmek, büyük bir cehalettir. Her ne ise ...

Evet İslam dini sihri, kehaneti, falcılığı ve cinlerin haberlerine inanmak
gibi durumları haram kılmış, yasak etmiş ve hatta bu gibi şeylere inanmayı
kufür kadar büyük günah saymıştı. Amma Kur'an'ın şifa ve tılsım dualarını
ise, kabul etmiş ve güzel görmüştür. Nitekim İslam alimlerinden büyuk
bazıları, hususi şekilde havas ve tılsım ilmiyle meşgul olmuş ve eserler
bırakmıştır

("J Sabih-ı Buharı 3/I2I ve 133. Sahih-ı Muslım 4/1724, 1728 ve 2015 sahtelerine bakılahhr
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Evet İslam dini, maddi tıbbı ve tababeti, ilaç ve tedaviyi teşvik etmiş, güzel
görmüş ve kabul etmiştir. Lakin aynı zamanda manevi şifa cihetini, yani,
Kur'an ayetlerinin tılsımlarıyla yapılan bir tedavi tarzını da kabul etmiş ve
hatta teşvik de etmiştir. Hakiki manada bu işin ehli, salih ve müttaki üle
manın eliyle bu tılsım işleri olduğu zaman, hem te'siri mücerrebdir hem de ha
kikattır. Lakin cahil-cühelanın İslam harflerini bile doğru yazmaktan aciz, eh
liyetsiz ve nadan bazı kimselerin yaptıkları iş ise, bir kandırmadan, bir düzen
bazlıktan ve sahtekarlıktan öteye geçemez. Elbette İslam dini, benzeri fiil ve
işleri kat'iyetle reddeder ve çirkin görür.

TERSİNE DÖNEN DRAMLI BİR HUSUS
İslam aleminde, hususuyla Arab dünyasında, Hicri 13. asrın başından beri

felsefenin, maddi akılcılığın bir derece te'siri altında gelişen bir hal hüküm
ferma olmuştur. Şöyle ki: İslam'da madde ile mana, zahir ile maneviyat, başka
bir tabir ile: Medreseler ilmiyle tekye ve zaviyelerin feyiz ve münacatları ekse
riyetle beraberlik ve yek-ahenk içinde yaşayagelmişken, bir cereyan vardır ki;
münacat, zikir, feyiz, sırr ve velayet gibi İslam'ın hakikatında mündemic olan
mesleğe el atan nurani zümreye ve mefküresine zıd olarak gelişme göster
miştir. Felsefenin hissiz, maneviyatsız bir çeşidi tarzında inkişaf kaydetmiş ve
14. Hicri asırda İslam aleminde din erbabı içinde galebe ve hakimiyet elde
etmiş gibidir. İslam aleminde, bilhassa Arab dünyasında bu gün yetişen üle
madan mutlak ekseriyeti, adı geçen ekolün te'siri altında yetişiyor ve onun
müdafi'leri durumunda oluyorlar. Yani velayet ve kerametin, feyz ve münacat
ve maneviyat hakikatının zımni de olsa inkarı, hiç olmazsa onun tezyifi cihe
tinde tavır almak taraftarı oluyorlar.

Beri yanda, Tarikat ve Tasavvuf denilen zümrenin erbabında ise, maalesef
yüksek ve müdakkik ülemanın çok azalması sebebiyle, adeta bugün tasavvuf
tarikatları ekseriyetle cahil avamın, yahutta alim namı altında hakikathı ol
mayan bazı kimselerin elinde kalmasıyla, birçok su'-i istimaller ve gayr-ı
meşru' a'mal ve ef'al ve müteassıbane taklid ve iltizamlar ve hayali müfritane
hüsn-ü zanlar gösterildiği için, mağlub olmalarına sebeb oldukları gibi, öteki
ekolün ise, bir çeşit din ilmi adına ve İslam dini namına bugün alem-i İslam'da
galib gelmesine de sebeb olmuştur.

İşte, bu durum ve hal, bugün İslam aleminde, bilhassa Mısır ve Arabis
tan'da yetişen alimler arasında tam yerleştiği için; Evliyadan, tasavvuftan ve
tarikatlardan iyi bahsetmek dahi, bir kabahat ve medar-ı ittiham bir aşağılık
addedilmektedir. Bir alim, bir eserini, yahut fikriyatını bugünkü ortamda, o
gibi yerlerde kabul ettirebilmesi için -kalben taraftar ve razı olmasa da- ki
tabında yer-yer bir nevi bahşiş tarzında mezkur ekolün imamlarını "Bilmem
Şeyh-ül İslam falan bin filan" yahut "İmam ve muhaddis filan oğlu filan" deyip
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medhetmek ve rüşvet vermek mecburiyetini duymaktadır.

Eskide hadis ilminde, El-Hafız ve El-Hüccet olarak bulunmuş büyük veli
zatların aynı ilimde yazmış oldukları eserlere bile, bu his ve saikle bakılmakta
ve "Eh, canım o da sofi değil midir?" denilmektedir. Bu garib ve tersine
dönmüş kaziyenin kötü te'sir ve dalgalan bizim Türkiye'nin bazı resmi ve
meşhur hocalarına da, hatta samimi müderris ve vaizlerine de sirayet etmiş
gibidir.

Bir nümunelik misal: Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaeddin Hazretleri ki,
büyük bir Şeriat alimi, aynı zamanda hadis ilmine çok aşina bir zattır. İşte bu
zatta tarikat, velayet ve sofilik mesleği bulunduğu için, yazmış olduğu ve
yüzde altmışını Kütüb-ü Sitte'nin hadislerinden aldığı "Ramuz-ül Ehadis"
isimli eserini, bizim alimlik taslayan bazı hocalarımız, mezkur havanın dalga
larına kapılmışlığın bir eseri olarak; bu kitapta yer alan umum hadislerine
adeta toptan ilişmek isterler. Sebeb ise, bu zatın ehl-i tasavvuf olmasıdır.
Hatta benim dostum genç bir hoca, bir gün o kitap için: "Baştan sona hadisleri
müttehemdir." dedi. Tabii bu genç hocanın bu hükmünde vukufsuzluk
aşikardır. Çünki o kitabın hemen bütün hadisleri, İmam-ı Suyuti'nin El-Cami
üs Sagir eseriyle, onun Ziyadat'ından ve ayrıca hadis ilminde allame Abdur
rauf-ul Menavi'nin "Feyz-ül Kadir" eserinden ve saireden alınmış bir eserdir.
Hakikat noktasında İmam-ı Suyuti'nin eserini çürütemeyen -ki çürütemez,
haddine de düşmemiştir- buna da dil uzatamaz. Lakin gel görelim ki, avam
halkın meclislerinde ilim-füruşluk kisvesiyle dil uzatıyor ve müslümanların
samimi efkarını da bulandırıyorlar.

İşte bütün bu tersine dönmüş ahvale rağmen ve feleğin ma'k.üs işleyişinin
zıddına olarak, kat'iyyen inanıyoruz ki; işler düzelecektir. Gönül erbabı ile
ülema-i zahirin arasındaki zıtlık ve münaferet boşluğu doldurulacaktır.

RİSALE-i NUR'UN MÜCEDDİDLİĞİ
Risale-i Nur bu mes'eleyi de halledecektir. Çünki Risale-i Nur öyle bir mü

ceddiddir ki, dinin temel erkanından başlayıp tecdid vazifesini yapmış, tasav
vuf ilimleri gibi dal ve budaklarına da yayılarak, bu tecdid vazifesini yapa
gelmiştir. Elbette İslam alemi içinde bu gibi büyük ihtilafları da ilmen ve
dinen şimdi esaslarını halletmiş olduğu gibi, elbette ki ameli ve fiili sahada da
inşaallah halledecektir. Zira bugünkü alemde Risale-i Nur'dan başka bu vazi
feyi yapacak ikinci bir eser yoktur. •

İslam aleminde Ehl-i Sünnet Ve-1 Cemaattan bir muazzam taife, azimet-i
şer'iye, zühd, salahat, feyz ve münacat, tecerrüd ve inziva gibi hak bir mesleği
ihtiyar ederek bu zamana kadar gelmişlerdir. Kendilerine "Ehl-i Tasavvuf"

_ diye söylenen bu nurani taifenin bazı şubeleri içinde muhabbet sekri ve
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ıstiğTak haleti hazan galebe çaldığı için. sözlerinde. yahut bazı fiil ve hareket
lerınde Şenatı zahirine uymayan şeyler bulundu. Ayrıca da, bu mübarek
mesleğin içine naehillerin girmesiyle. İslam dininde bid'at sayılan nahoş hare
ketler görüldü.

Bunlan ilim noktasında irşad yoluyla ta 'dil etmek, yani içlerine girerek on
darı istikamete sevketmek ve Islam dairesinde muhafazalarına çalışmak,
ulema üstünde bilhassa vacib bir vazifedir. Nitekim eskidenberi İslam üleması
lüzumu derecesinde bu vazifeyi yerine getirmişlerdir. Amma bir de görüyoruz
ki. başta Ibn-i Teymiye ve onu takib eden bazı alimler, güya din adına ve dinin
taassubu namına. adı geçen muazzam Ye nurlu zümreye karşı harb açtılar; ve
layet, keşif Ye kerametin aslını toptan inkar ettiler. Hatta velayet ve keramet
gibi hallere dair vürüd etmiş ehadis-i şerifeleri de bazı bahanelerle mevzulukla
damgalamaya çalıştılar. Evliyadan mühim bazı zatları, sekir ve istiğrak halle
rinde söyledikleri bazı sözlerini davalarına delil göstererek, bunlara küfür ve
ilhad isnad erriler Ye hakeza ...

Bu arada müstakim Ye külli basiretli Ehl-i Sünnetin büyük ve müçtehid
alimleri de bunların tecavüzkar saldırlarına cevablar verdiler. İbn-i Hacer-i
Heysemi, İmam-ı Sübki gibi muhakkik alim müçtehid ve mubaddisler; sözde
bid'atlara karşı harb açmış olan bu bid'atçı kimselerin aşırı davranışlarının,
velayet ve kerameti düpedüz inkar olduğunu, dolayısıyla bu hareketlerin se
narvoculan olan Ibn-i Teymiye gibi kimselerin aşın ve mizansız çıkışlarının
küfre kadar gidebileceğine ihtimal verdiler ve hakeza... İslam aleminde uzun
asırlar bu dedikodular, bu aşın gnıplaşma ve kutuplaşmalar sürüp geldi. El
bette ki İfrat tefriti doğurur' kaidesiyle bu hataların cezaları, evvela müseb
biblerine terettüb etmesi daha ziyadedir.

Amma ehl-i sünnet alimlerinin mutlak ekseriyeti ise, ötedenberi birbirle
riyle çatışarak gelmiş olan bu iki grubun ileri sürdükleri gibi; "Her iki tarafta
da ne bir kiıfür ve ilhad ve ne de aşın bir dalalet ve tuğyan söz konusudur.
Olsa olsa fikren ve ilmen bazı hatalar mevzu-u bahistir, günahkar olmuş olabi
lirler." diye hukum koydular. Ne İbn-i Teymiye'nin, başta Muhyiddin-i Arabi
hakkında ileri sürdüğü küfür ve tadlilleri; ne de İbn-i Hacer'in, İbn-i Tcymiye
ve emsalı hakkında hukme vardığı küfür isnadları vaki'dir. Ehl-i Sünnet Ve-l
Cemaatın buyuk alimlerinin ekseriyeti mes'eleyi böylece karara bağlamış
Jard.ır.

HADİSİN SENEDİ VE IHTILAFLI GÖRÜŞLER
Hadis ilmınin -sened ve rivayetler hasebiyle-. sağlam vesikalara istinad

eden gerçek tarih ilmiyle yakın benzerliği vardır. Bu ilmin alimlerinde, yani
muhaddıslerde olan dürüstlük. hür fikirlilik ve çekinmeden eleştiricilik, emsali
bulunmaz rutelıktedir. Avnıpalı muste.şrik ve feylesoflarını dahi bu durüstluk

R NK Kaynaklan F 15
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ve samimi tenkid sembolü olan ilim ve ulema karşısında hayretle diz çök
türmüş, hayranlıkla nazar-ı dikkatlerini çektirmiştir.

Evet, hadisin rivayet silsilesine giren binlerce insanın umumi ve hususi ha
yatlarını en ince eleklerden geçirircesine tahlil etmeleri ve ona göre hadisin
mertebelerini tesbit etmeleri, harikulade bir samimiyet ve dürüstlüğün aşikare
delilidir.

Lakin, üst tarafta temas ettiğimiz gibi, hadis nekkadları arasında ravilerin
hallerini incelemeleri sonunda, hadislerin mertebelerini tesbit etmek husu
sunda vardıkları hükümlerde ayrı ayrı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir hadis
imamı, bir hadise; "Sahihdir!" dediğine karşılık, başka birisi aynı hadise zaif
lik, hatta mevzuluk ittihamını verebilmiştir. Bu yüzden muhaddisler arasında
zaman ve mekanları ayrı ayrı da olsa, hayli tartışmalar olmuş. Bir kısmı, fazla
katılık gösterenlere müteşeddidlik, yani, müsamahasızlık ve sertlik isnad et
tikleri gibi, bunlar da ötekilerine fazla müsamahacı ve yumuşak davranmakla
ittiham edip mütesahil demişlerdir. Böylece mukallid olan etba'lanı ise, bu gibi
ihtilaf noktalarını çok ileri derecelere götürmüşlerdir. Bir de bunların ortası,
istikamet ve insaf ehli olanları vardır ki, muhaddislerce her ne kadar
"Mutavassıtlar" diye ad konulmamışsa da, varlıkları kat'idir.

Müteşeddidler taifesinin fazla müşkil-pesentleri, ziyade ifrat edip birçok
hadislerin heder olmasına, hiç olmazsa şaibelenmesine sebeb oldukları gibi,
fazla yumuşak ve müsamahakarların çok tefritkarhkları ise, cerh ve ta'dil ka
nunlarını hiç nazara almadan duyulan herşeyi hadis olarak kabul etmeye
çalışmışlardır. Amma istikamet ve insaf erbabı büyük muhaddislerin cumhuru
ise, hadd-i vasatı ihtiyar edip, ifratkar müteşedditlerin hadis kırımına karşı
sed olmuş, birçok mühim hadis-i şeriflerin ziya'ını önlemişlerdir. Aynı za
manda cerh ve ta'dil mekanizmasını insaf ve hakperestlik çerçevesinde
işlettirip, fazla mütesahillerin de önüne sed olmuşlardır.

İşte bu mezkür noktalardan, yani ihtilaflı görüşlerden dolayı, Buhari ve
Müslim'in hadislerinin sahihliği üzerinde büyük ekseriyetle ittifak hasıl
olduğu halde, geri kalan hadis kitaplarındaki sahih olan hadisleri uzerinde ke
sin ittifak hasıl olamamıştır. Yani bu kitaplarda, nniellif ve müsanniflerince
sahih olarak kaydedilen hadislere, başkaları tarafından ilişmeler olabilmiştir.
Bu minval üzere hadislerin Hasen ve Zaiflik mertebeleri hususunda da aynı
tarzda kesin bir ittifak söz konusu değildir. Bır kısmına gore Hasen bir hadis,
başkalarına göre, sahih veya zaif olabiliyor. Mevzuluk mes'elesi ise, daha çok
enteresandır. Yani şimdi tedavülde bulunan yuz kadar kaynak hadis kitap
darında mevcud hadislerin bazısına, müfrit ve katı müteşeddidlerin mevzuluk
isnadına mukabil, birçok kamil muhaddislerce ise onlar hasenlik, hıç olmazsa
zaıflik mertebesinde bırakılmış, bu durumda mevcud kaynak olan hadis Kitap
darında, Mevzu' hadis hiç yoktur demek mumkundur. Elbette bu kaideden şaz
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olan bazı istisnalar(•) hariçtir.

Bu mes'elelerin daha biraz açıklayıcı ciheti ve nümuneler verilerek
delillerle isbatı, az ileride "Hadis İlmi Bölümü"nde gelecektir inşaallah.

BİR ŞEY DAHAYAPILMIŞ OLSAYDI
Muhaddis allamelerimiz, hadisleri nakil ve rivayet eden insanların hal ve

durumlarını en ince eleklerle tahlil edip eledikleri ve ona göre hadislerin mer
tebelerini tesbit edip ortaya koydukları gibi; bir de hadis nekkadlarının hal,
meşreb ve mizaçlarını da aynı paralelde tahlil etmiş olsalardı, daha iyi netice
ler alınabilirdi. Çünki hadisi cerh ve ta'dil süzgecinden geçirmeyi kendilerine
vazife addetmiş zatların bu işte hal ve meşreblerinin te'siri büyüktür. Acaba
meslek ve meşreb taassubları içerisinde midirler? Mizacları müstakim midir,
değil midir? Hadisi cerh ve ta'dilde, bilerek veya bilmeyerek harici herhangi
bir te'sirin altında mıdır, değil midirler? gibi bir ikinci cerh ve ta'dil usulü
uygulanmış olsaydı, bizce çok daha iyi olabilirdi.

Gerçi ümmetin ekseriyeti, sözü edilen fazla ifratkar müteşeddidlerin hal ve
meşreblerini bir derece biliyor. Hiç olmazsa hissediyor. Amma gönül isterdi ki;
keşke muhaddisler de, yani cerh ve ta'dil kanunlarını işleten şahsiyetler de
birbirlerini böyle bir muhasebeye, bir tahlile tabi' tutmuş olsalardı ...

€

(*) Bu şaz istisnalar, senedleri iubarıyle Musned-ul Firdevs, Mu'cem-üt Tahernni gıhı bazı hudis
kitablarında bulunabilme ihtimali olduğu gibi, bir de dillerde dolaşan bazı sozler için de soz
konusudur.



BİR NEBZE HADİS İLMİ

Hadis ilini denilince, çok geniş, bir bakıma da çok derin, cerh ve ta'dilin ihti
laflarıyla da çok müşkil bir ilim olarak hatırlanır. Bu yüzden bazı hadis
İmamları "Hazimi" gibi, hadis İlmi için; "Yüze yakın nevilere malik bir ilimdir.
Herbir nevide, kendi makamında müstakil bir ilimdir. Bir adam bütün ömrünü
ona vakıf da etse, sonuna ulaşamaz." ("' demişler.

Bu ilmin etrafında yüzlerce kitap te'lif edilmiş. Hakikat olarak ona yeniden
ilave edilecek hiçbir şey kalmamıştır. Dahi ve mütebahhir hadis imamları
bunu ehline göre halletmişlerdir. Bizim burada arzetmeye çalışacağımız iş, Ha
dis İlminin birçok dal ve budaklara ayrılmış ana bölümlerinden, bize göre en
mühimlerini ve pratik olarak en lüzumlularını fihristevari bir tarzda mevcud-
dan derlemektir.

Gayemiz de budur: Hadis İlmi içine girmeyen insanlar, muhaddis imam
larca vaz'edilmiş ıstılahlarını duyduğu zaman, dehşete kapılması ve hadislerin
bazıları hakkında şüphe ve vesveseye düşmesi mümkündür. Pratik olarak ma
nası ve hakikatı yazıldığı zaman, dehşet ve telaşının yersiz olduğunu te'min
etmektir. Yoksa ona yeni birşey ilave değildir.

Misal için: Zaif hadisler sınıfından olan mesela "münkatı"" ile ıstılahlanan
bir hadis, manası Türkçe'de "kopuk" demektir. Bu kopukluk sebebi, onun riva
yet silsilesinde bir rivayetçinin ismi bilinmemesidir. Muhaddislerce o hadis,
metniyle ve ifade ettiği manasıyla ne kadar kuvvetli olsa da, rivayet silsilesi
bakımından zaif hadisler sınıfında sayılmış. Ve hakeza sair hadis ıstılahları
dahi bu kabildendirler.

(*) Ulüm-ul Hadis ve Mustalahihi - Dr. Subhi Salih sh: 143
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Sırasıyla:

1- Hadisin Peygamber (A.S.M.) hayatında haiz olduğu ehemmiyet ve onun
tekevvün işi;

2- Resulullah'ın vefatından sonra, Sahabeler arasında hadise verilen
ehemmiyet ve onun muhafazası ve başkalara tebliği ve saire ...

3- Sahabe asrında ve takib eden iki asırda, hadisin gelişim seyri, tavırları,
zabıt ve tedvini...

4- Hadislerin sayı bakımından ihata edilemiyecek derecede çokluğu...
5- Cerh, nakd ve ta'dil işinde, çok aşırı taşkın bazı muhaddislerin dav

ranışlarının acib örnekleri ...
6- Hadis usülü hakkında yürütülen cerh ve ta'dilin ve vaz'edilen kanun ve

kaidelerin gaye ve hedeflerinin gerçek manaları. ..
7- Fukaha tabir edilen, usül-i şeriat ve füruatının alimleri olan müçtehidle

rin hadise bakış açıları. ..
8- Ehl-i velayet ve zühd, hadis İlminin ve onun rivayet ve senedi itibariyle

hadisi nasıl telakki ettikleri ...
9- Ümmetin telakkisi denilen müslüman halkın bazı hadislerin ifade ettik

leri külli manalarına karşı duygu ve telakkileri...
10- Hülasalı olarak, hadis usulü ve ıstılahlarının anahatlarıyla bir tarifi...
11- İsrailiyat denilen, müslüman olmuş Yahudi alimlerinden gelen, bazı

ayet ve hadisler hakkındaki şerh ve tefsirlerinin mahiyet ve durumu...
12- Sırlı ve hususi bazı hadis-i şeriflerin mevcudiyeti ve durumları

hakkında bir izah...
Ve bu bölümlerin herbirisinin gerektirdiği kısmen kısa, kısmen uzunca ek

izah ve şerhleri olarak mümkün mertebe pratik ve anlaşılır bir lisanla yaz
maya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah'tan istek ve niyazımız, bununla bazı in
sanlar belki menfaatyab olur da, kusur ve hatiatımızın afvına vesile olması
temennisidir.
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BÖLÜM-1

Hadisin Resulullah'ın (A.S.M.) hayatında haiz olduğu ehemmiyet ve tekev
vün işi şöyledir:

"Hadis" kelimesinin ıstılahı manası, bir kavle göre "Sünnet" manasını da
içine alr sı ve bu mana ile Resulullah'ın (A.S.M.) söz, fiil, hareket ve
tavırlarının tamamından ibaret olması hasebiyle, elbette ki onun ehemmiyeti
hemen anlaşılır. Çünki Şeriatın en büyük ana kaynağından ikincisidir. Cenab
ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde birkaç yerde, bu sünnete ittibaa kat'i emreder.
Birisi: Haşir Süresi, ayet: 7'de:

$ ,o So., 0 $ • • • » 5,3 , » $ $ Jp ," • •

,4o3li as «sl; t 3 3ib>ui d,Jl "sll U , Yani: "Peygamber'in size uyul-
ması ve yapılması için getirdiği ve söylediği şeyleri tutunuz! Nehyettiği
şeylerden kaçınınız!" diye ferman eder. Dolayısıyla hadis-i Resulullah'ın
Kur'an'dan sonra gelen derecesiyle, elbette ki ehl-i takva olan Sahabeler her
kesden önce ve herşeyden daha evvel, ona ehemmiyet vermeleri ve bütün ruh-
u canlarıyla ona sarılıp muhafaza etmeleri icab eder.

Zira hakiki iman, elbette Peygamber'e iman etmeksizin mümkün olmadığı
gibi; İslamiyette de, sünnetsiz ve hadissiz Şeriat olamaz, mümkün değildir. Bu
kaziyeyi birçok hadis-i şerifler'de Peygamber (A.S.M.) emir ve beyan bu
yurmuşlardır. Bahsin uzamaması için, kısa kesiyor ve tafsilatını bütün hadis
kitaplarının mukaddemelerinde bulunan geniş izahlara havale ediyoruz.

Hadisin Asr-ı Saadette ve Resulullah'ın hayatında tekevvün şekli ve muha
fazası işi ise kısaca şöyle olmuştur:

İlk başlarda Resulullah'ın (A.S.M.) sözleri, Kur'an ayetleriyle iltibas olma
ması ve ayetten sayılmaması için, yazı ile muhafaza edilmesini Peygamber is
tememiş. Hatta bir hadis-i şerifiyle "Sahabelerden hadis yazan varsa, onu
imha etsinler" (*") diye ferman etmiş.

Fakat daha sonra, bazı Sahabelere ilk önce hususi şekilde hadisinin yazıyla
kaydedilmesine izin vermiş, daha sonra bu izin umumi bir sılret almıştır. Şöyle
ki:

Feth-i Mekke gününde Resul-i Ekrem (A.S.M.) insanlara hitab edip, pek
mühim mes'eleler hakkında konuşmasını yaparken, Yemenli Ebu Şah isminde
bir zat, ayağa kalkarak: "Ya Resulallah! Bu konuştuklarını bana yaz, yahut

(*) Sahih-i Müslim 4/2298 (Ebu Said-il Hudri'den rivayet); keza Müstedrek-ül Hakim 1/127 ve
/564; ve keza Şerh-üs Sünne - Begavi 1/294
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yazdır!" dedi. Bunun üzerine Peygamber (A.S.M.) Sahabelere hitaben: "Ebu
Şah'a bunları yazınız!" ı*"" diye ferman etmiş.

Daha sonraları Peygamber'in hadislerinin yazı ile kaydedilme izni bir nevi
umumileşti. Bunun bazı örnekleri şöyledir:

Hazret-i Abdullah bin Amr bin El-As duyduğu hadisleri yazıyla kaydetmeye
başladı. Kureyş'ten bazı zatlar ona itiraz ettiler. O da geldi, Resulullah'a du
rumu bildirdi. Peygamber (A.S.M.) ona ferman etti:

5SI e8 6ye u8uy1
Aa e « o • e •

Başka bir tarikte der: 3> l le'* @> U c""

Yani: "Sen yaz! Nefsim kabza-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki,
benden (yahut bu ağızdan) yalnız hak çıkar." demiş.

Başka bir hadis-i şerifte: "Enes bin Malik (R.A.) bazı hadisleri yazıyla kay
dederek Resulullah'a arzetmiş. O da memnun olmuş." (Müstedrek-ül Hakim
3/574)

Amma bütün bunlarla beraber hadis-i şerifleri yazı ile hıfzetme işi, maale
sef yüzde on nisbetinde de değildir. Geri kalan bütün hadis-i şerifler, Sahabe
lerin zihinlerinde ve hafızalarında yerleşmiş olanlardır. Sahabeler her ihtiyaç
oldukça veya münasebet geldiği vakit, yahut da medar-ı münakaşa bir mes'ele
ortaya atıldığı vakit, o mes'ele ve husus hakkında Resulullah'tan duyduklarını
hatırlayarak, o mes'eleyi aydınlatmak için hadisleri söylemişlerdir. Böylece
hadisin rivayet yolları ve ravileri de çoğalmıştır.

"Ah keşke bütün ehadis-i şerife, Resulullah (A.S.M.) hayatta iken hep yazı
ile kaydedilmiş olsa idi" diye insanın diyesi geliyor. Evet, eğer öyle olmuş
olsaydı, bugün ehadis-i şerifeyi kabul etmeyen ve bazı bahaneler ile
mevzulukla ittiham etmeye yeltenen insanlar meydana çıkmayacağı gibi, hiç
kimse de Peygamber adına uydurma bir söz söyleyemezdi.

Lakin, bu din, Allah'ın dinidir ve O'nun tasarrufundadır. Belki bu işin mev
cud vaziyette bulunmasıyla, dar-ı imtihan ve tecrübe yeri olan bu dünyada in
sanların imtihanlarına bais olması gibi, daha bilmediğimiz hafi hikmetleri de
vardır. Ayrıca hadis ilmi gibi İslam'ın çok muazzam olan bir ilim ve irfan hazi
nesi de belki bugün vücud bulmayabilirdi.

(**) Cami'u Beyan-il Hlm ve Fadlıhi - Ibn-i Abd-il Berr sh 70

(***) Sahih-ı lbn-i Hibban 9/141; Mustedrek-ul Hükım 1/105, 106; ve keza El-Feth-ur Rabbani
Şerh-i Musned hadis no· 172
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Zaman-ı Risalette bazı Sahabelerin hadisleri yazı ile kaydetmesi
neticesi olarak

1- İmam-ı Ali'nin sahifesinde kayıtlı, kimisi bir tek hadis-i şerif, kimisi daha
ziyade hadisler olduğunu kaydetmişlerdir. (Bak: Sahih-i Müslim hadis no: 56;
Sünen-i Nesai 8/18; Müsned-i Ahmed 1/116 ve 152)

2- Abdullah bin Amr El-As'ın (R.A.) sahifesinde ise, bin hadisin kayıtlı
olduğunu ve bu sahifeye Hazret-i Abdullah kendisi "Sadık Sahife" diye ad
landırdığını kaydetmişlerdir. (Bak: Üsüd-ül Gabe 3/233 ve Tabakat-ı İbn-i Sa'd
2/189)

3- Cabir bin Abdullah'ta, en çok hadis kayıtlı bir sahife olduğunu muhaddis
ler kaydetmişlerdir. (Tabakat-ı İbn-i Sa'd 2/189)

4- Enes bin Malik'in sahifesinde ise, ne kadar hadis yazılı olduğu hakkında
bir rivayet yoktur. Amma az üstte kaydettiğimiz gibi, Resulullah'ın hayatta
iken yazı ile kaydedilen hadislerinin tamamı, ancak mecmuunun onda biri,
yani tamamı iki-üç bin hadis kadar olabilir. Bu da sadece hadislerin onda biri
kadardır. Demek ki, yazı ile kaydedilen hadis-i şerifler çok azdır.

Amma herhalde bu azlar, daha ziyade ahkam-ı Şeriat hakkında olan hadis
lerdir.

Had.islerin muhafazası hususunda Resulullah'dan (A.S.M.) Sahabelere, do
layısıyla bütün ümmete ve has olarak da muhaddislere yapılan ikazlar ve veri
len dik.teli emir ve irşadlar daha vardır. Bunlar da bir kısmı sırasıyla şöyledir:

1- Onun namına, O söylememiş olduğu halde, hadis uyduranlara şiddetli
tehdidi ve ümmeti ikaz eden emirleri ...

2- Ve bu şiddetli tehditlerden sonra, Sahabelerde oluşan çok ziyade korku
ve endişeyi ta'dil etme hususu ve hadislerinin ümmetine tebliğini ve muhafa
zasını te'min etmeye dair verdiği yumuşak ve irşadkar emirleri...

3- Hadisi sadece rivayet edip nakletmekten ziyade, akıl ve dirayetle ona
müteveccih olup, manasını düşünmek ve saire hakkında gelen emirleri ...

4- Hadisinin ziyade ehemmiyet ve lüzumluluğunu ve onsuz İslam dini ve
Şeriatı anlaşılıp bilinemiyeceğini bildiren fermanları ...

İşte bu pek mühim ve ehadis-i Nebeviyenin mahiyet ve kıymetleri hususun
daki bu maddeleri tek tek izahıyla kaydetmeye çalışacağız:

Birinci Madde: Onun namına, o söylememiş olduğu halde, hadis uydurup
yalan söyleyenlerin dehşetli günah irtikab ettiklerini beyan eden şu hadis-i
serin». ,ÜN, 5Gz V,13 6.35. (E- &35 [3

e?
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Yani: "Bilerek benim adıma yalan söyleyenler, Cehennem'de yerini hazır
lasın!"

İşte bu hadis-i şerif, sahihin sahihi ve en kuvvetli mütevatir hadislerdendir.
Ayn ayrı rivayet tarikleriyle ve az değişik lafızlarla gelen bu hadis için, İmam
Suyuti, yüzden fazla rivayet yollarının var olduğunu söylemiştir. Ayrıca İbn-i

Salah, İmam-ı Nevevi, Hafız Iraki, İbn-i Abdi-l Berr, İbni-l Cevzi gibi büyük
hadis imamları bu hadisin muzaafmütevatir olduğuna hükmetmişlerdir ""

İşte bu pek mühim ve çok azim olan hadis-i şerif, ümmete bilhassa İlm-i
Hadis ülemasına çok büyük ve külli bir kaide olarak gelen bir ferman-ı Ne
bevi'dir. Bu fermanın hududuna giren bir hadise, Resulullah'ın hayatında
vuku' bulmuş, bizzat onun emriyle o adamın cezasının tatbik şekli bildi
rilmiştir. Şöyle ki:

Bir rivayette, Resul-i Ekrem (A.S.M.) bir adamı bir iş için müslüman Arab
ların bir obasına göndermiş, (başka bir rivayette bir adam, Peygamber'in
kıyafeti gibi bir şeyler giyerek Medine'nin bir mahallesine gitmiş) demiş ki:
"Beni Resulullah gönderdi ve emretti ki; evlerinizde kadınlarınızla birlikte is
tediğim şekilde kalabileceğim."

Birinci rivayette, bu adamın gittiği yerdeki müslüman Arablar demişler:
"Peygamberin emri baş-göz üstüne!" Fakat arkadan acele olarak bir adam Pey
gamber'e göndermişler, durumu arzetmişler.

İkinci rivayette ise, Medine'li müslümanlar: "Biz sana inanmıyoruz, Resu
lullah (A.S.M.) günah ve haram bir şeyi emretmez. Seni kadınlarımızın içinde
değil, fakat müstakil bir odada misafir ederiz" demişler ve sonra da durumu
Peygamber'e gidip bildirmişler.

Bu haberi duyan Resul-i Ekrem (A.S.M.) çok şiddetli gazaba gelmiş. En
sar'dan bir adam, öbür rivayette Hazret-i Ömer'i hemen oraya göndermiş ve
emretmiş ki: "O adamı hemen öldürün ve sonra da ateşe atıp yakın!"

Fakat gitmişler bakmışlar ki, adam ölmüş ve kabre konmuş. Ikinci riva
yette bir yılan sokmuş, öldürmüş, amma yine de Peygamber'in emri için onun
cenazesini çıkarıp ateşte yakmışlar ... (Mecma-uz Zevaid 1/445)

Böylece ferman-ı Nebevi ile ve vuku' bulmuş olan hadisedeki münafığın
cezasını tatbik şekliyle; Peygamber namına, bilerek yalan ve uydurma söz
yaymanın ehl-i iman için mümkün olmadığını, hele Sahabe-i Kiram için asla
ve kat'a öyle bir şenaatın irtikabının düşünülemeyeceği meydana çıkmış
oluyor.

(*) Bakınız Nazm-ul Mutenasır Fil-Hadis-il Mutevatr sh 20-24 ve El-Esrar-ul Mertüa - Alıyy
ul Kari sh: 34-35
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İkinci Madde: Birinci Maddedeki ferman-ı Nebevinin büyük tehdidinden
endişe ve telaşa düşen Resulullah'tan duydukJarını, kelimesi kelimesine söyle
yememe korkusundan adeta dilleri tutulan Sahabelerin, bu tür endişelerini
izale ile, hadislerinin neşir ve tebliği hususunda hadd-i vasat bir makımda
kuvve-i maneviyelerini te'min için, Resulullah (A.S .M.) lütufkar irşadlarda bu
lunmuştur. Amma Peygamberin bu izin ve müsadelerine rağmen, yine de o
korku ve endişe bazı Sahabelerde devam etmiştir. Bunun örneği şöyledir:

Sahabi-i celil Abdullah bin Mes'ud (R.A.) Resulullah'ın (A.S.M.) vefatından
hayli zaman sonra, Küfe'de bir gün, Resulullah'tan bir hadis-i şerif nakletmek
üzere söze başlamak isterken, birden bire sararıp titremeye ve gaşy içinde
kendinden geçerek mübarek alnından terler akmaya başlamış. "Kale Resulul
lah" diyememiş. Bir rivayette, bir sene kadar aynı hadis-i şerife müteveccih
olup, nakletmek isterken; "Kale Resulullah" diyemiyormuş. Çünki "Kale Resu
lullah" dediği zaman, kendisine göre, hadisi kelimesi kelimesiyle aynen aktar
ması icab ediyor. ()

Öbür rivayette ise; bir-iki defa öyle gaşy içinde baygınlıklar geçirdikten
sonra demiş: "Söylediğimin ya az altında, ya da üstünde, ya da ona yakın bir
tarzda olarak.. t**»

İşte Sahabelerin bazıları, İbn-i Mes'ud gibi, Resulullah'ın sözlerini nakle
derken, mutlaka kelimesi kelimesine söylemenin kat'i lüzumluluğunu ileri sü
rüyorlardı. Amma diğer sahabelerin ekserisi ise, az sonra kaydedeceğimiz izin
ve müsaade-i Nebeviyeye dayanarak; Peygamber'in duyulan bir sözünün ma
nasını muhafaza ederek, hadisin kelimelerini aynen hatırlayamasa da, başka
kelimelerle nakletmeyi caiz görmüşlerdir. Zira eğer bu yolda gidilmeyip, Ab
dullah bin Mes'ud gibi zatların mesleği esas alınmış olsaydı, birçok hadis-i
şeriflerin heder olması ve ümmete tebliği ve ulaştırma vazifesi yerine gel
memiş olması söz konusu olurdu.

Sahabelerdeki bu farklı iki görüş, muhaddisler arasında da devam etmiştir.
Fakat ekseriyetin re'yi; "Hadis-i bil-mana ile nakledilmesi caizdir."
yönündedir. Nitekim bu kitabın Hadisler Cetvelinin 208/1 bölümünde bu
hususta bazı me'hazler verilmiştir.

Peygamberin (A.S.M.) izin ve müsaadesini bildiren rivayet veya hadis-i şerif
şöyledir: (Mealen) "Benim sözümü, kasd-ı mahsusla haramı helal, helalı da ha
ram etmeden ve manasını kırpmadan, kesmeden ve bozmadan başka lafızlarla
söyleyebilirsiniz. Kelimelerde takdim ve te'hirin zararı yoktur." (Bakınız: Şerh
üs Sünne - Begavi, Mukaddeme sh: 5; Nevadir-üt Usul sh: 398; Mecma-uz

(*) Ahbar-ı Ebu Hanıfe sh 95 ve 177

(**) Menhat-tl Mu'hud Fr-Tabric-i Ehadis-ı Musned-i Ebu Davud Et-Tayalisi 1/37
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Zevaid 1/148 ve 154; El-Metalib-ül Aliye 3/122; Daremi 1/79; El-İlma' - Kadı
İyaz sh: 12 ve 178; El-Feth-ül Kebir 3/311; Bostan-ul Arifin - Es-Semerkandi
sh: 6 ve daha geniş izah için İthaf-üs Sadet-il Müttakin - İmam-ı Zebidi 1/66)

Bu hakikatın yanında, Hazret-i Resulullah (A.S.M.) hadislerinin ümmetine
tebliği ve herkese yayılmasını çok ehemmiyetle istemiş ve bu vazifeyi yap
manın pek ziyade ehemmiyet ve faziletinden söz etmiştir. Bu hususa dair vü
rüd etmiş hadis-i şeriflerden de bir-iki örnek arzedelim:

Birinci Örnek: İmam-1 Şafii ve Beyhaki'nin, Abdullah bin Mes'ud'dan nak
lettikleri şu hadis-i şeriftir:

..' 13885» ,J\as (6 U3 G61, 6U, 3 481S"6 &O{KD'»3
" ee

Aynı bu hadisi az değişik lafızlarla Ebu Davud ve Tirmizi ise şöyle nak-
etmişler: "gVb» Eg33 1.1 us 'at3 63 G &+ Tur'a3

Her iki tarz hadis-i şeriflerin müşterek manaları: "Allah-u Teala, o kişiyi
nurlandırsın ki, benim sözümü işitip muhafaza eder, manasını düşünerek ona
uyar ve onu tebliğ eder. Çünki birçok fıkıh hameleleri var ki; tebliğ edeceği
kimseler içinde, ondan daha fakih kimseler bulunabilir."

Yine bu babda, Resul-i Ekrem (A.S.M.) Haccet-ül Veda hutbesinde, As
habına ve ümmetine çok mühim mes'elelere etraflıca temas edip, hutbesini bi
tirirken, şöyle ferman buyurmuş:

t'ledj33DsU'tol@,13 s1 (c1Makat Beyatts23)

Kısaca meali: "Dikkat ediniz, şimdi sizden burada sözlerimi işiten hazır
kimseler, burada bulunmayanlara onu tebliğ etsin! Çünki bazan olur ki; tebliğ
edilen adam, benden işitenden onu daha çok muhafaza edebilir."

Bu hadis-i şeriflerin manalarını te'yid ve takviye eden Kur'an'da bir kaç
ayet de vardır. Amma mes'elenin daha fazla uzamaması için onu hadis kitap
larına havale ediyoruz.

Böylece ehadis-i şerifenin iki had ortasında muhafazası, tebliği ve neşri
Peygamberce konulan muhkem kaideler çerçevesinde gerçekleşmiş ve Allah'a
hadsiz şükürler olsun, sapasağlam bize kadar ulaşmıştır. Lakin bir kısım sırlı
ve hususi hadisler vardır ki; mezkur kaideler çerçevesinde değil, ancak ehli
arasında hususi şekilde muhafaza edilip gelmiştir. Bu ahirki mes'eleyi "Sırlı ve
Hususi Hadisler Bölümü"nde ele alacağımızdan, burada bu işaretle iktifa edi
yoruz.

(*) Şerh-ül Manzumet-il Beykuniye sh: 5
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Üçüncü Madde: Hadise sadece rivayet yoluyla gelen tarafına değil, akıl ve
dirayetle ona müteveccih olup manasını düşünmek ve ona riayet etmek ve sa
ire hakkındaki Peygamber'in dikteli emirleri:

Şu üçüncü madde ile ilgili hadis-i şerifler her ne kadar açıkça akıl ve dira
yet ifadeleri kullanarak gelmiş değillerdir. Amma biraz dikkat edilirse, buma
nayı tazammun ettikleri rahatlıkla görülebilir. Büyük Muhaddislerce vaz'
edilmiş hadis usulü ıstılahlannda da medar-ı bahistir. ("! Ayrıca, Hazret-i
lmam-ı Ali (R.A.) kaydedeceğimiz hadis-i şerifi bir çeşit tefsir eden ifadeleri de
vardır. Az sonra kaydedilecektir.

Bu üçüncü maddemizin kanun ve kaidesini teşkil eden şu hadis-i şeriftir:, ... ,

,s3.251855 3,8402 2U 3 ,83,1426,3 L,5 0,6J1C. 6I
" ,

.• •••*'{"2t ••. .3• fi *2<' ••
430 ,85 y c3 +3 de o~l"sa, »l 9 . d «,l Ulu

e

2,,841 06,83,1.70133 7803
Meali: "Benden bir hadisi naklen duyduğunuzda, eğer kalblerinize hoş gelir,

vicdan ve hissiyatınıza uygun ve tatlı olur ve onu kendinize yakın gördünüz; o
durumda o bendendir. Şayet bunun aksiyle sizde reaksiyona sebeb olursa, o
benden uzaktır."

Bu hadisi İmam-ı Suyu.ti Sahih hadislerden saydığı gibi, Feyz-ül Kadir Mü
ellifi de bu sıhhatın isbatını yapmıştır. Ayrıca yine Feyz-ül Kadir :Müellifi
Allame Abdurrauf El-Menavi hadisin manasını, aynı manadaki sair hadislerle
de takviye etmiş, onun manasını çok güzel şerh etmiştir. Geniş bilgi için,
mezkur kitaba müracaat edilebilir.

İmam-1 Ali (R.A.) da bu hususta şöyle buyurmuş: t•••ı
ı, ı: '!,'_' - J ,.~AJI - ,, ~ ı: -·1· ·1·;;:. "'-·ı·_ ·ı::. •~· • l°"I -·. 'ı I r ..• ı
y2' 4w32 4! gV 43y" • dwg"" e28o _y?w 3l8.5

• « # eg ,

Yani: "Bir hadisi işittiğinizde, onu riayet etme akltyla ölçünüz. Yoksa
sadece rivayet aklıyla değil. .. Zira ilmi (yani hadisi) rivayet eden çoktur, amma
ona riayet eden azdır."

İşte şu hadis-i şerif ve İmam-ı Ali'nin bu tefsiri, bize göre çok mühim, muh
kem bir kaidedir. Hadis-i Şerifler, rivayet ve scnedleri itibariyle zaif de gelse
ler, (Ahkam-ı Şeriat ve İslam akidesi hususlan hariç) onları önce samimi ve

*) Bakınız: El-Menhel-ul Latif sh; 44
(**) p-Fcth-ul Kebır 1/121 (Müsned-i Ahmed ve Musned-ı Ebu Ya'la'dan nkıl); Cem'-ul

Fevaid H50 (Müsned-ı Ahmed ve Bezzar'dan), keza Feyz-ül K.dır t/382
{**°) Nehe-ul Beluga İmam ı Ali, tahkik Dr Subhi Salih <h 485
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halis bir niyetle karşılamak ve üstünde düşünmek gerekir. Hususi ahvalde,
kalbine ve ruhuna zevk ve inşirah veriyorsa; yahudda, ilmi bazı mes'elelerde
aydınlatıcı noktalara işaret ediyorsa, ona uymak ve onu hadis olarak muhafaza
etmek lazımdır. Yoksa, kendi hususi vicdaniyat ve şuuru veya fikir ve
meşrebini herkese vekil addeden bazı kimseler gibi, ilim-furuşluk taslanarak,
ta'n oklarım atmamak, en azından bir samimiyetin nişanesi ve teslimiyetin bir
alametidir.

Bize göre, üstte kaydedilmiş hadis-i şerif, bu noktalan da ihtar etmek üzere
vaz'edilmiş çok büyük, anıma bir derece hafi bir kaidedir. Nitekim bazı kamil
Muhaddisler, hadislerin sened ve rivayet yollarını tahlil etmeden de, hadisi
hemen tanıdıklarını izhar etmişlerdir. Bunlardan birisi Rabi' İbn-i Haysem'dir
ki demiş: "Bazı hadisler vardır ki, üstünde gündüzün ziyası gibi Nur vardır.
Onunla bilirsin ki, o söz hadistir. Bazı sözler de vardır ki, üstünde gecenin ka
ranlığı gibi zulmet vardır. Bununla da o sözün bir hadis olmadığını anlarsın."
(°)

İmam-ı Rabbani Hazretleri de, İbn-i Haysem gibi bu noktada şöyle demiştir:
"Ben seyr-i ruhanide görüyordum ki, Resul-i Ekrem (A.S.M.)dan mervi olan
kelimat nurludur. Sünnet-i Seniyye şuaıyla parlıyor. Ondan mervi olmayan
parlak ve kuvvetli virdleri ve halleri gördüğüm vakit, üstünde o nur yoktu. "
{"")

Demek ki, ehli olanlarca, yani kalb ve ruhları nur-u imanla parlamış ehl-i
feraset kamil muhaddislerce, hadisin Resulullah'tan olup olmadığı hususunda,
sened ve rivayet yollarının tahlilinden önce de bilinebilmektedir. Amma bu ha
siyet ve feraset, rastgele herkes için değildir.

Dördüncü Madde: Resul-i Ekrem (A.S.M.) hadislerinin İslam Dini ve mus
lümanlar için pek ziyade ehemmiyet ve lüzumluluğunu ve hadissiz İslam Dini
ve Şeriatı bilinemiyeceğini bildiren bazı fermanları:

Bu dördüncü maddenin hakikatı başta Kur'an'ın birçok ayetleriyle tasrih ve
beyan buyurulmuştur. Ehadis-i Nebeviyenin İslam Dininde Kur'an'dan sonra
en büyük me'haz ve merci' olduğunu İslam alimlerinin her sınıfincn kabul,
tasdik ve iman edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler olmasa, manası tam
bilinemeyeceği, İslam Şeriatının külli ve cihan şümul ihatası anlaşılamayacağı
kat'ı bir gerçektir. Bu mes'eleye dair fazla beyan abes olur Geniş ve isbatlı ve
hakikatlı izahlarını umum hadis kitapları ve İslam Şeriatı ve usülüddin ilmine
dair yazılmış bütün İslam alimlerinin eserleri izah, beyan ve isbat etmişlerdir

Şimdi mevzumuzu gayet açık bir tarzda ifade eden nübüvvet fermanlarının

(°) Feyz-ul Kadir 1/382
(**) Lem'alar sh 56(11 Lem'a)
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en büyüklerinden nümunelik bir-ikisini kaydediyoruz:

Birincisi: Az yukarda, birinci maddede yazılı olan Peygamber'in (A.S.M.)
Abdullah bin Amr bin El-As'a söylemiş olduğu şu: "Sen yaz! Benim nefsim
kabza-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki; bu ağızdan yalnız ve yalnız
hak çıkar!" hadis-i şerifidir .

İkincisi: .{l ...4 [u , <SJI( 3,I ""SI S1 ("hadis-i şerifidir.
e*

Meali: "Kat'iyyen biliniz ki, bana Kur'an Allah tarafından nazil olduğu gibi,
onunla beraber ve onun kadar da sünneti bildiren hadislerin manaları nazil
olmuştur."

Muhaddislerce, şu Kur'an'la birlikte nazil olmuş olan hakikatı "Kur'an-ı
gayr-ı meth1" denilmiş. Yani lafzıyla değil, manasıyla nazil olmuş olan
Kur'an...

Üçüncüsü (mealen): "Ben ne dedim ise, ne diyorsam, muhakkak ki sema
dandır... Yani vahiydendir" (*" l

Dördüncüsü: Hasan bin Atiyye (R.A.) demiş ki: "Cebrail (A.S.) Resulullah'a
nazil olur, Ona Kur'an'ı talim ettiği gibi, Sünneti de talim ederdi." c••·ı

Beşincisi: Hadis ve Sünnete -sözde Kur'ana dayanarak- ehemmiyet verme
yenlerin bid'at ehli olacaklarını bildiren şu çok mühim ve pek azim hadis-i
şeriftir ki; ferman buyurmuş:

,sE t;y.$1Se.aUO3.s1 c gsgteu,'o lL'
-. 3 -. • • - ' us " ur« e e a e

'U.ye 53 64, U,AE1J 3+ 45 66, 63 • "IUGS
-.» DISAI (ee ag,, 43 u39

,.,. , ., ,

Meali: "Yakın bir gelecekte sizden bazılarınız, koltuğuna yaslanmış olduğu
halde, ona benim bir hadisim okunduğu zaman diyecek: "Bizimle sizin
aranızda Kur'an vardır. Kur'an'ın helal ettiğini helal sayar, haram ettiğini de
haram biliriz." Sakın dikkat ediniz ki; Resulullah'ın haram kıldığı şeyler, ay
nen Allah'ın haram kıldığı şeyler gibidir. Ve keza helal ettikleri de Kur'anın
helal ettikleri gibidir."

(*) Mişkat-ul Masabih 1/57 hadis no:I63; Tarh-ut Tesrib 2/35: EI-Feth-ul Kebir 1/484, 487
( .. ) El-Esrar-ul Mcrfüa -Alıyy-til Kari, tahkık M. Sabbağ sh: 25

(***) g/Zuhd - İbn-ul Mubarek 2/23; El-Musannet - San'ani 11/255; Miftah-u Kunüz-is Sunne
sh. 257

(****) EI-Menhcl-ul Lauf sh. 12 (Ebu Davud ve Tirmızi'den naklen), keza El-Feth-üt Kebir
I/484 ve 487 (Musned-ı Ahmed bin llunbel ve Ebu Davud'dan nakil)
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Ahirki hadis-i şerif, değişik lafızlar ve ayrı ayrı rivayet yollarıyla gelmiştir.
Bazılarında mes'eleyi daha da geniş izah etmişlerdir. Verilen me'hazlerde
görülebilir.

Böylece, Resul-i Ekrem'in hayatında, kendi hadis ve sünnetinin, Sahabele
rinde ve ümmeti içinde yerleşmesi, muhafazası, tebliği, neşri ve Kur'an'la bir
likte büyük ehemmiyetli makam ve derecesi hakkında verilen kaideli nümune
lik hadisler, bence durumu kemaliyle izah etmişlerdir. Başka beyana da ihti
yaç bırakmamışlardır.

BÖLÜM-2

Resul-i Ekrem'in vefatından sonra, Sahabeler arasında hadise verilen
ehemmiyet ve onun muhafazası ve başkalara tebliği ve saire...

Bu bölümün esası ve mahiyeti itibariyle Birinci Bölümle ve kaide olarak
onda zikredilmiş hadisleriyle alakadardır. Yani, Resulullah tarafından verilen
dikteli emirler istikametinde cereyan etmiştir. Hatta denilebilir ki Resulullah
(A.S.M.) hayatta iken Sahabelerin O'nun söz, hareket ve tavırlarına verdikleri
ehemmiyet ve kıymet, O'nun vefatından sonra birkaç kat daha artmıştır.
Çünki vefat-ı Nebeviden sonra İslamiyet genişlemiş, yeni yeni fütuhatlar
olmuş, ayrı ayrı milletlerden İslam dinini kabul edenler çoğalmıştır. Do
layısıyla Sahabelere birçok mes'eleler hakkında sualler sorulmuştur. Her ta
raftan Medine'ye, dinlerini iyi öğrenmek için, dini ve şer'i mes'elelerini hallet
mek üzere birçok insanlar gelmiştir. Medine'ye gelen insanlar bazıları bir ay,
bazıları iki ay kalarak dinin hükümlerini, Şeriatın tatbikatıyla ilgili durumları
öğrenir, kavimlerine döner, giderlerdi.

Böylece Sahabelere müteveccih büyük vazife başgösterince, sorulan suallere
doğru cevab verebilmek için, kendisinin bizzat Resulullah'tan duyduğunu
başka Sahabelerinkine muvafık olup olmadığım öğrenmek üzere birbirlerinin
yanına gidip gelmeler başladı. Bunun yanında kendisinin herhangi bir sebeb
den duymamış olabileceği hadisler hususunda başka Sahabelere müracaat et
mek ve ona gidip dinlemek için de mülakatlar sık-sık cereyan etmekteydi.

Bu gerçeğin misallerinden olarak; Cabir bin Abdullah (R.A.) Şam'da bulu
nan Abdullah bin Enes'den (R.A.) nakledilen bir hadisi tahkik etmek için Me
dine'den kalkıp, Şam'a kadar gitmiştir, cı

Keza, Ebu Eyyub-il Ensari Medine'den kalkıp Mısır'a, Ukbe bin Amir'in ri-

(*) EI-Menhel-ül Latif' sh: 30
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- • :vayet ettiği .~ll...\dl
gitmiştir. ı•ı

Sahabelerin hey'et-i umumiyesi, nümuneleri verilen tarzda, son derece ti
tizlik içerisinde hadise karşı durumları öyle olduğu gibi, Peygamber'in ve
fatından sonra İslam ümmeti başına halife olarak geçen Hazret-i Ebubekir
(R.A.), Ömer (R.A.), Osman (R.A.), Ali (R.A.) dahi objektif ve umum rnüslüman
hır ve İslam Dini noktasından daha titiz bir şekilde ResuluJlah'ın hadislerini
muhafaza, tahkik ve tesbitleri hususunda öncü olmuşlardır.

Misal için: Hazret-i Mugire (R.A.), Ebubekir'e "Cedde, yani babaanne, ev
ladının altıda bir malına hissedardır." diye olan mes'elesi hakkındaki hadisi
söylediği zaman, Hazret-i Ebubekir buna bir şahid istemiş. Muhammed İbn-i
Mesleme (R.A.) buna: "Evet, ben de işittim" demiş ve ona şahidlik yapmıştır.

Keza: Ebu Musa (R.A.) ile Hazret-i Ömer'in (R.A.) kıssası olan bir mes'ele
hakkında Ebu Musa'nın (R.A.) söylediği bir hadis-i şerifi tahkik için, başka Sa
habelere de sormuştur.

Hazret-i Ali (R.A.) ise, duyulan bir hadisi tahkik için, nakledeni yemin etti
rirmiş. t .. >

İşte Sahabelerin ve en başta dört İslam halifesinin hadis-i Resulullah
mes'elesindeki tavırları hülasa olarak kaydedildiği tarzda cereyan etmiştir.
Çünki Resulullah'ın vefatından sonra, İslam Dini hizmeti doğrudan doğruya
Sahabelerin omuzlarına yüklenmiş ve Sahabeler bu şuur ve idrak içerisinde
kendilerini bulmuşlardır. Dünyanın birçok yerlerine İslam Dini ve Şeriatını,
hususuyla Ehadis-i Nebeviyeyi neşir ve tebliğ için Sahabeler gitmişlerdi.
Bazıları da siyasi çalkantılar ve fitnelerden dolayı dünyaya dağılmışlardı.
Mısır, Şam, Bağdat, Horasan ve saire gibi yerlere giden Sahabeler, vazifeleri
olan din neşriyatı ve hadis tebliğini bihakkın yerine getirmişlerdir...

Kur'anı, İslam Dininin ahkamını ve Ehadis-i Nebeviyeyi Sahabelerden biz
zat devralan Tabiin denilen çok büyük ve muazzam ve mübarek insan top
luluğu ise, Sahabelerin izlerini aynen takib ederek, o çok büyük vazifeyi
omuzlarına alarak, hummalı bir şekilde hadisin muhafazasına, tebliğine ve
neşrine çalıştılar ve hakeza, Resulullah'ın vefatından sonra Sahabelerin eha
dis-i şerifeye karşı telakki ve tavırları, işte şu çok özetle anlatıldığı tarzda
olmuştur. Radıyallahu Anhüm Ecmain.

(®) Aynı eser sh 30
(* ) Aynı eser sh 3l

hadisini tahkik ıçın yanına bizzat
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BÖLÜM-3

Sahabe asnnı takib eden iki asırda, hadisin gelişim seyri, tavırları ve zabıt
ve tedvini ...

Sahabe asrında, Tabiin denilen ve Sahabe'den sonra en kamil insanlar olan
bu zatlar ehadis-i şerifeyi ve ona hizmet tarzını, tebliğ, neşir, muhafaza keyfi
yetini, Sahabelerden olduğu gibi devraldılar.

En çok hadis alınan Sahabeler ve herbirisi binden fazla hadis rivayet eden
ler; Ebu Said-il Hudri (R.A.), Ebu Hüreyre (R.A.), Abdullah bin Ömer (R.A.),
Enes İbn-i Malik (R.A.), İbn-i Abbas (R.A.), Cabir bin Abdullah (R.A.) ve Aişe-i
Sıddıka'dır (R.A.).

Amma Tabiin dahi Sahabeler gibi bazıları hadisleri yazı ile kaydetmekle be
raber, lakin yine de ekseriyet itibariyle Sahabelerden dinleyerek hafızalarına
almakla iktifa ettiler. Böylece herbir Sahabi'den birkaç Tabiin hadis zabtetme
ve alma durumu meydana geldi. Tabiin'den de o nisbette hadis alanlar çoğaldı.
Derken hadisi rivayet edenler pek çoğaldı. İşin ehli olup olmama durumuna
bakmadan, herkes hadis rivayet etmeye başladı. Elbette bu raviler içerisinde
alim olmayan ve Resulullah'ın (A.S.M.) sözlerini Sahabe'den aldıkları gibi
lafzıyla, hiç olmazsa manasıyla aynen muhafaza edip nakledemiyen insanlar
da bulunabildi.

İşte bu durumda, başta İmam-ı Malik olmak üzere, bazı İslam büyükleri,
hadisi rastgele herkesten almama mecburiyetini hissettiler. Nitekim İmam-ı
Malik'in şu: "Ben yetmiş kişi gördüm ki, herbirisi çok emin ve dürüst insan
lardı. Lakin hadis nakletme işinde ehil olmadıkları için, ben hadislerini al
madım." sözü bu hususa bariz delildir.

Bundan başka, hadis ile uğraşan alimler, hadisi nakil ve rivayet edenlerin
dürüstlüğü, zabıt işinde ehil olması ve muhafazasını bilen kişilerden almanın
zaruretini duydular.

Bu işler böyle yürürken, Sahabelerin tamamı vefat ettikleri gibi, Tabiin'den
de büyük hadis üleması teker teker vefat edip gidiyorlardı. İslam alemi ise, pek
genişlemiş, İslam Dini dünyanın her tarafında intişar etmekte idi. Bu arada
bazı bid'atlar da şüyu' bulmakta idi. Böylece hadis zabtı azalmakta, muhafaza
etmek melekesi de zaiflenmeye yüz tutmakta idi.

İşte, bu sırada, Emir-il Mu'minin Ömer bin Abdülaziz bu gibi ahvali haklı
olarak tefekkür etmeye başladı. Hicri 1. yüzyılın başında (yani ikinci asırda)
ilk önce Medine'deki vali ve kadısı Ebi-Bekir bin Hazem'e mektup yazdı. Mek
tubunda şöyle diyordu: "Bak, teftiş eyle, Resulullah'ın hadisleri olanlarını kay
deyle! Çünki ben hadisin ındirasından yani; azalıp kaybolmasından ve üle
manın gitmesinden korktum."

RNK Kaynakları F 16
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Aynı mektubunda şunları da yazıyordu: "Benim için Medine'de bulunan
Amrete binti Abdurrahman El-Ensariye'nin ve Kasım bin Muhammed bin Ebi
Bekr'in yanlarındaki hadisleri yaz, bana gönder!"

Sonra aynı şekilde İslam memleketlerinin büyük şehirlerinde bulunan vali
ve memurlarına da; hadislerin yazı ile kaydedilmesini emretti. İşte bu hadise
den sonra, ülema-yı İslam hadis-i şeriflerin toptan yazı ile kaydedilmesine ve
toplanmasına başlamış oldular.

Ömer bin Abdülaziz'in mektup yazdığı zatlardan birisi de, meşhur muhad
dis Muhammed bin Şihab Ez-Zehri'dir. Bu zattan sonra gelen ve hadisi yazı ile
kaydedip toplayan ülema, "Zehri'nin tabakasından sonra gelen tabakalar" diye
adlandırılmıştır.

Zehri'nin tabakasından sonra gelen alimlerden, hadis toplayanlardan bazı
larının isimleri şöyledir:

1- Mekke'de, İbn-i Cüreyc, Hi.150'de hadisleri toplayan bir kitap vücuda ge
tirdi.

2- Medine'de İbn-i Ebi İshak, Hi.151'de ... Yine Medine'de İmam-ı Malik
Hi.179'da, aynı şekilde hadis cem'eden birer kitap yazdılar.

3- Basra'da Rubayi' İbn-i Subeyh Hi.106'da ... Said İbn-i Arube Hi.156'da...
Hammad bin Seleme Hi.176'da hadis toplayan birer kitap yazdılar.

4- Küfe'de Süfyan-ı Sevri Hi.161'de...

5- Şam'da Evzai Hi.156'da...

6- Horasan'da, Heşim Hi.188'de ve yine Horasan'da, İbn-ül Mübarek
Hi.18l'de aynı şekilde hadise müteveccih kitaplar yazdılar.

Bundan sonra, aynı asırda yaşayan birçok alimler, mezkür zatların izlerini
takib ederek hadis toplamaya başladılar. Bu vakte kadar hadisleri yazı ile
toplama işi şöyle cereyan ediyordu:

Birbiriyle münasebettar hadisleri bir babda yazıyor, sonra da bu hahları da
birbirine ekliyorlardı. Aynı zamanda Sahabelerin sözlerini ve Tabiinin büyük
ülemasının fıkhi fetvalarını da hadis içinde karışık olarak dercediyorlardı.
Bunların bir üst tabakası olan "Zehri"nin tabakasında yer alan alimler ise, sa
dece Resulullah'ın hadislerini kaydetmişlerdi.

Amma maalesef sözü edilen bu hadis kitaplarından hiçbirisi -İmam-ı Ma
lik'in Muvatta' Kitabı hariç- şimdi mevcud değillerdir. İsmi var, cismi yok, ne
vindendirler Hem bu asırdan sonra gelen birçok ülemanın isim ve
eserlerinden de söz edildiği halde, eserlerinden mevcud olanı hemen hemen
hiçbirisi mevcud değildir İmam-ı Buhari'nin ilk olarak hazırlamış olduğu "El-



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 243

Cami-ül Kebir" kitabı da bu nevidendir.

Hem bu vakte kadar, yani İmam-ı Buhari'nin "El-Cami-üs Sahih" eserini
yazdığı zamana kadar yazılmış olan eserler, hadislerin senedlerine bakıl
madan, yani bilahare hadis alimlerinin yaptığı gibi, hadisi rivayet edenlerin
hallerine göre, onun senedinin sağlam olup olmadığına bakılmaksızın, hadis-i
şerif diye rivayet edilen herşeyi zabt ve kaydetmek üzere cereyan etmiştir.
Çünki bilahare şüyu' bulan mevzu' hadislerin karıştırılma tehlike ve korkusu
pek yoktu. Amma sonra bu iş değişti, hadislerin sahih ve sakimlerini birbirin
den ayırmak mecburiyeti hasıl oldu (")

Hadislerin en sahihlerini ayırıp, toplama işinde en evvel ortaya fikir atan
Buhari'nin hocası İshak bin Raheveyh'dir. Bu zat bir gün talebelerine: "Keşke
sizden birisi hadis-i Resulullah'ın en sahih olanlarına münhasır olarak muhta
sar bir kitap yazabilse!" diye fikrini, hem bu yoldaki ciddi arzusunu belirtti.

Bunun üzerine İmam-ı Buhari diyor: "Bu fikir benim kalbimde yer etti ve
"El-Cami-üs Sahih" ("" kitabını hazırlamaya başladım." Sonra aynı şekilde
İmam-ı Buhari'nin izinden giden ve sahih hadisleri toplayan alimler meydana
çıktılar. Mesela, İmam-ı Müslim, İbn-i Hibban, İbn-i Huzeyme ve İbn-i Carud
gibi zatlar...

Burada çok mühim bir nokta vardır ki, bazı insanlar nazara almak istemez
ler. Nokta şudur:

İmam-ı Buhari olsun, Müslim olsun umum ehl-i sahih alimler, sahih
hadisleri topladıklarında hiçbir zaman dava etmemiş ve dememişler ki:
"Sadece sahih hadisler bizim kaydettiklerimizden ibarettir. Geri kalanların
içerisinde hiç sahih hadis yoktur." Evet, bunu bu zatlar dememişler ve deme
leri de mümkün değildir. Çünki evvela hadisin tamamının ihatası mümkün
değildir .. ve hiçbir mulıaddis de bu ihatayı dava etmemiştir. Nitekim adları ge
çen zatlardan sonra, daha birçok sahih hadisler bulup toplayan alimler mey
dana çıkın ıştır.

Bunlardan bazıları; Ziya-ül Makdisi, Hakim-i Nisabori, Darekutni gibi bü
yük hadis alimleri, Buhari ve Müslim'in şartları çerçevesinde birçok sahih
hadisler bulup kaydettiklerini dava etmişlerdir. Zaten Ebu Davud, Tirmizi,
Nesai ve İbn-i Mace gibi büyük hadis imamları makbul olan Kütüb-ü Sitte'yi
bu gayede tamamlamışlardır.

(*) EI-Menhel-ül Latif sh: 22, 25
(**) Kur'an'dan sonra en sahih ve mübarek otan bu eser, şımdı elimizdeki mubarek Sahih-ı

Buhari Kitabıdır
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Uydurma hadislerin şayiası
Hadis alimleri, mevzu' hadislerin şayiası ve bilfiil bazı münafık zındıkların

bu işe münafıkane ve sinsi şekilde teşebbüskarane hareketleri duyulması üze
rine, pürheyecan ve dikkat kesildiler. Hadislerin -tabiri caiz ise- ayarlarını öl
çen hassas mizanlar ve mevzu' olanlarını içlerinden çıkarıp tarh eden keskin
silahlar, hem onları muhafaza altına alan muhkem surlar mesabesinde olan
Hadis usülü ve kaidelerini koydular. Tek-tek bütün hadisleri mezkür kaidenin
mizanlarıyla tartmaya koyuldular. Hadis usulü ve ilmi ve ıstılahları nok
tasından bu merhale büyük dalgalarla dalgalandı. Hadis imamları bu merha
lede çok muazzam ve emsalsiz bir hareket ve faaliyet içine girdiler. Bir hadisin
sahih olabilmesi için, onu rivayet ve nakil edenlerin dürüstlük, zabıt ve muha
faza etmek kaidesi gibi uygulamaları, her ravi hakkında tatbik edilmesi ve
hadisin hiçbir zaman yalancılardan, fasıklardan, bid'at ve heva-i nefis sahibi
kimselerden alınmaması, hem hadisin rivayet senedi.ne giren baştan sona ka
dar mutlaka zincirleme tarzında birbirinden bizzat duymuş olmaları şartı gibi
keskin kaidelerin süzgecinden geçirilmiş olması lazımdır diye kat'i hüküm ve
karara vardılar.

Bu hususu az ilerde "Bölüm-6"da genişçe ele alacağımızdan burada bu
işaretle iktifa ettik.

BÖLÜM-4

Hadislerin sayı bakımından ihata edilemeyecek kadar çokluğu mes'elesi...
Evvela, bu mevzu' hakkında büyük muhaddis ve muazzam Hafız ve bir mil

yon hadisleri hıfzına alan İmam-ı Ahmed bin Hanbel (R.A.) dahil hiçbir hadis
Hafız1 ve İmamı diyememiş ki: "Resulullah'ın hadislerinin tamamı şu kadardır
ve bunların şu kadarı sahih, şu kadarı da zaiftir. Benim toplayıp kaydettiğim
hadislerin dışında sahih hadis yoktur ... "

Evet, asla ve kat'a bu iddiayı hiçbir muhaddis yapmamış ve yapamamıştır.
O halde, gayet rahatlıkla diyebiliriz ki, hadislerin sayı bakımından kesreti iha
tasızdır. Hem öyle de olmak lazımdır. Çünki Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) sadece
Risaletle müşerref olmasından vefatına kadarki yirmi üç senelik mübarek öm
ründe söylediği sözler, yaptığı hareketler ve gösterdiği tavırları, hiçbirisi
kaçırılmadan zabtedilmişse -ki bunlar İslam dininin her mes'elesinin kaynağı
ve esası olduğundan elbette edilmiştir- o durumda, bu hadisler ihata edilemi
yecek kadar çok olması lazımdır. Bir de buna Sahabelerin reyleri, fetvaları ve
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ıçtihatları da, bir kavle göre hadis ve sünnetten sayıldığı mes'elesi "' inzimam
ederse, elbette o kesret, daha da büyümesi ve ihata duvarını aşmış olması
lazımdır.

Hadisin bu ihatasız kesreti, Tabiin asrında daha da çok hükümrandı. Ancak
birkaç zındık münafığın veya kafasız ahmak, saf bazı kimselerin hadis diye
orada burada konuşmaları vuku' bulunca, Bölüm-5'de arzettiğimiz vecihle, uy
durma sözlerin, Resulullah'm hadislerine karışır korkusu ve endişesiyle; duyu
lan herbir hadisin çok hassas olan kaide ve usüller süzgecinden geçirilerek sü
zülmesi neticesinde, birçok hadislerin bu noktadan heder olduğu da muhak
kaktır.

Öyle ya, birisi şimdi sorsa ki; "Bir İmam-ı Ahmed'in hıfzına almış o]duğu bir
milyon hadis ve Buhari'nin ezberine aldığı beşyüz bin hadis ("" nerededir? Hal
buki şimdi mevcud hadis kitaplarında, sahih ve zaifleri beraber olarak mec
muu, İmam-ı Suyuti'nin tesbitine göre, ancak ikiyüz bin kadardır. O halde
hani, nerede bir milyon hadis? Veya hani beşyüz bin?"

İmam-ı Suyüti'nin mevcud hadisler için ikiyüz bin olarak tahmin etmesi
dahi, sair ülemaca kabul görmemiştir. Yani şimdi elde mevcud ve çoğu matbu·
hadis kitaplarındaki bütün hadisleri dahi ihata etmek mümkün değildir
demişlerdir.

Evet, üstteki sualin cevabını verecek yoktur sanırım. Öyle ise, mevzu'
hadisler korkusu ile, pekçok hadisin heder olması kuvvetli ihtimal dahilinde
olduğu gibi, İmam-ı Şa'rani ve İbn-i Haldun'un tesbitlerine göre ""* Cengız ve
Hülagü'nun Bağdad'ı istilasında binlerce el yazma İslam eserleri Dicle
Nehri'ne atılması hadisesinde, pekçok hadis-i şeriflerin ziyaa uğramış olması
ihtimali de düşünülebilir. Ayrıca "Üçüncü Bölüm"de kaydettiğimiz gibi, birinci
asırda birçok ülemanın hadis toplayan eserleri olduğu söylendiği halde, bugün
bu eserlerin ismi var, cismi yok olan meçhullük kaziyesi dahi bu hususa işaret
eder gibidir.

İşte hadis-i şeriflerin şu ihata edilemeyecek kadar çokluğu, elbette onu ri
vayet eden insanların da o nisbette çokluğunu ifade eyler ve bu pek çok olan
hadis-i şeriflerin tek-tek tesbitleri, yani cerh ve ta'dil süzgecinden geçirilmesi
ve dolayısıyla senedlerinde yer alan bütün ravi insanların durumlarının
tahlili, elbette daha da çok ihatasızlık arzeden bir durum alır. Nitekim elde
mevcud hadislerin cerh ve ta'dil işinde bu ihatasızlığın neticesi olarak,
muhaddislerin ihtilaflar had safhadadır. "Temhid" bölümünde de arzettiğimiz

*} EI-Musannet - San'ani 11/258
(**) gI-feth-ul Kebir 1/7
4«** Levakıh-u! Envar-ıl Kudsiyye Şa rani sh 347 Mukaddımet-u Ihn-ı Haldun sh 388
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gibi, bir hadis-i şerifin senedine ilişen ve hatta onu mevzulukla ittiham edecek
kadar ileri giden birkaçı varsa, onun karşısında aynı hadisin sıhhat ve
makbullüğü bir çok muhaddislerce iddia edilmiş, batta isbat da edilmiş. Bu hal
dahi gösteriyor ki; hadislerin sayı bakımından muazzam çokluğu olduğu ve
ihatası mümkün olmadığı gibi, senetlerinin silsilesindeki ravi insanların hal ve
durumlarını kemaliyle ihata dahi mümkün olamamıştır.

Hem, hadisin umumunun, her tarafının ihata edilmesinin imkansızlığının
en bariz bir delili de: Koca Suyuti gibi bir hadis denizinin şu itirafıdır: "Ben,
Kitab-ün Nureyn Fi Islah-id Dareyn eserinde şu hadis-i şerifi gördüm:

13, 628\,,8 ±5 1r(U6D1+jit8
.'3104>1ya54J16,G3&144 v,

(El-Havi Lil-Fetava 2/187 .. ve adı geçen kitap sh: 23)

Evet, İmam-ı Suyuti'nin bu hadis hakkında bir çeşit itirafı, mevzumuza bir
başka delildir. Zira Suyuti Hazretleri yeryüzünde mevcud pek çok hadis-i
şerifleri metinleriyle, lafızlarıyla ve rivayet yolları ve senedleriyle beraber
hafızasına alan çok büyük bir hadis Hafızı ve Hüccetidir. Buna rağmen,
sözünü ettiği hadisi evvelce te'lif edilmiş olan bir kitapta görmesi ve onun
rivayet yolunu ve senedini görmemiş olması, hadis-i şeriflerin son derece
çokluğu ve ihatasının mümkün olmadığını göstermektedir.

Bu mes'elenin ayrıca isbatlı bazı örnekleri de, "Mevzu Hadisler Bölümü"nde
gelecektir inşaallah...

BÖLÜM-5

Cerh ve tenkid işinde bir kısım muhaddislerin çok aşırı, ziyade taşkın bazı
davranışlarının acib misalleri. ..

Bu bölümün içindeki örnekler, "Altıncı Bölüm"de de umumiyeti itibariyle
bir nebze ele alınacağından çok kısaca temas edilecek. Bu kitabın "Temhid"
kısmında işaret edildiği gibi; cerh ve ta'dil mekanizmasını işleten Muhaddisler
üç sınıftır. Bir sınıfı, hakikaten aşın şekilde ileri gitmişler, adeta hadislerin
azalmasını, kısalmasını, hatta yok olmasını istercesine davranış içerisinde
bulunmuşlardır. Muhaddislerce bunlara müteşeddit diye ad konulmuş. Bu
sınıfın pir ve reislerinden en birincisi başta İbn-i Kayyim-il Cevzi'dir. Bunların
mukallid ve mültezimlori ise, daha acaib bir tarzda adeta tırpanı ellerine almış
olarak hadisleri kırpmaya kendilerini vazifedar saymışçasına bir tutum içeri
sine girmişlerdir. Bu hadisenin bazı nümunelerini kısaca vermek icab ederse:

1- İbn-i Cevzi'nin Müsned-i Ahmed bin Hanbel'deki yirmi dört tane hadis
hakkında mevzuluk isnad etmesine karşılık, İbn-i Hacer-i Askalani bunları tek
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tek ele alıp incelemiş ve neticede bu yirmi dört hadisten hiçbirisinin mevzu'
olmayıp bilakis seneden de bazıları sahih, bir kısmı Hasen ve geri kalanları da
hiç olmazsa Zaif hadisler olduğunu isbat etmiştir. Bu Risalenin ismi "El-Kavl
ül Müsedded"dir. (Bakınız: Ta'cil-ül Menfaat İbn-i Hacer sh: 10-11 ve İthaf-üs
Sade Zebidi 1/69)

2- Yine İbn-il Cevzf'nin kendi mevzular kitabına almış olduğu hadislerden
üçyüzden ziyade hadisleri, İmam-ı Suyuti bunları tahlile tabi' tutmuş ve bu
hadislerin hiç birisinin mevzu' olmadığını ve içlerinde Sahih-i Müslim ve Ebu
Davud'un Sahih olan hadislerinin bulunduğunu isbatlamıştır. (Bakınız: En
Nikat-ül Bediat.. eserin tamamı)

Bu eser, bizdeki elyazma durumuyla 29 satırlı, ortaboy 96 sahifeden ibaret
tir. İmam-ı Suyuti bu eserinin sonunda şöyle diyor: "Şu kitapta kaydettiğim
300 kadar müteakabe (haklarında kelam edilmiş hadisler) hiçbirisinin mevzu'
hadisler içine alınmasına imkan yoktur. Çünki bu hadislerden iki tanesi Bu
harı ve Müslim'in, otuzsekiz tanesi Müsned-i Ahmed'in, dokuz tanesi Ebu Da
vud'un, otuz tanesi Nesai'nin, on tanesi İbn-i Mace'nin, altmış tanesi Müsted
rek-ül Hakim'in hadisleri olduğu gibi, geri kalan yüzotuz hadis ise, müşterek
olarak Kütüb-ü Sitte'de ve Müsned-i Ahmed'de mevcuddurlar. Bunlardan arta
kalan hadisler, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra, Şuab-ül İman, Delail-ün Nübüvve
eserlerinde yer aldıkları gibi, bir kısmı da Sahih-i İbn-i Huzeyme, Sahih-i İbn-i
Hibban, Müsned-i Daremi, Tarih-ül Buhari ve yine Buhari'nin Halk-u Ef'al-il
İbad ve Cüz-ül Kur'an eserlerinde ve Sünen-i Darekutni kitaplarında bulun-
maktadırlar."

3- Yine İbn-i Cevzi'nin "Mevzu Hadisler" kitabı içine almış olduğu yüzden
fazla hadisleri, İmam-ı Suyuti, El-Leali-l Masnua eserinin iki cildinde tahlile
tabi tutmuş ve bu hadisleri yüzde doksan nisbetiyle mevzuluktan kurtarmış,
ortaya koymuştur.

4- Meşhur muhaddis Kazvini, İmam-ı Begavi'nin Masabih-üs Sünne ki
tabının onsekiz hadisi hakkında mevzuluk isnad etmesine mukabil, Ibn-i Ha
cer-i Askalani bu hadisleri tek-tek incelemiş ve bunlardan hiçbirisinin mevzu
olmayıp bilakis kısmen Sahih, kısmen Hasen, bir kısmı da sadece Zaif hadisler
olduğunu, "Ecvibet-ül Hafz Ala Ehadis-il Misbah" Risalesiyle isbatlamıştır.
İbn-i Hacer'in bu risalesi, adı geçen Masabih kitabı l/78'de mevcuddur.

Böylece eskide toplu halde, hadis-i şeriflere itişmeler vaki' olduğu gibi, yer
yer birer, ikişer hadislere de ilişmeler olmuş, bu arada bu ilişmelerc karşı bü
yük hadis imamları cevablar vermiş ve hadisleri kurtarmışlardır. Birerlik,
ikişerlik nümuneleri bu kitabın "Mevzu' Hadisler" kısmında ele alacağımızdan
burada medar-ı bahis yapmayacağız.

5- Bu zamanda hadisin cerh ve tenkid işinde, eskilerin şimdiki mukallidle-
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rinden birisi, Şam'Jı Nasiruddin-i Elbani adındaki şahıs daha çok ileri giderek,
hududu tecavüz eden cür'etkarane, amma vukufsuzcasına bir çok sahih hadis
lere ilişti. "Silsilet-ül Ehadis-il Mevzua" adında bir kitap yazıp neşretti. Bir çok
sahih hadislere, hiç olmazsa Hasen, yahud da makbul olan Zaif hadislere dil
uzattı. Bunları mevzulukla şüphelendirmeye kalkıştı. Samimi müslümanJann
ciğerlerini sızlattı. Bid'at ehli kimselere de, bir mesned oldu. Alem-i İslam'dan
yer yer bu şahsa karşı reddiyelerle cevablar verildi. İlim meydanında perişan
edildi.

6- Müstedrek-ül Hakim adında, Kütüb-ü Sitte'den sonra çok kıymettar bir
hadis kitabı vardır. Bu kitapta İmam-ı Hakim, sekiz bin kadar hadisi kendi
araştırması neticesi, Buhari ve Müslim'in şartları çerçevesinde sahih hadisler
olduğu halde, mezkür iki kitaba alınmamıştır diye dava etmiş ve bu davasının
isbatına çalışmıştır. Ancak Buharı ve Müslim'in hadisleri hakkında sahihlik it
tifakı hasıl olduğu gibi, Müstedrek'te yer alan hadisler hakkında o tarzda bir
ittifak husul bulmamıştır. Amma İmam-ı Zehebi gibi büyük bir hadis nekkadı
ve dahi imamı bu kitaptaki hadis-i şerifleri tek-tek incelemiş ve bu hadislerin
yüzde otuzu Sahih-i Buhari ve Müslim'in şartlarına haiz sahih hadisler
olduğunu, yüzde kırkının da sair sahih hadisler cinsinden olduğunu, geri kalan
yüzde otuzunun ise, hasen hadisler, az bir kısmı da zaifler olduğunu ve bütün
bu kitapta ancak şaz olarak bir-iki hadis şüpheli bulunabileceği kanaatına
varmıştır. İmam-ı Zehebi'den sonra gelen meşhur İbn-i Salah, Zeyneddin-i
Iraki ve İbn-i Hacer gibi büyük hadis imamları da aynı bu kanaatı paylaş
mşlardır, (*)

Amma gel görelim, eskide Ebu Said-il Malini gibi bazı müteşeddidler bu ki
tabın umum hadis-i şeriflerine toptan olarak zaiflik, bir kısmına da mevzuluk
isnadında bulunmuş ve Buhari ve Müslim'in şartlarına haiz hiçbir hadis içinde
yoktur diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Zamanımızda ise, bu gibi müteşeddid
müteassıblara sırtını dayayan, ilim nezaketini bilmeyen Dr. Muhammed Halil
Herras ise, bu kitap için: "Müstedrek değil, Müstetrek denilmeli" diye münase
betsiz bir fikir izhar etmiştir. Bu şahıs aynı zamanda Ezher Üniversitesi Usu
lüddin külliyesinin de hocasıdır.. İşte aynı bu şahıs, İmam-ı Suyuti'nin El-Ha
sais-ül Kübra eserini sözde tahkik etmeye kalkışmış ve birçok hadislerine
ilişmek cehaletinde bulunmuştur.

7- Acı ve yüzkarası bir nümune de, Türkiye Diyanet İşleri adına yayınlanan
"Mevzu Hadisler" isimli bir kitaptır. Bu kitap M. Yaşar Kandemir'indir. Diya
net Riyaseti yayınları arasında ve Türkiye Diyanet Dairesinin bir çeşit görüşü
tarzında neşredildiği için, utanç verici bir durumdur. Kat'iyyetle diyebiliriz ki;
eğer Ahmed Hamdi Aksekili, Hasan Hüsnü Erdem ve Ömer Nasuhi Bilmen

(*) pehrıs u Fhadis il Mustedrek Dr Yusul Maraşh sh 7 15



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 249

gibi büyük alimlerimiz Diyanetin başında, hayatta olsalardı, kesinlikle bu ki
tabın Diyanet Riyaseti Neşriyatı arasında yayılmasına müsaade etmeyecek
lerdi.

Acib ve gülünç bazı örnekler arzedelinı:

Birinci Örnek: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Haccet-ül Veda'da Mekke'ye döner
ken Gadir-ül Hum denilen mevki'de Hazret-i Ali'nin elini tutarak yukarı

", o , "~ e • 3, o , $ o} o
kaldırmış ve s, l«i s,• c1 5• Meali: "Ben kimin efendisi isem, Ali de

onun efendisidir." olan meşhur ve mütevatir hadisi körükörüne inkar ediyor, (*1

Delili de: "Efendim, bu Rafizilerin uydurmasıdır. Çünki onlar iddia ederler ki;
orada Peygamber (A.S.M.) Ali'yi kendinden sonra Halife ilan ettiği halde,
Sahabeleri bunu gizlemişlerdir." diye olan sözleridir.

Halbuki, buradaki mühim olan şey, Rafizilerin iddiaları değil, Ehl-i Sünnet
olan büyük muhaddis inıamlarca öyle bir hadisin vürüd edip etmediğinin tes
biti mes'elesidir. Rafizilerin iddialan bahanesi içinde, sahihin sahihi ve müte
vatir olan hadis-i şerif kamufle edilerek inkar edilmek istenmiştir.

Şimdi bakalım bu hadis-i şerif, hangi makbul ve meşhur Ehl-i Sünnetin ha
dis kitaplarında yer almakta ve onun hakkında büyük muhaddislerin görüşleri
ne merkezdedir görelim ...

Evet, bu hadisi kısaca araştırmamızda: Sahih-i İbn-i Hibban, Müstedrek-ül
Hakim, Cem'-ül Fevaid, El-Feth-ül Kebir -iki yerde- İbn-i Hanbel ve İbn-i
Mace'den naklen .. ve keza Müsned-i Ahmed l.cildinin 5 yerinde, 4.cildinin 3
yerinde ve 5.cildinin 7 yerinde ve toplam 15 yerinde ayn ayn rivayetlerle kay
dedildiği gibi, Keşf-ül Hafa kitabında Hafız Acluni bu hadis-i şerifin 30'dan
fazla rivayet yollarıyla geldiğini kaydetmiş. Keza, meşhur allame ve muhaddis
İmam-1 Tahavi "Müşkil-ül Asar" eserinde hadisi her tarafıyla incelemiş ve
sıhhatına kat'i hükmetmiştir. Yine Menakıb-ı Al-i Beyt-ir Resul sh: 54-64
arasında bu hadisin bir çok tariklerle gelen rivayet yollannı nakletmiştir. Keza
İmam-ı Suyuti "El-Ezhar-ül Mütenasire" eserinde, hadisi mütevatir hadisler
içinde kaydetmiştir. Yine "Mecma-uz Zevaid" kitabında, Taberani'nin Mu'cem
ul Kebir'inin birçok yerinde ve Mu'cem-ül Evsat'ında ve keza Müsned-i Bez
zar'da ve hakeza birçok makbul hadis kitaplarında bu hadis-i şerif sahih hadis
olarak kaydedilmiştir. İşte böyle bir hadis-i şerife mevzu'dur diye ileri giden
kimsenin, kendisi mevzu' olması gerekir sanırım ...

Adlarını verdiğimiz hadis k.itaplarımn cild ve sahife numaralarını görmek
isteyenler, bu kitabın "Hadisler Cetveli" 675 no.lu kısmına bakabilirler.

İkinci Örnek: Yine aynı kitabın aynı sahifesinde, Resul-i Ekrem'in

(*) Bakınız: Mevzu Hadisler - M. Kandemir sh 180, 181
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.
(A.S.M.) bir mu'cizesiyle; güneş batmışken, yeniden geri çıkması hadisesini de
inkar ve tekzib ediyor. Bu münasebetsiz adam, böyle cesurane hadisleri inkar
edebilir, amma beraberinde kör akılcılığını ve bid'atkar bazı mesleklere olan
taassubunu ve yersiz saldırganlığını izhar etmiş oluyor. Zira bu hadise
hakkında vürüd etmiş olan hadis-i şerifi bir kere bu adam kaydederken hatalı
şekilde aktarıyor, diyor ki: "Peygamber'in (A.S.M.) ikindi namazını kılmadığı
birgün, batmış olan güneşin onun namazını yetiştirmesi için geri dönerek
yetişmesi. .. "

Hayır, hadise kaynak kitaplarda zabtedildiği tarzı, bu adamın yazdığı
şekilde değil, şöyledir: Hendek Harbi'nde Resul-i Ekrem (A.S.M.) ikindi na
mazını kılmışken, yorgunluğundan başını Hazret-i Ali'nin dizine koymuş,
uyuya kalmış. Hazret-i Ali (R.A.) ikindi namazını kılmamış imiş. Bu arada
güneş batmış. Resul-i Ekrem (A.S.M.) da uyanmış. Hazret-i Ali'nin ikindi na
mazını kılmadığını öğrenmiş. Dua etmiş, güneş geri dönmüş ve İmam-ı Ali
(R.A.) bu mu'cizeye binaen ikindi namazını eda etmiş.

Evet, hadise bütün hadis kitaplarında böyledir. Tahmin ediyorum, bu adam
aslında böyle bir mu'cizeyi akılcılığına sığıştıramadığından böylesi bir taas
subla hadise ilişmiş. Yani kafasına göre, beliti de der ki: ''Nasıl olur da, dünya
garbdan şarka olan devrini, şarktan garba çevirsin de bu iş böyle olsun?" Evet,
bu adam, bunu böyle düşünür de, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) mübarek parmak
larından suyun fışkırmasını ve bir ordunun o sudan içip kanmasını düşünmez.
Gökteki Ay'ı, parmak işaretiyle ikiye bölünmesini tefekkür etmez. Her ne ise ...

Şimdi, mezkür hadise ve hadisin bazı me'hazlerini veriyoruz: Müşkil-ül
Asar - İmam-ı Tahavi; Eş-Şifa - Kadı İyaz; El-Hasais-ill Kübra - Suyuti; İs'af
ür Ragibin, Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı; Mecma-uz Zevaid; El-Mevahib-ül Le
dünniye - İmam-ı Kastalani; Kenz-ül Ummal; Cem'-ül Fevaid; Keşf-ül Hafa -
Acluni; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti; El-Husün-ul Hamidiye gibi hadis kitap
ları.. .

Bu hadisi rivayet eden Sahabe ve Sahabiyeler; Esma binti Amis ve Ebu
Hüreyre'dir.

İsimlerini verdiğimiz kitabların cild ve sahife numaralarını görmek isteyen
ler, bu kitabın Hadisler Cetvelinin 58. bölümüne bakabilirler.

Üçüncü Örnek: Aynı kitab başka bir yerinde, .9)6p)Iy5 {SI, U,3 ''$
meal ve manasındaki hadisleri de inkar ediyor. Biz de buna karşı bazı
me'hazler vererek, mes'elenin detayına inmek istemiyoruz.

Miftah-u Künuz-is Sünne sh: 449; Müsned-i Ahmed 4/66, 5/59 ve 379; El
Feth-ül Kebir 2/33, 334; Ed-Dürer-ül Müntesire Fil-Ehadis-il Müştehire - Su
yuti sh: 126, İbn-i Hibban, İmam-ı Hakim'den naklen; Kenz-ül Ummal 2/409,
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Tirmizi hadis no: 3609; Mu'cem-üt Taberanı El-Kebir hadis no: 12571 ve
12646; Eş-Şeria - Acürri sh: 416 ve hakeza ...

Şimdi insaflı okuyucuların vicdanlarına soralım, bütün bu dahi hadis
İmamları mı doğruyu ve hakkı söyler? Yoksa bu adamın ve istinad ettiği eko
lün görüşleri mi doğruyu, hakkı söyleyebilir?

Mezkur kitapta daha bir sürü hezeyanlar var. Hem de toptan ceffel-kalem
olarak; "Şu şu mevzulara dair hadisler umumen uydurmadır!" diyebilecek ka
dar ileri gitmiş. Hatta öyle ki İmam-ı Şafii başta olmak üzere birçok büyük
allame ve dahi hadis İmamlarının tesbit ettikleri ve bu hadislerin asılları
Kur'anın ayetlerinde sabit olduğu; imanın ziyade ve noksan olması keyfiyeti
hakkında gelen hadislere toptan "Uydurmadır!" diyor. Tabii bu husustaki
hadisler bu şahsın iddiasına göre uydurma olursa, o zaman bu mes'eleye bakan
ve işaret eden ayetler dahi öyle olur (!).

BÖLÜM-6
Hadis usulü hakkında yürütülen cerh, nakd ve ta'dilin vaz' edilmiş olan ka

nun ve kaidelerinin gaye ve hedefleri ve ıstılahlarının asıl manaları ...
Bu bölüm, iki fasıldan ibaret olması lazımdır. Birisi: Hadis usülünün vaz'

edilişinin gaye ve hedefi ...
İkincisi de: Muhaddislerce hadisin senedlerine göre kullanılan ıstılahların

asıl mana ve mefhumlarıdır.
BİRİNCİ FASIL: Hadis usulü hakkında yürütülen cerh ve ta'dil kanun

larnın gaye ve hedefleri hülasaten şöyledir:
Üst taraflarda da yer yer temas ettiğimiz gibi, Hicri 2. asrın içinde başlayan

mevzu' hadisler dedikodusu, fitne halinde zuhur etmeye başlayınca, en başta
İmam-ı Buhari olarak hıfzına almış olduğu, ya da bunların mühim kısmını El
Cami-ül Kebir eserinde kaydettiği beşyüz bin hadislerin içinden "El-Cami-üs
Sahih" eserini süzerek çıkardı. Sonra İmam-ı Müslim onu takib etti. Cerh ve
ta'dil usülü, Buhari'den evvel de başlamıştı. İmam-ı Zehebi Mizan-ül İ'tidal
eserinin Mukaddemesinde bu mes'ele için şöyle demiş: "En evvel bu ilme i'tina
ile eğilen hadis hafızları ve imamlarından Yahya bin Said-i Kettan'dır. Sonra
bunun talebelerinden Yahya bin Main ve Ali İbn-ül Müdeyni ve Ahmed bin
Hanbel ve Ömer bin Fellas ve Ebu Hayseme ve bunların talebelerinden Ebu
Zer'a ve Ebu Hatem ve Buharı ve Müslim ve Ebu İshak-ı Cevzekani'dir. Sonra
ları birçok Ulema da bu işe el attılar. Mesela, Nesai, İbn-i Huzeyme, Tirmizi ve
Dolabi gibi zatlar...

Hadis ilminin tedvin edilen ilk ilmi, cerh ve ta'dil ilmidir. Bu ilmin gaye ve
hedefi ise, Sünnet-i Seniye'yi beyan eden hadis-i şeriflerin muhafazası. tasfiye



252 RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

ve tehzibidir. Yani, hadisleri nakil ve rivayet edenlerin ve her bir hadisin riva
yet silsilesine giren insanların hal ve durumlarını incelemekten ibarettir. Bu
nun neticesinde de hadislerin rivayet yollarında yalancı, fasık, hevai ve
bid'atkar kimselerin bulunup bulunmadığını tesbit etmektir. Rivayet silsilesi
bu şekilde tesbit edildikten sonra da, hadisin metin ve mana ve Arabiyeti cihe
tinde rekaket bulunup bulunmama, garabet ciheti ve nihayet Kur'an ve sair
Ehadis-i Sahihanın manalarına mugayereti bulunup bulunmama tarafları; di
rayet ilmi denilen ve ilimde rüsüh ve kemal isteyen bir süzgeçten geçirme işini
de tatbik etmektir.

İkinci Hicri asrın sonuna kadar sadece bu ilim ile hadisler umumiyeti itiba
riyle ölçülüyor ve tartılıyordu. Yani o zamanlar hadis-i şerifler iki çeşitti.. ya
sağlam ve sahihdi, yahudda sakim ve zaifdi. Muhaddisler bu tatbikatı yapar
larken, o zamanda dahi, her meselede ittifakları hasıl olmuyordu. Yani me
sela; birisi bir hadisin rivayet silsilesindeki insanların bazılarını zaif hatta
metruk sayarken, başkaları aynı bu insanları mutemed ve dürüst addedebili
yordu. Tabiri caiz ise; fikir hürriyeti, kelam serbestiyeti ve kiyl u kalden çe
kinmeme tarafsızlığı muhaddisler arasında bihakkın kemaliyle hükümrandı.
Bu ihtilafın da elbetteki sebebleri vardı. Bunlardan birisi: Vahyin hükmüyle
tesbit edilmiş kat'ı ve muhkem kaideler olmayışı. .. Yani Resulullah (A.S.M.)
tarafından; "Şu şu insanların rivayet ettikleri benim hadisimdir. Şu ve
şunlardaki ise, benim hadisim değildir." gibi yüzde yüz kat'ı hükümlü bir kaide
olmayışı. ..

g

Saniyen: Mesela Küfe'de yaşayan bir hadis aliminin, Medine'de yaşayan ve
yaşamış insanların halleri hakkında ne kadar kuvvetli malumat elde etmiş
olsa da, orada bulunan bir diğer muhaddis kadar ve oranın halkı kadar malu
matı olamıyacağı için, Küfe'deki muhaddis, Medine'li birisi için zaif demişse,
Medine'deki muhaddis aynı o insan hakkında, ya kendisi bizzat, ya da oranın
halkından aldığı malumat ile onun aksini iddia edebilirdi. Hadisin ravilerinin
hal ve durumları itibariyle az da olsa, muhaddisler arasında bu gibi ihtilaflar
vaki' olduğu gibi; hadisin metni ve Arabiyeti, manası ve sairesi de, dirayet ilmi
hesabıyla görüş ayrılıklarına sebeb oluyordu ve olmuştur da. Bu yazdık
larımızın bazı örneklerini İkinci Faslın "Zaif ve Mevzu Hadisler" kısmında
arzetmeye çalışacağız, inşaallah.

Yine bu kabilden olarak, müteahhir ülemasından İmam-ı Zebidi gibi bazı
büyük ülema, hadisin rivayet silsilesinde yer alan insanların bazılarının tek
tük yalanları tesbit edilmiş olsa dahi, o adamların bütün sözleri ve rivayet et
tikleri umum hadisler yalandır ve mevzu'dur denilemez demişler. ") Aynı
İmam-ı Zebidi'nin kanaatı doğrultusunda görüş izhar eden Hindistan'lı Habi-

(*) Ukud-ul Cevahir-il Münife Mukaddemesi
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burrahman El-Azami ise, diyor ki: "Bir iki hadis hafızı bir hadisin ravisi için
deseler ki; "Filan kes, hazan mevzu' hadisleri söylüyor. Öyle ise, aynı adamın
sair hadisleri de hepsi mevzulukla müttehemdir." diye hüküm ve karara var
mak cehalettir. (Bak: Elbani Ahtauhu ve Şüzüzuhu 3/172)

İşte bunlar dahi hadis hususunda birer görüştürler. Filhakika "Yalancının
evi yanmış, adam feryad-ı figan etmiş. Fakat kimse ona inanmamış." darb-ı
meseli gibi; zındık ve münafık oldukları ve dalalet üzere olan belli mesleklerde
bulundukları kesin şekilde isbatlanmış kimseler hariç kalmak şartıyla, biçare,
saf bazı kimselerin bir iki yalan söylemiş olmasıyla, artık onun her dediği ya
landır diye hüküm edilmemesi icab eder. Çünki olabilir ki; bir iki defa yalan
söylemiş olabilen bu gibi insanların yanında çok mühim bazı hadis-i şeriflerin
bulunabilme ihtimali gözönünden uzak tutulmamalıdır. Lakin bu insaf düs
turu, ahkam-ı Şeriata ve akaid-i İslamiyete bakan mes'elelerde tatbik edilmesi
mevzubahis değildir ve olmamıştır da...

Burada, bize göre çok önemli şu noktayı da<•ı kaydetmek isterim ki; bu gün

alem-i İslamda mevcud ve ta günümüze kadar muhafaza edilip gelmiş ve bü
yük bir kısmı da bazı tahkik ve tahriçlerle tensik edilmiş ve ehemmiyetle tab'
edilmiş ve her birisi çok büyük birer hadis imamı ve hafızının eseri olan ve Kü
tüb-ü Sitte dışında kalan elli, altmıştan ziyade hadis kitaplarını, hürmet ve
edeb içinde karşılamak gerekli olduğunu düşünüyoruz. Zira mademki bu kitap
lar uzun asırlardan beri muhafaza edilip gelmişler. Şayet içlerinde mubaddis
lerin cerh ve ta'dil kanunlarına göre çok zaif, hatta metruk hadisler de bu
lunsa; şahsen amel edip etmeme işi kişinin ihtiyarına bırakılmak suretiyle, on
lara ilişmemek icab eder.

Bununla beraber, Kütüb-ü Sitte'nin dışındaki hadis kitaplarında bir çok
sahih hadisler mevcud olduğunu ve hatta ahkam-ı İslamiye ve akaid-i diniye
nin mühim olan hadisleri bu kitaplardan da alındığı ve makbul hadisleri sa
dece Kütüb-ü Sitte'ye münhasır kabul etmenin çok yanlış ve hata ve cehalet
olacağı gözönünden uzak tutulmamalıdır.

Evet, mesela Sünen-i Daremi, Darekutni, Muvatta', Müsned-i Ahmed, Müs
ned-i Müsedded ve Müsned-i Ebubekir bin Ebi Şeybe, Müsned-i Bezzar, Müs
ned-i Haris bin Ebi Hüsame, Sahih-i İbn-i Hibban, Sahih-i İbn-i Huzeyme,
Müstedrek-ül Hakim, Maacim-i Taberani, Mu'cem-i İbn-i Cumey, El-Münteka
İbn-ül Carud gibi makbul ve meşhur birçok hadis kitapları daha vardır.

Şayet meraklı bir araştırmacı mezkür kitaplardan bazı hadisleri inceli
yorsa, muhaddislerin topyekun görüşlerini öğrendikten sonra, nihayette ekse-

(*) Bu kitapta şu bahis birkuç defa tekrarlanmaktadır. Bilerek ve üstüne basa basa tekrarl.ın
mışuır. Çünki bu. şarlatanların elinde ve dilinde hep dolaşan pek mühim bir mevzu'dur
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riyet tarafı hangi cihette ise, ona göre: "Bu hadis, senedi itibariyle, muhaddis
lerin ekseriyetinin görüşüne göre mertebesi şudur." diyebilir. Yoksa sadece bir
iki müteşeddid hadis tenkidçisinin görüşünü izhar ederek, kesin karar verenin
hükmü hakikat olmayacağı gibi; bunun aksini söyleyen sair büyük muhaddis
lerin reylerine de hürmetsizlik etmiş olacağı bilinmelidir.

Nasılki zamanımızın süperlilik hülyasına kapılan alim namı altındaki bazı
hocalar, büyük muhaddislerin, mesela "Bu hadis zaiftir." dedikleri zaman,
adeta bu zaifi mevzu' telakki edercesine davranış gösterirler ve izhar-ı fazıl sü
retinde ilim-füruşluk yaparlar. Halbuki muhaddislerin mutlak ekseriyetinin
"Zaif" tabirinden anladıkları mana şöyledir:

Yani; "Bu hadis senedi itibariyle sahihlerin mertebesinde değildir. Amma
çoğu zaman ifade ettiği manası ve yine çoğu zaman sahih hadislerin mana
larına muvafık olan ifadesiyle; hadis aynen hadistir" diye telakki içindedirler.

Hem zaifhadis ile, mevzu' arasında geniş ve büyük dereler vardır. Yani bir
zaif hadis, zaif olmakla beraber, yine hadis olarak kalır. Amma hiçbir zaman
mevzu' bir hadis değildir ve olamaz.

Cerh, nakd ve ta'dil nedir?
Cerh ve nakd, ikisi de aynı manada kullanılmış. Lügatça manası:

Yaralama, tenkid etme, kusur tarafım izhar etme şeklindedir. Ta'dil ise, cerh
ve tenkid yerine, hadisin ravisinin adaletini ve dürüstlüğünü izhar ve isbat
etmektir. Böylece, hadisin ravilerini cerh etme işi birkaç şekilde olmuştur:

Birisi: İspatlı bir şekilde onun yalanını göstermektir.
İkincisi: Hafızasının sakatlığını ve karıştırıcılığını -eğer varsa- ispat edip

göstermek...
Üçüncüsü: Fisk ve bid'atını -eğer varsa- ispatlamak ...

Dördüncüsü: Tasavvufun aşırı gulüvvü, yani aşırı taşkınlığı içinde
olduğunu ve hadisleri naklederken bir çeşit cezbe ve sekir haleti içerisinde
söylediğini tesbit etmek.. ve hakeza, daha bunlara benzer birkaç durum dahi
vardır. Ancak bu sıraladığımız hususlar hepsi yalnız Zaif hadisler için kul
lanılmıştır.

Bir de Mevzu' hadisleri tesbit etme kanunları vardır. Bu usul ve kanunlar
'ileride "Mevzu' Hadisler Bölümü"nde geleceği için, burada ona girilmedi.

Cerh ve ta'dil hangisi evvel, hangisi sonra tatbik edilir?
Bu hususun geniş izahları cerh ve ta'dil kitaplarında yapılmıştır. Çok

kısaca temas etmek istiyoruz. Çünki mevzu' hem çok geniştir, hem de muhad
disler arasında ihtilaflı şekilde cereyan etmiştir. Ekser muhaddislerce ittifak
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edilmiş orta yollusunun hülasası şöyledir:

Hadis tenkidçileri ekseriyetle birisini cerh etmişlerse .. ve onu tezkiye eden
ler, cerh edenlerden az ise, o zaman yeniden onun ta'diline gidilmemesi icab
eder. Amma eğer cerh edilen kimse, birçok kimseler tarafından tezkiyesi ya
pılmışsa ve onu medhedenler fazla ise, o zaman o cerh yersiz ve uygunsuzdur.

Bir de cerh edilen kimse, eğer zatında kamil ve büyük ve salih ülemadan
olduğu halde, mühtediler veya meslek müteassıbı ve kıskançlar tarafından o
cerh vaki' olmuşsa, o da bir mana ifade etmez ve merduttur ve hakeza ...

Bu mes'elede geniş bilgi isteyenler, İmam-ı Zehebi'nin Mizan-ül I'tidal ese
rine ve İbn-ül Hacer'in Lisan-ül Mizan kitabına bakmaları, yahut en kolayı
İmam-ı Zebidi'nin İthaf-üs Sade eserinin Mukaddemesine veya hiç olmazsa
Şerh-ül Manzumet-il Beykuniye kitabı 190-196 sahifelerine bakabilirler.

İKİNCİ FASIL: Mubaddislerce hadislerin senedlerine göre kullanılmış
ıstılahların asıl mana ve mefhumları ne olduğu hakkındadır. Bu fasıl bu du
rumuyla herhalde biraz uzayacaktır. Çünki hadislerin ıstılahları hakkında bi
razcık olsun bilgi vermek, asıl manaları ne olduğu hakkında malumat arz et
mek gibi mes'elelere ister istemez girmek icab edeceğinden, bahsin uzamaması
mümkün değildir. Yani, hadisin aksamından olan sahihler, hasenler, zaifler ve
mevzular mes'elesini ele almak, bilhassa zaif ve mevzular durumu üstünde
iyice durmak mecburiyeti olacak. Hem de bu kitabın "Temhid" kısmında işaret
ettiğimiz gibi, muhaddislerce vaz' edilmiş ıstılahların lü.gat manalarından
dehşet alıp ürkmenin yersiz olduğunun isbatı da yapılacağından, haliyle
mevzu biraz genişlenecektir. Fakat biz mümkün mertebe işin pratik ve
anlaşılır tarafını seçecek ve kısa olmasına gayret edeceğiz.

Evet, hadis ilmi, yahut ilm-i usül-ü hadis tabiri altında yadedilen bu ilim,
hadisin topyekün usül ve kaidelerini içine aldığı için, hakikaten geniş bir ilim
dir. Asırlarca hadis ülemasının gayretleri, teveccühleri, şerh ve izahları netice
sinde meydana gelmiş bir ilimdir. Öyle geniştir ki, bir insanın bunu tek başıyla
künhünü kavraması, safi ve halis zübdesini elde edebilmesi adeta bu asır in
sanları için imkansız gibidir. Bundan dolayı, burada biz bu ilmin teferruat ve
detaylarına inipde bir hadis ilmi kitabını yazmaya, yahudda hadis usulünden
belli bir mevzuyu seçerek bir doktora tezini hazırlamaya çalışmıyoruz. Buna
lüzum da yoktur. Çünki bu vadide pekçok kitaplar yazılmış, mevcuddurlar. Ve
aslında mes'ele eskide, bin sene evvel halledilmiştir. Halledilmiş amma, za
manın bazı asri hocaları bir bakarsın orada burada izhar-ı fazilet nev'inden
safi zihinleri bulandıracak seviyede makbul ve meşhur ve çok manalı ve lü
zumlu bazı hadislere zaiflik isnad ederler. Zaiflik isnadının zararı yoktur da,
ona mevzudur diyebilmek için zaiflik tabirini maske yaparlar.
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İşte, biz de bu kitapta hadis usulü ıstılahlanndan bazılarını teferruata in
meden arzetmekle, hususuyla "Zaif Hadis" ne demek olduğunu ve umuma ba
kan Şeriat usulleri ve akaid-i İslamiye dışında kalan her husus ve mes'elede
bu zaif denilen hadisleri delil getirmenin, onu istimal etmenin, amel edip
iktida etmenin, bir kavle göre lazım ve şart, diğer kavle göre caiz olduğunun
isbatını getireceğiz. Ayrıca da birçok asri ve süper hoca olma heveslilerin
dillerinden düşürmedikleri ve "mevzu, mevzu" diye abarttıkları işin yüzde
doksan nisbetiyle hakikat olmadığını ortaya koymaya gayret edeceğiz.

Hadis ilmi alimlerinin ittifakıyla, topyekün "Mustalah-ul Hadis" yani, hadis
ıstılahlannın tamamı dört sınıfta toplandığına binaen ("+ bu dört maddenin
altındaki mefhum ve manalara mecburiyet tahtında izahlıca, geri kalan tefer
ruat maddelerine ise, çok kısa şekilde girmek isteriz. Bu dört madde veya
sınıflar ise başlıcaları: "Sahih, Hasen, Zaif ve Mevzu" tabirleriyle gelmiştir. En
çok münakaşaların ve uzun yorumların ve çeşitli adlarla isimlendirilmelerin
tamamına yakın kısmı, hep zaifhadisler sınıfı üstünde yapılagelmiştir. Bunun
da yüzde doksan dokuz nisbetiyle hadisin metin ve manası üzerinde değil, onu
rivayet eden insanların hal ve durumlarına göre değerlendirilmesi şeklinde
olmuştur.

SAHİH HADİSLER
Sahih hadisler bir kaç sınıftır. Bunlar dört bölümde değerlendirilmektedir.

Herbir bölümün de çeşit ve nevileri vardır.

Birinci Sınıf Sahihler: Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri hadislerdir. Bu
çeşit hadislere "Müttefekun-aleyh hadisleri" yahud da "Sahihin Sahihi"
şeklinde adlandırılır. Eğer Kütüb-ü Sitte'den olan Ebu Davud, Tirmizi, Nesai,
İbn-i Mace'de, her dördü veya bir ikisi bu ittifaka dahil olsa, o zaman bu ittifak
daha da kuvvetlenir.

İkinci Sınıf Sahihler: Buhari'nin tek başına naklettiği hadislerdir. Bu
sınıfın ikinci mertebesi ise, Müslim'in tek başına kaydettiği hadislerdir.

Üçüncü Kısım Sahihler: Buhari ve Müslim'in şartları çerçevesinde olarak
tesbit edilmiş hadislerdir. Bu sınıfın ikinci ve üçüncü mertebeleri de, yalnız
Buhari'nin şartları çerçevesinde, sonra da yalnız Müslim'in şartları dahilinde
olanlarıdır.

Dördüncü Sınıf Sahihler: Buhari ve Müslim'in şartları çerçevesinde olma
yan Sahih hadislerdir. Bu sınıfın hadisleri, Kütüb-ü Sitte'den olan dört kitap-

(*) Geniş izah için bakınız: Şerh-ül Manzumet-il Beykuniye - Ömer bin Muhammed El-Bcykuni
sh 33; keza El-Menhel-ül Latif - Muhammed bin Alevi EI-Maliki sh: 56 ve Mukud·leme-u lbn-üs
Salah sh: 6



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 257

ardaki sahihler başta olmak üzere, Sahih-i İbn-i Hibban, Sahih-i İbn-i Hü
zeyme, İstidrakat-i Darekutni, Hafız Ziya-ül Makdisi'nin EI-Muhtare hadisleri,
Müstedrek-ül Hakim gibi Müstedrekler ve "Sahih" namı altındaki kitaplarla,
bunlardan sonra gelen sair hadis kitaplarında senedi sahih olarak tesbit
edilmiş hadislerdir. Bunların mecmuu, yekün olarak kaç tane hadis olduğu
hak.kında kesin bir tesbit mevcud değildir. Günümüzde Şam'hı Nasırüddin-i
Elbani "Silsilet-ül Ehadis-is Sahiha" adındaki kitabında her ne kadar bir kısım
sahih hadisleri sıralamışsa da, kat'iyyen sahih hadisler bunlardan ibaret
değildir. Çünki bu adamın zaif ve hatta mevzu' diye gösterdiği hadislerin
içinde dahi, birçok sahih hadisler bulunmaktadır.

Buharı ve Müslim'in sahih hadisleri dışında kalan sahih hadis kitapları
hakkında, yani bunların içinde yer alan hadis-i şerifler hakkında bazı ilişmeler
olmuşsa da, ümmetin ekseriyetinin kabulü ve umumi rağbetleriyle, başta Kü
tüb-ü Sitte'nin son dört kitabı olmak üzere, sair sahih hadisler makbul olarak
kalmış ve kalacakdır da... Darekutni'nin "El-İstidrakat" kitabıyla, Müstedrek
ül Hakim eseri, Müsned-i Daremi, Sahih-i İbn-i Hibban, Sahih-i İbn-i Hu
zeyme, El-Münteka Li-İbn-il Carud ve El-Ehadis-il Muhtare - Ziya-ül Makdisi
gibi birçok kitapların sahih hadisleri, ekseriyetle "Sahih-i Bilgayr" diye tavsif
edilmişlerdir. Yani bu kitapların sahip ve müelliflerinin kanaatlerine göre, ki
taplarındaki bu hadisler sahih hadisler olarak kabul edildiği halde. ekseriyet
itibariyle Buhari ve Müslim'in şartlarına haiz olmadık.lan için, sair muhaddis
ler tarafından kısmen aynen sahih kabulü görmüş, kısmen de bazı tenkidlere
tabi' tutulmuşlardır.

Sahih Hadislerin hükmü: İbn-i Hacer'in re'y ve görüşüne göre, sahih hadis
ler Buhari ve Müslim'in hadisleri olmasa da, hepsiyle amel etmek vacibdir.

'İmam-ı Kasımi'nin görüşüne göre ise: "Bunlarla birisi şahsen amel etmese
dahi, amma sahih olduklarını kabul etmesi lazımdır." diye fikirler beyan
dilm•. ı•ıe iş.

Sahih Hadisin şartları: Yani bir "hadis niçin sahihtir, bunun vasıf ve şartı
nedir?" tarzında bir sual varid olursa; hadis usulcüleri bu sualin cevabı olarak,
hadisin sahih olıuası için beş vasıf ve şart sıralamışlardır. Biz bu beş maddeyi
bir madde ıçinde toplayarak özetini kaydetmek istiyoruz. Şöyle ki:

Hadisin ravileri, silsile halinde herbirisi bizzat kendi hocasından hadisi
duymuş olması, ta Resulullah'a gidinceye kadar ... Bu ravilerin herbirisinin tek
tek dürust, mutemed, ehi-i takva insanlar olmaları,, ve hadisi olduğu gibi yük
sek mertebesinde zabtetmiş olmaları, bu da ya yazı ile kaydedilmesi, ya du
sadrında muhafaza etmiş olmasıyla olur ve hakeza ...

(*) ~1-Menhel-ul Latıt sh 60-63

R N K Kaynakları F 17
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HASEN HADİSLER
Hasen hadislerin şart ve vasıflan da, aşağı yukarı sahih hadislerinki gibi

dir. Yalnız en yüksek mertebede olarak hadisi metin ve manasıyla olduğu gibi
zabtetmek şartı, basen hadislerde yoktur. Hasen hadisler, Sahihlerden merte
bece biraz aşağıda ise de, yani hadis-i sahih ricali gibi tam hıfzedilip zabtedil
memiş olsa dahi makbuldür.

Hasen Hadislerin hükmü: Bu kısım hadislerin amel noktasında hükümleri
de. sahih hadislerin hükmü gibidir veya bir mertebe aşağıdadır. İslam dininin
ahkam ve akide nıes'elelerinde Hasen olan hadislerle amel etmek ve hüccet ge
tirmek lazımdır ve hatta vacibdir. Başta Ebu Davud olmak üzere, Kütüb-ü
Sitte'deki Hasen hadisler gibi ...

Hasen hadisler için muhaddislerce kullanılmış başka vasıf ve tabirler de
vardır. Mesela; "Ceyyidün (güzeldir), Kaviyyün (kuvvetlidir), Salihun
(uygundur), Sabitün (senedi oldukça sağlamdır), Makbülün (kabul edilmiştir),
Mücevvedün (pak ve temizdir) gibi. ..

Hasen hadislerin de, Sahih hadisler gibi bizzat ve bilgayr olmak üzere iki
mertebesi vardır. Bunun izahı sahih hadisler kısmında geçmiştir.

ZAİF HADİSLER
Zaif hadislerin tarifi, Hasen hadislerin seneden haiz olduğu sıfatlar, üze

rinde toplanmamış hadisler kısmı muraddır. Yani tabiri caiz ise, üçüncü sınıf
hadisler demektir .. ve sahih hadisler altının 24 ve 22 ayarı gibi iseler, Hasen
hadisler onun 18 ayarlısı gibidir. Bu minval üzere zaif hadisler ise, onların 14
ayarlı sınıfı şeklinde değerlendirilebilir. Amma bütün bu ayarlamalar mün
hasıran hadisin senedindeki insanların hal, vaziyet ve durumlarına göre
yapılmıştır. Senedi zaif olan bir hadis, metni de, manası da zaifdir diye bir şey
söz konusu değildir '')

Hadis İmamları en çok şu zaifhadisler kısmı üzerinde ıstılahlar türetmiş ve
yürütmüşlerdir. Kimisi 81 çeşite çıkarmış, kimisi 63 çeşite, kimisi 49 ve kimisi
de 42 nev'e... Hatta kimisi de bu ıstılahları 129'a çıkarmışlardır. """) Ve bütün
bu nevilerin hemen hemen hepsi de Zaif hadisler çeşitidir.

Hem bu zaif hadisler sınıfı; en çok münakaşa, patırtı ve gürültülerin olduğu
ve ihticac ve müşacerelerin toz ve dumanlarının koptuğu bir zemindir. Kimileri
Zaif hadisleri, Mevzuların sınıfında göstermeye uğraşmış ... Kimileri de sene
dinin zafiyetini metninin de za'fiyetine emare olarak kabul etmeye çalışmış-

(*) EI-Menhel-ul Latif sh 74
(**) Serh-ul Munzumet-il Beykuniye sh. 6l
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lardır. Bir de bu gibi müteşeddid insanlara karşı hakperestlik, insaf ve adalet
müvazenesini rehber almış olan büyük ve dahi hadis imamları, hadisleri zayi
olmaktan ve hedere gitmekten kurtarmak için var güçleriyle mücadele
vermişlerdir. Bu sayede binlerce zaif namı altındaki hadis-i şerifler
kurtarılmış ve bize kadar ulaştırılmıştır. Bu davanın delillerinden bazı
örnekleri, az sonra vermeye çalışacağız.

Şimdi burada Zaif hadislerin za'fiyet sebeblerinden, mahiyetlerinden ve ne
vilerinden bazılarını ve bir de hükümlerini belirten müttefekun aleyh olan bazı
usul ve kaidelerini arzetmeye çalışacağız.

1- Za'fiyetin sebebi: En kısaca umumi ve külli tarifi şudur ki: Senedinin
ittisalinde eksikliklerin varlığı .. yani, Sahih ve Hasen hadislerdeki gibi, sened
lerinin tam sağlam olmayışıdır. Yani: An filan, an filan.. ta Peygamber'e kadar
yürütülen senedinin bitişik zincirleme seyrinde bazı eksiklik ve kopukluk gibi,
muhaddislerce sakatlık. olarak kabul edilen arızaların bulunduğu hadisler ...

Ayrıca ravilerinin adaleti, hadisin sağlam zabtı gibi hallerin Zaif hadislerde
az bulunması veya hazan hiç bulunmaması gibi sebebler ...

2- Zaif hadisin mahiyeti: Zaif hadisler mahiyetleri itibariyle yine aynen
hadistirler. Bu hüküm, bütün hadis ülemasınca müttefekun aleyhtir. Yani,
hadisin za'fiyetine sebeb gösterilen hallerin bulunmasıyla birlikte, yine de ha
dis-i şeriflerin umumiyeti içindedirler. Anıma dereceleri üçüncüdür.

3- Zaif hadislerin nevileri: Zaif hadislerin umumiyetle üç nev'e ayrılması
mümkündür:

A- Hasene yakın olanlar: Bunlar ekseriyetle sened ve zabtı sağlam olmak
şartıyla; Mürsel hadisler, Muallak hadisler, Mevkuf hadisler ve hakeza Mün
katı', Mu'dal ve Muan'an hadislerdir. Üç misal ile bu üç nev'in nümunelerini
kaydetmek istiyoruz:

a.l - MÜRSEL: Hadisin senedinin en son ravisi olan Sahabenin kim olduğu
hakkında malumat verilmeyen hadislerdir. Lügatça manası. gönderilen de
mektir. Hadisin merfu' kısımlarından olan birinci sınıfında, nasılki bir Sa
habi'nin "Kale Resulullah" demesi hükmü, Mürsel hadiste olmadığı için, bir
Tabiin, onu Sahabeyi zikretmeden Peygamber'e (A.S.M.) göndermesi hadise
sine Mürsel denilmiştir.

a.2 - MUALLAK; Senedinin başında, yani hadisi kaydeden muhaddisden
başlamak üzere rivayet silsilesinde bir ravinin ismi hazfedilmiş olanına, yahud
yine hadisin senedinin ibtidasından itibaren bütün ravilerin isimlerinin
kaldırılmış olanına denilir.
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Muallak denilen hadis kısmının derece ve mertebeleri vardır. Bunların bi
rinci derecedeki sınıfı, bazan merfu', mevkuf ve maktu'lara da şamil olabiliyor
ki, bir cihetle Sahih hadisler derecesine çıkabilmektedir. Nitekim İmam-ı Bu
hari'nin kaydetmiş olduğu; mesela bir hadisi senedindeki ravileri zikretmeden
..•yta;l .L -U.dl "» kile cJU y şeklinde kaydetmiştir. İşte Muallak
hadisler sınıfının birinci mertebesindeki hadislerin bir misali olarak bu hadis
kabul edilebilir.

a.3 - MEVKUF: Sağlam senedle, yahud da munkatı' olanı ile bir Sahabinin
söz, fiil ve tavrını rivayet ve nakleden hadis kısmı. Muhaddislerce bu kısım
hadislere, daha çok "Eser" diye ta'bir edilmiş. Mesela Hz. Ömer'in (R.A.):

5 , B o • • o. si.,

>3- ol d l4aa yani "İhtiyar olmadan evvel, din ilmini öğreniniz" sözü
gibi...

B- Orta Derece ZaifHadisler: Burada bu taksimi ben kendim yapıyorum.
Yani muhaddislerce bu tarz bir tasnif görülmemektedir. Amma Sahih hadisler
olsun, Hasenler olsun hep böyle üstten alta doğru bir ta'rif ve beyan tarzıyla
geldiği gibi, elbette Zaif hadislerin de öyle bir tarzda bir ta'rif ve taksimi
olması gerekmektedir.

Orta dereceli zaif hadislerin de bir kaç nev'inin kısa bir tarifini vermekle
iktifa edeceğiz. Mesela: Garib hadisler, Aziz hadisler, Meşhur hadisler ve ha
keza ...

b.1 - Garib hadisler: Tek başına bir ravinin yalnız bir tek rivayet yoluyla
naklettiği ve ondan başka kimsenin onu rivayet etmediği hadis çeşitidir. Ya
hud da, hadisin metninde veya senedinde başkasınınkinden fazla bazı ziyade
kelimeler veya ravilerin isimleri zikredilmiş hadisler gibi. ..

Garib hadisler bir kaç nevidir. Garib hadisler çeşitinin ala mertebesine, ne
rede ise Sahih hadisler kadar ehemmiyet verilmiş. Mesela: İmam-ı Zehebi ve
Katade'nin bu hadis çeşitinden tahric ettikleri hadisler gibi... (Bakınız: Şerh-ül
Manzumet-il Beykuniye sh: 87)

b.2 - Aziz hadisler: Bunlar Sahabe'den sonra ilk zabtında iki ve üç ravinin
onu naklettiği hadis çeşitidir.

Aziz hadisin hükmü: Bunun ala mertebesinde olanların bazan sahih hük
münü, bazan da hasen hükmünü almışlar. Daha biraz alt mertebelerdeki
kısmı ise Zaif olarak kabul edilmiş. (Aynı eser sh: 90),

b.3 - Meşhur hadisler: Bu hadis çeşiti de umumiyetle üç sınıfa ayrılmak
tadır. Hadis-i Meşhur, hadis-i Müstafiz ve Haber-i Meşhur olarak ...

Meşhur hadis dahi ala mertebesiyle çoğu kere Sahih hadislerden sayılmış.
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Bunun biraz aşağıdaki kısımlan Hasen, daha biraz aşağıdaki ise, Zaif hadis
lerden addedilmiş.

Hadis-i Müstafiz: Hadisin bu nev'i; fukaha, usulcü ve bazı muhaddislerce
aynen meşhur hadisler kısmı gibi kabul edilmiştir. Bunların fazla intişarı ve
istifazası sebebiyle de "Müstafiz" diye adlandırılmıştır. Hatta bazı büyük mu
haddislere göre, gerek seneden, gerekse metnen çok zaif hadisler bile şu ziyade
intişar ve istifazalanndan dolayı Müstafiz makamına terakki ettikleri kabul
edilmiştir. Nitekim meşhur Şeyh-ül İslam ve muhaddis-i kamil İbn-üs Salah
kat'iyyen hükmetmiş ki: "Bunlardan bir hadis çok Zaif de olsa, birçok kitap
larda kaydedilip ziyade intişar etmesi sebebiyle, bazan "Tevatür" derecesini
alır, hazan de "İstifaza" makamına çıkarlar." (Fetavi-l Hadisiye - Heysemi sh:
63)

Yine İbn-üs Salah'ın bu hükmü tarzında Müstedrek-ül Hakim 2/426'da
ekser muhaddislerin bu mevzudaki kanaat ve hükümleri şöyle dile getiril-
mistir: SU>12,D S181 3UEJe,45SI,3U.as 13

g s

"Bir hadis hakkında rivayetler, konuşmalar çoğalırsa, o halde o hadisin
mutlaka bir asla dayandığını gösterir."

Haber-i Meşhur: Bu ünvan ekseriyetle senedi belli olmayan veya senedi
hiç olmayan hadisler olduğu halde, ülema arasında çokça tedavül eden ve
konuşulan hadisler cinsidir. Mesela: 'II,·U5 "-,I.L-
Meşhur hadisi gibi ...

Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiye'de "Haber-i Meşhur"u şöyle tarif
etmiştir: "Başta mahdut bazı kimseler tarafından nakledilip söylenmiş iken;
bilahare ikinci ve üçüncü asırlarda şöhret bulup fazla yayılan rivayet ve haber
ler ... Artık onu yalanlamanın imkanı kalmamaktadır." (Hukuk-u İslamiye ve
Istılahat-ı Fıkhiye 1/27)

C- Çok Zaif Hadisler: Bu kısım hadisler birçok isim ve ıstılahların tarif
edilmiş. Mesela: Müdelles, Mübhem, Mecahil, Şazz, Maklub, Muallel, Musah
haf, Maharref, Muztarib, Müdrec, Müdebbec, Mu'telef, Muhtelef, Münker,
Metruk ve hakeza ...

İşte, "Çok Zaif Hadisler" diye tavsif ettiğimiz bu kısımdan da iki üç çeşitinin
ıstılahı manalarına bakıp kaydedeceğiz.

MÜDELLES: Bunun lügatça manası; karıştırılmış, tedlis edilmiş demektir.
Istılahta ise, iki manada kullanılmış. Birisi: Senedinin tedlisi. İkincisi: Rivayet
eden hadis ravilerinin adlarının karıştırılması ..

Senedinin tedlisi şöyledir ki; bir ravi, hadisi ondan rivayet ettiği kimse ile
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karşılaştığı halde, ondan işitmediği, yahudda yine ravi, aynı asırda yaşadığı
kimse ile, yani ondan hadisi rivayet ettiği zat ile karşılaşmadığı halde,
karşılaştığım ve ondan hadis işittiğini tevehhüm etmesidir. İşte bu durumların
isbatı halinde mervi olan hadise, senedi itibariyle "Müdelles" denilir.

Hadis Şeyhlerinin isimlerinin tedlisi hususuna gelince: Mesela bir hadisi ri
vayet eden kişi, ondan işittiği kimseyi bir isimle, bir künye ile ve bir lakabla
isimlendirip lakablandırdığı, yahut onu bir kabileye mensubiyetini izhar ettiği
veya bir memlekete mensubiyetini söylediği halde, bunların hiçbirisiyle
meşhur olmayan kimseler olduğu isbat edildiği takdirde, ona "Tedlis-üş
Şüyuh" denilmiş.

Buna şöyle bir misal getirilmiş: Ebubekir bin Mücahid El-Mukri'nin
rivayeti olan "Haddesena Abdullah bin Abdullah ..." diye bir hadisi rivayet
etmiş. Halbuki böyle bir ünvan ve lakabla meşhur bir muhaddis yoktur. Amma
bu hadisi nakleden Abdullah bin Ehi Davud'dur ki, meşhur "Ebu Davud"
dediğimiz Kütüb-ü Sitte'den üçüncü kitabın sahibidir.

İşte Muhaddisler, böyle bilerek veya bilmeyerek hadis tedlis edenlerin, yani
karıştıranların rivayetlerini makbul saymamışlardır.

l\IECAHİL: Bunun h1gatça manası; meçhuller, yani muayyen ve belli olma
yanlar demektir. Istılahta ise, hadis hususunda üç şekilde değerlendirilmiş.
Meçhul-ül Ayn, Zahiren ve Batınen Meçhul-ül Hal, Yalnız Batınen Meçhul-ül
Hal ...

MEÇHUL-ÜL AYN: Bir tek raviden başka hiç kimsenin ondan hadis rivayet
etmediği kimse ... Yani, sadece bir kişinin tanıdığı, amma başka muhaddislerin
tanımadığı kimse demektir. Ancak iki adil ve dürüst ravi ondan hadis rivayet
ederse, ayn olan meçhullüğü kalktığı halde, yine de dürüstlük ve adaleti sabit
olmuş olmaz demişler ...

ZAHİREN VE BATINEN MEÇHUL-ÜL HAL: İki sağlam ve dürüst ravinin
ondan hadis rivayet etmesiyle, bi-aynihi muarref duruma geldiği halde; adalet,
zabıt ve dürüstlüğü kesin olarak tebeyyün etmediği için, yine de hadisi makbul
sayılmam ıştır.

BATINEN MEÇHUL-ÜL HAL: Yani zahiren dürüstlüğü ve adaleti kat'i ola
rak tebeyyün etmemiş kimselerin, gizli ve hafi kalmış olan durumlarıyla hadis
lerini bazı şartlarla makbul görmüş kimseler olduğu gibi, onu reddeden de
olmuştur.

MUNKER HADİSLER: Lügatta ma'rufun zıddı, belirsizlik demek ise de;
hadis ıstılahında; bir mu'temedin rivayet ettiği aynı hadisinin metin ve mana
arına muhalif olup, tek başına kalan ve adına "ferd" denilen ve bu durumuyla
ravınin adaleti, zabıt ve itkanından uzak olanı demektir.
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METRÜK HADİSLER: Yani, terkedilmiş manasıyla ki, tek bir ravinin riva
yet ettiği, ravisi dahi yalancılıkla müttehem olduğu hadis cinsidir. Yahud da
onun ravisi, kendi fiiliyle, sözüyle, ya da ziyade gafletiyle fısk içinde olduğu te
beyyün eden kişinin naklettiği hadislerdir.

İşte, hadis nevileri ve ıstılahlarının ortalama yüz kadar isim ve ünvanları
ve pek geniş olarak yayılmış çok dallı, yapraklı, çiçekli ve meyveli ve hazan da
haşin ve dikenli ağacından göstermeye çalıştığımız şu nümunelik birkaç misal
ve ufacık tarifler bence burada yeterlidir. Yani, hadis usulü hakkında pratik ve
umumi bir bilgi vermek bakımından kifayetlidir. Bu kitapta hedef ve maksad
da sadece budur.

Bununla beraber, yer yer bildirmeye çalıştığımız gibi, muhaddisler ta
rafından konulmuş şu muhkem kaide ve usullerin kat'i ve ittifaklı olarak ta
hakkuk ve tebeyyünleri halinde, hadislerin mertebe ve derecelerini bulmak
hususunda çok güzel ve hassas ölçülerdir. Lakin tebeyyün ve tahakkuk
mes'elesinde, muhaddislerin kafi ittifakları her zaman husul bulmamıştır. Di
yelim, bir hadisin "Metruk" olup olmadığı hususunda şartlan ölçülürken, kimi
muhaddisler onun hakkında müsbet, kimileri de menfi kanaat ve görüş ileri
sürebilmişlerdir. Bu hususta umumi bazı örnekler arzedelim:

1- Huyey bin Abdullah El-Muafiri adındaki zatı, bazı muhaddisler zaif
saydıkları halde, diğer bazıları ise, onu mutemed ve dürüst saymışlar.
(Mecma-uz Zevaid 10/123)

2- Akili'nin Zaif, hatta Metruk gördüğü bir hadisin senedini, meşhur Ibn-i
Hibban ise, onu mutemed ve mevsuk saymış. (Mecma-uz Zevaid 6/220)

3- Ve bir aynı hadisin mertebesinde muhaddislerin ihtilaflarının nümune
sini görmek için (Bakınız: El-Münteka İbn-i Carud sh: 28)

4- Bir çok muhaddislerce zaif olarak kabul edilmiş bir hadisin senedi husu
sunda, İmam-ı Tirmizi onu basen diye kabul etmiştir. (Mecma-uz Zevaid 6/220)

5- Bir aynı hadisin mertebesi üstünde ileri sürülmüş ayn ayn görüş nümu
neleri için (Bak: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/632)

6- Keza bir hadisin mertebesi üstünde ileri sürülen ayrı ayrı görüşler
hakkında (Bak: Cem'-ul Fevaid 1/593)

Hem hadislerin senedindeki bütün ravilerin isim ve halleri tamamen bir tek
muhaddis tarafından bilinemediğine dair bazı nümuneler:

1- İmam-ı Ahmed bin Hanbel'in bir hadisinin senedinin ravilerinden olan
(Ubeyd bin Ka'ka') ismindeki zatı, meşhur İbn-i Hacer-i Heysemi onu işitip
tanımadığını yazmış...
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Yine aynı şekilde, Müsned-i Bezzar'daki bazı hadislerin ravilerinden bazı
insanları, İmam-ı Heysemi'nin onları tanımadığını kaydetmiş. (Bak: Mecma-uz
Zevaid 10/110)

2- İmam-ı Gazali'nin İhya-u Ulum-id Din kitabını tahkik eyleyen meşhur
müceddid ve muhadclislerin büyük Üstadı Hafız Zeynüddin-i Iraki, Gazali
Hazretlerinin derceylediği hadislerin bazıları için: "Ben, bunun aslını bula
madım" yani bende onun senedi yoktur, ben onu görmemişim ve hakeza ...

Zaif Hadisler yanyana gelse kuvvetlenir

Muhaddislerin cerh ve ta'dil noktasından hadislerin ravileri hakkında üstte
nümuneleri verildiği gibi, muhtelif görüş ve beyanları yanında; birçok büyük
muhaddislerce kat'ı kanaat ve görüş olarak: "Zaif hadisler, ne kadar zaif de
olsa, yan yana gelseler, yani aynı manayı ifade eden hadisler aynı noktaya
parmak bassalar, o zaman şahsi za'fiyetleri zail olup, umumiyet içinde kuvvet
lenirler'' diye kat'i görüş beyan etmişlerdir. Bu mes'elede nümune için bazı
me'hazler verip geçeceğiz:

Haşiyet-ül Dehlevi Ala Bülüğ-il Meram 1/8; Şerh-üs Sünne Begavi 1/5;
Şerh-üş Şifa Aliyy-ül Kari 1/694; Cem'-ül Fevaid 1/393; Ed-Dürer-ül Müntesire
Suyuti sb: 153; Keşf-ül Gumme Şa'rani 1/10; El-Ezkar Nevevi sh: 15; Fevaid-ül
Mecmua Şevkani sh: 279 .. ve hakeza, istesek bu hususta yüz kitabın ismini
sıralayabiliriz.

Telakki-i bi-l kabul mes'elesi
Başta İmam-ı Azam olarak birçok müçtehid fukaha ve bazı muhaddisler:

"Rivayetle gelen hadislerin senedinin sahih veya zaifliğine bakılmadan; eğer
ümmet-i İslamiyenin telakki-i bil-kabulüne mazhar olmuşsa, artık o mes'elede
rivayet veya hadis hüccettir." diye kabul etmişlerdir. Bu mes'elenin misallerin
den olarak "Levlake levlake" hadisini gösterebiliriz. Evet, şu hadisin mana ve
hakikatı İslam aleminin kalbine o kadar yerleşmiştir ki; hadis usülüne göre
yüz kere zaif de gösterilse, onu ümmetin telakki-i bil-kabulünden çıkarmak
mümkün değildir. Yani ümmetin ekseriyetinin kabulüne ve manası itibariyle
onun doğruluğuna olan inancına mazhar olmuşsa, artık o mes'eleyi beyan et
mek için hadisin senedinin zaiflik veya kuvvetliliğine bakılmaz tarzında ifade
ler ileri sürülmüştür.

Bu mes'eleyi İmam-ı Nevevi'nin "El-Ezkar" eseri sh: 15'e havale ederek kısa
kesiyorum. İmam-ı Nevevi, bilhassa bu mes'eleyi gayet samimi bir şekilde
hulasa ve mahiyetini mezkur kitabında yazmıştır.
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Sahih Hadislerde olan her mes'ele, Zaif Hadislerde de aynen vardır

Bu makamda, bu hususun da izahı lazım geliyor kanaatındayız. Şöyle ki:
Peygamber'in (A.S.M.) ehadis-i şerifelerine dikkat etmiş ve tetebbu' etmiş kim
seler bilirler ki: Hadis-i Şeriflerin tamamı, akideye dair mes'elelerden tut, fıkhi
ve şer'i ahkam hakkındaki büyük mes'eleler başta olmak üzere yukardan
aşağıya; ehemmiyet itibariyle derece ve mertebelerine göre ta en küçük tefer
ruat meselelerine inerler. Nitekim büyük muhaddisler, hadislerin tamamını,
bilhassa "Sünen" şeklinde tasnif eden muhaddisler bu hususu bir derece icra
ettikleri, yani top-yekun hadisleri mes'elelere ayırarak bablar halinde tedvin
ettikleri gibi, Fukaha-i Şeriat dahi ayrı bir tarzda ayet ve hadisleri şer'i ve
fıkhi mes'eleler halinde ayırıp, bablandırmışlardır.

Burada, şu nokta dahi elbette müdakkik kimselerin nazarından kaçmamış
olması lazımdır ki; sahih hadislerde bahsi edilmiş hiçbir mes'ele veya bab yok
tur ki, aynısıyla zaif hadislerde de bulunmasın. Bu zaif denilen hadisler çoğu
zaman, sahih hadis-i şeriflerin metinleriyle de aynı aynınadır. Amma orada o,
senedi sahih olan bir hadistir. Burada bu, senedi zaifhadistir.

Mesela: Deccal mes'elesi, Mehdi mes'elesi gibi mes'eleler, sahih ve zaif
hadislerde herbirisinin toplam belki yüzer hadisi vardır. Çoğu kere de sahihle
zaif, aynı metin ve aynı ibarede oluyorlar. Amma hadislerin senedi noktasın
dan sahih olanları sahih .. zaif olanları da zaiftir diye tesbit edilmiştir.

Dikkat edilirse mesela: yJI { "Ga, T,,3 (IS> [Ii.is ya hadisi,
, , ,

sahih hadislerde mütevatir olduğu gibi, zaif hadislerde de belki elli yol ile aynı
ibare ve aynı metinle gelmiştir. Hatta İmam-ı Suyuti, bu hadisin yüzden fazla
rivayetlerle geldiğini kaydetmiş.

Bu noktada bilgi isteyen kimseler, El-Esrar-ül Merfua eserinin Mukadde
mesi sh: 5-34 ve keza İbn-i Ady'in "Ed-Duafa" kitabının pek çok yerlerine ba
kabilirler. Bunun bariz bir örneği de şudur ki: El-Kamil Fid-Duafa'-ir Rical -
İbn-i Ady kitabı 4/407'de:
.: (3ters 'He'sziUu Mu'
'el*° ° C* u ' U.. •o.u°4°

hadisi için, o kitapta o hadisin senedinde Salet bin Süleyman olduğu için,
Muhaddislcr "Ona uyulmaz!" demişler. Yani onun hadisi, zaiftir demek
istemişlerdir. Amma görüldüğü üzere, bu hadis aynı mana ve aynı metniyle
sahih hadisler arasında da çokça variddir. Demek seneden değil, amma
manasıyla sahih hadisler içinde bulunan bir hadis olmuş oluyor

Muhaddislerce makbul olmasa dahi, yine de şurada şu şahsi kanaatımı
kaydetmek isterim ki: Madem muhaddislerin ekseriyetinin ittifakıyla bir
mes'elede birçok zaif hadisler yan yana gelip, aynı mes'eleye baksalar, umumi
yeti itibariyle kuvvetlendikleri gibi .. diyorum ki; acaba sırf zaif hadislerden
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mürekkeb bir mes'elenin etrafına toplanan o zaifler kuvvetleniyor da, neden
bir zaif hadis, sahih hadislerle metin ve manasıyla omuz omuza geldiği zaman
kuvvetlenmiş olmasın?.. Bence o, öyle oluyorsa; bu, haydi haydi böyle olur.

Bu kanaatıma bir nevi ışaret eden insafkarane yapılmış bir tahlili, burada
bir tek misal olarak kaydetmeden geçeıniyeceğim:

Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 25/193'de, Ady bin Hatem'in İslama girmesi
hakkında bir hadisin rivayet silsilesi içinde yer almış olan "İshak bin İdris El
Esvari" namındaki şahıs hakkında muhaddislerin hemen hepsi, kimisi onu
yalancılıkla, kimisi hadisleri tedlis etmekle ve daha daha, münkerlikle ittiham
ettikleri halde; mezkur kitapta bu zatın rivayet ettiği hadisin başka şahidleri
olarak, aynı manada gelmiş Müsned-i İmam-ı Ahmed, Es-Sünen-ül Kübra
Beyhaki ve Sahih-i İbn-i Hibban gibi makbul hadis kitaplarında o manadaki
hadislere me'haz olarak yerler gösterilmiş. Nitekim İmam-ı Suyuti, İbn-ül Ha
cer ve daha başka büyük muhaddisler dahi böylece hadisleri kurtarmak için,
başka başka şahidleri, yani aynı manadaki sahih hadislerden örnek şahidleri
getirmekle, zaif hadislerin durumunu kurtarmak yolunda nasıl hareket ettik
leri malümdur.

Buna bir başka örnek de şöyledir: "L.,J "Ee4asdl U_I
hadisini, birçok hadis hafızları senedi itibariyle zaif görmelerine rağmen,
meşhur muhaddis İmam-ı Tirmizi onu hasen hadis olarak kabul etmiştir.
(Bak: Şerh-ül Manzumet-il Beykuniye sh: 55)

Şu durumda bir hadis, cerh ve ta'dil usul ve kanunlarına göre çok zaif,
hatta metruk olarak gelmiş olabilir. Amma eğer bu hadis, mana ve metniyle,
mutemed ve sağlam rivayetlerle gelmiş olan sahih hadislerde onun bir benzeri,
bir şahidi varsa, elbette o durumda ihtiyaten o hadisin muhafaza edilmesi
lazımdır. Nitekim de edilmiştir.

Birisi, şahsen kendi aleminde o gibi hadislerle amel etmeyebilir. Amma
umum hakkında ceffel-kalem onu atıp kesmek hususunda hakkı ve haddi
yoktur ve olmaması da lazımdır.

Ve daha bu minval üzere, zaif hadisler mertebesini uzun götürebilirdik. Fa
kat bu makam, bir hadis usulünü geniş şekilde ve has olarak izah etme ma
kamı olmadığından bu kısa işaretlerle iktifa etmek yerinde olur.

Zaif Hadislerin hükümleri
Hadis alimleri, zaif hadislerle amel edilip edilmiyeceği, yani ona uyup uy

mamak hususunda ihtilaflı görüşler beyan etmişler.. ve üç ayrı sınıf ve meslek-
erde bulunmuşlardır
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1- İmam-ı Ahmed ve Ebu Davud gibi zatların görüşlerine göre, mevzu' ol
mamak kayıt ve şartıyla, hadis ne kadar zaif de olsa, onunla amel etmenin şart
olduğunu söylemişlerdir.

2- Orta dereceli bir meslek ise: Akaid-i Diniye ve ahkam-ı Şeriatta değil,
amma sair fezail-i a'mal, mev'iza, kıssa ve hikayat, ilmi ve kevni mes'eleler ve
tefsir ve saire gibi hususlarda amel edilmesi caizdir. Yani uygun ve güzeldir
demişlerdir. En mu'temed ve makbul olan meslek de budur.

3- Kadı Ebu Bekir İbn-ül Arabi ve Yahya bin Main gibi bir derece şiddetli
zatlar ise, hiçbir mes'elede zaif hadisle amel caiz değildir demişler. Bu üçüncü
meslek, İslam aleminde ve muhaddisler ve fukaha arasında kabul görmemiş
bir meslektir. (Bakınız: Şerh-ül Manzumet-il Beykuniye sh: 63)

Hadd-i vasatı takib eden zatlara yani orta ve vasat meslek erbabına göre:
zaifhadislerle amelin caiz olduğudur. Bu da elbette ki bazı şartlar içinde mak
bul ve geçerlidir. Daha sonra Imam-ı Nevevi, Zeynüddin-i Iraki ve İbn-ül Hacer
gibi büyük ve dahi allameler tarafından bu meslek şerhedilmiş ve bazı
şartlarla tevsi' veya sınırlandırılmıştır.

Bu hususta birkaç kitabın ismini vererek geçeceğiz:
El-Ezkar - Nevevi sh: 7-15; El-Esrar-ül Merfua - Aliyy-ül Karı sh: 315;

Haşiyet-ül Dehlevi Ala Büluğ-il Meram 1/8; Feth-ul Bari - İbn-i Hacer, Mukad
deme sh: 9-12 (bu kitapta İbn-i Hacer, İmam-ı Buhari'nin, sahih hadislerın ar
kasına çoğu zaman zaif hadisleri şerh ve terceme noktasından ta'liken almış
olduğunu kaydetmektedir.) Keza El-Metalib-ül Aliye 2/119 ve Kenz-ül Ummal
12/419

MEVZU' HADİSLER

Evvela mevzu' ile alakadar bir mukaddeme:
Mevzu' hadisleri tanıma, bulma ve tesbit etme hususunda bazı kaideler,

kanun ve usüller vaz' edilmiş ve muhaddislerce tatbik de edilmiştir Şöyle ki.
Hicri 200. yıl içerisinde şuyu' bulan Mevzu' hadisler dedikodusu baş gösterince:
büyük ve dahi hadis imamları mezkür kaideleri koymuş ve tatbik etmişlerdir.
Hadis-i Şeriflere katılmak istenen mevzu ve yalan sözler, ta o zamanlar bu
dunmuş, tesbit edilmiş ve hadislerden tarh edilip atılmıştır. Yani, şimdi eli
mizde mevcud me'haz hadis kitaplarında, o mevzu' denilen yalan sozlerin hiç
birisi yoktur diyebiliriz. Çünki bu mevzuda bütün hadis hafızlarınca muttefe
kun aleyh, kat'i kaide ve usul şudur ki: "Aslı, faslı mevzu' olarak bilinen bir
hadisi yazmak, kaydetmek ve kitaba dercetrnek., çok haram ve buyuk gu
nahtır." Bu durumda mezkür asırda kesin olarak mevzulukları tesbit edilmiş
binlerce yalan ve uydurma sözlerden şimdi hiçbirisi mevcud değildir diyebılı-
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riz. Zira, ta o zaman o işin farkına varılmış, tesbit edilmiş ve tutup atılmıştır
Hatta denilebilir ki; büyük muhaddisler, o keskin kaide ve usulleri tatbik
ederken, bir çok sahih hadisleri de bazı şüphelerle heder etmiş ve zayi'
etmişlerdir.

Hem bugün için, farz-ı muhal olarak, sözü edilen mevzu' hadislerin hiçbiri
sinin, yahut bir kısmının ta o zamanlar tesbit edilemeyip de, mevcud hadis ki
taplarında -haşa ve kella- var olduklarını farzetsek ve biz bunları şimdi, yani
1200 sene sonra tesbit etmek işine girişmek istesek bile; 12 asır evvel olup bi
ten hadiseyi ve o vakitte o mevzu' ve yalan sözleri yayan ve neşreden adam
ların şimdi ölmüş ve eserleri bile yok olmuş olmaları hasebiyle; elbette aynıyla
mes'eleyi tesbit etmek imkanımız olmayacaktır.

Peki, o halde ne yapabiliriz?

Elcevab: Yapsak, yapsak; ancak eski büyük hadis imamlarının cerh ve
ta'dil, usül ve kanunlarının tatbik şekillerini dinlemek suretiyle onların
hüküm ve kararlarına göre, belki bir şeyler çıkarabiliriz. Evet, bunun bundan
başka ikinci bir yolu yoktur.

Bu mes'elenin neticesi şudur: Hicri 2. asrın içinden başlayıp, 3. asrın so
nuna kadar devam eden mevzu' hadisler dedikodusu fırtınasıyla, pür-heyecan
hamiyet ve gayrete gelen büyük hadis imamları, keskin ferasetleri yanında.
mevzu' sözleri bulma ve tesbit etme kaide ve usulleriyle, kat'i mevzu' sözleri
bulmuş, tesbit etmiş ve hadisten ayırıp adem gayyasına atmışlardır. Yani,
şimdi adı söylenen, fakat varlıkları söz konusu olmayan ve üstünde kat'i ola
rak yüzde yüz hükmedilmesi mümkün olabilen hiçbir mevzu' söz ve yalan
hadis mevcud değildir. Yani, şimdi elimizde mevcud olan yüz kadar kaynak
hadis kitaplarında... Evet, hadis kitaplarında diyorum ... Yoksa ehemmiyetsiz
ve vukufsuz bazı kimseler tarafından yazılmış basit ve ehemmiyetsiz köşede
bucakta kalmış hikaye ve harbler gibi mes'elelere dair kitap namı altındaki
bazı şeylerde hiç mevzu' hadis yoktur demiyorum. Amma o gibi kitaplar dahi
kat'i tahkik yapılmadan, ezberden olarak: "Baştan sona hep mevzu' hadislerle
doludur." deyip hüküm vermek dahi herhalde insafsızlık olur.

Sual: Peki muhaddislerce konulmuş, hadisin çok değerli ve mühim olan
usul ve kaideleri ve pek kıymettar bir ilim olan cerh ve ta'dil kanunları bize
bugün şimdi yararı nedir? Onunla biz ne yapabiliriz?

Elcevab: Şahsi kanaat ve tesbitime göre, o kaideler, usüller ve kanunlar,
bugün bir hadis müştakının, meraklı bir araştırmacının, hadislerin mertebele
rini, evet sadece mertebelerini o usül ve kaideler çerçevesinde -eğer yapabi
lirse- tahkiki tarzda bulabilmesine, tesbit etmesine en büyük ve keskin ölçü
aleti ve müracaat edilecek tek kıstastır. Ancak bunu da unutmamak gerekir ki·»öylesi bir araştırmacı, araştırmasını yaparken, bir aynı hadisin mertebesi üze-
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rinde yapılmış münakaşaları, müsbet ve menfi umum görüşleri; harici te'sir ve
his ve hevese veya mizac ve meşrebinin te'sirine kapılmadan dinledikten
sonra, ekseriyetin ittifakı hangi tarafta ise, ona göre diyebilir ki: "Şu hadisin
mcvcud hadis usulü ve kaidelerine ve muhaddislerin ekseriyetinin görüşüne
göre mertebesi, derecesi şudur." Yoksa o kanun ve kaidelerle, sanki şimdi
varmış gibi, yeniden mevzu' hadisleri tesbit etmeye teşebbüs etmek için
değildirler. Çünki öylesi mevzu' hadisleri yeniden bulabilme diye birşey
yoktur. Zira, hakikatta asıl mevzu hadisler şimdi yokturlar.

Mevzu' Hadislerin tarihi gelişimi

Mevzu' kelimesinin lügat karşılığı; vaz'edilmiş, konulmuş demektir. Hadis
usulü ıstılahında ise; yalandan bir söz uydurulup, Peygamber'e, yahud bir Sa
habi'ye, ya da bir Tabiin'e isnad edilerek ikinci bir yalan ve iftira ile; "Bunu
Peygamber söyledi" yahud "Sahabi ya da Tabiin söyledi" diye ortaya atılan ve
hadis içine katılmak istenen yalan söz demektir.

Üst tarafta da kaydettiğimiz gibi, mevzu' sözlerin en ilki, Peygamberimizin
hayatında bir münafık tarafından yapılmıştır. Peygamber Efendimiz de
(A.S.M.) o münafığın cezasını çok şiddetli bir şekilde verdirmiş olduğu gibi;
"Benim adıma ben söylemediğim halde yalan uyduran, Cehennem'de yerini
hazırlasın!" mealindeki hadisi tekrar ve şiddetle söyleyerek ümmetini ikaz ve
irşad etmiştir. Daha sonra, hicretin 41. senesinde müslümanlar arasında siyasi
ayrılıklar fitnesi başladığında, Şia ve Haricilik gibi bazı fırka mutaassıblannın
yalancı ve tıynetsiz bazı adanılan, az da olsa, bazı mevzu' sözleri uydurdular.
(°)

Daha sonraları, yani 2. asrın başından itibaren bu gibi yalancılar
çoğalmaya başladılar. Mevzu' hadisler dedikodusu da fazla şuyu' buldu. Bunun
üzerine hadis Hafızlan ve hameleleri hamiyet ve gayret içinde pür-dikkat
kesildiler ... Yalancı ve iftiracıları tek-tek tesbit ettiler. Uydurulan yalan
sözleri de bulup teşhir ettiler.

Kamil Muhaddis Hammad bin Zeyd'in tesbitine göre, zındıklar ondört bin
mevzu' hadisi uydurup yaymışlar. +" Bu zındıklardan birisi olan Abdülkerim
bin Ebi-l Avca', zındıklık adına yalan hadis uydurduğu tesbit edilmiş ve Abbasi
halifelerinden Mehdi zamanında yakalanıp boynu vurulacağı vakit, o zındık
bağırarak demiş: "Ne haber! Ben dörtbin hadis uydurup hadislerinize kattım
ki, bunlarla haramı helal, helalı da haram kıldım." +"" Keza İbn-i Asakir, Ha
life Harun-u Reşid'den naklettiği bir rivayette: Yakalanarak Harun-u Reşid'e

(*) Ulüm-ül Hadis ve Mustalahihi - Dr. Subhi Salih sh: 266
(**) Aynı eser sh: 270
(***) EI-Esrar-ül Merfüa - Aliyy-üt Kari sh: 6
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getirilen bir zındığın boynunu vurmak için emir vermiş. O zındık ise demış.
"Ben dörtbin hadis uydurup neşrettim ki, onlarla haramı helal, helalı da ha
ram gösterdim." Harun-u Reşid de ona cevaben: "Ne haber ey zındık! Abdullah
bin El-Mübarek ile Ebu İshak-ı Fezari, senin bütün o yalanlarını tek-tek
buJup, harf-harf tesbit ederek, hadisten çıkarıp attılar." " dedi.

Bu zındık habisler kötü niyetle İslamı bozmak, Sünnet-i Nebeviye'yi bu
landırmak gayesiyle hadis uydurdukları gibi, bir de bunların yanında bazı saf
ve ahmak nadanlar da, güya din adına, bazı hadisler uydurmuşlardır. Misal
için, Nuh bin Ebi Meryem ismindeki bir adam, Kur'an'ın Surelerinin faziletleri
hakkında bazı mevzu hadisler uydurmuş. Rivayeti de: "An İkrime, An İbn-i
Abbas" diye isnad etmiş. Ona sorulmuş: "Bu hadisler sana nereden geldi?" O
da demiş: "Ben gördüm ki, bu zamanda insanlar Kur'an'dan yüz çevirmişler.
Ebu Hanife'nin fikhi mes'elelerine ve Muhammed bin İshak'ın magazilerine
koşuyorlar. Ben de insanları Kur'an'a döndürmek için bunlan böyle uydur-
d ,, c••ıum.

(Not: Mezkür mevzu' olan hadisler, Tefsir-ül Keşşaf'ta maalesef bilinmeden
hadis olarak kaydedilmişlerdir.)

İşte nümune ve misallerini verdiğimiz o gibi hadiseler, hep eskide vuku'
bulmuşlardır. Amma yine az yukarda kaydettiğimiz vecihle, mezkur hadiseler
Hicretin 2. yüzyılının başından başlayıp, 3. asırda son bulmuştur. Hadislerin
hakiki mertebe ve makamını tesbit etme işi de mezkur zamanlarda sona
ermiştir. Yani, bahsi yapılmış o mevzu' ve yalan sözler, ta o zamanlar tesbit
edilmiş ve hadislerden çıkarılıp atılmıştır.

Farz-ı muhal olarak, eğer şimdi mevcud kaynak olan hadis kitaplarında,
bahsi geçen hadiselerle tesbit edilmiş olan o mevzu' hadislerin varlıklarını bir
an için şimdi kabul etsek de -ki onlar kimisine göre ondört bin, kimisine göre
de oniki bin gibi büyük bir rakamdadır- o durumda, şimdi elimizde mevcud
olan hadis kitaplarının yekı1nünde bulunan gayr-ı mükerrer hadislerin
tamamı ancak bunların iki misli kadar olabilir. Yani o durumda -haşa bin kere
haşa- şimdi mevcud hadislerin yarısına yakın bir kısmını mevzu olarak kabul
etmek gerekecektir. Amma hayır, bin kere hayır! Öyle birşey kat'iyyetle söz
konusu değildir. Belki şimdi elde mevcud büyük hadis kitaplarında yer alan
umum hadisler, binler süzgeç ve eleklerden geçirilerek gelmiştir. Kafi ve
üstünde tam ittifak edilmiş şu anda hiçbir mevzu' hadis yoktur diyebiliriz.
Yani hadisin ana kaynak kitaplarını kasdediyoruz. Olsa olsa, muhaddislerce
büyük ve keskin tahliller neticesinde: Sahih, Hasen, Zaif ve bir de Çok Zaif
diye mertebelere ayırma işi olmuştur, başka birşey yoktur. Her ne kadar bazı

- - -
(*) Aynı eser sh 6
(*") EI Menhel-ul Lauf sh 158
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muhadclis zatlar senetleri itibariyle bazan zaif, hatta metruk hadislerden bir
kısmını, zan ile mevzu' hadis hududunda göstermeye çalışmışlarsa da, fazla
mühim bir durum arzetmemektedir. Çünki bunların karşısında sair insaflı ve
hakperest büyük hadis imamları dikilmiş, aynı o hadisleri kurtarmak için
gayret sarfetmişler ve hadislerde mevcud sair benzeri deliller getirerek onları
yüzde doksan dokuz nisbetiyle kurtarmışlardır.

Sual: Peki şimdi bu zamanda hiçbir mevzu' hadis yok mudur?
Elcevab: Bu kitabın arkasında kaynak kitap olarak isimlerini yazdığımız

hadis kitapları listesinde ve bir de elimize geçmeyen ve büyük hadis imamlan
ve hafızlan tarafından yazılan makbul ve meşhur birçok hadis kitaplarında;
mesela, El-Muhtarat Ziya-ül Makdisi, El-İstidrakat Darekutni gibi birçok ki
taplarda, kesin ve kat'ı ve üstünde ittifak edilmiş hiçbir mevzu' hadis yoktur
diyebiliriz.

Amma az yukarıda kaydettiğimiz gibi adı-sanı belli olmayan, yahut İslam
üleması arasında makbul sayılmayan ve bazı vukufsuz ve ehliyetsiz kimseler
tarafından yazılmış basit hikaye ve kıssalar gibi şeylere dair bazı mevzuları
işleyen kitaplarda ve az bazı tefsir kitaplarında -Tefsir-i Keşşaf gibi- ve bir de
avam halkın dilinde dolaşan bazı sözlerde mevzu hadislerin bulunabilme ihti
mali vardır. Bu bulunanların da hiçbir zaman İslamın haramını helal, helalını
da haram edecek, akide ve fıkha dair hadisler olmayıp, basit ve varlığıyla
yokluğu arasında fazla bir değer taşımayan bazı sözlerdir.

Dillerde hadis olarak dolaşan sözlerin büyük bir bölümünü, El-Hafız İsmail
bin Muhammed El-Aclüni gibi zatlar, mesela Keşf-ül Hafa ve benzeri kitap
larda tahlil etmiş ve çoğunun asılları yine hadis olduğunu ispatlamışlardır.

Mevzu' Hadisleri tesbit eden kaide ve kanunlar
Bu husustaki belli ve kat'i kaideler birkaç tanedir. En mühimmi ve büyüğü:

Onu uyduranın sarih itirafı ve ikrarıdır.
2- Hadis-i şerifin metin ve manalarına tam rüsüh ve vukuf peyda etmiş zat

ların sarraflıkları ile; "Bu söz değil Peygamber'in (A.S.M.), belki az bir belagat
ve fesahata malik birisinden de çıkması mümkün değildir" diye mutlak şekilde
reddedilmiş sözler ...

3- Manası itibariyle rekik olanları. .. Yani Sahih hadislerin zıddına ve on
lara mugayir ve aralarının cem'edilmesine aklen imkan olmayan sözler...

4- Küçük bir iş, bir günah için çok büyük tehdid ve vaidleri söyleyen söz ve
aynı zamanda az ve basit hayırlı işlerde çok muazzam vaadları bildiren söz
ler...
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Ancak şu dördüncü numaradaki kaide, her zaman sabit ve umumi ve muh
kem bulunmamaktadır. Makam-ı zecr ve zemm.. ve makam-ı tergib ve teşvik
gibi hallerde varid olmuş birçok sahih hadis-i şerifler vardır ki makamın ikti
zasına göre, hazan küçük bir şeyi büyük olarak göstermişlerdir.

İşte, bunlar gibi mevzu' hadisleri tesbit etmek için bazı kanun ve kaideler
vardır. Bu kaide ve kanunları uzunca şerh ve izah eden bir çok kitap yazıl
mıştır. Amma bu mevzu'da yazılmış kitapların bazılarında fazla şiddet olmuş
tur. Mesela İbrahim-ül Cevzakani'nin "El-Ebatıl" kitabı ve İbn-i Cevzi'nin "El
Mevzuat" eseri gibi kitaplar ...

Hülasa: Mezkür kanun ve kaideler, şimdi bu zamanda mevcud olan hadis
lere tatbik etmek için değil, eski zamanda, henüz müdevvenat az iken hadis
alimlerini ihtiyata sevketmek için uygulanmış düsturlar olduğu kesindir.

Başka yönleriyle Mevzu' Hadisler
Mevzu' ismi altında toplanabilen hadisler dört sınıf olduğu anlaşılmaktadır.

Mevzu' hadis uyduranların isim ve karakterlerini anlatan ilgili hadis usulü ki
tapları mütalaa etmiş kimseler bu iddiamızı kabul edebilirler.

BİRİNCİ SINIFI: Zındıkların İslam dinini tahrif etmek, bozmak ve
ayıplandırmak için girişmiş oldukları sinsi ve münafıkane faaliyetleri neticesi,
bir sürü yalan, buhtan ve iftiralı sözleri yayma işi ...

İKİNCİ SINIFI: Rafizilik veya Haricilik gibi batıl ve dalaletli mesleklerin
taassubu adına ve kendi mesleklerini doğru göstermek ve ona revac vermek
gibi pis ve habis niyetlerle uydurdukları yalan sözlerdir. Birinci sınıfa göre bu
kısım ekalliyettedir.

ÜÇÜNCÜ SINIFI: Ahmak, cahil veya nadanların uydurdukları mevzu söz
lerdir ki; bazıları güya iyi bir niyetle bazı mukaddes şeylere revaç vermek ve
insanları ona cezbetmek gibi safiyane, amma ahmakça uydurdukları mevzu'
hadislerdir. Bunlardan bir kısmı da, cahil ve nadan bazı menfaatperest kimse
lerdir ki, İslam halifelerine veya sultanlarına ve valilerine yaranmak ve
yanaşmak ve menfaat kapmak gibi basit gayelerle; o ehl-i makamların zat
larına, icraatlarına, güya Peygamber'in (A.S.M.) hadislerinin işaretleri varmış
gibi yalan bazı sözleri uydurma durumudur.

İşte bu her üç sınıf mevzu'lu hadislerin tamamının ta, bin sene evvel
farkına varılmış, tesbit edilmiş ve hadislerden çıkartılıp atılmıştır.

DÖRDÜNCÜ SINIFI İSE: Hakikatta ve asliyette bir mevzuluk durumu söz
konusu olmadan; bin seneden beri muhafaza edilip gelmiş ve hep istimal
edilmiş bazı hakikatlı sözlerdir. Bu sözlerin ekserisinin sened ve isnadı yoktur.
Bunlardan bazıları, ya bir Sahabi'nin veya Tabiin'in, ya da Tebe-i Tabiin'den
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bazı büyük zatların bazı hakikatları vecizeleştirerek söylediği doğru ve isabetli
kaidevi sözlerdir. Zamanla, bu sözlerin aslı nereden olduğu kat'i bilinememiş,
sonra bazıları tarafından bu sözlerden bir kısmının hadis-i şerif olabileceğine
ihtimal verilmiş, dolayısıyla hadis olarak da şöhret bulup kalmışlar. Mezkur
sözlerin bir kısmı filhakika da Peygamber'in (A.S.M.) sözleri olması mümkün
dür. Lakin sened ve isnadları olmadığı için, kat'i bir kanaatla hadis midir,
yoksa Sahabe ve Tabiinden birisinin sözleri midir bilinememiştir.

Böylece mübhem durumda kalan ve senedi olmayan bu nevi sözlere de
mevzu' hadis denilebilmişse de, sadece senedi itibariyle denilmiş. Ama ifade
ettiği hakikat ve manası itibariyle asla...

İşte, bu kabil hakikatlı ve mühim sözlerin varlığı eskide de, bugün de söz
konusudur ve bunlar haylicedirler. Bu nevi hadisler bu durumlarıyla, şayet
bazıları onları mevzu' hadis diye isimlendirse de, yani; "Bu söz an'aneli senedle
Peygamber'in sözü değildir." dese de, isnad ve sened itibariyle beliti doğru ola
bilir. Amma bu söz, manası ve bakikatı itibariyle da doğru değildir, yani
mevzu'dur diyemez.

35, e • • o e. 5, o e e • o

Mesela: * ,s as «.i ,o U• hakikatlı söz için, kimisi hadistir
demiş, kimisi de hadis değil, fakat sabit hak.ikatlardandır. Kimisi de, İmam-ı
Yahya bin Muaz Er-Razi'nin hikmetli sözlerinden olabilir demişler. Kimisi de,
bu sözün Hazret-i Ali'nin hikmet-feşan ve kaynağı Menba-ı Vahy ve Risalet
olan sözlerindendir demişler.

Bu hadisin birçok me'hazleri için, bu kitabın Hadisler Cetvelinin 132 no.lu
kısmına bakılabilir.

Evet, bu nevi hakikatlı sözler vardır ve muhafaza edilerek gelmiştir. Elbette
ki bunların içinde kelam-ı Nebevi olanları da vardır. Ve bazılarının hakikatı
hadisten, lafzı başka büyük zatlardan olabilir. Bunların bir kısmı da İmam-ı
Ali'nin hikmet-feşan sözleri de olabilir. Hem mezkur sözlerin hakikat ve hik
met vecizeleri olduğuna en büyük delil, bin küsur seneden beri bunların aynen
muhafaza edilip, günümüze kadar gelmiş olmalarıdır.

Senedsiz Hadisler
Bu münasebetle, "Senedsiz hadisler" mes'elesi yeniden hatıra geldi. Gerçi

üst taraftaki mes'ele, bunu da bir derece içine alıyorsa da, lakin senedsiz
hadislerin dairesi biraz daha geniştir.

Hem yüksek manaları itibariyle, bunların bir kısmına muhaddislerce
doğrudan doğruya hadis-i şerif diye tavsif edilmiştir. Hatta bunlardan bir
kısmı sahih hadisler olarak kabul görmüştür. Nitekim İmam-ı Buhari de bu

R N K Kaynaklan F 18
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neviden bazılarını kitabına almakta tereddüt etmemiştir. (*)

Bu nev'i hadisler, "Muallak" ismi altındaki hadisler kısmı içinde de buluna
bilirler.

Şu nevi senedsiz hadislerin bazılarına da "Hadis-i Meşhur" denilir ki, az
yukarıda "Zaif Hadisler Bölümü"nde buna bir derece işaret edilmiştir.

İmam-ı Celaleddin-i Suyuti bu nevi senedsiz ve dillerde dolaşan hadislerin
varlığını ve tarifini "Sened-ül Musafaha" ismindeki bir Risalesinin Mukadde
mesinde çok güzel bir tarzda beyan ettiği gibi, Ed-Dürer-ül Müntesire eserinde
de misal ve nümunelerini getirerek tahlil ve tahkiklerle izah etmiştir.

Mevzu'luk isnad edilip de, mevzu' olmayan bazı hadis örnekleri
1- El-Feth-ül Kebir 1/481'de İbn-ül Cevzi'nin mevzudur dediği bir hadis, sair

imamlarca mevzuluğu reddedilip hadis olarak kabul edildiği ...
2- Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 31-35'de; yine İbn-ül Cevzi, bir iki

hadis-i şerif için mevzu'luk isnad ettiği halde, sair mu.haddislerce bu hadislerin
mevzu' olmayıp sahih hadisler olduğu ...

3- El-Esrar-ül Merfua' - Aliyy-ül Kari sh: 73'de; bazı mevzu' hadisler var ki,
başka tariklerle gelen rivayetlerde aynı metin ve aynı mana ile sahih olabi
leceği ...

4- El-Leali-l Masnua' - Suyuti 1/117'de; bir aynı hadis, bazı tariklerle sahili,
amma başka bir yolla gelen rivayet silsilesinde mevzu ve batıl olabileceği ...

5- Aynı eser 2/390, 391 ve 394'de; İbn-ül Cevzi'nin mevzu' dediği bazı hadis
leri, İmam-ı Suyuti onları uzun tahliller neticesinde sıhhatlerine hükmetmiş
olduğu...

6- Levakıh-ul Envar - Şa'rani sh: 656'da hadis rivayetinde ve cerh usülünü
tatbikte tehevvür ve hiddetten içtinab etmenin zarureti hakkında izahlar...

"La asle lehü" ve "La yesihhu" ve "Aslını bulamadım" gibi tabirleri...
Ilm-i Hadis muhakkikleri olan allame zatlar, bazı hadisler hakkında "La

asle lehü" yani aslı yoktur veya "La yesıhhü" tabirlerini bazan kullanmışlardır.
Muhaddislerin bu tabirlerinin maksad ve muradları nedir diye meşhur
Şeyhülislam İbn-üs Salah'tan sorulmuş. O da şu şekilde cevab vermiş:

"Bizim bunlar gibi tabirlerden muradımız budur ki: Hadisin senedi itiba
riyle sahihlerin şartları bulunmadığı zaman bu hadis sahih olan hadislerin
cinsinden değildir demektir." (Fetavi ve Mesail-i İbn-üs Salah 1/174)

(*) Şerh-ül Manzumet-il Beykuniye sh: 112



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 275

EI-Hafız Zeyneddin-i Iraki Hazretleri, İmam-ı Gazali'nin İhya-u Ulüm-id
Din eserinin hadislerini tahkik ve tahriç yaparken, bazı hadisler için "Aslını
bulamadım" ifadelerini kullanmış. Bence, Hafız Iraki'nin maksadı da Ibn-üs
Salah'ın üstteki cevabında olduğu gibidir. Bir de bize göre şu manası da olabi
lir: "Yani ben, Gazali'nin okuyup tetebbu' ettiği kadar bütün hadislerini ve ki
taplarını ve onların senedlerini görmemiş olabilirim. Bunun için, Gazali'nin
bazı hadislerinin senedlerini bendeki hadis kitaplannda bulamadım."

Netice olarak: Mubaddislerin; "Aslı yoktur" veya "Sahih değildir!" ifade
lerinin en bariz manası, o hadisin senedi yoktur .. veya seneden sahih hadisler
cinsinden değildir demektir. Yani şu hadis, bize ulaştığı kadarıyla biz onun
senedini görmemişiz demektir. Yoksa o gibi tabirler hadisin mana ve metni
için kesinlikle müsta'mel değildir. Murad da o değildir.

BÖLÜM-7

Fukaha tabir edilen usul ve fürü-u Şeriatın allameleri olan müçtehidlerin
hadise bakış açılan:

Evvela, şunu hemen belirtmek gerekir ki; büyük müçtehid imamlar, başta
dört mezheb imamı olmak üzere her birisi en ala derecede müçtehid oldukları
gibi, aynı zamanda bizatihi muhaddisdirler de .. Nitekim her bir imamın bir
hadis kitabı da mevcuddur. Ancak tek bir fark vardır; İmam-ı Ahmed bin Han
bel müstesna olarak, diğer üç mezheb imamı hadis-i şeriflerin nakil ve rivayet
işinde bulunduk.lan halde, onun cerh, ta'dil ve sairesiyle fazla meşgul ol
mamışlardır. Çünki vazifeleri daha büyük ve daha külli idi. İştigal mevzuları
da, umum ümmete her zaman zaruri ve lazım olan bir vazife idi. Hadislerin
zahiri senedleri üzerinde yapılmış cerh ve ta'dil işini, bizatihi onunla meşgul
olan zatlara bırakmakla birlikte, elden geldiği kadar onları dinlemeyi de ihmal
etmemişlerdir. Amma bu zatların üzerinde en çok tefekkür edip düşündükleri
şey; hadisin mana ve medlülü ile, nasihi ve mensühu hangileri olduğu.. ve
Şeriatın hangi mes'elesine hangi hadislerin bakıp terettüb ettiği hususları idi.

Mutlak müçtehid olan zatların hadise bakış açılarının bir başka yönü de
vardır. Belki de bu cihettir ki; onları hadislerin senedleriyle fazla meşgul et
tirmemiş. Zaten bir müçtehidin mutlak müçtehid olabilmesi için Allah'ın lüt
fuyla ilim, irfan, feraset, velayet ve tam kamil rüsüh gibi işleri ve kabiliyetleri
isteyen ve birleştiren bir makama mazhar olması gerekmektedir. Amma bu da
vardır ki, müçtehidlerin bu makam ve mertebeleri, bazı muhaddislerce biline
memiş ve anlaşılamamışdır.

Evet, biraz sonra misal ve örneklerini vereceğim mezkür makamın ulviyeti.
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kemali ve ilimde rusuh-u tamını gibi mazhariyetleri, Allah'ın hususi lutfuyla
bazı has kullarında tezahürü görüldüğü zaman; artık onlar -çoğu kere zanni ve
tarihi olan- hadisin senedi, cerh ve ta'dilin usul ve kaidelerinden geçmeden ve
geçirilmeden de, hadisin sahihlik, zaiflik ve mevzu'luk durumlarını kolaylıkla
anlayabilirler ve anlayabilmişlerdir.

Şimdi bu davanın hafı de olsa -amma hakikat olarak- bazı delil ve misalle
rini arzetmeye çalışacağız:

1- Celaleddin-i Suyuti El-Havi Lil-Fetava eseri 2/342-345 sahifelerde İmam-
1 Şafii'den naklen ve aynca da başka deliller ile de isbat etmiştir ki; Resul-i Ek
rem (A.S.M.) başta ahkam-ı Şeriat olmak üzere, bütün mesail-i diniye ve
İslamiye'yi beyan eden umum hadis-i şeriflerini Kur'an'dan istihraç etmiş
olduğu gibi, ahirzamanda yeryüzüne inerek, müslümanların başına imam ola
rak geçecek olan Hazret-i İsa (A.S.) dahi mevcud hadis-i şeriflerin cerh ve ta'dil
ve sairesine muhtaç olmadan Hazret-i Peygamber gibi bütün hükümleri doğru
dan doğruya Kur'an'dan istihraç edecektir.

2- İmam-ı Şa'rani El-Mizan-ül Kübra eseri 1/22 saifelerinde dava etmiş ve
bir derece bunu isbat etmiştir ki; bütün ehadis-i şerife Kur'an'ın içinde mev
cuddur.

3- Yine, Suyuti Hazretleri El-Havi Lil-Fetava 2/446'da; Abdullah bin Ab
bas'tan rivayeten demiştir ki; "Benim devemin yuları da kaybolsa, onu ben
Kur'anda bulabilirim!"

4- Yine İmam-ı Şa'rani Keşf-ül Gumme eseri 1/25'de ve Suyuti Hazretleri
EI-Havi Lil-Fetava 2/346'da Said bin Cübeyr'den nakletmişlerdir ki; O demiş:
"Ben Resulullah'tan gelen hadis-i şeriflerden neyi ki işittim, hepsinin tasdikini
Kur'an'da buldum."

5- Yine İmam-ı Suyuti El-Havi Lil-Fetava 2/346'da isbat etmiş ki; bazı
ülema-i kamilin herşeyi Kur'an'da bulabilme mazhariyetine ermişlerdir.

6- Yine İmam-ı Şa'rani Hazretleri El-Mizan-ül Kübra eseri 2/43'de, dava
etmiş ve bir derece bunu isbat etmiştir ki; başta dört mezheb imamı olmak
üzere, bazı kamil veli olan muhaddisler, Resulullah'la ruhen mülaki olurlar ve
şüphelendikleri mes'cleleri veya hadisleri sorarlar.

İşte bu nümunoler gibi daha birçok nümuneler urzcdcbilirdik. Ldkin bunlnr
maksad için kafidir. İmam-ı Suyuti ve Şa'rani ve sonra allame Zebidi gibi zat
ların bu mes'eledeki izahlarından anlaşılmaktadır ki; ResulullaJı en başta ol
mak üzere, kademe kademe ve derece derece bazı Sahabeler, sonra Tabiin'den
bazı büyük kamil veliler ve sonra da dört mezheb imamı ve bunlardan evvel
Hazret-i Mehdi gibi zütlara has ve mahsus olarak bir makam vardır kı, O'na
çıkmış olan zatlar, artık herşeyi, her mes'eleyi, her hadisin aslını Kur'an'du go-



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 277

rebilmişlerdir. Amma onlar bu sırlı makamın ve büyük mazhariyetin tezahür
lerini sıkı sıkıya saklamışlardır. Umumi ahenk ve zahire göre hareket edip,
yine muhaddislerin sa'y ü gayretleriyle husül bulan hadislerin senedleri husu
sundaki görüşlerini dinlemişler ve imkan nisbetinde de ona müraat etmeye
çalışmışlardır.

Bu mes'elenin bir delili de, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden nakle
dilmiş şu sahih rivayettir: Üstadın ileri gelen talebe ve hizmetkarlarından
Mustafa Sungur ve Bayram Yüksel gibi zatlardan bizzat defalarca dinlemişim
ki, Hazret-i Üstad demiş: "Ben eskide tahsil ettiğim bütün ilimler, hafızama
aldığım onca kitaplar ve pek geniş ma'lumat, benim Kur'an'a çıkmam için ba
samaklaı· oldular. Kur'an'a çıktım, baktım ki; herbir ayet-i Kur'aniye, kainatı
içine almıştır. Ondan sonra daha hiçbir kitaba ihtiyacım kalmadı .. "

Evet, görüldüğü üzere, Hazret-i Üstad Bediüzzaman da aynı mes'eleye ve
mezkur aynı makama işaret edip parmak basmaktadır.

İşte mezheb imamları ve başta İmam-ı A'zam Ebu Hanife olarak, az üstte
kaydedildiği üzere, muhaddislerce yürütülen hadisin cerh ve ta'dil kanunlarını
dinleyerek müraat ettikleri gibi, aynı zamanda derin velayet ve nurani feraset
leriyle hadise müteveccih olup onun manası ve haki.katına dalar, Din-i Mübin-i
İslam'ın hangi mes'elesiyle ilgili olduğunu ve hangi şer'i hükmü aydınlattığını
düşünürlerdi. Nitekim, "Ahbar-ı Ebu Hanife" eserinde kaydedildiğine göre,
Imam-ı A'zam Hazretleri işittiği bir hadisin sened ve sairesi gibi zahiri ta
rafına değil, onun manasının derinliklerine dalar, düşünür, İslam'ın mes'ele
lerinin halli için tefekkür ederdi. (Ahbar-ı Ebu Hanife sh: 330)

Yine aynı eserin 78. sahifesinde: "İmam-ı A'zam Hazretleri, hadis toplayan
muhaddisleri bir eczahaneye benzetiyordu."

Keza İmam-ı Ali (R.A.) Nehc-ül Belaga - Tahkik Subhi Salih sh: 327'de:
"Resulullah'ın sözlerinde haslar, ammlar, nasih ve mensühlar bulunduğunu,
bunları birbirinden ayırt edemeyen kimseler, Şeriatın mes'eleleri hakkında
konuşmaya, fetva vermeye hakkı yoktur." demiştir.

Yine Ahbar-ı Ebu Hanife eseri sh: 35'de; meşhur ve kamil muhaddis
"A'meş" gayet samimi itiraf edip demiş ki: "Biz muhaddisler eczahane gibiyiz.
Fukaha ise, eczacı ve kimyagerdirler."

İşte müçtehidin-i izam hazeratının hadise bakış açıları hakkında, şu çok
kısa olan bilgiler, tam ayna olamıyor ve kafi gelmiyorsa da, lakin maksada
işaret etmesi bakımından bu makamda şimdilik kafi olduğu ümid edilir.
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BÖLÜM-8

"Ehl-i Velayet ve Zühd" denilen büyük taifenin hadis ilmine ve hadisin cerh
ve nakd ve ta'dil usul ve kanunlarına karşı nasıl bir telakki içinde oldukları
mes'elesi...

Bu bölümde arz etmek istediğimiz husus, ehl-i velayetin büyük alimleri ve
hadis ilmine vakıf büyük şahsiyetlerinin hadis ilmi ve usulüne karşı telakki
tarzlarına işaret etmektir. Nasılki fukaha ve müçtehidin bahsinde pek yüksek
bir makam ve yüce bir kabiliyet ve mazhariyetten ve mükemmel ve tam bir rü
suhtan bahsetmiştik. Hem o makamın ancak mutlak müçtehid imamlarına has
olduğunu da arzetmiştik. Burada da, büyük ve kamil veli zatların yüksek ta
bakasına mahsus bir makamdan ve onun tereşşuh ve tezahürlerinden söz
edeceğiz. Yoksa ismine veli denilen herkes için elbette ki değildir.

Evet, kamil ve büyük veli zatların da, müçtehidlerin büyük şahsiyetlerine
mahsus makamlarına benzer bir makamları vardır ki; çok az arıza ve fire ve
rir, ekseriyetle isabetli ve doğru olur. Bunun da kısaca ve hülasalı bir tarifi
şöyledir ki; bu zatlar isterlerse Allah'ın izin ve havliyle geçmiş zamanlann de
rinliklerine ruhani ve keşfi bir sürette dalıp, hadisatı ruhen ve kalben
müşahede etmeleri mümkün olduğu gibi; gelecek zamanın da içlerine girip,
vuku' bulacak olan bazı hadiselerin Ilm-i İlahi'deki mukadder eşkalini hissedip
temaşa edebilirler. İşte veliyy-i kamil olan zatların ve grubunun zahiri ülema
dan bariz farkları da budur ve bu mes'ele vaki ve gerçektir. Evliya arasında
meşhur ve meşhud olduğu gibi, ümmetin telakki-i bil-kabulünce de sarsılmaz
hakikatlardandır. Bu mes'eleye ve kökleşmiş hakikata zahirperest ülema,
canlan istediği kadar inanmayıp kabul etmesinler ... Hatta red ve inkar ile
karşı da çıksınlar, hiçbir kıymeti yoktur.

Bu mes'elede şunu hemen başta kaydetmek gerekir ki; evliyanın keşf ve
müşahede yoluyla Resulullah'tan hadislerin veya diğer bazı mes'elelerin asli
yetini, sıhhat ve doğruluk durumunu sormaları kaziyesi elbette şer'i hüküm
lerde esas ve mesned kabul edilmiş değildir. Ehl-i keşif ve şuhud olan
evliyanın bu yüksek tabakası dahi, hiçbir zaman bunu dava etmemişlerdir.
Şahsen ve hususi surette ve kendi has alemlerinde belki onunla amel edenler
olmuştur. Amma zahir nazarda Muhaddislerin hükümlerine uymuş ve itaat
etmişlerdir. Zira bu iş, eğer iddia şeklinde ortaya atılmış olsaydı, bazı su'-i
istimaller götürebilirdi. Yani, mesela İmam-ı Rabbani, Cüneyd-i Bağdadi,
Abdülkadir-i Geylani ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi velayetin zirvesinde
bulunan zatların muvaffak olduğu has bir makamda keşif ve şuhudları,
başkalarında taklid yoluyla, hem bazı arızalar sebebiyle noksan olabilen
keşiflerinde de müşahede ettikleri işler hususunda dava edecekleri iş, Şeriatın
muhkem kaidelerine ters düşebilir ve bazı bulantılar ve su'-i istimallere
sebebiyet verebilirlerdi.
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Şimdi, bu mes'elenin hakikatını beyan eden ve işin içinde olup yaşayan bü
yük veli zatların bazı söz ve hallerini nümune için kaydetmek istiyoruz:

BİRİNCİSİ: İmam-ı Suyuti, El-Havi Lil-Fetava eseri 2/44 ve 349'da ayrı
ayrı hadiselerle izah ve isbat etmiştir ki; bazı kamil veliler manen ve ruhen
Hazret-i Peygamber'le mülaki olup, görüşüp, hadis hususunda sualler
sormuşlardır.

İKİNCİSİ: EI-Hafız Acluni, Keşi-ul Hafa eseri 2/262'de yazdığına göre:
Muhyiddin-i Arabi demiş ki: , ic as L_z ie 3. hadisi, her ne kadar
muhaddislerin yanında senedi itibariyle sıhhati sabit değilse de, amma keşif
yoluyla yanımızda onun sahihliği sabittir.

ÜÇÜNCÜSÜ: EI-Feth-ul Kebir kitabı Mukaddemesi sh: 7'de, Şeyh Yusuf-u
Nebhani, İmam-ı Suyuti'nin talebelerinden Necmeddin-i Gazzi ve Abdülkadir-i
Şazeli ve ayrıca İmam-ı Suyutinin Cem'-ül Cevami' kitabının kapağında bizzat
müellifinin hattıyla yazılmış olan ifadesine dayanarak kaydetmiş ki: Suyuti
Hazretleri bizzat kendisi söylemiş; "Ben yetmiş kadar defalar Resulullah'la
manen görüştüm ve şüphelendiğim hadisleri sorar cevabını alırdım."

DÖRDÜNCÜSÜ: İmam Şa'rani Hazretleri, Levakıh-ul Envar eserinin baş
taraflannda demiş ki: "Ben bir defa manen Resulullah'la görüştüğümde, ona
sehiv secdesinde bazılarınca okunan ,4 .i sil jL_ nin,
keyfiyetini sordum. Resulullah (A.S.M.) bana tebessüm içinde buyurdular ki:
"Hasenün!" yani "Güzel birşeydir" dedi.

BEŞİNCİSİ: Yine Şa'rani Hazretleri aynı eseri sh: 60'da Muhyiddin-i
Arabi'den naklen: "Bir çok muhaddislerce zaif gösterilen hadisleri, ben
Resulullah'dan sorardım, onların sahih olduklarına dair cevab alırdım."

ALTINCISI: Yine Şa'rani Hazretleri aynı eseri sh: 284'de, Şeyh Ahmed-i
Zevavi'den naklederek kaydetmiş ki: "Biz, hadis hafızlarının zaif gördükleri
bazı ehadis-i şerifeleri Resulu1lah'dan sorarız, ona göre amel ederiz."

Yedincisi: Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri Mesnevi eserinde bu hu
susta şöyle der:

U "I•Js.1 U6 ,e4»6i,8-e ya
*

Yani: "Ehlullahın meşrebi, Buharı, Müslim ve sair hadis ve ravilerin kay
naklarına muhtaç olmadan, bizzat ab-ı hayat olan menba-ı Risaletten hakikatı
alabilirler."

İşte, evliya arasında meşhur ve meşhud olan hadiselerden sadece bir tek
parmak işareti gibi, nümunelik bir kaç misal gösterdik. Bu nümuneler bahsi-
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mizin maksadı için kifayet eder tahmin ediyorum.

Hem yazdığımız şu evliya hakkındaki hadiseler nev'inden, Lam-ı Buhari
Hazretleri için de hazan vuku' bulduğuna rivayetler vardır.

Demek anlaşılıyor ki; büyük hadis imamları, tek tek bütün hadisleri zahir
hale göre zaruri olarak cerh ve nakd ve ta'dil usül ve kanunları süzgecinden
geçirdikten ve mertebe ve sınıflannı tesbit edip beyan ettikden sonra; Evli
yanın kümmelinleri de, onları ayrıca keşif ve şuhud aleminde Resulullah'tan
sorarak, ayrı bir sahada hadislerin tahkik ve tashihlerini yapmışlardır. Cenab-
1 Allah her hepsinden, bütün ehadis-i şerifelerin yekun harflerinin sayısınca
razı olsun, Rahmet ve Nurlanna mazhar buyursun, amin...

BÖLÜM-9

Ümmetin telakki-i bil-kabulü denilen umum müslümanların hey'et-i umu
miyesinin bazı hadis-i şeriflerin -velev çok zaif ve hatta senetsiz de olsa- mana
larına karşı umumi teveccüh, kabul ve incizabları kaziyesidir ki; Şeriatta da
muteber sayılmıştır.

Bu bölümün çerçevesindeki manalar, "Zaif Hadisler Bölümü"nde kısmen
temas edilmiş ve bazı me'hazler verilmiş olmasından, daha ayrıntılı izahlara
lüzum görmedim. Geniş bilgi isteyenler ilm-i usülüddin kitaplarına ve hiç ol
mazsa, İmam- Nevevi'nin "El-Ezkar" eseri, sahife:l5'e ve Ahbar-ı Ebu Hanife
kitabının birçok yerlerine ve ayrıca da Mısırlı Ebu Zehre'nin Hayat-ı Ebu Ha
nife kitabının birçok yerlerinde isbatlı şekilde kaydedilmiş olan bu mevzuya
dair yerlerine bakabilirler.

BÖLÜM-10

Özetle hadis usülü ve ıstılahlarının ana hatlarıyla bir tarifine dairdir ...
Bu bölümün mes'elelerinin bir derece izahı, altıncı bölümde de verilmiştir.

Burada hadis usulü ilmi ve ıstılahlanwn mü.şterek ana hatlarıyla bir tarifi için
bir-iki cümle yazıp geçeceğiz:

Hadis ilmi iki nevidir:

1- Rivayet hususiyetiyle alakadar kısmı. .

2- Dirayet mes'elesini ilgilendiren tarafıdır .. "

Bunun da. hülasasının hülasası şudur: Hadis rivayetlerinin hakikatını
1şartlarını, nevilerini, hükümlerinı ve rivayet edenlerin hallerini ve şeraitini ve

rivayet edilen hadislerin sınıflarını ve bunlara bağlı ek bazı kaide ve usullerini
bilmekten ve öğrenmekten ibarettir. (Bak: Şerh-ül Manzumet-ıl Beykuniye sh:
4-10)
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BÖLÜM-11

İSRAİLİYAT MESELESİ

İsrailiyat denilen hususlardır ki, müslüman olmuş yahudi alimlerinin bazı
ayat ve ehadis-i şerifeleri şerh ve tefsir ve izah makamında -ilmin esaslarına
ve ayet ve hadislerin asıl mana ve muradlarına uygun olmayan eski malümat
ları ile- ortaya attık.lan, fakat çoğu zaman hurafe-vari olan sözleri rnes'elesidir.

Evet, İsrailiyat hikayelerinin kaynak olarak menşei, ta Resul-i Ekrem'in
hayatında müslüman olan bazı yahudi alimlerinden geldiği gibi; Abdullah bin
Abbas gibi Sahabelerden meraklı ve müteharri bir kısım genç alimler, bazı
sırların keşfi hususunda mezkur alimlerle görüşmeleri esnasında onlardan
duydukları bazı acaibli kıssa ve hikayeleri kaydedip nakletmeleriyle de
gelmiştir. Böylece, İsrailiyat namı altında gelen herşey ve her mes'ele, yalandır
ve hurafedir diye bir şey mevzu-u bahis olmaması lazımdır. İsrailiyatın ekse
riya hurafelisi olanları şu kısımdır ki; Beni-İsrail Peygamberlerinden nakledi
lip gelen, hak ve doğru olan bazı sözlerinin, bir zaman sonra, Beni-İsrail'den
na-ehil, ya da sinsi bazı ilimlerinin yaptıkları uzun şerh ve tefsirleriyle mey
dana gelmiş durum ile, o doğru ve hak olan haberlerin birbiri içine karışmaları
neticesinde hurafeli bir tarza dönüşmesine sebebiyet verilmiş kısmıdır. Yoksa,
İsrailiyatın içinde elbette lüb ve mağz mesabesinde olan bir kısmı vardır ki,
menşe' itibariyle eski Peygamberlerden gelmiştir. Amma yorumlar, tefsirler ve
saire ile o hakikatlı manalar perdelenmiş, gizlenmiş ve başka bir renk almıştır.

lsrailiyatın umumiyeti itibariyle, bize göre dört sınıf ve kısma ayrılması
mümkündür. Bunlardan ilk iki sınıfı, eski Beni-İsrail Peygamberlerinin ahvali
ve menkıbeleri ve o Peygamberlere karşı Beni-İsrail milletinin durumları,
hikayeleri vesairesinden ibarettir. Bunların içinde en doğrularını, en hakikatlı
ve ders-i ibretlilerini, şüphesiz en başta Kur'an-ı Kerim dile getirmiş, onları
tashih etmiş ve hülasalarını bildirmiştir.

2- Kur'an'da zikredilmeyen Beni-İsrail kıssalarından, ibretli hikayelerinden
mühim bir kısmı da, Resul-i Ekrem (A.S.M.) tarafından beyan buyurulmuştur.
Bunlar ise, kısmen başta Sahih-i Müslim olarak hadis kitaplarında mevcud
dur.

3- İsrailiyatın bir derece doğru olanlarından bir kısmı da, yahudilerden
müslüman olmuş olan Abdullah bin Selam gibi gerçek Sahabiler tarafından
aktarılmış olanıdır. Amma bunların içinde de muhakkak ki hurafeli ve doğru
olmayanları da vardır.

4- Müslüman olmuş, ya da olmamış sair yahudi ülemasından gelen ve ekse
riyeti itibariyle hurafeli olan bazı söz ve hikayeleridir.. ve işte en çok bu
landıran da bu dördüncü sınıf İsrailiyattır.
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Mesela, seınavatın tabakaları hakkında, Arş ,·e KttrSfnın Ye mc:.iııi~!t:r..n
hey'etleri hakkında ve kure-ı arzın durumu ,·e Kaf Dağı gibı meselelere da:r
gelen şu çeşit hurafeli 1srailiyat ıse, en zararlı kısmıdtr BunLud~ bır kı:::?u
maalesef bazı Kur'an tefsirlerine ve bir kısım gayr-i ciddi olan Is! ..\m kıt,1p
larına da girebilmişlerdir.

Resu1-i Ekrem 'in hayatında İsrniliyal keyfiyeti

Resul-i Ekrem (A.S.ıI.) ı1edine-i i\Iüne,·vere'ye g~lip yerlt~;;tıktt"'n 5onr~t.
oranın ehli olan Arab Eusarlar'dnn sonra; alış-veriş. ticaret. kultur. dini nw, -
zularda konuşmalar ve muhavereler noktasından yahudilerle munasebet çokça
oluyordu. O asırda ve o me\'kide, Arablsrn göre. ktiltur n• ilım Prbabı. y,tlnı.::
oradaki yahudilcr göze çarpıyordu. Tabii ki, bu nıfuıasebetler n.'Silt's(dt' S.1h.1-
bclerin kulaklanna da yahudilerden bir çok nakiller Ye hik..\yd('r ~"ehy~,ı-du Bu
hikayelerden baz1ları gnrib, ucib şeylerden brıhst:'Cliyordu. Elbettt.1 kı bunbrd:m
bazısı Rcsul-i Ekrem 'in kubgınn da gelirdi Onun ı,·m. Rt'sul-ı Ekn'm ~.\ $ :\1 '
bu hususdo. Sahabelerini ve ümmetini ikaz ve irşad ve talm etmiştir

Bu irşad ,•e talimler ise, iki nwrhnlt' ,·e iki bölum halındt' idi

Birinci Bôliim: 1slum. dinine u.it mes'clelt'rd('. hukümlerde, ıbdet ve mel
lcrdc, ne TeYr:ıt'tan. nt.:' İncil'den Vt.:' n<' de chl-i kit.o.hm slılerinden herhangı
birşeyin almasının, sorulmasının veya onlara uyulmasının mumkun olmayıp,
buyuk hutn olncut,rıuı fornrnn edt•n hadıs-i Ş('ritkr ~oylt'Ciir:

(El-Musannef - San'ani 10/12)

Meuli, Zeyd bın Eslem'den rivayet "Peygamber (AS M) ferman etti kt
"Bhl-i kılaptan ht'rhuu~ hır Ş'-'Y sorm,\yımı1 ~'ttnlı.i lll\brm kNh.hll'rt ı.bL\l<.'?tt'-
dır, hıcbır zaman sıri doğruya hidyyet edemezler ,"

2- «WJ3-, b JUuoJsb.t Jli . \,...:,,., l Uly «Ular

suL'let.kb»1U »J vevelei•
~-"' L, ı.;.; vl .aefa-» alileJ t •""'·t) J.Jı J_.:.~, ,:.., -~
• • • • 1-- ,, • ' 1

• 1 '1 •
.~ J l..ı .> i"'L. 'i 4 J "LJ ~~~.ı l ı._,) , .._,ç. ..,w l • - t l .ı..ıJ t J_._ ,
J • • ' ~ •i • i • I • ' \., t.«* tel su-iye*sal« .Je ...,-11 ...,..s. ...;.,-' .'-iv ~,....: \ •-~ ...-' l

• ' • : 4 • ı '\ . . . 1, 1 ' " '• • " ,. • •v!" wl» wl ye "*s «Sal .esu.v "g5 2iu*us*'

(El-Musannef - San'ant 104313)
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Meali: Abdullah bin Sabit (R.A.) naklediyor: Ömer bin Hattab geldi, Pey
gamber'e dedi ki: "Benim yahudilerden bir arkadaşım vardı, ona uğradım.
Bana Tevrat'tan mühim olan yerleri yazdı.. size onları arzedeyim mi?" Hazret-i
Abdullah diyor: Buna Peygamber'in canı çok sıkıldı, yüzünün rengi değişti.
Abdullah bin Sabit o sırada Hazret-i Ömer'e demiş: "Allah aklını alsın, Pey
gamber'in yüzündeki değişikliği görmüyor musun?" Bunun üzerine Hz. Ömer
(R.A.); "Allah'a Rab olarak razı olduk. İslamı da tek din olarak seçtik.
Muhammedi de hak Peygamber olarak kabul ettik." dedi. Bunun üzerine,
Peygamber'in yüzünde sürur alametleri görülmeye başlandı ve ferman etti:
"Eğer şimdi Musa (A.S.) içinizde zuhur etmiş olsa ve siz beni bırakıp ona tabi'
olsanız, dalalete girmiş olursunuz. Bütün ümmetler içinden sizler benim
hissem olduğunuz gibi, ben de umum Peygamberler içerisinden sizin nasibiniz
oldum ... "

İkinci Bölüm: Ahkam-ı Şeriat hakkında değil, amma sair tarihi ve kevni
mes'elelerde, Beni-İsrail üleınasının dinlenebileceğine .. lakin onları ne tasdik
edip, ne de tekzib etmek tarzında bir dinlemeye dikkat edilmesine dair vürüd

« «e e • e « % « © S e

eden Peygamber'in emirleri şöyledir: ©> 3 dil!ao°i+
Yani: "Beni-İsrail'den bazı söz ve rivayetleri dinleyip nakledebilirsiniz.

Bunda bir zarar yoktur. (Sahih-i Buhari 4/207; İbn-i Hibban 8/50 ve 52, Cem'
ü] Fevaid 150, EI-Feth-ül Kebir 2/9 ve 70; Müsned-ül Firdevs 2/129)

e • o " • e • S5 e e •e • e • . o • o • S» •

Başka bir hadis:•lel 4+ p+• el al p> 3del3o \,3.»
«">

Yani: "Bent İsrail'in geçirmiş olduğu ibretli hadiselerini dinleyip nakledebi
lirsiniz. Çünki onlarda vuku' bulmuş acib işler vardır. Ders-i ibret için alabilir
siniz." (Müşkil-ül Asar 1/40, Mecma-uz Zevaid 1/191; El-Musannef - San'ani
10/312 ve 313)

Yine başka bir hadis: .~..."A"S1s3 5 " ">USJI1 1S503 5
>

Yani: "Ehl-i Kitap alimlerini dinlediğinizde onları ne tasdik, ne de tekzib
ediniz! Deyiniz ki Allah'a ve Peygamberlerine iman ediyoruz." (Şerh-üs Sünne
- Begavi 1/239; Müsned-ül Firdevs 5/21 ve Buhari 3/237)

İşte Resulullah'ın (A.S.M.) şu emirlerinde görüldüğü üzere, 1srailiyata karşı
ilci tarz yaklaşım içerisindedir. Birisi: İslam clininin emir ve nehiy, haram ve
helali .. ve hülasa İslam dininin kendisine taaJlük eden bütün mes'elelerinde
hüküm ve emir, yalnız ve yalnız Kur'an ve menba-ı Risalet olan Peygam
ber'den alınabileceğine dikkat çekmiştir.
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İkinci merhalede ise: Beni-İsrail kavminden gelen pek çok Peygamberlerin
iz ve eserlerinin ilim noktasından bazı kalıntılarının kalmış olabileceği im
kanını nazara almış ve bu açıdan ilmin kapısını kapatmamıştır. Amma bun
ların alınış ve telakki kapılarına "Dikkat" levhalarını asmıştır. Böylece
İsrailiyatın her çeşidi, İslam dini akidesinde ve ahkam-ı Şeriatında asla ve
kat'a değil, amma sair tarihi ve kevni ilimlerinde bazı hurafeli yorum ve hika
yelerin -Peygamber'in müsamahalarına binaen- müslümanların dillerine ve
sözlerine girebilmiştir denilebilir.

Bu yüzdendir ki: Gerek müslüman olmuş yahudi alimlerinden bazı zatlar;
gerekse Abdullah bin Abbas gibi Sahabe'nin meraklı genç bazı alimleri; Haz
ret-i Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) işittikleri kısa, veciz ve cami-ül kelim bazı
ilmi hadislerinin hakikatını, İsrailiyattan gelme hikayeli ve hurafeli sözlerine
tatbik ederek, çok nadir de olsa, manalandırma cihetine gittikleri olmuştur.
Hatta bu yüzden zamanla tefsir ile metnin birbirinden tefriki müşkilleşmiştir.
Yani şu rivayetin içinde hangi kelimeler öz metin, yani kelam-ı Nebevi, hangi
leri tefsir ve şerhtir bilinemiyecek duruma gelmiştir.

Büyük hadis imamları da bu noktaları nazara almışlardır ki, bazı hadis-i
şeriflerde, Peygamber'in bizzat sözleriyle ve bazı Sahabenin şerh ve tefsirli
sözlerini birbirinden ayırmaya çalışmışlardır. Bu hususta İmam-ı Suyuti'nin
"E1-Müderrec Hle-l Medrec" isimli eserini misal için gösterebiliriz. Suyuti Haz
retleri bu mevzuu, 16 büyük sahifede, misalleriyle göstermiştir.

İşte, bu kabil hadis-i şeriflerden bir örnek olarak; İbn-i Abbas'tan sahih bir
surette nakledilmiş olan şu: .>,] , ",l Je _»,I hadis-i şerifidir. Gerek

s

İbn-i Abbas Hazretleri, gerekse Vehb bin Münebbih gibi zatların ona dair eski
rivayetlere tatbik ederek yaptıkları tefsir ve şerhleri birlikte rivayet ve
nakledilerek gelmiştir. Tabii ki, bu durumda, kelam-ı Nebevinin öz metni,
onun etrafında yapılan şerh ve tefsirler içinde tam görülmediği vaziyetiyle,
Israiliyata müşabeheti fazlalaşmıştır. Senedi sağlam olduğu halde, zahirde
akıl harici görünen manası itibariyle, bazı muhaddisler onu kabulde tereddüd
göstermişlerdir.

Amma bu nokta dahi var ki: Muhaddislerce kabul edilmiş olan; Sahabelerin
kavil, fiil ve takrirleri de hadis külliyeti içinde dahil olduğundan, mesela İbn-i
Abbas'ın şerh ve tefsiri dahi olsa, hadisin metniyle beraber gelmiş olması gayet
normaldir. Lakin Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi; bu kısımda, yani Sahabe
nin içtihad ve tefsirinde bazı hatalar düşmüş olabilir. Şayet bu hatalar kat'i
şekilde tebeyyün dahi etse, ilmi birer hatadır denilir.
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BÖLÜM-12

SIRLI HADİSLER
Strlı ve hususi bazı hadis-i şeriflerin varlığı, vaziyeti ve manası hakkında

bir izah ...

Bu bölümün hakikatı, hadis-i şeriflerde fiilen varlığı kat'ı olduğu halde,
muhaddislerce buna ayrı bir yer verilerek üstünde durulmamıştır. Yani, Hadis
Usulü çerçevesinde değerlendirilip de, mütalaaya alınmamış olmakla birlikte,
Sahabelerin büyüklerinden bir kaç zatın bu mes'elede sözleri varid olmuştur.
Yani, kendilerinin Resulullah'dan işittikleri hususi bazı hadis-i şerifleri sır ha
linde saklayıp herkese ifşa etmediklerine dair beyanları vardır. Az ilerde bu
hususi ve sırlı hadislerin nelerden ibaret olduğu ve hadis şarihleri tarafından
haklarında söylenen çeşitli görüşlerini kaydetmekle beraber, bu ayrı ayn
görüşlerin umumi durum ve keyfiyetinden anladığımız bir noktayı burada ar
zetmek isteriz. Şöyle ki:

Her bir insanın ve her bir ailenin, hatta her bir kabilenin, ta hükumetlerin
bilinen umumi ahvalinden başka, bir de o ferdlere ve ailelere ve hükumetlere
mahsus hususi ve sırlı ve umumca bilinmeyen işlerinin ve mes'elelerinin
varlığı kat'i olduğu gibi; öyle alınası da zaruri ve lazımdır.

Aynen bunun gibi tabiri caiz ise, İslamiyet ailesinin veya hükumetinin de,
belli ve umumi ve herkesin öğrenip bilmesi zaruri olan işler ve hallerin
yanısıra, bir de hususi ve yalnız bazı ferdlere has ve sırlı mes'eleleri de elbette
ki olacaktır. Nitekim az sonra nakledeceğimiz büyük sahabelerin ifade ve be
yanları, bunun böyle olduğunu göstermektedir.

Sual: Bu gibi hadislerin umumiyeti itibariyle varlığını kabul ettik, amma
varlıklarıyla beraber eserlerini, tereşşuhlarını gösteren örnekleri ve bariz delili
olacak nümuneleri var mıdır?

Elcevab: Evet vardır.. ve bunlar ekseriya Sadat-ı Ehl-i Beyt arasında hususi
şekilde intikal etmiş bazı dualar, virdler ve münacatlardır. Cevşen-ül Kebir
Duası, İsm-i Rahman Duası, Kenz-ül Arş Duası gibi dua ve münacatlar, bun
ların zahire çıkan ve tereşşuh eden kısımlarındandır. İsimleri verilen dualar
gibi, daha hususi bazı zikir ve dualar da vardır. Hem de hiçbirisi de meşhur
hadis kitaplarında mevcud bulunmamaktadır.

Şimdi, bu bölümün hakikat ve mahiyetini gösteren sahih hadis-i şeriflerden
bazı nakiller yapmak istiyoruz:

1- Hazret-i Ebu Hüreyre demiş:
U3 €3G1UU 3J9U, Iy3,'3«,D aA,, ye (el
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Meali: "Ben Resulullah'tan iki kab (yani iki çeşit ilim) aldım. Bunlardan bi
risini neşrettim, söyledim.. amma ikincisini ise eğer neşretsem, izhar etsem,
kellem gider, boynum vurulur."

Bu hadis-i şerif başta Buhari'nin hadisidir. Bu hadis için şarihler kimisi:
"Kıyamet alametleri ve fitneleridir", kimisi de "Ulum-u esrar ve meknunat-ı
hafiyedir" diye söylemişlerdir. Amma mutlak ekseriyet, bu hadis-i şerifler is
tikbalde vuku' bulacak hadiselerdir demişlerdir.

Yine Ebu Hüreyre'nin (R.A.) manaca evvelki hadis-i şerife yakın bir hadisi
de şöyledir:

#~>IF, ,,o,,o:,n,,-o 1,, "'( , ,.,,, .Jo,,,,,.,_,.. ,- r""• • • yI UI. +. cet3 a I2be»2.. 3uz: '• U
, eg

Bu hadiste, Ebu Hüreyre (R.A.) üç kap veya torba ilim hıfzettiğini, bunlar
dan ikisini söyleyip neşrettiğini, geri kalanım ise, eğer neşretsem kellem kesi
lirdi manasındadır. (Bakınız: Umdet-ül Kari Şerh-i Buhari 2/185; Feth-ül Bari
- İbn-i Hacer 2/11 ve İrşad-üs Sari - Kastalani 1/212)

2- Sahabelerin içerisinde "Sahib-i Sırr-ı Resulullah" lakabıyla meşhur olan
Huzeyfet-ül Yemani'dir. Demek ki Resulullah'ın hususi sırlı sözleri de vardır.
Ve bunları herkese ve umuma değil, bazı has Sahabelere söylemiştir. (Sahih-i
Buharı 5/31 ve 6/171)

3- Hazret-i Huzeyfe demiş: "Ben istesem size Resulullah'ın bin hadisini na
kil edebilirim. Amma eğer ben bunları nakledersem, beni yalanlayacaksınız ... "
(Bakınız: Mecma-uz Zevaid 1/182)

4- Yine Hazret-i Huzeyfe'den nakledilmiş ki; demiş: "Resulullal (A.S.M.)
bana kıyamete kadar vuku' bulacak olan hadiseleri söyledi." (Müstedrek-ül
Hakim 4/426, Buharı ve Müslim'in ittifak ettikJeri bir hadis ayanndadır.)

5- İmam-ı Ali (R.A.) buyurmuş ki:

S3,33 13b1U siytBiGUs ,K0,1
Metili: "Ben eğer bildiğim herşeyi size anlatırsam, sizden bir taife benim

için diyecek: "Amma da yalancı, amma da atıyor ... "
Yine Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) demiş ki:

U,sjsUW3e1,c4u3e; uy,,st'y
osu)331, 3u31 U.si UL= 31

•
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Bunun meali: Ben eğer Ebu-l Kasım'ın (yani Resul-i Ekrem'in) ağzından her
işittiğimi size söylese idim, sizler benim yanımdan çıkar ve der idiniz ki: "Ali,
yalancıların yalancısı ve fasıkların fasıkıdır." Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi
4/207 Şerh-i Mesnevi'den naklen.

6- Hazret-i Ömer (R.A.), Resulullah'ın münafıklar isim listesini yalnız Haz
ret-i Huzeyfe'ye hususi olarak verdiğini bildiği için, Huzeyfe'ye sormuş: "Ya
Huzeyfe! Ben de acaba münafıklardan mıyım?.." Hazret-i Huzeyfe ise: "Hayır!"
demiş. (Bakınız: Ez-Zevacir 1/29)

7- Mecma-uz Zevaid 1/141'de: "Bazı Sahabeler Resulullah'tan her işittik
lerini ifşa etmeyip nakletmediklerini .. " yazmıştır.

8- Ebu Hüreyre demiş: .U "SES5, t C1,st1 ,UI J,, et-. ,, ehi
*s *

G3SU "S8 ti ev.sU ,",
« i e a

Yani: "Ben Resulullah'ın hadislerinden hıfzettiğim bir çoğu vardır ki, onları
size söylemedim. Eğer bu sakladığım hadislerden bir tanesini de size ifşa edip
söylesem, beni taşlarla recmedeceksiniz..." (Bakınız: Müstedrek-ül Hakim
1/509 ve 3/509) Bu hadis Şeyheyn'in şartları ayarında bir hadis olduğunu,
İmam-ı Zehebi dahi ikrar etmiş.

9- Muhyiddin-i Arabi demiş: "Ebu Hüreyre ve İbn-i Abbas, Resulullah'tan
aldıkları birçok esrarı sıkı sıkıya saklamışlardır ..." (Anka-u Mağrib - Muhyid
din-i Arabi sh: 20)

10- Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kurtubi 1/92 ve 118'de İmam-ı Kurtubi demiş ki:
''Sahabeler ta kıyamete kadar, gelecekte olacak olan bütün hadiseleri biliyor
lardı. Lakin bunları teşhir etmediler. "

11- Bu hususi ve gizli sırların bir derece tezahür etmiş iki misalini vererek,
bu bahsi bitirmek istiyoruz.

Birincisi: İmam-ı Ali (R.A.) Ercüze Kasidesinde tahdis-i ni'met kabilinden
izhar ettiği acib bir hadiseyi, onun bir beytinde şöyle dile getirmiş:

Yani: Cebrail (A.S.) "Sekine" namındaki İsm-i A'zamı Resulullah'a getirdiği
vakit, ben de yanında idim. Bana Cebrail (A.S.) dedi ki: "Al ya Ali! Bu yüce
olan Rabbin Sekinesi'dir." (Mecmuat-ül Ahzab 2/512 ve 590)

İkinci Misal: Tarikat-ı Nakşibendiye'nin hafi zikrinin asıl menşei husu
sunda, onun büyük ülema ve evliyalan şöyle bir rivayet naklederler ki:
Peygamber (A.S.M.) ile Ebubekir-i Sıddık Hicret hadisesinde sığındıkları
mağarada, Ebubekir'in çok telaş ettiğini gören Resulullah, una hususi ve sırlı
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şekilde hafi olan zikr-i kalbiyi talim etmiş. Ebubekir kalbi olan bu zikri yap
maya başladıktan sonra, telaş ve korkuları zail olmuş. Hazret-i Ebu Bekir
(R.A.) bu sırrı kimseye söylememiş. Bu hadiseden 14 sene sonra, yalnız bir
Selman-ı Farisi'ye (R.A.) Resulullah'tan (A.S.M.) aldığı şekilde talim etmiş.
İlh ... (Bak: Mektubat-ı İmam-ı Rabbani 1/90 ve İbrahim Hakkı'nın Marifetna
mesi sh: 440)

İşte arzettiğimiz şu son iki misal ile, pek mühim hadiseler ve büyük haki
katların zamanla inkişaf ve tezahürleri, asıl itibariyle sırlı ve hususi hadislere
dayandığı halde; amma umuma bakan bir mes'ele olmadığı, belki hususi ve
sırlı oldukları için hadis kitaplarında bulunmamaktadır. Hadis kitaplarında
herşeyin bulunmamasıyla, olmamalarına delalet etmediği gibi, hususilik du
rumları da burada bir derece tezahür etmektedir.

NETİCE: Büyük Sahabelerden sahih rivayetlerle gelmiş hadis-i şeriflerin
ve nümune için arz ettiğimiz iki misalin netice ve hasılasından anlaşılabilir ki;
ibadet, muamelat, ahkam ve adab gibi Şeriatın zahir ve vazıh ve herkesin her
zaman muhtaç olduğu mes'elelerini içine alan hadis kitaplarımızda olmayıp da
ve fakat ümmetin telakki-i bil-kabulüne mazhar olmuş bazı dualar, virdler ve
hakikatların böyle hususi, sırlı bazı mesned ve menşeleri olabileceğine ihtiyat
ve mülayemetle bakmak ve hürmetle karşılamak, hiç olmazsa ilişmemek lazım
ve şarttır diye düşünüyoruz.

HA TİME

Bu bahsin başından buraya kadar kaydettiğimiz mes'ele ve bilgileri,
mümkün mertebe hülasalı ve pratik şekilde yazmaya çalıştığımız şu maka
lemizi güzel bir hatimeyle sonuçlandırmak ve onunla te'kid ve takviye etmek
ve nurlandırmak üzere; meşhur Allame ve Kamil Muhaddis olan İmam-ı
Muhammed bin Muhammed El-Hüseyni El-Zebidi'nin İhya-u illüm-id Din
kitabı üzerinde yaptığı şerh ve tahkik olan "İthaf-üs Sadet-il Müttakin Bi
Şerh-i İhya-i Ulüm-id Din) eserinin Mukaddemesinden mevzumuzla alakah
bazı bölümleri tercüme ederek alacağız.

Malumdur ki; ülema-i İslam arasında birbirlerinin eserlerini ve meslekle
rini tenkid etme işi çokça vaki' olmuştur. Bu kabilden olarak Gazali Hazretle
rini de tenkid edenler bulunmuştur. Amma bilahare kat'iyyen görülmüş ve
anlaşılmıştır ki; İmam-ı Gazali gibi derece-i içtihada ulaşan allameleri tenkid
eden kişiler, onların bulundukları mertebe ve makamlarını, yani me'haz ve
mesleklerini bilemedikleri, kavrayamadıkları ve fikirleri oraya ulaşamadığı
için o tenkidleri yapmışlardır. İşte İmam-ı Zebidi Hazret-i Gazali'ye haksız
yere dil uzatan böylesi bazı kimselere, bilhassa hadis rivayetiyle alakadar ten
kidcilere vermiş olduğu cevablarından bazı kısımlarla Hatimemizi sürdü
receğiz.
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1- İmam-ı Gazali'nin "İhya" kitabında bazı hadis-i şerifleri "Bil-mana" ile
nakletmesine karşı yapılmış itirazlara cevablarından ezcümle şöyle der:

"Hadisin siya.kında, lafızlarının ihtilafıyla birlikte, hem onun lafzında tak
dim ve tehirlerin ve ziyadeliklerin bulunmasıyla beraber, mana cihetiyle birbi
rine muvafık olan hadisler vardır. Bu noktadan Gazali Hazretleri hadis ve
eseri naklederken, lafızları fazla nazar-ı itibara almadan manasını zik
retmiştir. Çünki onun yanında tıpatıp hadisin lafzını ille de nakletmek zaruri
değildir. Bu mes'elede, Sahabelerden büyük alim zatların bir cemaatı aynı
mesleği benimsemişlerdir. Mesela İmam-ı Ali (R.A.), İbn-i Abbas, Enes bin
Malik, Ebu Derda', Vasilet bin El-Eska ve Ebu Hüreyre ...

Keza Tabiin'den de birçok zat aynı meslekte oldular. Mesela; Hasan-ı Basri,
İmam-ı Şa'bi, Amr bin Dinar, İbrahim-i Nehai, İmam-ı Mücahid ve İkrime ve
hakeza ...

Bundandır ki; İbn-i Sirin Hazretleri demiştir: "Ben bazı hadisleri ayrı ayrı
on kişiden duyarım ki, manası bir, fakat lafızları muhteliftir." Süfyan-ı Sevri
ise demiştir: "Bir mecliste, birisi hadisin lafızları üzerinde fazla şiddet ve mol
lalık gösteriyorsa; biliniz ki, o adam: "Beni tanıyınız" demek istiyor.''

Evet, bir kimse hadisin manasını söylerken muhafaza edebiliyor ise, başka
lafızlarla ifadesi zararı yoktur. Dört mezheb imamı da ayın meslekte idiler.

2- Zaif hadisleri Gazali Hazretleri kitabına almış diye yapılan itirazlara
karşı bazı cevablarından:

"Ulema-i ahiretin aldıkları bazı hadislerini, hadis üleması zaif görmüş ola
bilirler. Çünki ehl-i ahiret ve ashab-ı marifetin hadis hususundaki meslekleri,
muhaddislerin mezhebinden başkadır. Hadis ehlinin yürüttükleri esas ve ka
ideler, bu zatlar için hüccet değildir...

İbn-ül Cevzi gibi haddi aşan bazılarının çok fazla cür'etle ta'n ettiği kimse
ler, ekseriya bunlardan ilimce de, hadisçe de üstün kimselerdir. Hem hadis eh
linin zaif gördüğü bir çok hadisler, başka hadislerle de kuvvetlenebilmektedir.
Bunun yanında, bazan muhaddislerden birisinin cerh ve zemmettiği bir hadisi,
başka muhaddislerce de medhedilip adaletine hükmedilebilmektedir -ki bu du
rumda o hadis, artık üzerinde ihtilaflı görüşlerin cereyan ettiği bir vaziyet
almış olur- O halde, tek birisinin ilişmesiyle o hadis reddedilmez. Nasılki,
İmam-ı Ahmed bin Hanbel'den gelen şu rivayet:

"Bir hadis eğer Kitap ve Sünnete münafi olmazsa, fakat Kitap ve Sünnetin
ona şahidlikleri de bulunmasa dahi, hemen reddedilmez. Bunun yanında
hadisin o durumuyla icma-i ümmetin te'vilinden çıkmadığı müddetçe de kabul
edilip onunla amel edilmesi lazımdır."

R N.K.Kaynaklan F 19
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Evet, İmam-ı Ahmed'in yanında zaif hadisler, re'y ve kıyasa müreccah
olduğu kesindir. Ayrıca Muhammed bin Hazem demiş: "Hanefi alimleri icma'
etmişler ki; İmam-ı A'zam'ın mezhebinde zaif hadisler, kıyas ve re'yden üstün
dürler.

Kaldı ki, bir hadisi, iki asır kabul edip amel etti, yahud da üç karın onu ri
vayet etti, hiç olmazsa bir asır onu istimal edip inkar etmedi ise, artık o hadi
sin senedi ne olursa olsun, kabulünde tereddüt etmemek gerektir. Hem bir ha
dis dillerde meşhur olup, amma senedinde kelam edilmiş olsa dahi, Müslüman
lardan bir tabaka onu inkar etmiyorsa, bir ihtimal ile sağlam olabilir. Yeter ki,
Kitaba ve Sahih hadislere, yahud İcma-i Ümmete zahir bir muhalefeti ol
masın ... Yahudda, onu nakleden kişinin yalancılığı, sadık hadis imamlarınca
şehadetli olarak isbatlanmış olmasın ...

Bu noktalarla beraber, hadislerin metin ve manaları itibariyle çokluğu ve
hatta ihata edilemeyecek derecede olduğu gibi; bu hadislerin nakil ve ravileri
nin de kesreti elbette ki; ihata edilemiyecek bir durumdadır. Nasıl ki, meşhur
İmam-ı Zühri'nin yanında bir adam bir hadisi zikretmiş, İmam-ı Zühri demiş:
"Biz böyle bir hadis işitmedik."

Adam sormuş: "Resulullah'ın bütün hadislerini sen işitmiş misin?"
İmam-1 Zühri demiş: "Hayır!"
Adam: "Peki üçte ikisini? .. "
Yine İmam-ı Zühri demiş: "Hayır!"
Adam: "Peki yarısını?" demiş.
İmam-ı Zühri buna karşı sükut etmiş.
Adam demiş: "Hiç olmazsa bu hadisi de, o işitmediğin yan kısımda kabul

et!" (Bu rivayeti "Kut" kitabı sahibi, kitabında nakletmiş.)

Nitekim aynı hadiseyle alakadar olarak, bir rivayette İmam-ı Zühri'den
şöyle gelmiştir. "Zübeyr bin Said-i Haşimi diyor: "Ben Zühri'ye sordum:

"Resulu1an' su ± U8O .DL4, ±s6 4iiL»Mı G» t, &Iby
ÜIESS CIz,>y» E » hadisi sana ulaştı mı?"

"e

İmam-ı Zühri demiş: "Hayır, Resulullah'ın böyle bir hadisi bana ulaşmadı."
Ben de kendisine dedim: "Peki! Resulullah'ın bütün hadisleri sana ulaştı

m1?"
İmam-ı Zühri demiş: "Hayır!"
Dedim: "Peki yansı? .. "
Dedi: "Belki olabilir."
Ben de dedim: "Öyle ise, şu hadisi de. sana ulaşmamış olan hadislerden

say!"
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3- Yapılan ta'nlar, edilen ilişmeler çoğu zaman haksız ve yersiz olduğu, ya
hut da vukufsuzluk veya mezheb taassubu namına olduğu hakkında bazı mi
saller:

İmam-ı İbn-i Sübki demiş: Eğer herkesi ve herşeyi ve hadise ait her
mes'eleyi yalnız cerh yoluyla ele alsak.. ve daima cerhi, ta'dile tercih etsek, o
zaman hiçbir kudsi imam dahi salim kalmayacaktır. Çünki herkes ve herşey
hakkında ilişmeler, itirazlar olmuştur. Nasılk.i Yahya bin Main, İmam-ı Şafii
hakkı.nda ileri-geri konuşmaları olmuşsa da, hiçbir değer ifade etmemiştir.
Çünki o, Şafii'yi bilmemiş, Şafii'nin ne dediğini de anlamamıştır.

Meşhurdur ki, insan bilmediğine düşmandır. Nasılki, İmam-ı Malik
hakkında da, İbn-i Ebi Zi'b, İbrahim bin Sa'd ve Abdülaziz bin Ehi Seleme gibi
bazı kimseler ileri-geri konuşmuşlardır. Lakin hiçbiri isabet ettirememişlerdir.
Çünki bunlar İmam-ı Malik'i tanıyamamışlar ... ilh.

* * *



BEDİÜZZAMAN VE HADlS İLMİ

Bu kitabın yazılış sebebi, birinci derecede Üstad Bediüzzaman'ın te'lifatı
olan Nur Risalelerindeki hadislerin me'hazlerini bulup tesbit etmeğe dair bir
araştırma olduğundan, elbette müellifin hadis mevzuundaki ilmi seviyesi ne
olduğu hakkında bir araştırmanın da yapılması icab eder. Yani, Hazret-i Üstad
Bediüzzaman gibi dahi bir mütefekkirin imani ve İslami her çeşit mes'elede
daima müşkilleri halleden durumu ile, acaba hadis usulü ilmine dair görüş
açısı nasıldır? Bir çok kimselerin takılıp kaldığı cerh ve ta'dil fırtınasının
dumanlı atmosferinde mi kalmış, yoksa ümmetin asfiyası denilen
müçtehidlerinin ve ahiret alimlerinin nurlu, berrak hakikat iklimi olan
mesleklerinde midir? diye araştırılacaktır. Bu araştırma ise, Bediüzzaman'ın
hem eski, hem de yeni eserlerinde yapılacaktır.

Ancak mezkur araştırmaya girmeden önce, Nur Risalelerindeki hadislerin
umumi durumuyla ilgili bir ta'rifin yapılması icab ediyor sanıyorum:

Bunun da bazı noktalarla birkaç yönüne nazar edilmesi şeklinde olacaktır.
1- Risale-i Nur'daki hadisler, ahkam-ı Şeriat hususunda yeni bir içtihad ve

ayrı bir izah tarzı değillerdir. Belki Bediüzzaman'ın anlatmak sadedinde
olduğu İslam akidesinin tahkik ve tahkimi mevzuundaki bir mes'elesini te'kid
ve takviye etmek için bil-vesile bazı hadisleri de zikreder.

Mesela: İ'caz-ı Kur'an mes'elesi, Mu'cizat-ı Ahmediye mes'elesi, istikbale aid
hadiseler mevzuu veya fezail-i a'mal, ahlak ve ihlas hallerine taalluk eden
hadisler gibi. .. Bunlar da yine, ekseriya ya akideyi tahkim etmek içindir, ya da
hayırlı amellere teşvik veya teselli veyahud da ahlaka dair hususlardır.

2- Risale-i Nur'da geçen hadislerin tamamı bazı şartlar çerçevesinde sahih
dirler. Senedi itibariyle de bu hadislerin yüzde doksanı sahih hadislerdir. Geri
kalanları ise, bazı muhaddislerce senedleri itibariyle zaif olarak sayılmış.. ya
hud da kimisine göre zaif, kimisine göre ise hasen hadisler olarak görülmüş..
ve o durumda seneden ihtilaflı bir vaziyet almış. Üstad Hazretleri hadisin o
durumlarını bildiği halde, manasının gösterdiği büyük ilmi hakikat nok-
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tasından, çekinmeden ve muterizlerin itirazından, laimlerin levminden kork
madan zikreder. O hadis-i şerif ile izah ettiği mes'ele, büyük ve zahir bir haki
kat-ı ilmiye olmakla da, o hadis dahi kendiliğinden sıhhata kavuşmuş olur.
Bunun yanında, mesela buradaki şu hadis-i şerif, seneden zaif ise de, onun
aynı manasında olan sahih hadisler vardır. O durumda, şu zaif hadis, ma
nasıyla sahihlerle arkadaş olduğu için, zafiyeti zail olduğu gibi; muhaddislerin
ekserince kabul edilmiş olan şu: "Aynı manada olan zaif hadisler yan yana
gelse, kuvvetlenirler." kaidesi de nazara alındığı zaman, ortada zaif diye birşey
kalmaz. Bu mes'ele Hadisler Cetvelinde zahir şekilde görülmektedir.

3- Risale-i Nur'da hiçbir mevzu' hadis yoktur...
Evet bu husus, Hadisler Cetvelinde gösterilmiş sahih mehazlerle isbat

lanmış olmakla beraber, son derece aczimle beraber bunu iddia ve dava ediyo
rum ve herkese de isbat etmeye hazırım. Fakat şu şartlar çerçevesinde: Sadece
bir-iki müteşeddid hadisçinin görüşüyle değil, büyük muhaddis imamların ek
seriyetinin ittifaklı görüşleriyle .. demek istiyorum.

Evet, bir hadis seneden çok zaif olabilir. Amma mevzuluktan fersah fersah
uzaktır. Bu hüküm, "Bir Nebze Hadis İlmi" kısmında da değindiğim gibi, değil
sadece Risale-i Nur'daki hadisler için, sair meşhur olan hadis kaynakları olan
kitaplar için de geçerlidir. Bunu isbata, ileri sürdüğüm şartlar çerçevesinde
her zaman hazırım. Amma bazıları kendi hususi alemlerinde, bir-iki tane
müteşeddid zatların reylerine göre amel edebilir. O bizim mevzumuzdan
hariçtir.

4- Risale-i Nur'da yer alan ekser hadisler birer umumi mes'eledirler. Yani;
herbirisi, hadis kitaplarında ayrı ayrı tarik ve çoğu kere değişik lafızlarla
gelmiş hadisler olup, umumi birer mes'elenin veciz ifadeleridirler. Üstad Haz
retleri bu hadisleri Risale-i Nur'da kaydederken, ayrı ayrı olan senedlerini ve
değişik elfazdaki metinlerini detaylarına inerek zikretmez. Ancak Risale-i
Nur'un bir mes'elesinin makam ve siyakına muvafık bir yerde, onu imanı ve
ahlaki veya umumi bir İslami mes'ele halindeki bahse bakan aynı manadaki
birçok hadisten sadece birisini alır, kaydeder. Sonra da onu öyle bir tarzda
manalandırır ki; hadisteki o beyan ve mananın ancak Resul-i Ekrem'in mu'ciz
beyan olan lisanından geldiği hemen anlaşılır. Dolayısıyla eğer muhaddislerce
onun senedi için za'fiyet isnadı vaki' olmuşsa da, ifade ettiği kudsi mana ile o
za'fiyet zail olmuş olur veya zail olması lazım gelir.

5- Bediüzzaman Hazretleri ayetlerin tefsirinde olsun, hadislerin mana
landırmasında olsun, ihtilaflı mes'eleleri deşmeden, cumhurun ekserisinin itti
fak ettiği nokta-i nazarları çerçevesinde manalandırır.

Evet, Risale-i Nur'a iyi aşina olan kimselerin malumları olduğu üzere
Nur'un bütün hükümlü beyanları, ya bir ayetin veya birkaç ayetlerin, bazan da
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bunu tefsir ve şerheden bir hadis-i şerif veya hadis-i şeriflerin ortak mana
lannın müşterek bir mes'elesi tarzındadır. Bunun da, aynı zamanda Sahabe-i
Kiram'ın veya Selef-i Salihinin "Cumhur" tabiriyle ifade edilen ülemasının ek
seriyetinin müstakimane ve ittifakkarane görüşlerinin bir nevi hülasası şek
lindedir. Fakat Hazret-i Nur Üstad, bir ayet ve hadis veya Sahabe ve Selefin
mezkur görüş ve tefsirlerini beyan ederken; öyle mahirane, öyle üstadane bir
tarz-ı üsh1bda. birleştirip, yoğurup, macun yaparak takdim eder ki, akıllar bu
durumu hissedip anladığı zaman, bu meharet ve meleke karşısında hayretle
diz çökmekten başka birşey yapamaz.

Hem bazan Hazret-i Üstad, ihtilaflı münakaşa ve tartışmaların üstünde ce
reyan etmiş olan bir mes'eleyi ve bir hakikati anlatmak istediğinde, öyle acib
bir meharetle yağdan kıl çeker gibi mevzu'u asla incitmeden, ihtilaflara da hiç
dokunmadan öyle bir istikamet ve meharet içinde kalblere itmi'nan ve nur ve
recek tarzda halletmiş olarak ortaya koyar.

Şayet bu mes'eleler, İslamın hak mezhebleri arasında ihtilaflı bir mes'ele
ise, son derece dikkat, nezaket ve hürmetin muhafazaları içerisinde, hiçbir ta
rafı incitmeden, doğru ve hak olan tarafı tutarak beyan eder. Amma öyle
nazik, öyle yumuşak ve öyle te'sirli beyan eder ki; mezheblerinin müteassıb
mültezimlerini bile kabule mecbur ettirir.

Lakin eğer o mes'ele, hak ehli olan Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaatın mezhebiyle,
bid'at ehli olan meslek arasında nizalı bir mes'ele ise; evvela ehl-i hakkın hak
olan görüşlerini ilmi ve mantıki deliller ile isbat içerisinde, münakaşa ve mü
nazaaya girmeden, ihtilaflı cihetinin de teferruatına inmeden ve o bid'at ehli
ve mesleğine de fazla vurmadan irşad etmeye çalışır.

Amma eğer imana ve İslam'ın akidelerine taalluk eden bir mes'ele ise, hele
ehl-i küfür ve dalalet o mes'eleye küfür ve ilhad hesabına ilişmiş iseler, işte o
zaman iş değişir. Nur'un üslübu da başkalaşır. O mes'elenin isbatı yolunda
öyle çevik, öyle mahir, öyle keskin delil ve bürhanlar getirir ki; kat'iyyen ehl-i
ilhad ve dalalete nefes aldırmaz. En mahir bir erkan-ı harb gibi, meydanı
baştan başa zabteder. Mes'ele dahi güneş gibi isbatlanır, ortaya konulur.

İşte Nur'un bu gibi, harikulade orijinal olan üslüb ve tarz-ı beyanı hiçbir
müellife ve esere nasib olmuş değildir diyebiliriz. Bu davanın delilleri ise, Ri
sale-i Nur'un hey'et-i umumiyesidir. Kim isterse, anlamak ve kavrayabilmek
ve de mukayesesini yapabilmek kayd u şartıyla gelsin, Nur Risalelerini bir
kere dik.katle okusun yeter. •

İşte, çok hülasalı olarak kaydetmeye çalıştığımız bu noktalardan sonra,
Hazret-i Üstad'ın Hadis Usulü ilmine bakış açısının bazı örneklerini vermek
üzere Nur Risalelerine müracaat edeceğiz.
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Gelecek örnek ve misaller ile, hakiki ilim erbabı görecek ve bileceklerdir ki·
•• J

Hazret-i Ustad Bediüzzaman, hadislere sadece senedi itibariyle, üstünde
yapılmış olan tenkid ve ta'dil gibi metodların düsturları içinde değildir. Belki
O, daha çok, hadisin ifade ettiği geniş ve derin manaların parmak işaretleriyle
ilmi mes'eleler zaviyesinden .. ve ümmetin telakki-i bil-kabulü cihetinden ve
icma-i ümmet ve nihayet ahiret alimlerinin meslekleri noktasından, muhaddis
lerce ortaya konmuş hadis usulü metodlarını birlikte ele alarak ve mezcederek,
izah ve isbatı cihetine gitmiştir.

RİSALE-İ NUR'DA HADİS VE İLMİ

Bu mes'elede biz Bediüzzaman'ın eserlerini iki bölüm halinde ele alacağız.
Birinci Bölümü: Eski Said tabir ettiği zamanlarında te'lif etmiş olduğu eserle
rinde yer alan hadis ilmi ve usulleri .. Bu eski eserlerini de ikiye bölmek
mümkün olmaktadır. Mesela 1914'e kadarki Eski Said'in ilmi te'lifatıyla,
1918'den sonraki Eski Said, Yeni Said karışımı olan bazı eserleri gibi. ••

İkinci Bölüm: Yeni Said merhalesinde yazmış olduğu Nur Risalelerinde, ha
dis-i şerif ve usulleri ile alakadar görüş ve telakkilerini...

Birinci bölümdeki eserlerinde, Hazret-i Üstad bazan muhaddislerin hadis
Usülü ve metodlanna ilim noktasından aynen uymuş. Lakin onun sonunda
ayrıca şahsi görüşünü de beyan etmiştir. Lakin eserlerinin İkinci Bölümü olan
Yeni Said döneminin Risale-i Nur eserlerinde ise, daha başka ve daha umumi
ve ihatalı ve küfü: ve Ümmet-i Muhammediye'nin bütün sınıf alimlerinin yekün
görüşlerini aksettiren bir yaklaşımla hadisi ve ilmini ele almıştır.

Şimdi Eski Said dönemi. olan eserlerinden hadis ve ihtilaflı bazı mes'eleler
hususunda Üstad'ın görüşlerinden bazı nümuneler arzetmeye çalışacağız:

ALEM-I İSLAM ÜLEMASININ İHTİLAFLARI
«S: Alem-i İslam ülemasının ortalarındaki müthiş ihtilafata ne dersin ve

re'yin nedir?
C: Evvela: Alem-i İslama gayr-i muntazam veya intizamı bozulmuş bir mec

lis-i meb'usan ve encümen-i şura nazarıyla bakıyorum. Şeriattan işitiyoruz ki:
Re'y-i cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki re'y, ekseri
yetin naziresidir. Re'y-i cumhurdan maada olan akval, eğer hakikat ve
mağzdan hali ve boş olmazsa istidadalın reylerine bırakılır. Ta herbir istidad,
terbiyesine münasib gördüğünü intihab etsin.

Lakin burada iki nokta-i mühimme vardır:

Birincisi: Şu istidadın meyelanı ile intilıab olunan ve bir derece hakikatı ta
zammun eden ve ekalliyette halan kavl, nefs-ül emirde mukayyed ve o istidad
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ile mahsus olduğu halde, sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Etbaı iltizam edip
tamim etti. Mukallidi taassub edip, o kavlin hıfzı için muhaliflerin red ve
hedmine çalıştılar. Şu noktadan müsademe, müşagabe, cerh ve red, o derece
meydan aldı ki; ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveran eden du
man ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekli ve bazan rahmetli bir bulut,
şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicab teşkil etmiştir. Lakin ziya-i şemsden te
feyyüz etmesine istidad bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı.
Yağmuru vermediği gibi, ziyayı dahi men'etmektedir.

ikinci Nokta: Ekalliyette kalan kavl, eğer içindeki hakikat ve mağz, onu in
tihab eden istidadlardaki heves ve heva ve muris ayineye ve mizacına galebe
çalmazsa, o kavl bir hatar-ı azimde kalır. Zira istidad onunla insibağ edip
onun muktezasına inkılab etmek lazım iken; o, onu kendine çevirir ve telkih
eder, kendi emrine müsahhar eder.» (Asar-1 Bediiye sh: 101)

İşte, alem-i İslam ülemasının arasındaki ihtilaf mes'elesi münasebetiyle
Hazret-i Üstadın yaptığı şu acib izah, her ne kadar direkt olarak hadis ilmi ve
usulüyle alakadar değil gibidir. Lakin dikkat edilirse o ihtilaf muhaddislerde
de vardır. Çünki muhaddisler hazan bir hadisin üstünde gerek senedi, gerekse
metin ve manası üzerinde ne kadar ihtilafa düştükleri malumdur. Şimdi Haz
ret-i Üstad'ın üslübca ibaresinin hemen anlaşılması güç olan eski eserlerinden
"Tuluat Risalesi"nden aldığımız metni hülasa edip, şimdiki dil ile yazmak icab
ederse, şöyledir:

"İslam aleminde muhaddisler, kelamcılar, usül-ü şeriat ve teferruatının
alim ve müçtehidlerinin büyük olan meclisi arasında vuku' bulmuş ihtilafların
şekli mühim değildir. Madem bunların umumi hey'eti, manevi bir meclisi
andırıyor. O halde meclisteki umum alimlerin ekseriyetinin ittifak ettiği
mes'eleler, umum müslümanlar için geçerli, doğru olanı ve en haklısıdır. Ek
seriyetin ittifakı dışında kalan re'y ve görüşlerde de hak olan noktalar olabilir.
Amma onu bazı hususi istidadlara bırakmak lazımdır. Hem de kayıdlı şekilde
tutmak gerekir. Yani, umum müslümanlara aid olarak değil, bazı hususi isti
datlara mahsus olarak o gibi görüşler kalabilir. Hakikat ve Şeriat ve re'y-i
cumhur böyle iken, maalesef çoğu zaman bu iş böyle uygulanmamıştır. Öylesi
hususi görüş sahibleri, onu kayıdlı ve hududlu olduğu halde, mutlak bırak
mışlardır. Onun etbaı da onu iltizam edip umumileşmesine gayret sarfetmiş
erdir. Bunlara karşı muhalefet eden hak ehline bu mutaassıblar harb açtılar.

İkinci tehlikeli bir husus da; o gibi ferdi kavillerin içindeki hakikat, hususi
istidadı hasebiyle onu seçenlerin heves ve mizacları onu kendine tabi' etmek
değil, belki ona 'tabi' olmak ve o kavlin içindeki hakikatle renklenmek icab
eder. Aksi takdirde o kavil veya görüş, büyük bir tehlikede bırakılmış olur."
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AYET VE HADİSLERDEKİ, MUTLAKA VE VAKTİYE VE MUMKINE OLAN
KAZİYELER, BAZAN KÜLLİYE VE DAİME SURETİNDE GÖRÜNMELERI

VE ANLAŞILMALARI MES'ELESİ

Yani birer hususi vakte veya zamana mahsus olarak gayr-ı muayyen ve
mutlak olan bazı iş ve hususlar hakkında varid olmuş bazı hadis-i şerifler veya
Ayet-i Kerimeler, yanlış olarak umumi ve her zaman vukuu hazır imiş
şeklinde anlaşılması veya öyle bilinmesi mes'elesidir.

Hazret-i Üstad'ın sözleri:

Mesela Şeriat «demiş: "Bu şey küfürdür." Yani o sıfat imandan neş'et et
memiş, o sıfat kafiredir. O haysiyet ile o zat küfretti denilir. Fakat mevsufu ıse,
nıasume ve imandan neş'et ettikleri gibi, imanın tereşşuhatına da haize olan
başka evsafa malik olduğundan o zat kafirdir denilmez.»

«Tenbih: Bazı ayat ve ehadis vardır ki, mutlakadır, külliye telakki edilmiş.
Hem öyleler vardır ki, münteşire-i nıuuakkatadır, daime zannedilmiş. Hem
mukayyede var, amm hesab edilmiş.»

« ...Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır. Bir gülle otuz milyonun
mahvına sebeb olur. Nasılki oldu da... Öyle şerait tahtında olur ki; küçük bır
hareket, insanı ala-i illiyyine çıkarır. Öyle hal olur ki, küçük bir fiil, insanı
esfel-i safiline indirir.

Böyle kaziye-i mutlakada veya münteşire-i zamaniyede böyle haller, büyük
bir nükte için nazara alınır. Böyle acib ferdler ve acib zamanlar ve haller mut
lak, mübhem bırakılır.

Mesela: İnsanlarda veli, cumada dakika-i icabe, Ramazan'da Leyle-i Kadir,
Esma-i Hüsna'da İsm-i Azam, ömürde ecel mechul kaldıkça sair efrad dahı
kıymettar kalır, ehemmiyet verilir... » (Asar-ı Bediiye sh: 128)

Bu mes'ele, Hazret-i Üstad'ın bir de 1911'lerde te'lif ettiği Muhakemat ese
rinde ve ondan evvel neşredilmiş bazı makalelerinde daha başka bir tarz-ı
üslübda yazılmıştır. Yani, daha çok muhaddislerin kaidelerine riayet içinde
görülmektedir. Demek anlaşılıyor ki; sonraları bakikatın nüvesi inkişaf etmiş
ve ınes'elenin asliyeti vuzuh peyda etmiştir. Bundan dolayı rnuhaddislerin de
bazı kaideleri külli ve daimi ve hiç yırtılmayan muhkem kaideler olmadığı
anlaşılmıştır.

lşte, bu mes'eleyi Muhakemat eserinde ve bazı makalelerinde Hazret-i Üs
tad'ın uzun izahlarından ezcümle bir-iki yer ahyoruz:

"· .. Şimdi bu noktalara istinaden derim ki; tergib veya terhib için avampe
restane tervic ve teşvik ile, bazı ehadis-i mevzuayı İbn-i Abbas gibı zatlara is
nad etmek büyük cehalettir.
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Evet, hak müstağnidir. Hakikat ise zengindir. Tenvir-i kulüba ziyaları ka
fidir. Müfessir-i Kur'an olan Ehadis-i Sahiha bize kifayet eder.. ve mantığın
mizanıyla tartılmış olan tevarih-i sahihaya kanaat ederiz...» (Asar-1 Bediiye
sh: 173)

Muhaddislerce mevzu' hadislerin tesbiti hususunda vaz'ettikleri kaidelerin
den şuna da işaret etmektedir ki; küçük ve basit bir amel karşılığında çok bü
yük mükafatların va'dini.. ve bir de bunun aksi olan, cüz'i bazı amellerin çok
dehşetli cezalarını bildiren hadisler gibi ...

Az üstteki mes'elenin bir başka ifade tarzı da, "İki Mekteb-i Musibetin
Şehadetnamesi" eserinde şöyle yazılıdır:

«İkinci Sebeb: Bir şeyi terğib veya terhib etmekle, ondan daha mühim şeyi
tenzil etmektir. Mesela, bir gecede iki rekat namaz kılmak, haccı tavaf etmek
gibi.• veya kim gıybet etse, zina etmiş gibidir derler...» (Asar-1 Bediiye sh: 327)

Yine aynı mes'elenin devamı olarak, Muhakemat'ın başka bir yerinde ise,
şöyle:

« ... Nasılki bir ilacı istihsan edip izdiyad etmek, devayı da'a inkılab etmek
tir. Öyle de, hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergib ve terhib
ile, gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek..
veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz söz
ler, katl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar...» (Asar-ı Bediiye
sh: 180)

Yine bu mes'elenin birbirini tamamlayan bir başka tarafı da şöyle izah
edilmiş:

«... Elhasıl: Şeriatın herbir hükmünde Şari'in bir sikke-i i'tibarı vardır. O
sikkeyi okumak lazımdır. Sikkenin kıymetinden başka, o hüküm herşeyden
müstağnidir. Hem de lafız-perdazane ve mübalağa-cüyane ve ifrat-perveranele
rin tezyin ve tasarruflarından bin derece müstağnidir. Dikkat olunsun ki; böyle
mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatta ne derece çirkin oluyorlar.

Ezcümle: Bunlardan birisi bir mecma-i azimde, müskirattan tenfir yolunda
zecr-i şer'i ile kanaat etmeden öyle birşey demiş ki; yazmasından ben hicab et
tim. Yazdıktan sonra çizdim.» (Asar-ı Bediiye sh: 180)

Ve daha bu manada eski nutuk ve makalelerinde de bir kaç defa geçmekte
dir.

Hazret-i Üstad'ın bu noktada ilk eski eserlerinde, muhaddislerce vaz'
edilmiş umumi kaidelik ıstılahlarından olan bazı husustan benimsediği ve bu
görüşlerin umumiyeti cihetinde ekseriya doğru olduğu ve filhakika bazı saf ve
behresiz ülema ismi altındaki insanlar bu gibi mes'eleleri çok medar-ı bah-
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settil<leri hakikat ve doğru olmakla beraber; amma Hazret-i Üstad'ın bilahare
fikir ve kalbinde inkişaf eden nuraniyet ve yüksek Kur'an ilmi ile bazı noktalar
daha başka tarzda aydınlanmış ve vuzuh peyda etmiştir. Risale-i Nur eserleri
bölümünde bu mes'ele gelecektir, inşaallah.

İşte Hazret-i Üstad'ın az üstteki hadis hususundaki gayet mücmel ifadele
rinden bir nebzesini kaydettiğimiz olan bu pek mühim noktalar, bilahare Ri
sale-i Nur'un izahlı olan kitaplarında kemaline ulaşmıştır. Bu mes'elenin hadis
ilmiyle olan alakası şu noktadandır:

Bazı hadis-i şeriflerde hem ınüsbet, hem de menfi olarak amel ve işlerde,
hazan zahirde küçük gibi görülen bir mes'ele için büyük terğib veya terhibler
görülmektedir. Kendi ilim ve aklına fazla güvenen bazı insanlar, bakarsın he
men onun red ve inkarı cihetine gider. Halbuki Hazret-i Üstad'ın bilahare
inkişaf etmiş olan kat'ı ve ilmi kaidesiyle o mes'ele nazara alınmış olsa, hoca
efendinin hiç olmazsa birazcık düşünmesi ve hemen karara varmaması lazım
geldiğini düşünür diye burada bu kadarıyla kaydedildi.

İSRAİLİYATIN !SIAMİ İLİMLERE NASIL GİRDİKLERİ l\ıIES'ELESl

«O necib kavm-i Arab, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiye idi. Vaktaki
içlerinden hak tecelli edip istidad-ı hissiyatları uyandı da meydanda yol açan
din-i mübini gördüklerinden umum rağabat ve meyilleri, yalnız dinin marife
tine inhisar eylediler. Fakat kainata olan nazarları teşrihat-ı hikemiye na
zarıyla değil, belki istitraden yalnız istidlal için idi. Onların o hassas zevk-i ta
bitlerine ilham eden, yalnız onların fıtratlarına münasib olan geniş ve ulvi mu
hitleri ve safi ve müstaid olan fıtrat-ı asliyeleri talim ue terbiye eden yalnız
Kur'an idi. Bundan sonra kavm-i Arab sair akvamı bel'ettiği gibi, milel-i saire
nin malumatları dahi müslüman olmaya başladığından, muharrefe olan
lsrailiyat ise Vehb, Ka'b gibi ülema-i ehl-i kitabın İslamiyetlerı cihetiyle Arap
ların hazain-i hayalatına bir mecra ve menfez bularak o efkar-ı safiyeye
karıştılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ülema-i ehl-i kitabdan
İslamiyet'e gelenler, lsltiıniyet şerefiyle gayet celalet ve tekemmül ettiklerinden,
malümat-ı müzahrefe-i sabıkaları makbule ve müselleme gibi oldular, redde
dilmedi. Çünki İslamiyet'in usülüne müsadim olmadığından, hikayat gibi riva
yet olunur ihen, ehemmiyetsizliği için tenkidsiz dinlenirler idi. Fakat hayfa!
Sonra hak olarak kabul edildiler, çok şübeh ve şükükata sebebiyet verdiler.

Hem de vaktaki şu Israıliyat, Kitab ve Sünnet'ın bazı imaatlarına merci ve
bazı mefahimlerine bir münasebetle me'haz olabilirler idi. Fakat avat ve hadi
sin manaları değil. Belki faraza doğru olsalar idi, masadak ve efradından ol
maları mümkün olduğundan, su'-i ihtıyarlarıyla başka bır me'hazı bulmayan
veya atf-ı nazar etmeyen zahirperestler, bazı ayat uc ehadisı o hikayat-ı
İsraliyeye tatbık ederek tefsir eylediler.» (Asar-ı Bediiye sh. 168)



300 RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Muhakemat eserinin başka bir yerinde bu mes'elenin devamı mahiyetinde
olarak şöyle kaydetmiş:

«Puşide olmasın, Sevr ve Hut'un kıssa-i meşhuresi İslamiyetin dahil ue tu
feylisidir. Ravisiyle beraber müslüman olmuştur. istersen Mukaddeme-i Sali
seye git, göreceksin; hangi kapıdan daire-i İslamiyete dahil olmuştur. Amma
lbn-i Abbas'a olan nisbetin ittisali ise: Dördüncü Mukaddeme'nin ayinesin-e
bak, o ilhakın sırrını göreceksin. Bundan sonra mervidir: "Arz, sevr ve hut üze
rindedir." Hadis olarak rivayet edili;yor.

Evvela: Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira lsrailiyatın nişanı vardır.
Saniyen: Hadis olsa da za'f-ı ittisal için yalnız zannı ifade eden ahaddendir.

Akideye dahil olmaz. Zira yakin şarttır.

Salisen: Mütevatir ve kat'iyü'l-metin olsa da kat'iyü'd-delalet değildir.»
(Asar-1 Bediiye sh: 201)

Muhakemat'ın başka bir yerinde, aynı bahsin tetimmesi olarak şöyle
demiştir:

«lbn-i Abbas'ın her söylediği sözü, hadis olması lazım gelmediği gibi, her
naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. Zira lbn-i Abbas (R.A.)
gençliğinde İsrailiyata, bazı hakaikın tezahürü için hikayet tarikıyle bir derece
atf-ı nazar eylemiştir.» (Asar-1 Bediiye sh: 204)

Üstteki mes'elenin daha izahlı şeklini görmek istiyenler, Lem'alar 90. ve
Şualar'ın 263. sahifelerine bakabilirler.

İşte Hz.Üstad'ın Türkçe eski eserlerinde ve makalelerinde, Hadis İlminin
ana kaideleri hükmündeki görüşleri hakkında şu kısa izahat, herhalde mak
sada kafidir tahmin ediyorum.

ÜSTAD'IN YENİ ESERLERİ
Şimdi ise, Hazret-i Üstadın eski eserlerinin ikinci kısmı olan, yani 1918'den

sonra te'lif edilmiş eserlerinden bazı nümuneler kaydedeceğiz.
İstikbale aid had.isler hakkında vürtld etmiş olan manasıyla, zahire göre ih

tilaflı hadislerin hakikatları:
«Bil ey Mehdi ue kıyametin yakınlığı ue istikbal melhameleri (harb ue fitne

leri) gibi mes'elelerin rivayetlerindeki ihtilaflardan vesveseye düşen arkadaş!.
Yahu zaruriyet-i i'tikadiyeden olmayan her bir mes'elede, hatta mesail-i
fer'iyede bile zaruri bir iman mı istiyorsun? Halbuki o mesail-i fer'iyeden bir
kısmını yalnız reddetmemek ue teslim ile kabul etmek kifayet eder. Yoksa kasdi
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bir iz'an-ı yakini istemezler ki, ta ki, onun için bürhan-ı kat'inin talebine muh
taç olunsun ...» (Tercüme Mesnevi -A.Badıllı sh: 566)

Böylece Hazret-i Üstad'ın eski eserlerinin iki kısım ve iki çeşidinden hadis
ilmine aid az bir kısmını kaydettik. Bundan sonra Risale-i Nur adıyla mü
semma büyük Nur Risalelerinden yine Hadis İlmi ve mes'ele1erine dair nokta
lardan bazı parçalar arzetmeye çalışacağız.

NUR RİSALELERİNDE HADİS İLMİ VE HAKİKAT!
Risale-i Nur'dan en evvel hadisin bazı usul ve kaidelerini ihtiva edip beyan

eden, 24. Söz'ün 3. Dalıdır. Ondan bazı kısımlar kaydettikten sonra, sair Nur
Risalelerinde müteferrik şekilde bulunan hadis ilmine dair mühim bazı
parçaları da kaydetmeye çalışacağız.

«ÜÇÜNCÜ DAL: Kıyamet alametlerinden ve ahirzaman vukuatından ve
bazı a'malin fazilet ve seuablarından bahseden ehadis-i şerife güzelce
anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim onların bir kısmına
zaif veya mevzu demişler. İmanı zaif ve enaniyeti kavi bir kısım da, inkara ka
dar gitmişler. Şimdi tafsile girişmiyeceğiz. Yalnız "Oniki Aslı" beyan ederiz.

Birinci Asıl: Yirminci Söz'ün ahirindeki sual ve cevapta izah ettiğimiz
mes'eledir. lcmali şudur ki: Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı aliyeyi,
ervah-ı safileden tefrik eder. Öyle ise, ileride herkese göz ile görülecek vukuatı
öyle bir tarzda bahsedecek ki; ne bütün bütün meçhul kalsın, ne de bedihi olup
herkes ister istemez tasdika mecbur kalsın. Alda kapı açacak, ihtiyarı elinden
almıyacak. Zira eğer tamamen bedahet decesinde bir alamet-i Kıyamet görülse,
herkes tasdika muztar olsa; o vakit kömür gibi bir istidad, elmas gibi bir isti
dad ile beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi olur. işte bunun için,
Mehdi ve Süfyan mes'eleleri gibi çok mes'elelerde çok ihtilaf olmuş. Hem rivayat
dahi çok muhteliftir, birbirine zıd hükümler olmuş.

İkinci Asıl: Mesail-i İslamiyenin tabakatı vardır. Biri bürhan-ı kat'i istese,
diğeri bir zann-ı galibE ile iktifa eder. Başkası yalnız bir kabul-ü teslimi ve red
detmemek ister. Öyle ise, esasat-ı imaniyeden olmayan mesail-i fer'iye veya vu
kuat-ı zamaniyenin herbirinde bir iz'an-t yakin ile bir bürhan-ı kat'i istenilmez.
Belhi yalnız reddetmemek ve teslimiyetle ilişmemektir.

Üçüncü Asıl: Zaman-ı Sahabe'de Beni-İsrail ve Nasara ulemalarından
çoğu İslamiyete girdiler. Eski malümatları dahi onlarla beraber müslüman
oldu. Bazı hilaf-ı vaki malumat-ı sabıkaları, İslamiyetin malı olarak tevehhüm
edıldı.

Dördüncü Asıl: Ehadis-ı şerife ravılerinin bazı kavilleri veyahut istinbat
cttıkleri manaları, metn-ı hadisten teakki ediliyordu. Halbuki insan hatadan
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hali olmadığı için, hilaf-ı vaki bazı istinbatları veya kavilleri hadis zannedıle
rek za'fına hükmedilmiş.

Beşinci Asıl: i"5.» "±l "s 3lyani 3"4L»sırrınca bazı ehl-i keşifve ehl-i
"

velayet olan muhaddisin-i muhad<iesüıı ilhamlarıyla gelen bazı maani, hadis
telakki edilmiş. Halbuki ilham-ı evliya -bazı arızalarla- hata olabilir. işte bu
neuideıı bir kısım hilaf-ı hakikat çıkabilir.

Altıncı Asıl: Beyn-en nas iştihar bulmuş bazı hikayeler bulunuyor ki, du
rub-u emsal hükmüne geçer. Hakiki manasına bakılmaz. Ne maksat için seuke
dilir, ona bakılır. İşte bu neviden beyn-en nas tearüf etmiş bazı kıssa ve hika
yatı, Resul-i Ekrem Aleyhissaltitü Vesselam bir maksad-ı irşadi için, temsil ve
kinaye nev'inden zikredivermiş. Şu nevi mes'elelerin mana-yı hakikisinde kusur
varsa, örf ve adat-ı nasa aittir ve tearüf ve tesamu'-u umumiye raci'dir.

Yedinci Asıl: Pekçok teşbih ve temsiller bulunuyor ki, mürur-u zamanla
veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle hakikat-ı maddiye telakki ediliyor.
Hataya düşer. Mesela: "Sevr" ve "Hut" isminde ve alem-i misalde seur ve hut
timsalinde berri ve bahri hayvanat nazırlarından iki melaiketullah, adeta bir
koca öküz ue cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Hem mesela: Bir
vakit huzur-u Nebevide derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem Aleyhissalô.tü
Vesselam ferman etti ki: "Bu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp ta ancak bu
dakika Cehennem'in dibine düşen bir taşın gürültüsüdür." İşte bu hadisi işiten,
hakikata vasıl olmayan inkara sapar. Halbuki yirmi dakika o hadisten sonra
kat'iyen sabittir ki; biri geldi, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a dedi ki:
"Meşhur münafık, yirmi dakika evvel öldü." Yetmiş yaşına giren o münafık Ce
hennem'in bir taşı olarak bütün müddet-i ömrü tedennide, esfel-i safiline küfre
sukuttan ibaret olduğunu gayet beligane bir surette Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam beyan etmiştir. Cenab-ı Hak, o vefat dakikasında o sesi işittirip
ona alamet etmiştir.

Sekizinci Asıl: Cenab-ı Hakim-i Mutlak, şu dar-ı tecrübe ue meydan-ı imti
handa çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hik
metler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela: Leyle-i Kadri, umum ramazanda;
saat-i icabe-i duayı, Cum'a gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli,
ömür içinde ue kıyametin vaktini, ömr-ü dünya içinde saklaınış. Zira ecel-i in
san muayyen olsa, yarı ömrüne kadar gafl,et-i mutlaka, yarıdan sonra
darağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki ahiret ue dünya
muvazenesini muhafaza etmek ue her vakit hav{ ue reca ortasında bulunmak
maslahatı iktiza eder ki; her dakika henı ölmek, lıeın yaşamak mümkün olsun.
Şu halde müblıem tarzdaki yirmi sene nıübhem bir ömür, bin sene muayyen bir
ömre müreccahtır. işte kıyamet dahi şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir.
Eğer vakti taayyün etseydi, bütün kurun-u üla ve vusta, gaflet-i mutlakaya da-
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lacak idiler ue kurıln-u uhra, dehşette kalacaktı. lnsan nasıl hayat-ı
şahsiyesiyle hanesinin ue köyünün bekasıyla alakadardır. Öyle de; hayat-ı içti
maiye ue neu'iyesiyle, küre-i arzın ue dünyanın yaşamasıyla alakadardır.

S, i ..•o
Kur'an kel!l e,zsl der. "Kıyamet yakındır" ferman ediyor. Bin bu kadar

- -sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet, dün
yanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeteıı bin ueya ikibin sene, bir seneye nis
betle bir-iki gün veya bir-iki dakika gibidir. Saat-ı Kıyamet yalnız insaniyetin
eceli değil ki, onun ömrüne nisbet edilip baid görülsün. İşte bunun içindir ki,
Hakim-i Mutlak, Kıyameti mugayyebat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor.
İşte bu ibham sırrındandır ki, her asır, hatta asr-ı hakikatbin olan Asr-ı
Saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları, "Şeraiti hemen
hemen çıkmış'' demişler.

İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız insanlar derler ki: "Ahiretin tafsilatını
ders alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin
sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevide bin
dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikatı asırlarında karib zannetmişler?"

Elcevab: Çünki Sahabeler, feyz-i sohbet-i Nübüvuetten herkesten ziyade diir-ı
ahireti düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki
hikmet-i İlahiyeyi anlıyarak ecel-i şahsi gibi dünyanın eceline karşı dahi daima
muntazır bir uaziyet alarak, ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aley
hissalatü Vesselam: "Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz" tekrar etmesi, şu hik
metten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevidir. Yoksa uuku-u muayyene dair bir vah
yin hükmüyle değildir ki, hakikattan uzak olsun. illet ayrıdır, hikmet ayrıdır.
Işte Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın bu neui sözleri hiknıet-i iblıaından
ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki; Mehdi, Süfyan gibi ahirzamanda gelecek
eşhasları çok zaman evuel hatta Tabiin zamanında onları beklemişler, yetişmek
emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehl-i velayet "Onlar geçmiş" demişler. İşte bu
da, kıyamet gibi, hikınet-i ilahiye iktiza eder ki; vakitleri taayyün etmesin.
Çünki her zaman, her asır, kuuue-i maneuiyeııin takviyesine medar olacak ve
yeisten kurtaracak "Mehdi" manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir his
sesi bulunmak lazımdır. Hem gafiet içinde fenalara uymamak ve ldkaydlıkta
nefsin dizginini bırakmamak için, nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan
her asır çekinmeli ue lwrkınalı. Eğer tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumi
zayı olurdu.

Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki:
Ehadisi tefsir edenler, metn-i ehadisi tefsirlerine ve istinba tlarına tatbik
etmişler. Mesela: Merkez-i saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan,
vukuat-ı Mehdıye ueya Sufyanıyeyı merkez-ı saltanat civarında olan Basra
Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o eşhasın
şahs-ı manevtsıne veya temsıl ettikleri cemaate ait asar t- h- azımeyt o eş asın
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zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas-ı harika çıktıkları
vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik: Bu
dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alınmaz.
Öyle ise o eşhas, hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta
kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Belki nur-u imanın dikkatıyla o
eşhas-t ahirzaman tanılabilir.

Alamet-i Kıyametten olan Deccal hakkında hadis-i şerifte "Birinci günü bir
sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire
gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer." rivayet ediliyor.
İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Haşa şu rivayetin inkar ve ipta-
line gitmişler. Halbuki «I üe "leE hakikatı şu olmak gerektir ki:

Alem-i küfrün en kesafetlisi olan şimalde, tabiiyyünun fikr-i küfrisinden
süzülen bir cereyan-ı azimin başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek bir
şahsın, şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet
vardır ki; kutb-u şimaliye yakın dairede bütün sene, bir gece bir gündüzdür.
Altı ayı gece, altı ayı gündüzdür." "Deccalın bir günü bir senedir." O daire
yakınında zuhuruna işarettir. "ikinci günü bir aydır" demekten murad,
şimalden bu tarafa geldikçe bazan olur yazın bir ayında güneş gurub etmez. Şu
dahi, Deccal şimalden çıkıp alem-i medeniyet tarafına tecavüzüne işarettir.
Günü Deccal'a isnad etmekle şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir
haftada güneş gurub etmiyor. Daha gele gele tulu' ve gurub ortasında üç saat
devam ediyor. Ben Rusya'da esarette iken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın,
bir hafta güneş gurub etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı.
"Deccal'ın çıktığı vakit, umum dünya işitecek" olan kaydı, telgraf ve radyo
halletmiştir. Kırk günde gezmesini de, merkebi olan şimendifer ve tayyare
halletmiştir. Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhidler, şimdi adi
görüyorlar!...

Alamet-i kıyametten olan Ye'cüc ve Me'cüce ve Sedde dair, bir risalede bir
derece tafsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki: Eski
den Mançur, Moğol ünvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zir ü zeber eden taifeler ve
Sedd-i Çini'nin yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik
gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zir ü zeber edecekleri, rivayetlerde vardır.
Bazı mülhidler derler: "Bu kadar acaibi yapan ue yapacak taifeler nerede?"

Elcevab: Çekirge gibi bir afat, bir mevsimde pek çok kesretle bulunur. Mev
sim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları, mahdud
bazı ferdlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emr-i llahi ile o mahdud ferd
lerden gayet kesretli aynı fesad yine başlar. Güya onların hakikat-ı milliyetleri
inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de: Bir
zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlahi ile mevsimi geldiği vakit
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aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi here ü merc edecekler. Fakat onların mu
harrikleri başka bir surette tezahür eder. "IIU'SIC,

Dokuzuncu Asıl: Mesail-i imaniyeden bir kısmın netaici, şu mukayyed ve
dar aleme bakar. Diğer bir kısmı, geniş ve mutlak olan alem-i ahirete bakar.
Amellerin fazilet ve sevabına dair ehadis-i şerifenin bir kısmı terğib ve terkibe
münasib bir te'sir vermek için belagatlı bir üslubda geldiğinden, dikkatsiz in
sanlar onları mübalağalı zannetmişler. Halbuki bütün onlar ayn-ı hak ve
mahz-ı hakikat olduhlarından mücazefe ve mübalağa, içlerinde yoktur. Ez
cümle, en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadistir ki:

.U iz," Ui '36I G U 1>, c6 I G= tar e3, , .ev kama kal-
«

meal-i şerifi: "Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar
kıymeti olsa idi, kafirler bir yudum suyu ondan içmiyecek idiler." Hakikatı
şudur ki: J e tabiri, alem-i bekadan demektir. Evet alem-i bekadan bir si-

,. ,
nek kanadı kadar bir nur madem ebedidir, yeryüzünü dolduracak muvakkat
bir nurdan daha çoktur. Demek koca dünyayı bir sinek kanadıyla mü.vazene
değil, belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususi dünyasını alem-i bekadan
bir sinek kanadı kadar daimi bir feyz-i İlahiye ve bir ihsan-ı İlahiye müvaze
neye gelmediği demektir. Hem dünyanın iki yüzü var; belki üç yüzü uar. Biri,
Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayineleridir. Diğeri, ahirete bakar; ahiret tarlasıdır.
Diğeri, fenaya, ademe bakar. Bildiğimiz, marzi-yi llahi olmayan ehl-i dalaletin
dünyasıdır. Demek Esma-i Hüsnanın ayineleri ve mektubat-ı Sanıedaniye ve
ahiretin mezraası olan koca dünya değil; belki ahirete zıd ve bütün hatiatın
menşei ve beliyyatın nıenbaı olan dünyaperestlerin dünyasının alem-i ahirette
ehl-i imana verilen sermedi bir zerresine değmediğine işarettir. işte en doğru ve
ciddi şu hakikat nerede ve insafsız ehl-i ilhadın fehmettikleri mana nerede! O
insafsız elıl-i ilhadın en mübalağa, en mücazefe zannettikleri mana nerede!

Hem mesela: insafsız ehl-i ilhadın mübalağa zannettikleri hatta muhal bir
mübalağa ve nıücazefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevabına dair ve
bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Mesela: Fatiha'nın
Kur'an kadar sevabı vardır. Süre-i İhlas sülüs-ü Kur'an, Süre-i lza Zülziletil
ardu rubu', Süre-i Kul ya eyyühel-kafirün rubu', Süre-i Yasin on def'a Kur'an
kadar olduğuna rivayet vardır. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki:
"Şu muhaldir. Çünki Kur'an içinde Yasin ve öteki faziletli olanlar da vardır.
Onun için manasız olur?"

Elcevab: Hakikatı şudur ki: Kur'an-ı Hakim'in herbir harfinin bir sevabı
var, bir hasenedir. Fazl-ı İlahiden o harflerin sevabı sünbüllenir, bazan on tane
verir, bazaıı yetmiş, bazan yedi;yüz (Ayet-ül Kürsi harfleri gibi), bazan
binbeşyüz (Süre-i İhlas'ın harfleri gibi), bazan onbin (Leyle-i Berat'ta okunan

R.N.K Kaynakları F. 20
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ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazan otuzbin (mesela
haşhaş tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir'de okunan ayetler gibi). Ve o
gece bin aya mukabil işaretiyle, bir harfinin o gecede otuzbin sevabı olur
anlaşılır. İşte Kur'an-ı Hakim, tezauf-u sevabiyle beraber elbette müvazeneye
gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevab ile bazı surelerle müuazeneye gelebilir.

Mesela: İçinde mısır ekilmiş bir tarla farzedelim ki, bin tane ekilmiş. Bazı
habbeleri yedi sünbül vermiş farzetsek, herbir sünbülde yüzer tane olmuş ise, o
vakit tek bir habbe bütün tarlanın iki sülüsüne mukabil oluyor. Mesela: Birisi
de on sünbül vermiş, herbirinde ikiyüz tane vermiş, o vakit birtek habbe asıl
tarladaki habbelerin iki misli kadardır. Ve hdkeza kıyas et.

Şimdi Kur'an-ı Hakim'i; nurani, mukaddes bir mezraa-ı semaviye tasavvur
ediyoruz. lşte herbir harfi asıl sevabiyle birer habbe hükmündedir. Onların
sünbülleri nazara alınmıyacak. Süre-i Yasin, İhlas, Fatiha, Kul ya eyyühel-ka
firün, lza zülziletil-ardu gibi sair faziletlerine dair rivayet edilen süre ue ayet
lerle müvazene edilebilir. Mesela: Kur'an-ı Hakim'in üçyüzbin altıyüzyirmi
harfi olduğundan, Sure-i ihlas besmele ile beraber altmış dokuzdur. Üç defa
altnıışdokuz, ikiyüzyedi harftir. Demek Süre-i İhlas'ın herbir harfinin hasene
leri, binbeşyüze yakındır. İşte Süre-i Yasin'in hurufatı hesab edilse, Kur'an-ı
Hakim'in mecmu-u hurufatına nisbet edilse ve on defa muzaaf olması nazara
alınsa şöyle bir netice çıkar ki: Yasin-i Şerif'in herbir harfi takriben beşyüze
yakın sevabı vardır. Yani o kadar kasene sayılabilir. işte buna kıyasen
başkalarını dahi tatbik etsen, ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücazefesiz
bir hakikat olduğunu anlarsın.

Onuncu Asıl: Ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi ef'al ve a'nıal-i
beşeriyede bazı harika fertler bulunur. O fertler eğer iyilikte ileri gitmişse, 0
nevilerin medar-ı fahrleridir, yoksa medar-ı şeametleridir. Hem gizleniyorlar.
Adeta birer şahs-ı manevi, birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Sair fertlerin
herbirisi o olmağa çalışır ue o olmak ihtimali var. Demek o mükemmel harika
ferd ise; mutlak, mübhem bulunup heryerde bulunması mümkün. Şu ibham iti
bariyle mantıkça kazıyye-i mümkine suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani,
herbir amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür.

Mesela, "Kim iki rek'at namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır." İşte iki
rek'at namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. Herbir iki rek'at
namazda bu mana külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler, vu
kuu bilfiil daimi ve külli değil. Zira kabulün madem şartları vardır, külliyet ve
daimilikten çıkar. Belki ya bilfiil muvakkattır, mutlaktır veyahut mümkinedir

'külliyedir. Demek şu nevi e/ıadisteki külliyet ise, imkan itibariyledir. Mesela:
"Gıybet, katil gibidir." Demeiz gıybette öyle bir fert bulunur ki, katil gibi bir
zehr-i katilden daha muzırdır. Mesela: "Bir güzel söz, bir abdi azad etmek gibı
bir sadaka-i azimenin yerine geçer." Şimdi terğib ve teşvik içın o mübhem ferd-i
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mükemmel, mutlak bir surette her yerde bulunmasının imkanını, vaki bir su
rette göstermekle hayra şevki ue şerden nefreti tahrik etmektir. Hem de şu ale
min mikyasıyla alem-i ebedinin şeyleri tartılmaz. Buranın en büyüğü, oranın
en küçüğüne müvazi gelemez. Seuab-ı a'mal o aleme baktığı için, dünyevi na
zarımız ona dar geliyor. Aklımıza sığıştıramıyoruz. Mesela:

36 34"3 U[uc1 t» 133> yani
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İnsafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazar-ı dikkatini celbeden şu gibi riva

yetlerdir. Hakikatı şudur ki: Dünyada dar nazarımızla, kısacık fikrimizle Musa
ve Harun Aleyhisselamların sevablarını ne derece tasavvur ediyoruz, biliyoruz.
Alem-i ebediyette Rahim-i Mutlak, saadet-i ebedide nihayetsiz ihtiyaç içinde bir
abdine birtek virde mukabil vereceği hakikat-ı seuab, o iki zatın sevablanna
fakat daire-i ilmimize ve tahminimize giren sevablarına müsavi olabilir. Me
sela: Bedevi, vahşi bir adam hiç padişahı görmemiş. Saltanat haşmetini bilmi
yor. Bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder, o mahdud fikriyle bir padişahı on
dan büyükçe bir ağa kadar bilir. Hatta bizde sade-dil bir taife var ki, eskiden
diyorlardı ki: "Padişah, kendi ocağı yanında ve tenceresinin başında pişirdiği
bulgur çorbası yanında ne yapıyor, bizim ağamız onu biliyor." Demek onlar,
padişahı o kadar dar bir vaziyette ve adi bir surette tahayyül ediyorlar ki, kendi
bulgur çorbasını kendi pişiriyor, adeta bir yüzbaşı haşmetinde farzediyorlar.
Şimdi biri o adamlardan birisine dese: "Sen bugün benim için bu işi yapsan,
senin bildiğin padişah haşmeti kadar sana bir haşmetlik uereceğim. yani bir
yüzbaşı kadar bir rütbe vereceğim." O söz hakikattır. Çünki haşmet-i
padişahiden onun dar daire-i fikrine giren, ancak bir yüzbaşılık kadar bir
şevkettir.
işte dünya nazarıyla dar fikrimizle ahirete müteveccih hakaik-ı sevabiyeyi o

bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hazret-i Musa (A.S.) ve Harun'un (A.S.)
meçhulümüz oları hakiki sevabları ile müvazene değil, -çünki teşbih kaidesi,
meçhulü malılına kıyas eder- belki müvazene edilen ve malumumuz olan ve
tahminimize giren sevablarıyla bir abd-i mü'minin bir virdine mukabil meçhu
lümüz olan hakiki sevabıdır. Hem de deniz yüzü ile katrenin gözbebcği,
Güneşin tamam aksini tutmakta müsavidirler. Fark, keyfiyettedir. Hazret-i
Musa (A.S.) ve Harun'un (A.S) deniz-misal ayine-i ruhlarına in'ikas eden ma
hiyet-i sevab, bir katre hükmünde bir abd-i mü'minin bir ayetten aldığı aynı
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mahiyet-i sevabdır. Mahiyetçe, kemiyetçe birdirler. Keyfiyet ise, kabiliyete tabi
dir. Hem bazan olur ki; birtek kelime, birtek tesbilı, öyle bir saadet hazinesini
açar ki, altmış sene hizmetle o açılmamış. Demek bazı halat oluyor ki, birtek
ayet Kur'an kadar faide verebilir. Hem Ism-i Azama mazhar olan Resul-i Ek
rem Aleyhissalatü Vesselam'ın bir ayette mazhar olduğu feyz-i İlahi, belki bir
Peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Veraset-i Ahmediye ile İsm-i A'zam
zılline mazhar bir mü'min, kendi kabiliyeti itibariyle kemiyetçe bir Nebinin
feyzi kadar seuab alıyor denilse hilaf-ı hakikat olamaz. Hem de seuab ve fazilet,
nur alemindendir. O alemden bir alem, bir zerreye sığışabilir. Nasılki bir zerre
cik bir şişede, semavat nücumuyla beraber görünebilir. Öyle de, niyet-i halise ile
şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir ayette, semavat gibi nurani sevab ve
fazilet yerleşebilir.

Netice-i Kelam: Ey insafsız ve dikkatsi:z ve imanı zaif, felsefesi kavi, hodbin,
münekkid adam! Şu "On Aslı" nazara al. Sonra sen hilaf-ı hakikat ve kat'i mu
halif-i vaki gördüğün bir rivayeti bahane ederek ehadis-i şerifeeye ue dolayısıyla
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın mertebe-i ismetine halel verecek itiraz
parmağını uzatma!. Zira evvela o "On Aslın" on dairesi, seni inkardan vazgeçi
rir. "Hakiki bir kusur varsa bize aittir" derler, hadise raci olamaz. "Eğer hakiki
değilse, senin su-i fehmine aittir" derler. Elhasıl: İnkar ve redde gitmek için, şu
"On Aslı" tekzib ve iptal etmek lazımgelir. Şimdi insafın varsa bu "On Usulü"
kemal-i dikkatle düşündükten sonra o aklın hilaf-ı hakikat gördüğü bir hadisin
inkarına kalkışma! "Ya bir tefsiri, ya bir te'vili, ya bir tabiri vardır" de, ilişme.

Onbirinci/Asıl: Nasıl Kur'an-ı Hakim'in müteşabihatı var; te'vile
muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Ehadisin de Kur'anınmüteşabihatı
gibi müşkilatı vardır. Bazan çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır. Geçmiş
misallerle iktifa edebilirsiniz.

Evet nasılki hüşyar olan adanı, yatmış olan adamın rü'yasını tabir eder.
Öyle de: Bazan uykuda olan bir adam, yanında uyanık olan konuşanların söz
lerini işitiyor, fakat kendi alem-i menamına tatbik eder bir tarzda mana veri
yor, tabir ediyor. Öyle de: Ey gaf],et ue felsefe uykusu içinde tenvim edilen in-
safsuz adat. sur-. sb U,a1 {63 U ve ,5 6 S 3 ae {65 hat
müne mazhar ve hakiki hüşyar ve yakzan olan Zatın gördüğünü sen kendi
rü'yanda inkar değil, tabir et. Evet uykuda bir adamı bir sinek ısırsa, müthiş
bir harpte yaralar alır gibi bir hakikat-ı nevmiye bazan telakki eder. Ondan so
rulsa, "Hakikaten ben yaralandım. Bana top, tüfek atıldı" diyecek. Yanında
oturanlar onun uykusundaki ıztırabına gülüyorlar. İşte bu nevm-alud nazar-ı
gaflet ve fikr-i felsefe, elbette hakaik-ı Nübüvvete mihenk olamazlar.

Onikinci Asıl: Nazar-ı Nübüvvet ve teuhid ue iman; vahdete, ahirete, uluhi
yete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ue hikmetin nazarı; ke.



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 309

rete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok
uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı, ehl-i Usül-üd Din ve ülema-i
llm-i Kelam'ın makasıdı içinde görünmiyecek bir derecede küçük ve ehemmi
yetsizdir. işte onun içindir ki, mevcudatın tafsil-i mahiyetinde ve ince alıualle
rinde ehl-i hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulum-u dliye-i
İlahiye ve uhreviyede o kadar geridirler ki, en basit bir mü'minden daha geri
dirler. Bu sırrı fehmetmiyenler, muhakkikin-ı İslamiyeyi, hükemalara nisbeten
geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş olan
ların ne haddi var ki, veraset-i Nübüvvet ile makasıd-ı aliye-i kudsiyeye
yetişenlere yetişebilsinler.

Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit, iki muhtelif hakikatı gösteriyor.
İkisi de hakikat olabilir. Fennin hiçbir hakikat-ı kat'iyesi, Kur'anın hakaik-ı
kudsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli, onun münezzeh ve mualla damenine
erişemez. Nümune olarak bir misal zikrederiz:

Mesela, Küre-i Arz ehl-i hikmet nazarıyla bakılsa hakikatı şudur ki:
Güneş etrafında mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içinde döner.

Yıldızlara nisbeten küçük bir mahluk. Fakat ehl-i Kur'an nazarıyla bakıldığı
vakit -Onbeşinci Söz'de izah edildiği gibi- hakikatı şöyledir ki: Semere-i alem
olan insan; en cami', en bedi' ve en aciz, en aziz, en zaif, en latif bir mu'cize-i
kudret olduğundan, beşik ve meskeni olan zemin; semaya nisbeten maddeten
küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve san'aten bütün kainatın kalbı,
merkezi.. bütün mu'cizat-ı san'atının meşheri, sergisi.. bütün tecelliyat-ı es
masının mazharı, nokta-i mihrakıyesi.. nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin
mahşeri, ma'kesi.. hadsiz hallakıyet-i İlahiyenin hususan nebatat ve hayva
natın kesretli enva-ı sagiresinden cevvadane icadın medarı, çarşısı ve pek geniş
ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegahı ve mensucat-ı
ebediyenin sür'atle işliyen tezgahı ue menazır-ı sermediyenin çabuk değişen
taklidgahı ve besatin-i daimenin tohumcuklarına sür'atle sünbüllenen dar ve
muvakkat mezraası ve terbiyegahı olmuştur.

işte Arzın bu azamet-i maneviyesindeıı ve ehemmiyet-i san'aviyesindendir ki,
Kur'an-ı Hakim; semavata nisbeten büyük bir ağacın küçük bir mevvesi hük
münde olan Arzı, bütün semauata karşı küçücük kalbi, büyük kalıba mukabil
tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor,
mükerreren e,Y l,l uy diyor. İşte sair mesaili buna kıyas et ve anla ki:

, ,
Felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri; Kur'anın parlak, ruhlu hakikatleriyle
müsademe edemez. Nokta-i nazar ayrı ayrı olduğu için, ayrı ayrı görünür.»
(Sözler sh: 341-351)



310 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

SAHABELERİN ADALETİ

Yani, sadık ve sadük ve doğru sözlü olup, asla ve kat'a dini mes'elelerde
yalana tenezzül etmedikleri mes'elesi:

«Eğer desen: "Sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hali olmazlar.
Halbuki içtihadatın ve ahkam-ı şeriatın medarı, sahabelerin adaleti ve sıdkıdır
ki, hatta ümmet "Sahabeler umumen adildirler, doğru söylerler" diye ittifak
etmişler.

Elceuab: Evet Sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka aşık, sıdka
müştak, adalete hahişgerdirler. Çünki yalanın ue hizbin çirkinliği, bütün çir
kinliğiyle ve sıdkın ue doğruluğun güzelliği, bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir
tarzda gösterilmiş ki, ortalarındaki mesafe, Arş'dan Ferş'e kadar açılmış. Esfel
i Safilindeki Müseylime-i Kezzab'ın derekesinden ala-yı İlliyyinde olan Hazret-i
Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın derece-i sıdkı kadar bir ayrılık gö
rülmüştür. Evet Müseylime'yi esfel-i safiline düşüren kizb olduğu gibi, Mu
hammed-ül Emin Aleyhissalatü Vesselam'ı ala-yı illiyyine çıkaran sıdktır ve
doğruluktur.

lşte hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ue mehasin-i ahlakıyeye perestiş eden ve şems
i Nübüvvetin ziya-i sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve sukuta se
beb ve Müseylime'nin maskara-alüd müzahrefat dükkanındaki kizbe, ihti
yarıyla ellerini uzatmamak ve küfürden çekindikleri gibi, küfrün arkadaşı olan
kizbden çekinmeleri ue o derece güzel ve medar-ı fahr ue mübahat ve mi'rac-ı
suud ve terakki ve Fahr-i Risalet'in hazine-i aliyesinde en revaçlı bulunan ve
şa'şaa-i cemaliyle, içtimaat-ı insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve
hakka -ve bilhassa ahkam-ı şer'iye rivayetinde ue tebliğinde- elbette ellerinden
geldiği kadar talib ve muvafık ve aşık olmaları kat'idir, zaruridir, şüphesizdir.
Halbuki şu zamanda, kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki,
adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hat
ta, siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor. işte
en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkanda, bir fiatla satılsa; elbette
pak alı olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası, o dükkancının
marifetine ve sözüne itimad edip, körü körüne alınmaz.» (Sözler sh: 484)

AYNI MEVZUUN, BAŞKA NUR RİSALELERİNDEN GENİŞ İZAHINDAN
BAZI KISIMLAR

«Asr-ı Saadette hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin çarşısında, kizb ve şer ve kü
für gibi maddeler, şekavet-i ebediye gibi neticeleri ve Müseylime-i Kezzab gibi
süfli maskaraları tevlid ettiğinden, secaya-yı aliye ve hubb-u maaliye meftun
olan sahabelerin zehr-i katilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri
bedihidir. Ve saadet-i ebediye gibi netice veren ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 311

Vesselam gibi nurani nıeyueler gösteren sıdk ue hakka ve imana en nafi' bir tir
yak, en kıymetdar bir elmas gibi, o fıtratları safiye ve seciyeleri samiye olan sa
habeler, bütün kuuuetleriyle ue hissiyat ve letaifleriyle, onlara müşteri ue
müştak olması zaruridir.» (Sözler sh: 490)

ONDOKUZUNCU MEKTUB'DAN ÇEŞİTLİ HADİS BİLGİLERİ

Hazret-i Üstad'ın kaydettiği bütün hakikatlar, tek-tek büyük hadis kitap
larında me'hazleri bulunup verilmiştir. İsteyen Hadisler cetveli, 19.Mektub
kısımlarına bakabilirler.

Bil-mana ile hadis nakletmek caizdir
«Şu risalede çok ehadis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiyye bu

lunmuyor. Yazdığım hadislerin lafzında yanlışım uarsa; ya tashih edilsin ve
yahut "Hadis-i bil-mana"dır denilsin. Çünki kavl-i racih odur ki: "Nakl-i hadis
i bil-mana caizdir." Yani: Hadisin yalnız manasını alıp, lafzını kendi zikreder.
Madem öyledir; lafzında yanlışım varsa, hadis-i bil-mana nazarıyla bakılsın.»
(Mektubat sh: 88)

Hazret-i Üstad hülasaten bu mevzuun hakikatını yazdığı gibi, Hadis İlmi
araştırmamız cetvelinde de kat'iyetle tesbit edilmiştir. Bakılabilir.

Vahiy iki kısımdır: Sarih vahiy, zımni vahiy
«Biri: "Vahy-i sarihi"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam onda sırf

bir tercümandır, mübelliğdir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadis-i kud-
siye gibi ...

İkinci Kısım: "Vahy-i zımnidir. Şu kısmın mücmel ve hülasası, vahye ve il
hama istinad eder; fakat tafsilatı ve tasviratı, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Ves
selam'a aittir. O vahiyden gelen mücınel hadiseyi tafsil ve tasvirde, Zat-ı Ah
mediyye Aleyhissalatü Vesselam bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip be
yan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. Ve kendi içtihadiyle yaptığı tafsi
lat ve tasviratı, ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kudsiye ile beyan eder
veyahut örf ve adet ue efkar-ı amme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan
eder.

İşte her hadiste bütün tafsilatına, vahy-i mahz noktasıyla bakılmaz.
Beşeriyetin muktezası olan efkar ve muamelatında, risaletin ulvi asarı
aranılmaz. Madem bazı hadiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen
gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearüf-ü umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasuır
deki müteşabihata ve müşkilata bazan tefsir lazım geliyor, hatta tabir lazımı
geliyor. Çünki bazı lıakikatlar var ki, temsil ile fehme takrib edilir. Nasılki bir
vakit huzur-u Nebevide derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Şu gürültü,
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yetmiş senediryuvarlanıp, şimdi Cehennem'in dibine düşmüş bir taşın gürültü
südür." Bir saat sonra cevab geldi ki: "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık
ölüp, Cehennem'e gitti." Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselam'ın beliğ bir
temsil ile beyan ettiği hadisenin te'vilini gösterdi.» (Mektubat sh: 93)

Mütevatir hadisler iki kısımdır: Sarih tevatür, manevi tevatür ...

«Naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa, kat'idir. Tevatür iki
kısımdır. Biri "sarih tevatür", biri "manevi tevatür"dür. Manevi tevatür de iki
kısımdır: Biri sükütidir. Yani, süküt ile kabul gösterilmiş. Mesela: Bir cemaaat
içinde bir adam, o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat
onu tekzib etmezse, sükut ile mukabele etse, kabul etmiş gibi olur. Hususan, ha
ber verdiği hadisede cemaat onunla alakadar olsa, hem tenkide müheyya ve
hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, elbette onun sü
kütu o hadisenin vukuuna kuvvetli delalet eder.

İkinci kısım tevatür-Ü manevi şudur ki: Bir hadisenin vukuuna, mesela "Bir
kıyye taam, ikiyüz adamı tok etmiş" denilse; fakat onu haber verenler, ayrı ayrı
surette haber veriyor.. biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir
şekilde beyan eder.. fakat umumen, aynı hadisenin uukuuna müttefiktirler. işte
mutlak hadisenin vukuu; mütevatir-i bil-manadır, kat'idir. İhtilaf-ı suret ise,
zarar vermez.

Hem bazan olur ki: Haber-i vahid, bazı şerait dahilinde tevatür gibi
kat'iyyeti ifade eder. Hem bazan olur ki: Haber-i vahid harici emarelerle
kat'iyyeti ifade eder.» (Mektubat sh: 94)

Hadislerin mütevatiri hususunda Hazret-i Üstad'ın orijinal beyanlarından
bir başka parça:

«Bir Sual: Deniliyor ki: Sen çok şeylere mütevatir dersin; halbuki biz onların
çoğunu yeni işitiyoruz. Müteuatir birşey böyle gizli kalmaz?

Elcevab: Ülema-i Şeriat yanında çok müteuatir ve bedihi şeyler var ki, on
lardan olmayana göre meçhuldür. Ehl-i hadis yanında da çok mütevatir var,
sairlerin yanında ahadi de olmuyor ve hakeza... Her fennin ehl-i ihtisası, o
fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan edilir. Umum halk ise, o fennin ehl-i ih
tisasına itimad eder, teslim olur ueya içine girer, görür. Şimdi haber verdiğimiz
hakiki mütevatir veya manevi müteuatir ueya tevatür hükmünde kat'iyyeti ifade
eden vakıalar, hem ehl-i hadis, hem ehl-i şeriat, hem ehl-i Usul-üd din, hem ek
ser tabakat-ı ulemada hükmünü öyle göstermiş. Gafl,ette bulunan avam veya
gözünü kapayan nadanlar bilmezlerse, kabahat onlara aittir.» (Mektubat sh:
141)
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Büyük muhaddis imamların Hadis İlmi ve fennindekı fevkalade meleke ve
meharetleri

«Evet, fenn-i hadisin muhakkikleri, nekkadları o derece hadis ile hususiyet
peyda etmişler ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın tarz-ı ifadesine ve
üslüb-u alisine ve suret-i ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki: yüz ha
dis içinde bir mevzu'u görse, "Mevzu'dur" der. "Bu, hadis olmaz ve Peygam
ber'in sözü değildir" der, reddeder. Sarrafgibi hadisin cevherini tanır; başka
sözü ona iltibas edemez. Yalnız lbn-i CeL'zi gibi bazı muhakkikler; tenkidde if
rat edip, bazı ehadis-i sahihaya da mevzu' demişler.» (Mektubat sh: 94)

Mevzu' hadis ne demektir?

«Her mevzu' şeyin manası yanlıştır demek değildir. Belki "Bu söz hadis
değildir" demektir.» (Mektubat sh: 94)

Bu mes'elenin Şualar'daki izahı ise şöyledir:

«İkinci Vecih: Mevzu'dur manası; bu rivayet an'aneli, senedli hadis değil
demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir. Madem ümmette, hususan
ehl-i hakikat ve keşf ve bir kısım ehl-i hadis ue ehl-i içtihad kabul edip mana
larının vuku'larını beklemişler. Elbette o rivayetlerin durub-u emsal gibi
umuma bakan hakikatları vardır.» (Şualar sh: 401)

Bir başka yerden aynı mes'elenin izahı

«Faraza o hadislerden birisi mevzu' da olsa, mevzu'un manası, hadis değil
demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir ki, darb-ı mesel nev'inden
ümmet o rivayeti kabul etmiş .. .» (Şualar sh: 416)

İşte görüldüğü üzere, Hazret-i Üstad Bediüzzaman, şimdi elde mevcud bir
çok kaynak hadis kitapları içerisinde sırf mevzu diye birşey bulunmadığını;
olsa olsa, manası doğru ve hak olarak bazı Sahabe veya Tabiinin büyüklerin
den bazı zatların sözleri olup, an'aneli senetle Peygamber'e ulaşan bir hadis
tarzında olmayabileceğine işaret etmektedir. Nitekim bizim araştırmamızda
da, yani hadis ilmi mevzuundaki araştırmamızda, bu hususun aynen öyle
olduğu anlaşılmıştır.

Hadiste an'aneli senedin faydası

«Sual: An'aneli senedin faidesi nedir ki; lüzumsuz yerde, malum bir vakıada
"an filan, an filan, an filan" derler?

Elceuab: Faideleri çoktur. Ezcümle, bir faidesi şudur: An'ane ile gösteriliyor
ki an'anede dahil olan mevsuk ue hüccetli ve sadık ehl-i hadisin bir neviJ

icmaını irae eder ve o senette dahil olan ehl-i tahkikin bir nevi ittifakını göste-
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rir. Güya o senette, o an'anede dahil olan herbir imanı, herbir allame; hadisin
hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor.» (Mektubat sh: 95)

Mu'cizelere dair hadisler, neden ahkam-ı Şeriat hakkında gelen hadisler gibi
kuvvetli senedleri yoktur?

«Sual: Neden hadisat-ı i'caziye sair zaruri ahkam-ı şer'iye gibi tevatür sure
tinde, pek çok tariklerle, çok ehemmiyetli nakledilmemiş?

Elcevab: Çünki ekser ahkam-ı şer'iyeye, ekser nas, ekser evkatta muhtaçtır.
Farz-ı ayn gibi, o ahkamın her şahsa alakası var. Amma mu'cizat ise; herkesin
herbir mu'cizeye ihtiyacı yok. Eğer ihtiyaç olsa da, bir defa işitmek kafi gelir.
Adeta farz-ı kifaye gibi, bir kısım insanlar onları bilse, yeter.

İşte bunun içindir ki; bazı olur, bir mu'cizenin vücudu ve tahakkuku, bir
hükmün vücudundan on derece daha kat'ı olduğu halde, onun ravisi bir-iki
olur; hükmün ravisi on-yirmi olur.» (Mektubat sh: 95)

Peygamber'in (A.S.M.) geleceğe bakan haberleri, muayyen bir zamana ve cüz'i
bir tek hadiseye bakıyor değiller

«Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı ha
diseler, cüz'i birer hadise değil; belki tekerrür eden birer hadise-i külliyeyi, cüz'i
bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Her defa
bir vechini beyan eder. Sonra ravi-i hadis o vecihleri birleştirir, hilaf-ı vaki gibi
görünür. Mesela: Hazret-i Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve
tasvirat, başka başkadır. Halbuki Yirmidördüncü Söz'ün bir dalında isbat
edildiği gibi; Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, vahye istinaden, her bir
asırda kuvve-i maneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hadi
selerde ye'se düşmemek için, hem alem-i Islamiyetin bir silsile-i nuraniyesi
olan Al-i Beytine ehl-i imanı manevi rabtetmek için, Mehdi'yi haber vermiş.
Ahirzamanda gelen Mehdi gibi herbir asır Al-i Beytten bir nevi Mehdi, belki
Mehdiler bulmuş. Hatta Al-i Beyt'ten ma'dud olan Abbasiye Hulefasından, Bü
yük Mehdi'nin çok evsafına cami' bir Mehdi bulmuş.» (Mektubat sh: 95)

Siyer ve Tarihler, Resulullah'ın mahiyetini her cihetle anlatamamışlardır
«Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın ahval ve evsafı, Siyer ve Tarih su

retiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahval-i galibi, beşeriyetine bakar. Hal
buki o Zat-ı Mübarek'in şahs-ı manevisi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek
ue nurantdir ki; Siyer ve Tarihte beyan olunan evsaf, o bala kamete uygun gel-
miyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünki Jel)U __"JI sırrınca:

>

Her gün, hatta şimdi de, bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azım ibadet
sahife-i kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet-i llahiyeye, nihayetsiz bir
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surette, nihayetsiz bir istidad ile mazhar olduğu gibi, her gün hadsiz ümmeti
nin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ue en mükemmel
meyvesi ve Halik-ı Kainat'ın tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in ta
mam-ı mahiyeti ve hakikat-ı kemalatı, Siyer ve Tarihe geçen beşeri ahval ve et
vara sığışmaz.» (Mektubat sh: 96)

Büyükbir cemaat-ı Sahabe'de vuku' bulmuş bir hadiseyi, yani bir mu'cizeyi,
bütün o cemaat adına bir veya iki Sahabinin nakletmesiyle; zannedildiği gibi,
o hadisin za'fiyetine ve hatta bazılarınca haşa mevzu' şekilde yorumlanmasına
imkan olmayıp, öyle bir anlayışın pek büyük bir yanlış olduğuna dair Üstad'ın

beyanları:
«Şu gelecek bereketli mu'cizat misalleri, herbiri müteaddit tarikle, hatta

bazıları onaltı tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi, bir cemaat-i ke
sire huzurunda vukubulmuş; o cemaat içinde mu'teber ve sadık insanlar onlar
dan bahsedip nakletmişler. Mesela: "Sa' denilen dört avuç taamdan yetmiş
adam yemişler, tok olmuşlar" naklediyor. O yetmiş adam, onun sözünü işitiyor,
tekzib etmiyor. Demek sükut ile tasdik ediyorlar. Halbuki o asr-ı sıdk ue haki
katta ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler, zerre miktar yalanı
görse, red ue tekzib ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakıaları çoklar rivayet
etmiş ve ötekiler de süküt ile tasdik etmişler. Demek herbir hadise manen müte
vatir gibi kat'idir.» (Mektubat sh: 112)

Aynı mes'elenin başka yerden izahı:
«Kütüb-ü sahiha kat'iyetle beyan ediyorlar ki: Gazve-i Garra-i Ahzab'da,

meşhur Yevm-ül Hendek'te, Hazret-i Cabir-ül Ensari kasem ile ilan ediyor: O
günde, dört avuç olan bir sa' arpa ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlağından
bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazret-i Cabir der ki: "O gün yemek, hanemde
pişirildi; bütün bin adam o sa'dan, o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz
dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mü
barek ağzının suyunu koyup, bereketle dua etmişti.

İşte şu mu'cize-i bereketi, bin zatın huzurunda, onları ona alakadar göstere
rek Hazret-i Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise, bin adam rivayet
etmiş gibi kat'i denilebilir.» (Mektubat sh: 114)

Sahabelerden bazı zatlar, hadisleri yazı ile kaydettikleri:
«Asr-ı Saadette, mu'cizatı ve medar-ı ahkam ehadisi, kitabetle çoklar kay

dedip yazdılar. Hususan Abadile-i Seb'a, kitabetle kaydettiler. Hususan Tercü
man-ül Kur'an olan Abdullah İbn-i Abbas ve Abdullah İbn-i Amr İbn-il As. ba
husus, otuz-kırk sene sonra, Tabiinin binler muhakkikleri, ehadisi ve mu'cizatı
yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra, başta dört imam-ı müçtehid ue binler



316 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

muhakkik muhaddisler naklettiler; yazı ile muhafaza ettiler. Daha Hicretten
ikiyüz sene sonra başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Makbule vazife-i hıfzı
omuzlarına aldılar.» (Mektubat sh: 113)

Mevzu' hadisler, ta bin sene önce sahihlerden tefrik edilip atıldığı mes'elesi:

«Ibn-i Cevzi gibi şiddetli binler münekkidler çıkıp, bazı mülhidlerin veya fi
kirsiz veya hıfızsız veya nadanların karıştırdıkları mevzu' hadisi tefrik ettiler,
gösterdiler.» (Mektubat sh: 113)

Evliyadan büyük makamda olan ehl-i keşfin, hadis-i şerifleri keşif yoluyla
tahkik eyledikleri:

«Sonra Ehl-i Keşfin tasdikıyla yetmiş defa Resul-i Ekrem (A.S.M.) temessül
edip yakaza halinde O'nun sohbetiyle müşerrefolan Celaleddin-i Suyuti gibi al
lameler ve muhakkikler, Ehadis-i Sahiha'nın elmaslarını, sair sözlerden ve
mevzuattan tefrik ettiler.» (Mektubat sh: 113)

Zaifbadisler dahi olsa, bir hadisede yanyana gelseler kuvvetlenirler:
«Bir Nükte-i Mühimme: Malümdur ki; zaif şeyler içtima' ettikçe kuuvetleşir.

incecik ipler topak yapılsa, kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa,
kimse koparamaz. işte onbeş enva'-ı mu'cizattan yalnız bereket kısmındaki
mu'cizatı ve o kısmın onbeş kısmından ancak bir kısmını, onbeş misal ile gös
terdik. Herbir misal, tek başıyla, nübüvveti isbat eder bir derecede kuvvetli idi.
Farz-ı muhal olarak, bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da, yine kuvvetsiz
diyemeyiz. Çünki kavi ile ittifak eden kavileşir. Hem şu onbeş misalin içtimaı;
kat'i şüphesiz bir tevatür-ü manevi ile, kuvvetli bir mu'cize-i kübrayı gösterir.»
(Mektubat sh: 119)

Aynı mananın başka tarz bir izahı:
«Bu sekiz misal birleştirilse; öyle kopmaz bir zincir olur ki, hiçbir şüphe onu

koparamaz ve sarsamaz.... Evet zaif bir direk, kuvvetli direklerle omuz omuza
geldiği vakit, muhkemleşir. Zaif, kuvvetsiz bir adam, asker olup orduya girse;
öyle kuvvetleşir ki, bin adama meydan okur.» (Mektubat sh: 135)

Yine aynı mananın başka bir izahı:
«Faraza bunların herbirini zaif addetsek, temsilde mutlak bir hane harab

olması gibi, yine cüz'i;yatın mecmuunda mutlak bir Mu'cize-i Ahmediye Aleyhis
salatü Vesselam'ın vücudunu kat'iyyen gösterir...» (Mektubat sh: 151)

Sahabelerin çokluğuyla beraber neden en parlak mütevatir hadisler yalnız
on ve yirmi tarikle gelmiş? Yüz tarik ile gelmeli idi... Hem neden Sahabelerden
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en çok hadis nakleden Enes, Cabir, Ebu Hüreyre gibi zatlar olup, Hazret-i Ebu
Bekir ve Ömer'den az nakledilmiş?

«Eğer denilse: Resul-i EkremAleyhissalatü Vesselam'ın her hal ve hareketini
kemal-i ihtimam ile sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle mu'cizat-ı
azime, neden on-yirmi tarik ile geliyor? Yüz tarik ile gelmeli idi. Hem neden
Hazret-i Enes, Cabir, Ebu Hüreyre'den çok geliyor; Hazret-i Ebu Bekir ve Ömer
az rivayet ediyor?

Elcevab: Birinci şıkkın cevabı: Dördüncü işaretin Üçüncü Esasında geçmiş.
İkinci şıkkın cevabı ise: Nasılki insan, bir ilaca muhtaç olsa, bir tabibe gider;
hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder; mes'ele-i şer'iye, müftü
den haber alınır ve hakeza... Öyle de, sahabe içinde ehadis-i Nebeviyeyi gelecek
asırlara ders vermek için, ulema-i sahabeden bir kısım, ona manen muvazzaf
idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet Hazret-i Ebu Hüreyre bütün
hayatını, hadisin hıfzına vermiş; Hazret-i Ömer, siyaset alemiyle ve hilafet-i
kübra ile meşgul imiş. Onun için, ehadisi ümmete ders vermek için, Ebu
Hüreyre ve Enes ve Cabir gibi zatlara itimad edip; ondan, rivayeti az ederdi.
Hem madem sıddik, saduk, sadık ve musaddak bir sahabenin meşhur bir nam
darı, bir tarik ile bir hadiseyi haber verse; yeter denilir, başkasının nakline ih
tiyaç da kalmaz. Onun için bazı mühim hadiseler, iki-üç tarik ile geliyor.»
(Mektubat sh: 132)

Bir hadis hakkında bazı hadis imamlan ilişip red de etseler, başkaları kabul
etmiş ise reddedilmez:

Bu hususta bir iki misal:
1- «Şu ahirki hadiseye çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim

imamlar, sıhhatine hükmetmişler. Her ne ise, bu nevide uzun söylemeye lüzum
yok.» (Mektubat sh: 157)

2- «Şu rivayeti çendan İbn-i Hacer-i Askalani kabul etmemiş .. fakat
başkaları kabul etmişler.» (Mektubat sh: 137)

Yani bir hadisi bir-iki hadis imamının kabul etmemesi ile, tamamen yabana
atılır değildir. Olsa olsa ihtilaflı bir durum alır, demektir.

Hadisin dahi Kur'an gibi müteşabihatı olduğu hakkında:

«Şu gibi müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için, eğer inkar etse,
dehşetli bir kapı açar; yani küçücük aklına sığışmayan kat'i hadisleri dahi
inkara yol açar. Eğer zahir-i hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse,
ehl-i dalaletin itirazatına ve "hurafattır" demelerine yol açar. Madem bu
muteşabih hadise, lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazar-ı dikkat celbedilmış ve
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bu çeşit hadisler çok varid olmuş, elbette şüpheleri izale edecek bir hakikatı be
yan etmek lazımgelir.» (Mektubat sh: 351)

Müteşabih hadisler hakkında Risale-i Nur'un daha birçok yerlerinde ayrı
ayn izahlar vardır. Mesela: Ondördüncü Lem'ada ve Şualar sh: 263'te gibi. ..

Sünnet-i Seniyenin mertebeleri:
«Sünnet-i Seniyenin meratibi var. Bir kısmı vacibdir, terkedilmez. O kısım,

Şeriat-ı Garra'da tafsilatiyle beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette
tebeddül etmez. Bir kısmı da, nevafil nev'indendir. Nevafil kısmı da, iki
kısımdır. Bir kısım, ibadete tabi Sünnet-i Seniye kısımlarıdır. Onlar dahi
Şeriat kitablarında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid'attır. Diğer kısmı,
"adab" tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniye kitablarında zikredilmiş. Onlara
muhalefete, bid'a denilmez. Fakat adab-ı Nebeviye bir nevi muhalefettir ue
onların nurundan ve o hakiki edebden istifade etmemektir. Bu kısım ise (örf ve
adat), muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın tevatürle
malum olan harekatına ittiba etmektir.» (Lem'alar sh: 53)

Hazret-i Üstad Denizli ve Afyon mahkemeleri dolayısıyla, Nur Risalelerinin
ehl-i vukufa tetkik ettirilmesi için, mahkemece Ankara'da Diyanet Riyasetine
bağlı bazı hocalara tetkik ettirilmiş. Bu hocalar Nur Risalelerinin ekserisi için
iyi ve müsbet görüşler beyan ettikleri halde, Risale-i Nur'daki bazı hadis-i
şeriflere kendi ilimleri ve görüşleri zaviyesinden ilişmeye çalıştılar. Basit ve
gayr-i ilini tenkidleri vaki' oldu. Hazret-i Üstad, hapishanenin sıkıcı ahvali ve
mahkemeye karşı hazırlamakla vazifeli bulunduğu müdafaa işleri ve talebele
rini ve mahpusları idare ve irşad etmek noktalarıyla da meşgul bulunduğu
halde; ehl-i vukufun tam o sırada böyle ilmi itirazları elbette ki çok yersiz ve
haksızdır. Bu gibi itirazlar Üstad Hazretleri dışarıda iken, onunla samimi bir
hasb-i hal tarzında ve sual ve cevablarla müzakeresi yapılabilirdi. Lakin çok
maalesef, ehl-i vukuf hocaları, sanki bu mahkemeler şer'i ve dini mahkemeler
imiş gibi, hadislerin mertebe ve makamlanndan çokça bahsettiler. Kendilerine
göre, güya Risale-i Nur'daki, bilhassa Beşinci Şua'daki hadislerin bir kısmı
zaif, hatta mevzu' olduklarım ileri sürdüler. Üstad Bediüzzaman da bunlara
çok kısa ve hülasalı, amma susturucu cevaplar vermeye mecbur oldu. İşte bu
rada Hazret-i Üstad'ın o cevablarından bazı parçalar kaydediyoruz:

«O ehl-i vukuf, Beşinci Şua'daki rivayetlerin bir kısmına zaif ve bir kısmına
mevzu' demişler ve te'villerinin bir kısmına yanlış demişler ki; bu Afyon'da
aleyhimizde iddianame o tarzda yazılmış ve onbeş sahifede seksenbir yanlış
yaptığını bir cetvelde isbat etmişiz. Muhterem ehl-i vukuf o cetveli görsünler.
Bir tek nümunesi şudur:

iddiacı demiş: Bütün tevilleri yanlıştır ve o rivayetler, ya mevzu' veya zaiftir.
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Biz dahi deriz: Te'vil demek, yani bu mana bu hadisten murad olmak müm
kündur, muhtemeldir demektir. Mantıkça o mananın imkanını reddetmek ise,
muhaliyetini isbat etmek ile olur. Halbuki o mana göz ile göründüğü ve tahak
kuk ettiği gibi, hadisin mana-yı işari tabakasının külliyetinde bir ferd olması
bılmi.ı.şa/ıede mu'cizane bir lem'a-yı ihbar-ı gaybiyi, bu asrın gözüne gös
terdiğinden, hiç bir cihetle kabil-i inkar ve itiraz olamaz. Hem o "bütün rivayet
ler, mevzudur veya zaiftir" iddiacının demesi üç vecihle yanlış olduğu, cetvelde
isbat edilmiş.

Birisi: Bir milyon hadisi hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel ve beşyüz
bin hadisi hıfzeden İmanı-ı Buhart'nin cesaret edemedikleri ue o nefyin isbatı
kabil olmadığı ue bütün hadis kitaplarını görmediği ve ümmetin ekseriyeti her
asırda o rivayetlerin manalarının zuhurlarını veya o küllinin bir ferdini gör
mesini bekledikleri ve ümnıetçe telakki-i bilkabul derecesine yakınlaşmış ve
ayn-ı hakikat bazı nünıune ve ferdleri meydana çıkıp görüldüğü halde, o riva
yetleri külliyetle inkar etmek on cihetle hatadır.

İkinci Vecih: Mevzu'dur manası; bu rivayet an'aneli, senedli hadis değil de
mektir....

Üçüncü Vecih: Hangi mes'ele veya rivayet uar ki; nıeşrebleri, mezlıcbleri
muhtelifalimlerin bir kitabında ona itiraz edilmesin.» (Şualar sh: 400)

Aynı mananın bir başka parçadan izahı :

«Mehdi hakkında Şiilerin oniki imamdan birisi, hayatta iken gizlenmiş,
ahirzamanda çıkacak demelerine mukabil Ehl-i Sünnetin bir kısmı, lmanı-L
Muntazar akidesi batıldır demişler. Az bir kısım Hanefi üleması da,e I {a4 demişler. Bunda hem Denizli'deki ehl-i vukufun bir kısmı,

~
hem makam-ı iddia yanlış mana vermişler. Her asırda Mehdi manasına ümme
tin fıtri bir ihtiyacına binaen beklemişler. Ve bir kaç vecihde rivayetlerin dela
letiyle bir kaç mehdi, belki her asırda bir nevi mehdi sadat-ı Ehl-i Beyt'ten ge
leceği ümmetçe kabul edilmiş. Buna lıata diyen, bir kaç cihette yanlış eder....

Hangi mes'ele uar izi, bazı kitaplarda ona ilişilmesin. Hatta lbıı-i Cevzf gıbi
buyuk bır muhaddis bazı sahih ehadise meuzu' dediğini, ülemalar taaccüble
nakletmişler Hem her zaif ueya mevzu' hadisin manası yanlıştır demek
değıldir. Belki an'aneli sened ile hadisiyeti kat'i değildır demektir. Yoksa ma
nası hak ve hakıkat olabilir.» (Şualar sh: 420)

Yine, hem Denizli hem de Afyon hapisleri hadisesinde Risale-i Nur'ları ehl-i
vukuf olarak mütalaa eden bazı asri hocalar, hadis-i şeriflerde bir kaç Deccal
mes'elesine ilişmek istemelerine karşı Hazret-i Üstad şöyle cevab vermiştir:
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Evvela: Bid'atkar bazı hocaların telkinatıyla iddianamede, İslam deccalı ve
müteaddit birkaç deccalın gelmesini kabul etmiyor gibi Beşinci Şua'ın bir
mes'elesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak kat'ı bir mu'cize-i Nebe
viyeyi (A.S.M.) gösteren bu hadis-i sahihte:

Yani: Benim amcam, pederimin kardeşi Abbas'ın veledinde Hilafet-i
Islamiye devam edecek. Ta Deccal'a, o hilafeti yani saltanat-ı hilafet Deccal'ın
muhrib eline geçecek." Yani, uzun zaman beşyüz sene kadar hilafet-i Abbasiye
vücuda gelecek, devam edecek. Sonra Cengiz, Hülagu denilen üç deccaldan bi
risi o saltanat-ı hilafeti mahvedecek; deccalane, İslam içinde hükümet sürecek.
Demek İslam içinde müteaddit hadislerde üç deccal geleceğine zahir bir delil
dir. Bu hadisteki ihbar-ı gaybi, kat'i iki mu'cizedir: Biri; hilafet-i Abbasiye vü
cuda gelecek, beşyüz sene devam edecek... İkincisi de, sonunda en zalim ue tah
ribci Cengiz ve Hülagü namındaki bir deccal eliyle inkıraz bulacak.» (Şualar
sh: 506)

Risale-i Nur'un Hadis İlmi ve haki.katları hakkında bir çok yerinde kafi ve
mukni' ve İslam aleminin umum muhaddislerinin cumhurunun ittifakına bi
naen beyanlar, ifadeler yapılmıştır. Bunlar çoktur, hepsini buraya dercetmenin
imkanı varsa da, lüzumu yoktur. Onun için bu bahsi, Beşinci Şua'ın Mukad
demesindeki Hadis İlmiyle alakadar bazı kısımları vermekle bitirmek istiyo
ruz:

«Birinci Nokta: İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir
müsabaka olduğundan, perdeli ue derin ue tedkik ve tecrübeye muhtaç olan na
zari mes'eleleri elbette bedihi olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek dere
cede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler ala-yı illiyyine çıksınlar ue Ebu Cehiller
esfel-i safiline düşsünler. ihtiyar kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet
içindir ki, mu'cizeler seyrek ve nadir verilir. Hem dar-ı teklifte gözle görünecek
olan alamet-i kıyamet ve eşrat-ı saat, bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi
kapalı ve te'villi oluyor. Yalnız, Güneşin nıağribden çıkması bedahet derece
sinde herkesi tasdika mecbur ettiğinden, tevbe kapısı kapanır; daha tevbe ve
iman makbul olmaz. Çünki Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olur
lar. Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın nüzülü dahi ve kendisi Isa Aleyhisselam
olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez. Hatta "Deccal" ve
"Süfyan*gibi eşhas-ı müdhişe, kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar.
ikinci Nokta: Peygamber'e bildirilen umur-u gaybiye, bir kısmı tafsil ile bil

dirilir. Bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'anın ve hadis-i
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kudsinın muhkematı gibi. Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir, tafsılat ve tas
vıratt onun içtihadına havale edilir. İmana girmeyen hadisat-t kevniyeye ve vu
kuat-ı istikbalıyeye dair hadisler gibi. Bu kısımda, Peygamberımız (A.S.M.) be
lagatıyla -temsiller suretinde- sırr-ı teklif hikmetine muvafık tafsıl ve tasvir
eder....

f.:çüncü ı.Vokta: lki nüktedir.

Birincisi: Teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler,
mürur-u zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vakıa mu
tabık çıkmıyor. Ayn-ı hakikat olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor. Me
sela: Hamele-i Arş gibi arzın hamelesinden olan Sevr ve Hut namında ve misa
linde iki melaike, koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş.
lkincisi: Bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümet-i

İslamiyenin veya merkez-i hilafetin nokta-i nazarında vürüd ettiği halde,
umum ehl-i dünyaya şamil zannedilmiş ue bir cihette hususi bulunduğu halde,
·külli ve amm telakki edilmiş. Mesela, rivayette vardır ki: "Bir zaman gelecek,
Allah Allah diyen kalmayacak. 11 Yani, zikirhaneler kapanacak ue Türkçe ezan
ue kamet okunacak demektir.

Beşinci Nokta: Hem her iki Deccal'ın asırlarına ait olan harikaları, onların
bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden onların şahıslarından sudur
edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, manası
gizlenmiş. Mesela, tayyare ve şimendiferle gezmesi...

... Hem bir kısım ravilerin kabil-i hata içtihatlarıyla olan tefsirleri ve hü
kümleri, hadis kelimelerine karışıp hadis zannedilir, mana gizlenir. Vakıa mu
tabakatı görünmez, müteşabih hükmüne geçer.

... Hem iki Deccal'ın sıfatları ue halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen
rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem "Büyük Mehdi"nin halleri
sabık Mehdilere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadis-i müteşabih
hükmüne geçer. İmam-ı Ali (R.A.) yalnız İslam Deccalından bahseder.» (Şualar
sh: 579-582)

1şte Risale-i Nur'da Hadis ilmi ve hakikatlarma dair bir çok mes'elelerden
ancak nümune kabilinden bazı kısımlarını alabildik. Daha geniş tafsilat arzu
edenler, 19. Mektub'un başındaki altı adet mühim esaslara ve ayrıca aynı risa
lede yer yer işlenen Hadis İlmine dair nüktelere .. ve bir de Ondördüncü
Lem'anın !.Makamına ve Denizli, Afyon müdafaaları içinde yer yer mecburıyet
karşısında verilen bazı cevablara ve ayrıca da lahika mektublarına bilhassa
Emirdağ Lahikalarında bulunan Hadis İlmi nüktelerine bakabilirler

R N K Kaynaklan F 21
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Görüldüğü üzere, Hazret-i Üstad Bediüzzaman Hadis İlmi ve usülü mev-,
zuunda büyük hadis imamlarınca yüz kere, bin kere halledilmiş olan teferru
atlı mes'elelere girmemiştir. Onun baktığı husus, halletmek istediği iş ve fas
letmesini düşündüğü mes'ele; hadisin umumi durumu ve bir nevi boş dediko
dulardan kurtulmamış olan taraflarıdır. Üstad Hazretleri kendisine ve müced
didiyetine has olan orjinal metoduyla niza'lı ve ihtilaflı olan umumi mes'ele
lerde, ihtilaf unsurlarını deşmeden, gayet nazik, amma köklü ve rasih ve hal
ledici şekilde mes'elenin hakikatını tahlil ederek ortaya koyar. Mesela eğer
mevzu', ihtilaflı ve kelamlı bir hadis mes'elesi ise, hadis imamlarınca ayrı ayrı
görüşler halinde tahlili yapılmış olan teferruat ve detaylarını nazara verme
den, ilk önce o hadisin ifade ettiği manayı ve işaret ettiği hakikatı ilmi ve akli
olarak isbat eder ... Sonra da, öylesi bir sözün ancak mu'ciz-beyan olan kelam-ı
Nebevi'den olabileceğini ortaya koyar. Artık ondan sonra da, o hadisin senedi
üstünde yapılmış olan münakaşa ve tenkidlerin bir manası kalmamış olur.
Misal için Beşinci Şua'daki te'vili yapılmış hadisleri ve bir kaç deccalın gele
ceğine dair hadis hususunda yaptığı ilmi izahları gösterebiliriz.

İşte Bediüzzaman'ın bu mesleğini, yani müceddidiyetinin metodunu bilme
yen bazı biçareler, zannedebilirler ki; bugün herkesin, hatta küçük medrese ta
lebelerinin kolaylıkla öğrenmesi mümkün olan hadisin usülü denilen kanun ve
kaidelerini bilmiyor da, onun için böyle yapıyor. Bu biçare zancılar kuruntulu
zanlannda devam edebilirler. Böylesi zancılar İmam-ı A'zam Hazretleri hak
kında da aynı şeyi düşünmüşlerdir. İmam-ı Gazali hakkında da ... Amma bu
kabil zanların kısa nazarlılıktan, idrak nakıslığından ve nihayet ilmen düşük
seviyelilikten gelmiş olduğunu, büyük alimler anlamışlar ve isbat etmişlerdir.

Kim ne derse desin; Risale-i Nur'un her mes'elede olduğu gibi, bilhassa ha
dis mes'elesinde yaptığı acib orijinal tarz-ı beyan ve izahlarına dikkat edenler
bilebilir ki; Bediüzzaman her mes'elede olduğu gibi, hadis ilini usulünde de pek
büyük ve belki son neticeye bağlayan bir tecdid getirmiştir. Evet o, iman ve
akidede, tasavvuf ve velayette ve hülasa İslami esas ve temel olan herşey ve
her mes'elesinde; işin asliyetine ve menbaına gitmiş ve mes'eleyi baştan almış ..
ve bu zamanın ehline göre son derece nurlu ve büyük bir tecdid içinde hall
etmiş, isbat etmiş ve neticeye bağlamıştır. Bu sayede avam-ı mü'mininin iman
lan şüphe ve vesveselerden muhafaza edilip her noktadan tahkim edildiği gibi,
gerçek ve idraki yüksek ülemanın da kalb ve kafaları bir sürü ihtilaflı mese-
lelerden gelen vesvese ve şüphelerden kurtulmuştur. " Jas ,• Il» «'JI

s
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HADİS, HABER VE ESERLERİN NUMARALI CETVELİ

HADİSLER CETVELİNDEN ÖNCE BAZI NOTLAR

Nurlarda mevcud hadis-i şeriflerin me'hazlerini şu gelecek kaide ve metod
larla tesbit etmeye çalıştık:

a- Hadisin rivayet yolunu ve senedinin durumunu nazara almadık. Yani
onun senedi üstündeki münakaşaları nazar-ı itibara almadık. Aynı manayı
ifade eden hadis-i şerifleri beraberce bir mes'ele halinde tesbit etmeye çalıştık.

Mesela, bir hadis-i şerif, Buhari, Müslim'de varsa -ki senedi ve rivayetiyle
sahihin sahihidir- ama aynı manada hatta bazan aynı lafızda bir başka hadis,
başka kitapta senedinin ravilerinin hal ve durumları itibariyle zaif diye
işaretlenmiş olabilir. İşte bu durumlar bizi ilgilendirmemiştir. O hadis, başka
sahih hadis ile aynı manada ise ve aynı manada olmasa da, muteber hadis ki
taplarında kayıtlı ise, me'haz olarak kabul etmiş ve almışızdır.

Risale-i Nur'un da, hadisleri alma ve kaydetme usülü, bu tarza yakın bir
durumdadır. Yoksa hadislerin her birisinin ayrı ayn tarik ve az da olsa ziyade
ve noksanlı, değişik lafızlarını ele alarak; "Şu rivayettek.i hadis zaif, şuradaki
kuvvetlidir" diye ve bu arada muhaddislerin de ihtilaflı görüşlerini kaydederek
işe girişseydik, mes'ele hayli uzayacaktı.

b- Mümkün mertebe hadislerin kaynaklarını çokça göstermeye çalışmışız.
Bundan gayemiz budur: İsimleri verilen me'hazlerden herhangi bir kitabı
yanında bulunduranın, kolaylıkla açıp o hadisi görmesini te'mindir.

c- Bazan senedi zaif olan bir hadisi, ayrı ayrı birçok mevsuk ve mutemed
kitaplardan gösteriyoruz. Bundan gaye; muhaddis-i kamil İbn-üs Salah'ın
dediği gibi: "Kesret-i nüsah, bazan tevatürü ifade eder .." olan görüşü
doğrultusunda, hadis zaif dahi olsa, birçok hadis imamının onun kabulü cihe
tinde bir nevi imzalarını ve tasdiklerini göstermektir.
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ç- İhtiyarımız dışında olarak bazı hadislerin me'hazleri çok fazla, bazıların
da nisbeten az verilmiştir. Bu iş kasıd ve ihtiyar ile olmuş olsaydı, hepsi için
aynı tempo ile gidebilirdik. Araştırmamız hengamında bazılarının me'hazleri
fazlaca göze ilişmiş, diğerlerinin biraz daha az olmuş ... Yoksa bazılarına çok,
bir kısmına az ehemmiyet verilmiş diye bir şey mevzu-u bahis değildir.

d- Risale-i Nur'da yer alan bazı hadisler, Nurlar'ın bazan bir kaç yerinde ya
lafzıyla, ya da manası ve mealiyle mükerrer olarak bulunabilmektedir. Böylesi
hadis-i şerifler, Nurlar'ın nerelerinde ve kaç kere tekrarlandığını yazmışız. La
kin bunu tam layıkıyla tesbit edememiş olabiliriz. Şayet okuyucu, cetvelde bir
hadis kayıtlı bulunduğu halde, başka yerde de bulunabilen aynı hadisin yer
olarak sahife numarasını bulamazsa, onu kendisi cetvelde yazılı olanına
me'hazi itibariyle tatbikini yapabilir.

f- Tesbit edip kaydedebildiğimiz kadarıyla, Nurlar'daki yekün hadis, haber
ve eserler bin küsurdur. Ortalama herbirisi için onar me'haz verilmiş ise, bu
takdirde onbin defa hadis kitaplarına bakılmış ve me'haz tesbiti yapılmış de
mektir. Buna rağmen yine de cetvelde verdiğimiz me'hazler nümuneler mesa
besindedir. Eğer şahsen ve bizzat araştırıp da, kitabın cild ve sahife numa
rasını aynen gördükten sonra kaydederek değil de, hadis rnucemleri ve indeksli
fihristli kitaplarından da faydalanıp yerler göstermiş olsaydık, daha bir çok
me'hazler vermek mümkün olabilirdi. Yalnız şu vardır ki, me'haz için bir hadi
sin yerini ararken; bizden evvel yazılmış ve o hadisin başka bir kaç me'hazını
vermiş bulunan kitaplardan da tek-tük istifade ettik. Bunlar me'haz hadis ki
tapları cetvelinde isimleri bulunmayan ve fakat hadisler cetvelinde isimleri
yazılı kitaplardır. Şayet bunlarda yanlışlar düşse, bize ait olmaması lazımdır.

Hadis, haber ve eserden başka, cetvelde nadir olarak bazı mühim zatların
söz veya şiirleri de kaydedilmiş. Bunların da hadisler cetveli sıra numara
larında yerler almıştır. Bunların yazılmasından ve me'hazleri verilmesinden
gayemiz ise, ibretli sözler, ilginç şiirler ve hakikatlı manalar taşıdıkları ve mü
him zatlardan geldiği ve bunlarla beraber Hz. Üstad'ın Nur Risalelerinde
ehemmiyetle kaydettiği içindir. Mesela, Geylani Hazretlerinin

15s ",fI U_,1 UCU 1sJI,6 ""> Csl gibi mühim sözler...
.,,. , , ., , ~

g- Kur'an Ayetleri cetvelinde olduğu gibi, hadisler cetvelinde Risale-i Nur
kitaplarının birincisi olan Sözler Mecmuasının başından başlayıp, ta Barla La
hikası, ta Asar-1 Bediiye gibi eserleri belli bir sıraya göre tanzim edilmiştir.
Mesela Sözler'in başında bulunan bir hadis-i şerif, Sözler'in kalan kısmı dahil ,
daha Nur Risalelerinin nerelerinde varsa sahife numaralan verilmek suretiyle
tesbiti yapılmış, Nurlar'daki mükerrerleri ayn ayrı kaydedilmemiştir.
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E- Her bir hadis, haber ve eserin altında bazan. ona ve onbeşe yaklaşan
me'hazleri verilmiş. O me'hazlerde, değişik lafızlarda bulunabilen o hadis, ha
ber ve eserin ayrı ayrı zabıt suretlerini değil, içlerinden sadece bir me'hazin
zabıt şekli kaydedilmiştir. Eğer hadisin metni Arabça ise, mealleri de ve
rilmiştir. Bu mealler bazan o hadisin manasının hülasasıdır. İzaha, yoruma
girmemişiz. Zira bu kitabın hazırlanış durumu, ona imkan vermemektedir.

h- Risale-i Nur'lardaki hadisler, bazan bil-mana veya iktibas tarzında
olduğu için, me'hazlerdeki hadislerin zabıt suretlerine tıpa-tıp lafızları uyma
yabilir. Hadis-i şeriflerin gerek bil-mana ile, gerekse iktibas tarzıyla alınması
caiz ve müstahsen olduğu hakkında icma'ın bulunduğuna dair me'haz göster
meye gerek yoktur. Hem hadis cetvelinde, hem de ayetler cetveli mukaddeme
sinde bu hususun hem izahı, hem de me'hazleri verilmiştir. Burada sadece bir
hatırlatmak kabilinden, İmam-ı Suyuti'nin El-Havi Lil-Fetava 1/348 ve İmam-ı
Ali'nin (R.A.) Nehc-ül Belaga - Tahkik-i Subhi Salih sh: 27'yi gösteriyoruz.

1- Bu kitabda hadis araştırması çalışmam şu metod dahilinde olmuştur:

1- Herhangi bir mu'cem kitabına bağlı kalmadım. Nadir olarak mu'cem
erden de istifade etmekle beraber hadis kitablarının bir çoğunu bizzat okuya
rak., aradığım hadisleri buldukça kaydettim.

2- Çalışmam esnasında mesela Buhari'de bulduğum bir hadisi, sair kütüb-ü
sitte ve Müsned-i İmam-ı Ahmed gibi büyük hadis kitablarında da bulunup bu
lunmadığı hususunda araştırma yapmadım. Bundan dolayı mesela bir hadisi
Imam-1 Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvve eserinden nakletmişsem, aynı had.is
mesela İbn-i Mace'de yoktur manasına gelmez.

3- Araştırmamın hedefi, Risale-i Nur'daki bir hadisin evvela Buhari ve
Müslim'de bulunup bulunmadığı.. eğer varsa, bulmuşsam kaydetmişim. Ondan
sonra kütüb-ü sitte, Müsned-i İmam-ı Ahmed, Beyhaki'nin Şuab-ül İman ve
daha benzeri makbul hadis kitablarında aynı manada hadislere rastlamışsam
te'kiden kaydetmişim.

4- Netice olarak: Bir hadisin altında me'haz kitablardan verdiğim isimler
haricinde başka kitablarda, hatta kütüb-ü sittenin bazı kitablarında da aynı
hadis bulunabilir.

i- Hadis kitaplarının isimleri kitabın sonunda "Me'haz Eserler" listesinde
müellif ismi ve tarihiyle yazılacağı için, hadislerin me'hazi olarak hazan kitap
ların ismi çok kısaca, çoğu zaman da müellif ismi verilmeden yazılmıştır.
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j- Bazı kısaltmalar örneği:

1- Mesela, 7/178 bunun ilk rakamı kitabın cildi, ikinci rakamı sahife numa-
rasıdır.

2- (A.S.M.): Aleyhissalatü Vesselam

3- (RA.): Radıyallahu Anhü (Radıyallahu Anha)
4- Os.: Osmanlıca

5- Hz.: Hazret-i

6- H. veya Hi.: Hicri

* * *

CETVELDE MATLUB OLANBİR HADİS NASIL BULUNACAK?

Bu hususta üç yol ve üç tarz vardır:

1- Bazı hadis kitaplarında olduğu gibi, hadisin Arabça olan öz metninin ilk
harfi, alfabetik tarzda esas alınarak Arabça harflere göre bir indeks
hazırlamak...

2- Cetvelde yer alan bütün hadis ve haber ve eserlerin tamamını ayn ayn
mevzulara bölerek, belli başlıklar altında sıraya dizmektir.

3- Tek-tek her bir hadis, haber ve eser için bir fihrist tanzim etmek.. yani
her birisinin baş tarafından iki-üç kelime alarak fihristelendirmektir.

Bu üç tarzdan hangisi daha pratik ve kolay olacağını düşündük: Birinci
tarz, hadisin ancak Arabça metnini bilen veya hafızasında o hadisten bir kısmı
bulunabilen kimselere, yani daha ziyade ilim erbabına kolaylık ve faide getire
bilir.

İkinci tarz: Bunun da yine ancak mevzu'ları iyi bilen ve hangi hadisin hangi
mevzu ile ilgili olduğunu anlayabilen kimseler için kolaylık getirir.

Üçüncü tarz: Tek-tek her bir hadis, haber veya eser için onun baş ta
rafından iki-üç kelime alarak fihristelendirmek işi, herhalde herkes için en
kolay bir yoldur. Biz de birinci derecede onu seçtik.

Bunların dışında da her ihtimale karşı hadislerin en başındaki birer keli
melerini alarak, aynı kelimenin altında kaç yerde ve kaç tane o nevi hadislerin
bulunduğunu tesbit ve tanzim etme işi vardır. Ancak, 1078 adet Hadis, Haber,
Eserin metinleri, Türkçe ve Arapça karışık olarak bulunduğu için; ayetlerde
tatbik ettiğimiz usülü burada hem zor, hem de faydasız olacağını düşünerek
vazgeçtik.
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1 Bismillah her hayrın başıdır...
2 Münim-i Hakiki'nin verdiği ni'metlerine karşı bizden istediğı fiat...
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4 Salavat, Rahmeten-lil Aıemin'e yetişmek için vesiledir...
s..*5i, z2laf • (33" .Ssiy,> .- 4'.J
sa

es .s., 7 •

6 ul sle 3al

7 Bütün validelerin şefkatleri, Rahmet-i İlah.iyenin ancak kuçük bir lem'a
sıdır ...

8 Kamil insanlar fakr ile fahretmişler ...
o [Ez .L;-" 3Uis S ,3IG-SU tal71
10 si.3b. t

*

11 Hazret-i İbrahim'in suhufunda aslı bulunan hikaye-i temsiliye...
S ,• • e • • • j • • •

12 Herşeyin iyisine bak... «>l-,*J5 ;_,-o .i,;.
ı, •.. .,.

13 Kabirde ehl-i tuğyan ve ehl-i imanın durum lan ...
14 Beş vakit namaza ayette işaretler bulunduğu, 3,'soy36's
15 Beş vakit namazın zamanlan, kainatın büyük inkılablan ile alakadar

olduğu ...
16 Gecede teheccüde kalkmak kabir gecesinde bir nur olduğu ...
17 Levla.ke hadisi. ..
18 Cennct'in evsafı .. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ..
19 Bazı ehl-i Cehennem'in bir dişi dağ kadar olacağı ...

- o • ••
20 Dünya ahiret mezraasıdır.. 3,SI 4ey» Lyl
21 İslfım uleması, Haşir için "NakH bir nıes'elcdır" demişler .
22 Küc;tik çocuklar öldükten sonra, Cennet kuşları olacnklnrı .
23 Haşirde ruhların ccscdlcre gelmesi ve devamı ..
24 Ay ve Güneş, kıyamet gününde nurları alınıp Cehennem'e gidecekleri
25 Yüzyırmidort bin peygamberler ..
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Bu dünyada günahının şer'i had cezasını çeken bir mü'min, ahirette
ikinci bir cezaya uğratılınıyacağı ...
Hava unsurunun bir vazifesi de, nebatata ait telkih işini gördüğü ...
Hamele-i Arş, yer ve göklerin müekkel mela.ikeleri ve bunların cesamet
leri ...
Seyyarattan yağmur katrelerine kadar seyyar olan her bir cisim, melaike
ve ruhanilerin birer bineği olduğu...
Cinn ve şeytanlar semaya çıkıp, meleklerden kulak hırsızlığı için uğraş
tı.klan ...

Hazret-i Musa (A.S.) demiş: z° 5g..8 5,5 J 4UIG 1OL56 11s»1
Cebrail Aleyhisselam'ın bir anda hem huzur-u Nebevi'de, hem huzur-u
İlahi'de, hem bir çok yıldızlarda bulunabildiği ...
Cenab-ı Hak yetmişbin nurani perdeler arkasında olduğu ...
Magibat-ı Hamse mes'elesi...
Kurban olarak kesilen bir koyun, kıyamet günü sırat köprüsünde sahibi
için bineklik vazifesi göreceği ...
36 U{13U1UU

""*?

Üç nehrin her birine Cennet'ten her vakit bereket damlaları damladığı ...
Nil Fırat ve Dicle'nin menba'ları Cennet'tendir.,
5.6Fe,s33GI,, ,,

Bir tefsir demiş: Eğer "Selamen" demeseydi, bürüdetiyle ihrak ederdi.
Bin mu'cizat ile müeyyed olan Resul-i Ekrem (A.S.M.)
Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.
Üç sabır çeşidi ve hakikatları ...
Bütün bağındaki yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun her nebatın,
her ağacın tesbihatından güzel bir niyyet ile bir hisse alıyorsun.
Bağdan ve bostandan çıkan mahsulattan kim yese, birer sadaka
olduğu ...
Bir hurma çekirdeğinden, ta hurma ağacına kadar mertebeler bulun
duğu gibi, namazın mertebeleri de öyle olduğu ...
İstiğfara müncer olan derk-i kusur ...
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54 Tahayyül-ü küfür küfür olmadığı gibi; tasavvur-u dalalet dahi dalalet
değildir...
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56 Sinn-i bülüğ, onbeş yaş olduğu hakkında...
57 Mevlana Cami'nin Şakk-ı Kamer baklandaki farisi şiiri ...
58 Güneşin batmışken geri çıkması ve Hazret-i Ali'nin o mu'cizeye binaen

ikindi namazını eda etmesi ...
59 Azrail (A.S.)'ın kabz-ı ervah vazifesinde Allah'a şekvası. ..
6o "ll$'.s, ,8°193GU'
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61 Sivrisineğin Nemrud'u geberttiği ...
s2 (3)1..">AS» 3GU'

,

63 Bir rivayette İsm-i A'zam mertebesini taşıyan ... IG, 11151 11 S
64 Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir.
65 Hazret-i Üstad'ın ruhani alemde büyük bir şehre girdiği ve o şehrin

içinde saraylar müşahede ettiğinin bir hadıs-i şerif meali olduğu...
66 Kamer keneli zatında kesafetli zulümatlıdır.
sn G,'[03ASAS

«

68 Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) halk arasında istimal edilen bazı teşbih ve
temsilleri kullandığı ...

69 Sevr ve Hut ve Sahret taşı ...
70 Bir vakit huzur-u Nebevi'de derince bir gürültü işitildi...
71 Cenab-ı Hakim-i Mutlak şu dar-ı tecrübe ve imtihanda çok ehemmiyetli

şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor ...
72 Sahabe ve Tabiinler dahi Mehdi ve Deccal'ı bekledikleri ...
73 Deccal'ın birinci günü bir sene ... ilh.
74 .U1Z,Sus&I> 61>,@6&IS, C*IS, ,
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75 Aıem-i bekadan sinek kanadı kadar bir nur, yeryüzünü dolduran bir
nurdan üstündür.

76 Kur'anın bazı sürelerinin faziletleri hakkında gelen rivayetler ...
77 Kur'anın herbir harfinin on, yetmiş ve yediyüze kadar sevabları ola-

bildiği ...
78 Bazan iki rek'at namaz bir hacc kadardır...
79 Gıybet katı gibidir ...
80 Güzel bir söz, bir abdi azad etmek gibidir...
81 3,63L-."((LE G»s],
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Kur'an gibi hadisin de müteşabihatı vardır ...
v'usUuos"? - 3 - f

Meleklerin nurdan mahl ı1k oldukları. ..
Rezzakiyet arşının hamelesi Mikail (A.S.) olduğu...
Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır ...
i..8U35 ay 8as ,2 00Is0, 86II,
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Kabe duvarına altın harflerle yazılan Muallekat-ı Seb'a ...
Kur'ana karşı muaraza-i bil-huruf mümkün olmadığı ...

,,al., o,a,

Bir bedevi ,s} V: f+el kelamnı işittiği anda secdeye gitti ...
Müşrikler dahi Kur'anın i'cazını itiraf etmişler ...
'C Tw-u5o .. o " u -. .yu- -31a J4eKtSj
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Yahudilerden küçük bir cemaatın huzur-u Nebevfde sebeb oldukları kü-
çük bir hadise ...
Beşerin hayat-ı içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın

,.menşe ı. ..
Vahyin bir katibi, kendisine de vahiy geldi zannetmiş ...
"4 • .z 0.-,:

L...;J 1 0--° ı.S? 1 ıJ!. 1,
Münacat-ı Ahmetliye olan Cevşen-ül Kebir ...
Jeu U7N
tlm-i Ezeli, hadisin tabiriyle "Manzar-ı A'ladan, ezelden ebede kadar
herşey, olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makam-ı a'ladadtr."
llm-i Sarf kaidesince ism-i fail, bir emr-i nisbi olan masdardan müş
taktır.
Dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra kuvvet verdiği ...
"91+3158U 38T
, , , ,,,, ,

»uI'4 3E 3 '3$3 7U1SN
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Cenab-1 Hakk'a vAsıl olacak tarikler pek çoktur...
3388)1651 sG34.Na'I

;, ,,,. , ,.
108 Dört yaşında Kur'an1 hıfzedip Alimlerle münazara eden Süfyan Bin

Uycyno ...

1o9 1,8.[a+G.'a11I
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110
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121

Cum'a hutbeleri ancak Arapça olabileceği ...
Hikmet-i İlahiyenin tensibi ile mezheblerin taaddüt etmesi ve onlara it
tiba' edenlerin hal ve vaziyetleri ...
Ahirzamanda bir kısım süleha, Sahabe derecesinde olabilecekleri ...
Kızını sağ olarak defnedecek derecede vahşi bir ka]b kasavetinde bu
lunduğu halde, gelir bir saat Resulullah'la görüşür, sonra...
Sahabelerin bir saatlik amelleri, başkasının bir ömürlük amelinden daha
efdal olduğu ...
? 30 »0 0 3o. o o e, s { • o
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Bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmünde olduğu...
Ahirzamanda beni görmeden iman edenler daha makbul olduğu...
Dünya muhabbeti, bütün hataların başıdır ...
Tarik-i Nakşibendi hakkında o tarikatın kahramanlarından ve
imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler, demişler ki ...
.•Cz'ag U 03 dl,361@81.3 6C.1 ('8S
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122 Cennet'te sen bir taşa desen gel, gelir ...
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124
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Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek olduğu halde, umumun
damı Arş-ı A'zamdır. 3->J{A,J zSJIUz

, ,
Huriler yetmiş hulleyi üst üste giydikleri halde ...
Ehl-i Cennet'in ekl ve şürbünden sonra kazuratları olnuyacağı ...
Bazı ehl-i Cennet'e beşyüz senelik bir mülk verileceği ...
Ehl-i Cennet'in ruhları, Berzah aleminde yeşil kuşların içlerinde olacağı.
Ruhun cesed-i misalisinin var olduğu hakikatı...
Her adamın alnında rızkı yazılı olduğu ...
Acb-üz zeneb hadisi ...
İnsanın enesinin bilinmesiyle, künuz-u mah.fıye olan kainat tılsımı da
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bilinebileceği ... 4 4,6 s 4ij c,9 3°
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134 Nübüvvetin düsturlarından: .[,)le I'a, .[J
,, ,, , .,. ,,

135 Levh-i Mahfuz-u A'zam veyahut Levh-i Ezeli ...
136 Mi'racın birkaç saatlik müddeti, binler seneyi ihtiva eylediği ...
137 Ehl-i Cennet mahşer yerinden Cennet bağlarına kısa bir zamanda uça

cakları.
138 Mecret-üs sema hakkındaki hadis ...
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89 U3s0[,1 1C'3
140 Kütüb-ü sabıkada Peygamberimiz hakkında gelen beşaretler .
141 Bi'setten evvel meşhur kahinlerden Şık ve Satih'in hikayeleri .
142 Veladet-i Nebeviye gecesinde, Ka'bedeki sanemlerin yüzüstü düşmeleri ...
143 Aynı gecede İran Padişahı Kisra'nın meşhur sarayı inşikak etmesi ...
144 Kainat Nur-u Muhammedi (A.S.M.) çekirdeğinden halk olunduğu

hakkındaki hadisler ...
145 Yerdeki tesbihat ve tahmidat, Sidret-ül Münteha'daki Cennet-ül

Me'vada meyveler halini aldıkları ...
146 Başta namaz olarak İslamiyet'in esaslarını, Mi'rac gecesinde Hz. Pey

gamber'in insanlara hediye getirdiği ...
147 Şakk-ı Kamer Mu'cizesi ayet ve hadislerle ...
148 Şakk-ı Kamer hadisesinde Kureyş müşrikleri: "Eğer sair taraflardaki

kervanlar da görmüşse doğrudur" demeleri ...
149 Ümmet-i Muhammediye'nin dalalet üzerinde toplanması mümkün

değildir ...
150 Haşrin umuma imanı farz olan kısımları ...
151 "Vedud" ismine mazhar olan muhakkikin-i evliya; "Bütün kainatın

mayesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı, muhabbetledir. Bütün
mevcudattaki incizab ve cezbe ve cazibe kanunları, muhabbettendir."
demişler ...

152 Cennet'te bir dakika rü'yet-i İlahi herşeyden üstün olduğu ...
153 Hadislerde dünyanın tel'in edildiği ...
1'.°.'3 1 • 'M154 wul", yas)), «ul3ru

"
1ss 4 ,33.31

1s6 G'JI6I,3 GU6, 30 03S4(g1
, ,

157 Dünyanın iki güzel yüzünü sevmenin mergub olduğu ...
1ss S31yatau)1,AIS8 4Us @5L ,S8011
159 Lezzetli bir ni'meti insan yese, eğer şükretse o ni'met uhrevi bir Cennet

meyvesi olacağı ...
160 Cennet tenasül yeri olmadığından, çocuk sevip okşama hususu yoktur

zannedilirdi ...
161 Letaif-i Cennet, cilve-i esmanın temessülatıdır...
162 Dünyadaki insanın hissiyat çekirdekleri, Cennet'te ona layık şekilde

inkişaf edecekleri ...
163 Rü'yet-i Cemal-i İlahi müjdeleri hakkında...
164 Cennet'te ehl-i Cennet'in rü'yetten sonra hüsün ve cemalleri o kadar gü

zelleşir ki, döndüklerinde hanımları onları zor tanıyacağı ...
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Veysel Karani'nin .. .yJUJI 5T, {JI U13 ", &3l _"4JI münacatı...
"Oniki seyyare yıldız mes'elesi ve me'hazi. ..+ U7U27

, ,

Hazret-i İsa'nın nüzul edip Peygamberimizin şeriatıyla amel edeceği ...
t" 5'+-J!. ıJ"'

Gt"8Us tTU315 3
•.

MEKTUBAT'IN ZA İD HADİSLERİ
"Hızır Aleyhisselam hayattadır." Bunun ispatı ...
İdris ve Isa Aleyhimesselamların hayatları ...
Şehidler, ölümdeki firak acısını hissetmiyorlar...
Ölüm tebdil-i mekandır...
Cehennem, yerin altındadır ...
Cehennem ikidir, suğra ve kübra ...
Yerin altındaki Cehennem'in ateşi ikiyüz bin derece-i harareti cami'
olduğu...
»«S, e • « e

Ahiretteki Cehennem dünyamızla alakadardır.. ve "ec u°
Mu'tezilelerin, "Cehennem sonradan halkedilecektir" olan gabavetli hü
kümlerine karşı. ..
Salahat niyetiyle sana verilen bir malı, salih olmazsan kabul etmek ha-
ramdır ...
Tevekkül ve kanaat tükenmez bir hazinedir ...
At ve gemi gibi bineklere binildiği zaman kıraatı sünnet olan

UV GU,... U _?v» u u
Yıldızlar, melaike elinde lüks lambalan gibi hareket ettikleri .
Melekler hem zemin yüzünü, hem de Cennet'i temaşa ederler .
363y 313 63U3 Gc3 [ 15, 6U

, ,
Resul-i Ekrem'in birçok kadınla evlenmesinin hikmetleri ...
Peygamber'in (A.S.M.) manevi evladı ve hizmetkarı olan Zeyd (R.A.)
izzetli zevcesini kendine denk bulmadığı için tatlik etmesi. ..
İmam-ı Rabbani Yusuf Aleyhisselam'ın cemali için, "Onun güzellikleri
mehasin-i uhreviyedir" demesi ...
Sekiz Ism-i A'zamın bir sahife-i nuraniyesi olan güneş .. ve ''Hey aşık
efendi" hitabının aslı ...
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Şam Kıt'ası bir çekirdek gibi haşir meydanına bir mebde' teşkil edeceği ...
784,1341GM@3 SCa109 ,,71U,3 8(U(3.5

, ,

Hazret-i Ömer minber üstünde ikon: J9JI J8JI a,U U dediği
mes'ele.
Hazret-i Yakub'dan sorulmuş olan: "Neden Mısır'dan çıkan Yusufun
gömleğinin kokusunu işittin de ... "
,±.4 3813G 6

,

+s1 '+« A fi ha 'JG±K5GG'~r J ıJ-' - • .JY * ~ -' u . ..r"' .J
" asU U28E33Y«TBJI3E«311.-$ z5CM. ,

Deccal'ı ancak Hazret-i İsa öldürebilir...
Süfyan namında bir şahıs, ahirzamanda İslam Şeriatının tahribine
çalışacağı ve ona karşı Al-i Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat
ona karşı koyacağı ...
Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i İsa'nın nüzul edeceğini, Kadir-i Külli
Şeyin va'dine binaen bildirmiştir...
Deccal'ın yalancı bir cenneti ve cehennemi bulunacağı ...
Yeryüzünde "Allah Allah" diyenler bulundukça kıyamet kopmaz...
Kıyametin kopacağı anda mü'minlerin ruhlannın bir parça evvel kabze
dileceği ...
5.. o W " • o • f s
4da3 I Ul +ue+ d5 ve kıyamet hadisesinden ervah-ı bakiyenin mütees-

.,,. , - ••

sir olacağı ...
Mevcudat-ı ilmiyeye (yani ilimde mevcut şeylere) "A'yan-ı Sabite" tabir
edilmiş olması. ..
su .Ce(U

,
Gayr-ı meşru bir muhabbetin cezası ve neticesi, merhametsiz bir adavet
olduğu ...
Mü'minlerin kabl-el büluğ vefat eden çocukları, Cennet'te ebedi çocuk
kalacaklar ...
3,831

Derece-i şuhud, iman-ı bil-gayb derecesinden çok aşağı olduğu ...

ONDOKUZUNCU MEKTUB RİSALESİ
Ondokuzuncu Mektub'da 335 tane kadar hadis, haber ve eser bu

lunduğundan, bunların fihristede tek-tek herbirisi için bir satır ayırmak uzun
olacağından, mühim bazılarım ve farklı bölümlerin yerlerini vererek geçeceğiz:

212 Hadisleri bil-mana ile nakletmenin caiz olduğu ve hatta zaruri olduğu
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hakkında ittifak eden Sahabelerin isimleri ve kitap me'hazleri ...
214 Resul-i Ekrem'in simasını, Abdullah bin Selam'ın görür görmez onun

Peygamberliğini kabul etmesi ...
219 Büyük muhaddis1erin sarraf gibi hadisin cevherini hemen tanıdıkları ...
223 Her asır, ahirzamanda gelecek Mehd.i'nin bazı evsafını haiz, Al-i Beyt'ten

bir çeşit mehdileri bulmuş oldukları. ..
230 Resul-i Ekrem (A.S.M.) Mi'rac gecesinde Cebrail'i arkada bırakarak Ref

refe binip ilerlediği ...
238 Hazret-i Hüseyn'in Tff; yani Kerbela'da katledileceği hakkındaki riva

yetler ...
240 Resul-i Ekrem Hazret-i Ali'nin hilafetini önce arzu etmiş, fakat ona ga

ibden bildirilmiş ki; murad-ı İlahi başkadır...
242 Yetmişüç fırka hadisi ve bunların içinde tek bir cemaat ehl-i necat

olacağı ...
250 Halifelik kendisinden sonra otuz sene olacağı ve ondan sonra padişahlık

şekline gireceği ...
263 İstanbul'un fethedileceği hakkındaki sahih hadislerin me'hazleri ...
268 Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Ali'ye demiş: "İsa Aleyhisselam gibi iki

kısım insanlar sende helakete gider." İla ahir...
276 Meşhur Süraka'ya demiş ki: "Sen Kisra'nın bileziklerini taktığın zaman

keyfin yerine gelecek mi?" olan hadisleri ...
281 Utbe bin Ebi Leheb hakkında: "Onu Allah'ın bir iti yiyecektir" hadisi ...
297 Buradan itibaren bereket-i taam mu'cizeleridir...
298 Celaleddin-i Suyuti'nin Peygamber'le (A.S.M.) yakaza halinde yetmiş

kere görüştüğü ...
314 Buradan itibaren su ile alakadar mu'cizelerdir...
322 Peygamber (A.S.M.) küçüklüğünde, amcasıyla Arafa Mevkiine geldikle

rinde, amcasının susaması üzerine yere ayağını vurup Allah'ın izniyle
suyun çıkması hadisesi...

325 Ağaçlarla alakadar mu'cizeler...
335 Ağaç mu'cizesi hakkında Hazret-i Ali'den mühim bir rivayet ...
336 Ciz'-un nahl (kuru kütük) ınu'cizesi hakkında ...
337 Cemadat, taş ve dağlarla alakalı mu'cizeler...
344 Hazret-i Abbas ve dört oğlu için yaptığı dua ve kapı ve duvarların amin

demesi ...
346 Resul-i Ekrem (A.S.M.)'ın hicretin ilk gecesinde Sebir Dağı'na çıkması ve

bu dağın: "Ya Rcsulallah benden. ininiz korkuyorum, belki benim üs
tümde sizi vururlar..." ilh...
Mühim iki mevzu: Resulullah'ın (A.S.M.) hicreti hadisesinde, bütün siyer
kitabları Gar-ı Hira yerine Gar-ı Sevr diye yazmaları ve bu mes'elenin
izahı. ..

350 Taş ve cemadat mu'cizelerinin mücerred misalleri ...
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351 Hayber Fethi gününde bir keçinin kolunu zehirleyip Peygamber'e gönde-
ren yahudi kadını ...

358 Hastalar ve yaralıların şifa bulmalan hakkındaki kısmın başı. ..
359 Katade bin Nu'man'ın torununun meşhur şiiri ...
367 Hazret-i Ali'ye, bir hastalığı sırasında duası ve ayağı ile dürtmesi hadi

sesı. ..
376 Hazret-i Tavus-u Yemeni'nin kat'i hükmü ve ihbarı ki; Resul-i Ekrem'e

ne kadar hasta ve mecnun gelmişse mutlaka şifa bulmuştur...
377 Resul-i Ekrem'in yağmur ile alakalı duaları ...
378 Nübüvvetten evvel Peygamber'in ceddi Abdulmüttalib onun yüzü suyu

hürmetine yağmur duasına giderdi ...
384 Hazret-i İbn-i Abbas, Peygamberimizin onun hakkındaki duasının eseri

olarak, çok küçük iken Hazret-i Ömer onu büyük Sahabelerin meclisine
almış olduğu...

391 Meşhur şair Nabiga'nın şiiri ve Hz.Peygamber'in ona duası. ..
401 Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) sol eliyle yemek yiyen bir adama bedduası. ..

Bu adam, Peygamber'in ona nasihatı sırasında müstehzi bir tavır al
masından ötürü Peygamber'in bedduasına mazhar olduğu...

405 Suların ve kuyuların Hz.Peygamber'in duasıyla veya ağız suyunu ona
bırakmasıyla tatlılaşarak güzel rayiha vermeleri mu'cizeleri...

410 Kısır ve sütsüz keçiler, onun duasıyla ve elinin meshiyle süt vermeleri
hadiseleri...

413 Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) duası veya elinin temas ettiği bazı zatlarda gö
rülen acib ve garib durumlar...

419 Hayvanat, ölüler, cinler ve melaikelerle alakadar mu'cizeler...
422 Kurt hadisesi, bir çok tarik ve rivayetlerle gelmiş olduğu hakkında

hadisler...
424 Deve hadisesi ve Hz.Peygamber'le bir kaç devenin konuşmalarını kayde

den me'hazler ve hadisler...
429 Hz.Peygamber'in hizmetkar Sefine'nin (R.A.) Yemen'e Hz.Peygamber'in

emriyle yaptığı seferinde, bir aslanla hikayesi...
432 Cenaze, cin ve melaikelerin mu'cizeleri hakkında...
441 Hazret-i Hamza'nın Hz.Peygamber'den Cebrail'i göstermesini istemesi

ve ona gösterilmesi ...
444 Hame ismindeki yaşlı bir cinninin gelip Peygamber'e iman etmesi ve

uzun hikayesi...
445 Hz.Peygamber'in Allah tarafından muhafazasıyla alakadar mu'cizeler...
459 Hz.Peygamber'in hayatında ehl-i kitap alimlerinden bazıları onun ev

safını kitaplarında görerek müslüman olmuş ve olmamış olanların isim
leri ...

470 Carud İbn-il Ula'nın Hz.Peygamber hakkında meşhur bir şiiri...
471 Kütüb-ü Sabıka'daki ayetler...
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Eski kitaplardan türkçeye tercüme edilmiş bazı ayetler...
Meşhur Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde, Şem'un Safa Türbesi'nin
yanında bir ceylan derisi üstünde gördüğü ayet...
Fetret devri olan bi'setten evvel, Hz.Peygamber'in geleceğini bildiren
bazı arif-i billah veya kahinlerin ihbarlan...
Resul-i Ekrem'in cedlerinden olan Ka'b bin Lüey'in sarih şekilde
Hz.Peygaınber'i haber veren şiirinin tamamı ...
Bazı kahinlerin Peygamber'in geleceğini bildiren şiir ve sözleri ...
Bazı hatiflerin garib sözleri ...
Şecaat kahramanı Hazret-i Ali mükerreren diyordu ki: "Harb
dehşetlenip kızıştığı zaman, biz Peygamber'in arkasına iltica ediyorduk."
Mi'rac gecesi sabahında, Mi'racını Kureyş'e söylediği zaman onlar tekzib
ettiler.. ve bize Beyt-ül Makdis'in alametlerini söyle ...
"Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmiyecek." (İmam-ı Ali)
Yerdeyken Arş-ı A'zamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden
Gavs-ı A'zam...
Amca ve hala peder hükmünde.. teyze ve dayı ana hükmündedir...
Valide hayatım evladına feda eder...
.'2-U18C'aG@3G6E8U&A19
5I* 1+ '6J1

s-c>,. -• C° • 2* 91<tol, sl c»o 1u
Üç günden fazla mü'min mü'mine küsüp, konuşmayı kesemez...
Kabe hürmetinde olan iman...
Halıkınız bir, Ma'budunuz bir, Razıkınız bir...
Dostun dostu dosttur...
G,UC7MI,5SLUIS> [85 1U '2 (5 220ya,

e e $

Hasmını rnağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et...
U,C11,4ES LASIUF {5 4US "I2[S 82 0~1 3

.«.,
G5 [SI3334.3318G41 ,75913331 1.31.61

,, ,, ., ,

İki cihanın rahat ve selametini, iki harf tefsir eder: Mürüvvet ve sulh ...
4,'108$1, , ,

Bir vakit İmam-ı Ali (R.A.) bir kafiri yere atmış ...
Ahirzamanda Süfyan ve Deccal gibi eşhas-ı müdhişe-i muzırralar,
İslamın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederler...
......••' yb' 33\2s dhsa.b L • • • • 1. - u se u.. U*

«

R.N.K.Kaynakları F.: 22
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Tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet vardır. Cenab-ı Hak, Hakim ismi
muktezası olarak vücud-u eşyada bir tertib vaz'etmiş ...
Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru
olduğun...
Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsaydı kerahet edip
danlacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir ... ilh.
Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi, o vakit 'U-al ,Jy U ~al["{1I
demeli ...
Ateş nasıl odunu yer bitirir; gıybet dahi a'mal-i salihayı yer bitirir ...
Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir ...
·s'es1 s_y2 U*y& y*ye
«

Cenab-ı Hak bir kulunu severse dünyayı ona küstürür...
Duanın kabul vakitleri .. ve namazların bilhassa sabah namazından
sonra duanın kabul vakitleri olduğu...
Gıyaben mü'min kardeşine dua etmek, kabulün şartlarındandır ...
Hadiste ve Kur'anda gelen me'sur duaların örnekleri ...

•• , .65 • - 5,Kur'anda me'sur dualardan birisi olan: ... 2.»Ll ,i tl U
' Ga""nG* C-

"Hazret-i Peygamber, nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi?" suali ve
"Hazret-i İbrahim'in bakiye-i dini ile ibadet ederdi" olan cevabın
me'hazleri ...
Şer'an ehl-i iman, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ı gayet
derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiç bir şey'inden nefret etmemek
ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan ...
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, ümmetinin ömr-ü galibi olan
63'te vefat etmesi ...
• , ''. ,;, ,o,~,,,!,,,-~,~,,,:, ,o - -~, ,, ,._< la af; .< • i5 Li~ . . .® %' 3 U°..

~e«"

·U47us "5 "sÜ,a5, a1U)IgUG
, , , ,,, .,,.

{yU, 0U0915> 5G eti,4'1, , ,.. ,,,., ,

Dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir ...
Mesela: Birisi kendine bir erkek evlad ister. Cenab-ı Hak, Hz. Meryem
gibi bir kız evladını veriyor. ilh .
Eğer ne hahi dad, ne dadi hah Bir hadisin Farsça meali ...
Cennet'ten getirilen burak .. ve alem-i bekanın hayvanatı ve mahlükatı ...
U1ül-azm Peygamberler ...
İlm-i usul ve fenn-i mantıkça Sebr u Taksim kaidesi...
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Bütün dünyayı susturdunuz, müdhiş tehacümatı defettiniz. Ta
il.a"»S,] ,araG ayetine güzel bir masadak oldunuz...

14-91y,,SA1C37,821361 61
Nefsini beğenen ve itimad eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahti
yardır ...
'1LS1115 (s5G1 1,4

*

İnsanın şahsı ve filemi her zaman teceddüd ettikleri ...
»o • 58 { s

Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamları . . . ~_,..l.-4 J)ajl J5 yahut

Sa'di-i Şirazr'nin ... •Is.c'J demişler...
, ,

OKSU21.5 cet F"Sır ct&ti G(3Ns* U° u .. », , ,

Sure-i İhlas'ı arefe gününde bin kere okumanın güzel bir İslami adet
olduğu..
<'Gs y6{ 3UCe "si ,U01,68U 3
'135ugj,3,eJ,354,36
Kur'anla tefe'ül caiz değil. ..
Mevtin küçük kardeşi olan nevm...
Nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü, uykuda rüya-i sadıkada tezahür
ettiği ...
Rüya üç nevi olduğu ve bunun izahı...
Resul-i Ekrem'in vahyin başlangıcında gördüğü rüyalar, sabahın inkişafı
gibi zahir, açık ve doğru idi ...
Musa Aleybisselam, Hazret-i Azrail'in gözüne tokat vurmuş .. ilh.
Kabz-ı ervaha müek.kel Azrail Aleybisselam'ın bir çok yardımcıları bu
lunduğu.. ve salih kulların ruhlarını kabzeden başka, şakı ve facirlerin
ruhlarını kabzeden yine başka olduğu...
341s,G( C,,1 U,0G 21sJ1,6831

., , .,, , , ,
''Tevhid-i kıble et! .. '' (İmam-ı Rabbani)
-u-,1 r - ite_ We s* )) z'.,. .,, , , ,,.. .,

' "13' ± (a7 AU3•,. , ~ ,, , , .,
Fetret zamanında Resul-i Ekrem'in ecdadı herhangi bir din ile mütedey
yin olup olmadıkları hakikatmın izahı ...
Halid bin Sinan ve Hanzele namındaki iki Peygamberin geldikleri
hakkında...
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RiSALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

Hz.Peygamber'in ecdadından Ka'b bin Lüey'in meşhur şiiri ...
Resul-i Ekrem'in amucası Ebu Talib'in imam hakkında bir izah ve onun
Peygamber'e karşı şahsi şefkati, himayeti ve muhabbeti ziya'a gitme
yeceği ..
Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazine olduğu ve her asır onun mana
larından tamamlayıcı hisselerini aldıkları ...
-J4> u6, 3MI331 s3 (

3 ". e e « e ,

.3648 E3163 01
•s

• y s0,,5 150» [5, 85> tay (8
e« s e

Mesail-i şeriattan bir kısmına taabbüdi, bir kısmına da ma'kul-ül mana
diye tabir edildiği ...
Ramazan-ı şerifte Kur'anın herbir harfinin on değil bin ve cumalarında
daha ziyade sevabı olduğu...
Ramazanda oruç ile bir nevi ruh vaziyetine girerek, Samediyyete bir
çeşit ayinedarlık olduğu...
Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün bir ilacı,
oruçtur...
Hadisin rivayetlerinde Cenab-ı Hak, nefse demiş: "Ben neyim, sen ne
sin?" Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin."
Teveccüh-ti rahmet varsa, insanların teveccühü aranılmaz. Ancak o da o
rahmetin teveccühünün in'ikası olsa makbuldür...
J.ı ' ~-, ,::,-= 0:;:Jı -::., r · ı ~;;,1 • • dv· • de 1.47
3! - °

Ülema-i sü' hakkında hadislerdeki azim tehdit ...
İmam.ı A'zamın sair imamlara muhalif olarak, namazda Fatiha'nın ter
cümesine cevazı ...
Farisi lisanının Cennet lisanından olacağı ...
Müçtehid imamların oniki tanesi ...

"3;"S3 45" 58
436,31U
"Uy ,Uca1D [-6I[8U>"Us
Türk unsurunda kabil-i iltiyam olmayacak şekilde bir inşikakın
çıkacağı ...
Ahirzamanda Hazret-i Mehdi'nin geleceği ve fesada girmiş alemi ıslah
edeceği ...
Hazret-i Mehdi'nin has ordusunun Seyyidler cemaatından olacağı. ..
"Kevser" kelimesi kudsi, cami', külli ve nurani' bir kelime olduğu için, lü
gat manası "hayr-ı kesir" olduğu ...
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643

644
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İlk nazil olan ayetler, Alak Suresi'nin başından "Eraeyte"ye kadar
olduğu...
"İza Cae" Suresi nazil olduğu zaman, diğer sahabelerin sevinçlerine mu
kabil Hazret-i Ebubekir ve Hazret-i Abbas'ın ağladıkları. ..
Kur'an-1 Hakim'in ayetlerinin 6666 olduğu...
Adem (A.S.)'dan kıyamete kadar dünyanın ömrü 7000 sene olduğu riva
yeti ...
Bazan bela nazil olur, karşısına sadaka çıkar ...

••(b.U18G "/$Is" 3510,3]E3U. TI
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LEM'ALARIN ZAİD OLANHADİSLERİ
5GU ..IIL C. ..TI_,> ..."{14,3 .. .O3GU' 331S1215

««a a •"

,AI15I,UU 9113 5, 0,6 5
Yunus Aleyhisselam'ın denize atılıp bir büyük balığın onu yutması hika
yesı ...
Hazret-i Yunus'un balığın karnında yaptığı münacatının en mühim bir
münacat olduğu...

5. :, • •Hazret-i Eyyub Aleyhisselam'ın münacatı olan ,e!l ,"* l
.,. .,., ,,

J,o e « Q.

y>lI «>yl .l hem mücerreb, hem de te'sirli olduğu...
Hazret-i Eyyub'un hastalığı ve vücuduna kurtların düştüğü ...
Günahlar kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra nur-u imanı çıkarın
caya kadar katılaştırdığı. ..
Hayat, musibetler ve hastalıklarla tasaffi edip kemal ve kuvvet
bulduğu ...
EaG, 3801• J6 [sF» .A (GJ1

•, ,

Dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet olmadıkları...
Çoban başkasının tarlasına tecavüz eden koyunlarını attığı taşla dön
dürdüğü gibi, musibetler ve hastalıklar da mü'min kullar için Allah ta
rafından öyledirler...
Çok musibetler var ki; İlahi birer ihtar ve birer ikaz veya keffaret-üz zü
nCıb oldukları ...
Ermiş ağacı silkmekJe meyveleri düştüğü gibi, hastanın titrcmosinden
de günahların öyle döküldüğü .
Her zamanın bir hükmü var .
·UI25i TUG uc3 U U. ... ..

Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz... ilh.
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RISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Mahşerin dehşetinden hatta enbiya dahi "Nefsi, Nefsi" dedikleri zaman,
Resul-i Ekrem (A.S.M.) "Ümmeti, ümmeti" diyeceği ...
Resul-i Ekrem (A.S.M.) dünyaya yeni geldiği zaman, ehl-i keşfin tasdi
kiyle annesi onun münacatından "Ümmeti, ümmeti" işitmiş ...
Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Hasan'ı kemal-i şefkatinden kucağına
alarak başından öptüğü...
Hem Hazret-i Hüseyin'e karşı göstermiş oldukları fevkalade ehemmi
yet...
Zat-1 Ahmediyye Aleyhissalatü Vesselam'ın gayb-aşina kalbiyle Asr-ı Sa
adet'ten ebed tarafına olan haşir meydanını temaşa ettiği ...
"_ 5s".31 SI ayeti, A1-i Beyte meveddeti emrettiği...

, ,

Size iki şey bırakıyorum, onlara temessük etseniz necat bulursunuz ...
Al-i Beyt'ten vazife-i risalet noktasından muradı, sünnet-i seniyye
olduğu...
Hazret-i Ali (R.A.) kendi ikrarı ile ve aynca yirmi seneden ziyade üç hali
feye tabi olup kalınası ...
Her bir Nehinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin neslidir...
3s3",38,µ131

"Hazret-i Ali'nin Şiası hakkında gelen Peygamber'in medihleri, Ehl-i
Sünnete aittir...
<w- ILG".02» 6*'

Bir harb dahisi olan Halid Bin Velid ile siyaset dahisi Amr Bin El-As gibi
zatlar, kendiliğinden gelip müslüman oldukları ...
Dört Halifenin ayrı ve mümtaz olan has sıfatları
il ...4 {s6, ,, as. ayetinde işari olarak gösterildiği...
Zeynelabidin Hazretlerinin yirmi dört saat içinde bin rekat namaz
kıldığı ve kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını kılan Tavus-u
Yemeni ...

"e s}$8, • o s

Eski kitablarda Peygamberimiz hakkındaUis az•l3 u. U* ' as «e,
• e

ayetleri var ...
Hazret-i İsa (A.S.) İncil'in bir yerinde demiş: Ben gidiyorum, ta alemin
reisi gelsin ...
~LAII ~ kelimesiyle Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi seçkin taba-.. ,
kaya işaret ettiği ...

e , • • « • g684 lJlJleyILl

685 Gavs-ı Geylani, Hz.Peygamber'in ayağını keneli omuzunda gördüğü için,
o da ayağını evliyaların omuzuna bırakıyor ...
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Evliyayı inkar eden Vehhabilerin en müfritleri dahi Abdülkadir-i Gey
lani'yi inkar edemedikleri ...
'\2- + ••••4} b •• -3 us'72, ,

•}U UYÜU3IUF {»4 "LA8, fu 066 s
e* "" .,. ,,,. ,,,.

G> G33 tS 1s"U U z'Si uy U., 211G4
, e e .,,, ,,,. .,,, , ,,,.

ve müceddidler mes'elesi ...
46$1085,G 586(010,13 12064 4,6 Us(J1 0,3 GD

, .,,, ,,, .,,, .,,,. ,,,.,,,. ,

,F '06 ,, 9 c1ln
sy133U'K. Z
,,, .,. ,,,. ,,,. .,.

~
I ... ,,,~, ,,, ~:.ı.:L'' ~l~l~~I'.,*_)3*3 y - 3~ u:>, ,,, , .,, ,,.

+es1l 3118 "51 sus .3> yy3..s
f e «e, e

Sünnet-i Seniyyenin mertebeleri ve farzlar, vacibler, sünnet ve müste
bablar gibi kısımlara ayrıldığı ...
G,ad1506,33 U51,9) 553118,"s, ,,. ,,.,,,. ,,,. .,,.

uy3E 'U3-. c,,,. ,,,. , ,,,.

Sahih rivayet ile Hazret-i Aişe, Hz.Peygamber'i ta'rif ettiği zaman: Onun
" 23 *242ahlakı Kur'andır. ,:ıl_.,iıl ,üJ.;.

Kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Abmed-i Bedevi'nin (K.S.) harikulade
halleri ...
Küremize benziyen, zihayatların makarrı olmuş semavi yedi kürenin
daha bulunabilme ihtimali ...
Kur'anda kıraat-ı seb'a, vücuh-u seb'a ilh ...
İnsanda kalbinin bir yerinde, şeytani ve meleki birer lümme bul un
duğu ...
Cehennem ceza-i amel, Cennet ise fazl-ı İlahi i]e olduğu ...
Hamele-i Arş ve semavat meleklerinin birinin ismi Nesir, diğerinin ismi
Scvr olduğu ...
Hamsc-i .AJ-i Aba hakkındaki hadisler ...
lmam-ı Şafii gibi çok büyük müçtehidler, Besmele hem Kur'andandır,
hem de yüzondört defa nAzil olmuştur demişler ...
Ecel-i Muallak, EceJ-i Mübrem ve Ecel-i Müsemma mes'elelori ...
Resu1-i Ekrem'in (A.S.M.) mübarek sakalından düşen saçların taneleri
mahduttur ...
Zülyezen gibi "Za" kelimesi, Zülkarncyn1in isminin başında bulun
masıyla; Yemen padişahlarından birisi olduğu...
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RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

U,l s U "e, ayetinde sadece ceninin erkeklik ve dişilik cihetine
bakıyor değil ...
İnsanla bu dünyanın harabiyyetinden sonra beraber refakat etmiyen
şeylere kalbini bağlamamak lazım olduğu ...
İnsan kıyametin kopacağından korkar, sanki o vakte kadar yaşaya
cakmış gibi ...
Aynaya bakıldığı zaman okunması müstehab dua ve izahı ...
İki şahid, Ramazan hilalini görse, bunun karşısında binlerce insan onu
görmediğini dava etse, hüküm iki şahidin sözüne göredir ...
Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kafir, zimmi olsa veya müsalaha etse
hayat hakkı var...
Fasıkn şehadeti merduttur. Çünki haindir ...
Kabir bu dar-ı faniden ebedi bir ayrılıkla ebed-ül abad yolunda kurulmuş
birinci konak ve ilk kapıdır ...
43 si[e

., $

Şeytan, Hazret-i İsa'ya demiş ki: Her şey kaderle oluyorsa kendini bu
yüksek yerden at ...
,1368 ,5,$s U23u"*
Hadiste vardır ki: .. .S"LGJI SI3,,JGI 8, SyJUJ1 SI"CJIGAG

., , .,
Medar-ı necat ve halas, ancak ihlas olduğu...
j4ta3565, 08_Alt3E.13
Hazret-i Abdülkadir-i Geylani pişmiş tavuğa "Kum biiznillah" demesiyle
tavuğun dirildiği ...
193- 0,65 5

°Rızık ikidir. Biri hakiki, biri de mecazi ...
6,38,31 $,,,71134

., , ,

İktisad, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna dair Hatem-i Tai'den bir
hikaye ...
İktisad, Hz.Peygamber'in yüksek ahlakından ve kainat nizamının
medarlanndan olduğu ...
Abadile-i Seb'a-i Meşhure, yani sahabeler içerisinde yedi tane meşhur
Abdullah'ların isimleri ...
imam-1 A'zam demiş: .3[I ",iS Us ,Js)I,> C3f".I S

, .,,. ., , , .,,.

Çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerinin verdiği hırsla fakirleşmeleri ve
çok aptal ve iktidarsızların fıtri kanaatları ile zenginleşmeleri. ..

&k33988
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734 İbn-i Sina tıp noktasında: Is]3 S, 1{'s[ [s ayetini şöyle tefsir
"

etmis: ...GU5 35°3I,5 U1J18.,
"
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735 Sahabelerin "isar" hasletlerinin Kur'anın senasına mazhar olduğu ...
736 Sahabelerin adedi...
737 ,55341[
738 Ahirzamanda İsevilerin hakiki dindarları, ehl-i Kur'anla ittifak edecek

leri ...
739 Bazı Peygamberler gelmiş ki, mahdut birkaç kişiden başka ittiba' eden

ler olmamış ...
740 Hayırlı mühim işlerin büyükmanileri olduğu...
741 Ölüm gelse bir ruhu alır. Hakiki kardeşlik ve nza-i İlahi yolunda uhuv

vet akdetmiş olanlann birisi ölse, diğer ruhları sağlam kaldığı ...
742 (11.633 1331
743 Uhrevi ameller ve sevablar bölünmeyeceği gibi, herkesin defter-i

a'maline umumu kadar in'ikas edeceği ...
744 .JG US',3..6cJ.Gy <UEJIG {,
745
746
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Hakiki imanlı fazilet, insanlığın fıtratında mevcut olduğu ...
Karı ve kocanın birbirine küfüv olmalarının en mühimmi, diyanet tarafı
olduğu...
Ne mutlu o kadın ve kocaya ki, birbirlerinin diyanetlerini taklid eder
ler ...
" 1 ra'rayı'13y58"yl U l u ..U3«°·us. 3 »,, .,; ,,,,,. .,,,.

Ahirzaman fitnesinin en dehşetlisi, kadınlar taifesi olduğu...
Hastalıkla geçen bir ömür, şekva etmemek şartıyla ibadet olduğu ...
G»GU~tU"EICtS LSI. J"-1 -,
Hastalık, sabun gibi günahlann kirlerini yıkar temizler ...
Müttaki bir mü'min hastalığı sebebiyle yapamadığı daimi virdlerinin se
vabım yine alır ...
Bir mü'minin gözüne perde çeki]se ve o şekilde ölse, ehl-i kuburdan zi
yade o nur alemini temaşa edeceği ...
csG's.051*C3150 C$eW..ı- ..ı- _J r-' -· .ı.J", , ,

Hastalıkların bir kısmı var ki, ölüme sebebiyet verirse, manevi şehidlik
mertebesini kazandırdığı ...
Hastaların halini sormak, fakat onu sıkmamak şartıyla sünnettir ...
Hadisin emri, hastanın duasını alınız, duaları makbuldür...
Musibette kendinden daha ziyade musibetliye ve ni'mette kendinden
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daha noksaniyetliye bakmak...
Gurbette ve kimsesizlik içinde hastalanıp vefat eden mü'minlerin çok
büyük mükafatları olacağı ...
36 .6$,.
Hali dağlar ve boş sahralar, Allah'ın ibadı olan mahluklarla dolu
olduğu...
Firak ve ayrılık, insan için en çok yandıran şey olduğu...
Hadiste var ki, her sabah bir melaike bağrıyor. «[SU 1EG o,1 1,

, , ,., , .,,,,.

Hadiste, altmış-yetmiş yaşlarında ihtiyar bir mü'min dua için elini
kaldırdığı zaman, Allah'ın rahmeti onu boş döndürmeye hicab ettiği ...
'8G3 Lus""-1) - 2%,
Hazret-i Ali halife olduğu zamanda, bir yahudi ile beraber muhakeme
olduğu ...
Dünyada dinsiz bir milletin yaşayamıyacağı .
Mazi zannedilen zaman, asıl istikbal o olduğu .
Hazret-i Ali için Seyyid-ül Arab tabiri ...
'g c~iz.G 0Ng:.s 3

,. .. .,
Sineklerin tacizine karşı Musa'nın (A.S.) şikayeti ve Allah tarafından
ona gelen cevab ...
-03170sM$,0

,.
3 , % • e •

J.) J.) ,:r manası: Başkasının kapısını kötü niyetle çalan adamın, aynı
şekilde onun kapısı da çalınacaktır...
Uyku üç nevidir: Gayltile, Feylule ve Kaylule ...
Fecirden sonra vakt-i kerahet bitinceye kadarki zamanda uyku, rızkın
noksaniyet ve bereketsizliğine sebeb olduğu .
Kaylule uykusunun tarifi ve sünnet olduğu .
Müslüman kardeşine her halde yardım etmek lazım olduğu.
Birbirinizi tenkid etmeyiniz.. ve demeyiniz ki, sen böyle yapmasaydın bu
böyle olmazdı. ..
+G533 .c u
"«" e·...f@La1e. 1leuz ' 035 5d

*

Bayramlarda gaflet istila edip gayr-i meşru' daireye sapmamak için zik
rullaha ve şükre büyük tergibatlar olduğu ...
Semavatın üstünde Cennet'in bulunduğu ve bazı Peygamberler ve bir
kısım evliyalar oradan yemişler aldıkları ...
2.iste3.Ss uu 31

e « e $
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786 ol2II}. I3sa
*

786 İsm-i A'zam herkes için bir olmaz. Ayrı ayrı tezahürleri oluyor ...

ŞUALAR'IN ZAID HADİSLERİ
787 Peygamberimizin yemin ettiği vakit en çok kullandığı:

• 3a {c3ili,
,.,. .,. ~ ,,,
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788 Hadisçe "zahr-ı kalb" denilen, insanın hafızası. ..
789 Hazret-i Ali'nin Üçüncü Şua, Münacat Risalesi'nin kaynağı olan duası:

...8C.2 86»33 ,5 3,6G3> o6»uy UATaUI
*,

790 Hayvanların ahirette ruhları baki kalacağı gibi, bazı mahsus ferdlerin
hem cesedi, hem de ruhu ahirette baki kalacağı ...

791 Mi'rac gecesinde Resul-i Ekrem ile Cenab-ı Allah arasında konuşulan
"Et-Tahiyyatü" kelimeleri ...

792 Ezan ve kametten sonra okunan mervi duada, Resul-i Ekrem için isteni
len Makam-ı Mahmud ...

798 {CIA-U5UAV,CU
e e

794 6,1U9G 3,GI#1J
>

795 Kur'anın nüzulü vaktinde Resulullah'm uyku gibi bir halete dalması. ..
796 Kur'anın tilaveti vaktinde, cinn ve meleklerin onun etrafında pervane

gibi dolanmaları. ..
197 G,31G55'6 3 .4U U,e1U6 ,s
798 Hapishane medrese-i Yusufıye olduğu...
799 Bakiyat-ı salihat kelimeleri ve me'hazlcri ...
800 Herkesin lisanında gezen: Kimin için Allah var, ona herşey var...
801 Cennet, vücud alemlerinin bütün mahsulatını taşıyor. Cehennem ise ...
802 Münker ve Nekir melekleri ...
803 ''Ya Rab Cebrail, Mikail, İsrafıJ ve Azrail hürmetlerine" duası. ..
804 Kiramen Katibin veya Hafaza Melekleri ...
so5 "Es JII{43 dan ehemmiyetli bir sünnet olan iki rek'at toheccüd- ~ ,

namazı.. ve 1~1 ~L;~}~ dan bir sünnet-i müekkede olan sabah namazı
sünneti ...

ao6 G}3151'6
son 315G Sa) (SJ1(6'S C809
808 Senin ile bir tek adam hidayete geJsc, sahra dolusu kırmızı koyunlardan

sana daha hayırlıdır ...
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Bir adamın kemal-i imanı kazandığına delil, avam halkın akıllarının er
mediği için, ona "mecnun" demeleri ...
Ahirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında "Haza Kafirün"
yazılmış bulunur...
Aynı o şahıs bir su içecek, eli delinecek ...
Müslümanlar içinde bir kaç Deccal'ın geleceğine dair ...
Ğ'»1J6L,5 48M1» J+ 03 "3 183J1001, , ,. , .,,,_~

s
3 2 0 ,

816 "se Iy4~»
817 Leyle-i Kadri Ramazanın son yarısında, hususan son on günü içinde

arayınız.

BEŞİNCİ ŞUAIN ZALD HADİSLERİ
818 Cenab-ı Hak, gaybi işleri çok maslahatlar için mübhem bıraktığı ...
819 İslam Deccal'ı öldüğü vakit, İstanbul'da Dikili Taş'ta şeytan dünyaya

bağıracak...
820 Deccal o kadar kuvvetlidir, onu ancak Hazret-i İsa öldürebilir ...
821 Ahirzamanın müstebid bazı hakimleri, hususan Deccal'ın yalancı cennet

ve cehennemi bulunacağı ...
822 Ahirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyyet dava edecekleri ...
823 Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir, kimse nefsine hakim olamaz...
824 Hz.Peygamberin emriyle bütün ümmet, Deccal ve ahirzaman fitnesinden

istiaze ettikleri ...
825 Süfyan büyük bir filim olacak, illin ile dalalete düşer...
826 İslam Deccal'ı ayrıdır, kafirlerin büyük Deccal'ı yine ayrıdır...
827 Süfyan hadiseleri ve Mehdi mes'eleleri, Şam'ın etrafında ve Arabistan'da

olacağının tasviri ...
828 Ahirzaman eşhasının fevkalade iktidarlı olacakları. ..
829 Ahirzamanda bir erkek, kırk kadına nezaret eder ...
830 Hazret-i İsa gelir, Mehdi'ye namazda tabi olur...
831 Deccal'ın mühim kuvveti yahudidir...
832 Kur'anda Ye'cüc ve Me'cüc bahsi icmalen bulunduğu gibi, hadislerde de

az bir kısım tafsilat var ...
833 Hazret-i İsa Deccal'ı öldürdüğü zaman, ona karşı cesetçe çok küçük bu-

lunacağı...
834 Deccal çıktığı gün, bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer...
835 Güneşin mağribden çıkması ve tevbe kapısının kapanması. ..
836 Yerden Dabbet-ül Arz'ın zuhuru ...
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837

838
839
840

841
842
843
844

Hazret-i Isa'ya "Mesih" namı verildiği gibi, her iki Deccal'a dahi "Mesih"
ismi verilmiş ...
Her iki Deccal'ın fevkalade icraat ve iktidarlarından bahsedilmiş ...
Deccal'ın bir gözü kördür...
Bir vakit Resul-i Ekrem (A.S.M.) yahudi çocuk.lan içinde birisini Hazret-i
Ömer'e gösterdi ve "İşte Deccal" dedi ...
İslam Deccal'ı "Ve't-Tini" Suresi'nin manasını soruyormuş ...
İslam Deccal'ı Horasan tarafından zuhur edeceği ...
Hadısçe namaz, mü'minin mi'racıdır...
Bent-İsrail alimlerinden bir kısmı, Kur'anın bazı sürelerinin başların
daki harfleri cifir hesabıyla hesablayarak: "Ya Muhammed! Senin ümme
tinin müddeti azdır" demeleri ...

845

846

847

848

849

850

851

852

853

ARABİ İŞARAT-ÜL İ'CAZ VE TERCÜMESİNİN zAiD HADİSLER!
'''t11111'ur; ,«. • < (te'.usor- 5od alb Us.o ya c

,,,,, , ,,,. .,

UÇ 180 30 185 713G SC uc0ac14
Bakara ve Aı-i İmran Surelerine, "Zehraveyn" ünvanı verilmesi ...
sus51238 4181r ,
S5 "833I 3+ Us3 5

, -
Cünüb iken tırnak ve saçların kesilmesinin mekruh olması ve bedenden
ayrılan her cüz'ün yere gömülmesinin sünnet olması ...
'381 (G311135"4> "" t01(U3

,. , ., ,

33s U [G3G < 5,GC""ys t1 cet gk01- ,

EL-MESNEVİY-ÜL ARABİ VE TERCÜMELERİNİN ZAİD HADİSLERİ
8s4 (15GU)6) 343JG ',3I[,55

, ,

855 Kelb (köpek) on tane sıfat-ı hasene ile meşhur olduğu
as6 ("u SUS 180IJ1'1SIG <3)1,1,5 sCaJ

, , ,.

857

858

- ,.
Haşirde köprü bir değil, belki onda çok azim inkılablar mündemiç olduğu
için, onun köprüsü de ona göre çok garib olacağı ...

.3 ' 56 u UC3
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861 Cesed ihtiyarlanır, fakat "ene" gençleşir...
862 rP 1 ;fJ 1 ~~ ~,ı i~ '1~ J".;> '1 in bir kaç vecihle tefsir ve tahkiki

863 , lS"~ ~l ~LS')~ ~ ~_))1 ;c;. W' ı.>'_; 'J ,~ ~ ~~ ~I
,ı. ,, ,,, • .• ,,

see Sa5,''1 (-38

s6s 13I", SU>,3 9 ,B~J,MI31[EV [1 3883136
, , ,

866 ~ L..ı ;~ .ı.:.:, ::,..0 ~ 1 ~~ Lo ~)1,,. .,,. ., ,

867 ;-:ok:"-~ 'L, ~~~ . .J
, ,

ılos,.,( •ti .,., o , ,o,,'ı, 1ı , ,,
868 v12il,> p• oily al b,si

,, , .,,. .,,, ., , ,., ,

sco µuy\" 5s4's11@S1CİN 6,33 S [I1
870 Bazan bir şeye fazla muhabbet, o şeyin inkarına sebeb olur...
871 İbn-i Sem'unun .. -~ ~/..UIi¼t';}.S JS'
872 ...U3Usa 9 ,3.tas\»CI3 O .tel4s3ueI U

, , , ,,

s73 ",Al,1U», usu83e
.,,. ., , ,, .,

874 •.I'AB E-1-139 0

AsAR-I BEDİİYE'NİN ZAİD OLAN HADİSLERİ
875 ı.,~ili :) ;JJG +6 ",i 4$3 5, "A ı , '11 ~ ı.,µ

,,, ,, ,,., , , , ,,;

876 aJı \ıı ı:,:,s-JI ~ )~ '1., ., ,, ,

811 +,a-3sJy64,1
878 Şak.k-ı Kamer hadisesinde itimada şayan olmayan bir te'vil-i zaif...

, f'~ ,I ,

879 JY ~ JY,.
s8o US, 61(G3Es S,g11

as i ",Ula ~61 ,,53
882 İmanın tereşşuhatını gösteren başka vasıflan olan bir zat için, kafirdir

denilemez ...
883 Nefsani heveslerle erkeklerin karılaşması, karıların erkekleşmesine se

beptir...
s84 [{561[8(-101G (Ur3 U lj :;.
885 Akıl ve nakil birbirine muanz oldukları valtitte, akıl asıl ve nakil te1vil

olunur...
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886 Sadik-ı ahmak, din düşmanından daha muzırdır...
887 Küre-i Arzın yuvarlak olduğuna, İslam üleması ittifak etmişlerdir ...
888 Seyyid olan değilim, olmıyan ise Seyyidim demesinin haram ve günah

olduğu...
889 Kıble ve Ka'be öyle bir amud-u nuranidir ki ...
890 Her akşam güneş arşa gider, secde eder, izin alır ve döner...
se1 .(3)1 .5,8 >Sn's

"' ,,. , ,,,

892 Resul-i Ekrem'in yaptığı mizahlar dahi hak ve hakikat olduğu...
893 KafDağı ve mes'elesi ...

o,,,. , ., S, $ • •.
894 ~l+S'~LJI .J Lil,

, $ ·""' o ı' o ,.,
895 ~WI .1,l_rıl ,:.,,ol.il

,
896 Kıyamet gününde Cehennem tam tekemmül edip, büyük bir dev gibi,

ehl-i isyana hücum edecek...
897 Cehennem'in bir kısmı zemherirdir ...
s98 l[,,3 bez ,-C

.,,,, ., , , ,

899 Söylenene bak, söyliyene bakma! ..
900 Kitab-ı alemin evrakıdır eb'ad-ı na-ma'dud ...
901 Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa cezadan kork

maz ...
oo2 'ss [83I5
903 Zahirperest alim-i cahil veyahut cahil-i alim taassubat-ı na-be

mahallinden ...
oo4 3u5»L1C31(0744333,31
oos 4IS1>5 (5O G,

, , ., .... o ,,,. ,

906 ~~ J½ ~~ u-9 .r-> ':ıl
$ ., .,.

907 Şeriat dairesinde ulülemre itaat farzdır ...
9o8 Cla.. ,">JI le
e",

sop ±53*83,E3,818±0,81
o1o ,y5,A uf F- (0n
911 Salahaddin-i Eyyubi'nin miskin bir hristiyanla muhakeme olması. ..
on2 {l.US 6I}
913 «Uİ,sÜ51

,
914 Hz.Peygamber'in Arap müşriklerinden muahid ve yeminlileri bu

lunduğu ...
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915 Bazılarının altında fenalıkları varsa da, hücum edilmemek lazımdır ...
916 Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır ...
ov ±zU,36±5t.[5,81339
s1a 1le3 s L1IOCSL
919 Ehven-üş şerreyn veyahut ehven-üş şer ...
o2o 3,As35)1 8513 -+,4 Y- "0I,f

,

o21 G455US, .GJ,,I Gs,r.
922 Sevad-ı a'zama tabi' olınalı. ..
923 İnsan her an havaya, her ay nisaya muhtaçtır ...
o2s (4bu5D GL,1"35s
925 Sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı sefalettir...
o26 (siy +5',, 90 (5801

927
928
929
930

931

932

933
934
935

TARİHÇE-İ HAYATIN ZAİD HADİSLERİ
Yemek için yaşamak değil, yaşamak için yemek...
3,3SUJJ0, 6e
Siyaset canibiyle Deccal'a galebe edilemiyeceği hakkında...
3 U,0
'D115 &>G
as3 D» -y Jasy 6» A 'U,3J

.,,,., ,, .,,., ,, ,,,

Her zaman def-işer, celb-i nefa racih olduğu ...
--. • fL«olbe As n , .. 1

,,,. ,,,.. , ,, .,. ,,,

Şapka, yahudi ve hristiyan papazlarının kıyafeti olduğu...

BARLA LAHİKASI Z.AİD HADİSLERİ
936 «11 z3u.. 2IsJI[,I,
ep'-• $ ' - • - $ '.1 (937 Namazın selamından sonra, .t:JI. .. i.)\....,..JI ~I r-e--1 sünnet olduğu...

938 İlim iki kısımdır. Bir nevi ilim var ki, bir-iki defa düşünülse kafidir.
İkinci kısmı, ekmek gibi, su gibi her zaman ona ihtiyaç var ...

939 Peygamberimizin zuhuru zamanında yıldızların çok düşmesi hadiseleri ...
3 , $ s • •940 ( t') ;_... <Jl ı.:r-..ıJ 1

,, ,,
941 Nur-u Ahmedi cebhe-i Adem'den ta zat-ı mübarekine gelinceye kadar,

su)bden sulbe intikal edip geldiği ...
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942 Mübah ve ibahe mes'elesi ...
943 Yedi kebair mes'elesi ...
944 Vefatlarından sonra Gavs-ı A'zam gibi Hazret-i Hızır'ın bir çeşit ha

yatına mazhar olan evliyalar olduğu ...
945 Yemen imamı olan Zeydilerin Seyyidi İmam-ı Zeyd ...
946 Bir zat belaların defi için şöyle demiş: ... U U; "abI 4_.> "

, , ;

947 Alem-i misal, alem-i ervahla alem-i şehadet ortasında bir berzah
olduğu...

948 ~'-..ı"ıs )1.l.11 ~~ ayetine dair sual ve Resul-i Ekrem'in: "Oğlan
çocuğunu seviniz" rivayeti ...

KASTAMONU LAHİKASI ZAİD HADİSLERİ
949 Ahirzamanda bir şahsın hataları büyüyor, o adama münhasır

kalmıyor ...
950 Günahkar zalim insanlardan denizin dibindeki balıklar bile şikayet et-

tikleri ...
951 Namazdan sonraki tesbihat, tarikat-ı Muhammediyedir...
952 Ahirzamanda Hazret-i İsa'nın din-i hakikisi zuhur edecek .
953 Ahirzamanda hafızların göğsünden Kur'anın nez'edileceği .
954 Ahirzamanda açlık hükmedecek ...
955 Ahirzamanda Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Ye'cüc ve Me'cüclerin dün

yayı istila edecekleri ...
956 >..3U48415as CI, III3G1 G3I

e e

957 Cuma gününe rastlıyan Kurban bayramı arefesindeki hac, Hacc-ül Ek-
ber olduğu...

958 Her zamanda bulunan iki imam ve rical-ül gayb ...
o5o ~{1'>l , Fe i,

960
961
962
963

964
965

966

EMİRDAĞ LAHİKALARI ZAİD HADİSLERİ
Mazlumun ahı arşa kadar gider ...
Regaib, Mi'rac gibi mübarek gecelerin faziletleri ...
Sakal bırakmak bir sünnettir. Bıraktıktan sonra traş etmek haramdır ...
lman-ı tahkiki .. ve ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin .. ve İmam-ı
A'zamın: "İman ne ziyadeleşir, ne de noksanlaşır" olan sözü ve bir izah ...
Vasiyetname yazmak sünnettir...

~

, .,1., ,,. ~, ,,... ı''.La.o • u>z°' u » ? ., ,

.s.it1C..S AI •y Si'U3I1L ° UU -o ..u C°" u : o.

R N K Kaynakları F 23
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o67 ic53l -,'± C- ,,E
,,, ., , .,,,. .,,.

o68 ,(-3U11
, ,,

969 :Musibetlerde ehl-i imanın zayi' olan mallan sadaka ve kendilerinin
ö]ümleri ise şehidlik olduğu ...

o7o t-EJ'21513 6.U1ILI1
971

972
973

974
975
976
977
978

979
980

981

982
983
984

985

986

,,
,,,.,, ..... ,,.

I_,;_,..; .:., 1 J.:j 1_,;_,-o
.Ahirzamanda gelecek olan Hazret-i Mehdi, Aı-i Beyt'ten olacak ...
Ümmet-i Muhammediye'nin ömrü bin sene veya binbeşyüz seneyi ge
çeceği ...
Toprak bizim himayetli annemiz olduğu ...
Ahirzamanda an'anat-ı İslamiye zararına çalışacak şahıslar ...
Cemaatle kılınan namazın yirmibeş derece fazla sevablı olduğu ...
Türkler hakkındaki sena-i Peygamberi ...
Yedi yaşına giren bir çocuğa peder ve valideleri namaza alıştırmaya .. on
yaşına girdiği zaman ise korkutarak namaz kıldırmaya mükelleftirler ...
Cennet'te herkes otuzüç yaşında olacak ...
Korkulu yerlerde düşmanın hücumu sırasında cemaatla namaz kılmanın
faydalan ve salat-ı havf mevzuu ...

HUTBE-İ ŞAMİYE'NİN ZAİD HADİSLERİ
56517,46 ,8v ti
,. .,,, , .,,. ,
El-Emel, yani rahmet-i İlahiyeden kuvvetli ümid beslemek ...
Zaman, müstakim bir hat üzerine gitmiyor ...
Sahabelerin tamamı adıildür. Tezkiyeye muhtaç değiller, daima doğru
söylerler ...

• • .,. ... • {" •. si • '(1°·· .yl3l ol a.o a.» cio p°

İnsanın fıtratı medenidir. Ebna-i cinsini mülahazaya mecburdur.

987

NUR'UN İLK KAPISI'NIN zAtD HADİSİ
-'wr"z*ML1t 1 1185aJu.Ety° ) 1 y?s3 y* ur 3?5

e s *

KONFERANS'IN ZA.İD HADİSLERİ
988 4 L,5, 3U UJ, UJĞ [15I U6 [> LJ'134, ,, ,

oss ~su3, ",FA[11,31
990 San'at, Sani', San'atkar-ı Zülcelal ve Sani-i Hakim gibi ifadeler ...
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GENÇLİK REHBERİ'NİN zAlD HADİSLERİ
991 Afıirzaman fitnesinin en dehşetli rolünü oynayan nisa taifesi olacağı ...
992 Ahirzaman fitnesinde rol oynayacak kadınlar, çokların nefislerini esir

edip kalblerini kebairlerle yaralıyor ve belki o kalblerden bir kısmını öl
dürüyorlar ...

993 ;G;Jı ~,~µ
994 A.hirzamanda kadınlar taifesinde iman hakikatlarına karşı bir inkişaf

olacağı ...
995 J.Jj"_;,o üQ 1 <f-1

, ,
., D O ., ., , ., .,, O , , ,O , , .,,, ~ .,,cı J ,,-

996 r;;._: ı ~ ,~.; '1 ( .J ı) ~J '1) 4:~J '1
997 Se1ef-i salihlnden binler ehl-i hakikat, mağaralara ve inzivaya muvakka

ten girmişler.
998 Sıddık-ı Ekber: "Cehennem'de vücudum büyüsün, ehl-i imana yer kal-

masın."

OTUZÜÇ HADİS
, ,, <'I'•,, ,,, , , 'H , ,, , o , 1 t ', o , :; , , 1 -1 , f- :

999 .. ,..;.r o3 b»l043 456 a3 4lsi j8 r----11~
., .,, , ., .,

1000 .• 5GeU8±le'h±UF- 546 bu
1001 ... 31.14,,U.583 184U84U4CUµı ~l1,

1o02 ..• 3'l6 @86 ,Ga16 5Sa1 +43e [fas1AL3)1U
1o03 ut- wi', [,S .1» ga°5 [U

,:,. ., ., , .,,,., ., , .,,

1004 ı:r-J.Jlı ÇiJI ~~ J:~
, J fJ , ,, , - o ( • - , ~, • - , J ti , J , • , , • , - ,

1005 ...~L.... V".P.-' '-.:....ı ö~~ ~ .r-> ı:.,~ .Ü J:,:-)1 l+•ıı 111! ~ ~
'$ *,,,,.., .. , .,

oo6 (,.*-I tGI U', GU3 5G84 LE- 11I8S
., ., , ,

1o07 1GIJ1 &I, JĞ'ICA.. 1C5 ,J> "Fa 1 gsG 1
, ., ., ,.,

1o08 'I,JIG'L{[4)I1 c» 5- s5,3 1353J6 1
oos j64*.44+c1MI36{564'*1136.u.0330. 35 ',
1o10 ...13U,H 3JJI,C»IS5 [Uİ t ,SN'İS,'

.,. , ., ., , ,, ,,,.

1on1 ...',3 4%Tvy15>1y {as1Xa ±5YALa1G
1o12 36SI142et'J1}G5 UJ115 3, G
1013 ~~-~:yvı ;;_~ ~~--~ 0lS1,04CD3 363U,3136V,3
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1014... به عبل الحقيقى( ذ األغاني العلم من )اى العلم من بابا تغلم من
1o15  ذزغة األنبياء بين ذ بة فان أألالم به لمخى العلم من بانا طلب من
1o16 ..  فى الطذت الجثة. بهن اللذ أنخب األ المزمنين فى أيعة يجتمع ال
1o17 ...(  الثآن حيية برين )ننى القرآن يتزنن رخل الكابين اخير فى بكر

1o18  شهيد مو و مات الخالة هذه على مز وً العلم لطالب التزث جا:65ذ ا

1ou ٥... العلم مع بقع النتل فليل أألفاني( اى بالله العلة العلم أنضن
1oo  القرآن ختلة أفرا

oa1  األلباء ئة فائهم الغال: ا{مرا
1oe2  علبه لكرامته األ يتلير ومما المزين القة لبخلى وخل عز إذالة
1o23  ث}وافا قواها فصبر، انتلى ولتن الفنن جثة لتن السعد إن
1o24  منها الغالة وتنجرا تنفا الباذ تشذ تجئ النتن إن

1025 ق غرف. خل األ منة ينجو و شيية بال: األما آخر فى ائةيب
1o26 ...،  علقة تنشر عالً علة رخل بعيى من وأخو:ثم آذم بنى ولد أجزة اقا

1027 الجثة إلى ذلن ذ مائق لذ فانا فير ما غلم ذ غلتة ز الثآن تعلة من أل1
10aa  الثار في ضاللة وكل ضاللة بنفة كأل فاة والبيغ إأفم
1o29  بالثارى وال بالبرد تشبثوا ال بغيرنا، تشئة من مها لن
1o30  جائر سلطان عنة ختز كلمة الجهاد افضل

1031 وقوا: نفة الجل يجاهد ان الجهاد افضل

MقIDET-UL KURAN HADfSLERI
1oa2 ..  غيالن واآلخز الحكة. لذ اللذ ينب ذفن، اخدشتا رجالن، أمى فى يكرن

1033... أخيا: من إأل كافرا. ننى مزمنا فيها ارجل يصغ نتنة تكي
1oas  تقاا عنة وكان لإلنالم فذى لن طيى
1o3s ..  بغيى من وأز:ثم آذم، بنى أجر: واتا اللة األبر: األجز، عن أخبركم اال
1oae  فرنا الدتا فى مخمد آن رزق اختل اللثة

1037... اقالة نمن اللة افم ففذ ذمة من اإلسالم. انة خامل الثرآي خامن
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1038 ...->U SrZ "5 S, 5,8.3Uy,>T 4i'3
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1039 ...>JI3--J: {sil us{- .,<J13
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o40 ...55SI,s 4 U,53 5ls\ Vr-ee ar,4...
s. y .- ••%. » o, .-o$ -

1041 (·°-&)+.J , (r·u°·{)uyuk

1042 •. .a4 "1U3U', ,331,0A cU11 G
$ ••

1o48 G.»V3-+s11z2CI,45u!sT l83 G
1044 "3U J2,1 1U py( TL "su 4EP 3 4,su

$- ,,. -§, 5 , •

1045 ...[J3U 431e {6314M13 C,6>1453 {3J1ogb f31
,; , ,,, ,,,. ,,. ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,

ÜSTAD'IN HALVE TAVIRLARINA UYAN BAZI HADİS-! ŞERİFLER
A - ÖRNEKLERİ:

1046 Hazret-i Üstad'ın attan düşüp incinmesi ...
1047 Gavs-ı Geylani de gelse, beni bırakıp gitseniz, hakiki Nur talebesi ola-

mazsınız ...
1048 Kalbine bak, nasıl hükmediyorsa öyle yap ...
1049 İman ve yakiniyyet mes'elesi ...
1050 Ben küfrün bel kemiğini kırdım...
1051 Hazret-i Üstad kendi te'lifi olan risalelerini şahsen çok mütalaa ettiği

gibi, aynı bu eserleri talebelerine okutturarak defalarca dinlemesi. ..
1052 Mesleği terzilik olan bazı zatlara: İdris Aleyhisselam'ın da terzilik

yaptığı ve terzilerin piri olduğu...
1053 Bildiğin kadarıyla amel et!.
1054 Vaktin boşa geçmemesine Üstad'ın azamı gayretleri ...
1055 Kötü isimleri, Üstad'ın değiştirmesi ...
1056 Gençlik çağlarında bir-iki defa sabah namazına uyanamaması ...
1057 Üstad'ın ekseriya yatsı namazından sonra mühim bir hizmet olmazsa

hemen yatması ...

B - BÖLÜMÜ ÖRNEKLERİ:
HUSUSİ EZKARVE TESBİHATI

1058 Beş vakit namazlardan sonra sünnet olan tesbihatı otuz üçer defa hiç
terketmeyişi ...

1059 Sabah ve akşamın farz namazlarından sonra (Hanefi mezhebinde akşam
sünnetinden sonra:) ...Us)U,UM 1 3U3> YIG, Z1IS1 21 S
onar defa okuması ...

1060 Sabah ve akşam namazlarından sonra ellerinin avucunu aşağıya çevire-
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1061 Sabah ve akşam namazlarından sonra, .~!l...3I"a)I fi» UJJ51 J ayetle
rini okuması. ..

1062 Sabah ve ikindi nainazlan akabinde hususi şekilde İsm-i Rahman adıyla
ma'ruf duayı okuması ...

1063 Öğle, akşam ve yatsı namazlanndan sonra "Ya Cemilü Ya Allah" ile
başlıyan meşhur salavatlı duayı okuması. ..

1064 Öğle namazı tesbihatından sonra, Fetih Süresi'nin ah.irindeki ayetleri
okuması. ..

1065 İkindi namazı tesbihatından sonra, Amme Suresi'ni okuması. ..
1066 Yatsı namazı tesbihatından sonra, "Amenerresulü"yü okuması ...
1067 Beş vakit namazların hususi tesbihatlarında, .>., Uiy., Le j»"yIfI

« e

.. ..E5s, .f ys s. 5.., 6. JIJe y salavatını üçer defa okuması.
$ $ e e ,s e e e

1068 Beş vakit namazların selamlarından sonra "Salaten Tüncina"yı oku
ması. ..

1069 Akşam ile yatsı namazlan arasında, Lem'aların başında ta'rifi. yapılmış
altı adet ayetleri, otuz üçer kere hazan okuması ve tavsiye etmesi ...

C - BÖLÜMÜ ÖRNEKLERİ:
MUAYYEN VAKİTLERE BAĞLI OLMIYARAKHAYATINDA DAİMA

OKUDUĞU BAZI DUA VE MÜNACATLARI
1070 E1-Hizb-ül Muazzam-ı Kur'ani -ki Kur'anın mecmuundan çıkarılmış

hususi ayetleri okuması ...
1071 Cevşen-ül Kebir Münacat-ı Ahmediyyesini hiç terk etmeden hergün

okuması. ..
1072 Evrad-ı Bahaiyye namında Şah-ı Nakşibend'in bir duasını, Cevşen-ül

Kebir gibi hep okuması.. ve bu iki münacaatın hadislerdeki yerleri ...
1073 Delail-ün Nur salavatları -ki büyük evliyanın salavatlarından seçmiş

olduğu- çok sevablı salavatları vird şeklinde okuması. ..
1074 Münacat-ül Kur'an adıyla meşhur Hazret-i Osman'ın duasını arasıra

okuması. ..
1075 Veysel Karani'nin meşhur münacatı olan "İlahi! Ente Rabbi"yi okuması.
1076 İmam-ı Ali ve İmam-ı Gazali'nin rivayet ve izahlarıyla bir İsn-i A'zam

olan "Sekine" namındaki virdi hep okuması. ..
1077 Hülasat-ül Hülasa ismiyle meşhur ve Hazret-i Üstad'ın tefekkür silsile

sinin umdeleri olan duayı okuması. ..
1078 Celcelfitiye Kasidesi'ni ve Gavs-1 Geylani'nin Münacat-ı Esmaiyye Kasi

delerini arasıra okuduğu gibi, Celcelütiye'den çok büyük gaybi ihbarlar
da istihraç etmesi. ..



1078 ADET
HADİS, HABER VE ESERLER CETVELİ

1- Bismillah her hayrın başıdır.. ve her mübarek şeyin başında zikredilmele
rinin.. ve hazine-i rahmetin en birinci anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir.

Risalede yeri: Sözler sh: 5; Mektubat sh: 30; Lem'alar sh: 102
Me'hazleri: Müsned-i Ahmed bin Hanbel 2/359; Tuhfet-ül Ahvezi Şerb-i

Cami-i Tirmizi 1/9, El-Feth-ül Kebir Bidammi Ez-Ziyadat ila Cami-is Sagir 2/4
ve 2/322; İhya-u Ulüm-id Din 1/206 (Iraki, hadisi Ebu Davud ve Tirmizi'den de
nakletmiş); El-Ezkar - Nevevi sh: 103; bütün me'hazler hadisi El-Hafız Abdül
kadir Er-Rahavi'nin "El-Erbain" eserinden naklederler. <*> Keza, Küm1z-ül Ha
kaik - Allame Abdurrauf El-Menavi 1/97, 2/39

Hadisin zabıt şekli ve öz metni: Müsned Ahmed bin Hanbel'de:

su SU si"1,3Ss 'yste·8) 4»3u :J6 (>)) 5»\o
'o33319138 33±AL5y

Diğer me'hazlerdeki zabıt şekli ise:

,sW\+e 3 giye "5J\ykJA±55 94>21ys
ue3) 5alo+ oyluk swy)

Her iki hadisin müşterek Türkçe meali: "Başında Bismillahirrahmanir
rahim zikredilmeyen her bir mühim iş kesiktir, kısırdır."

***

(*) Risale-i Nur'un birinci risalesinin en başındaki bu birinci hadisini, El-Hafız Abdülkadir Er
Rahavi'nin tahric etmiş olması ve bir tevafuk eseri olarak. Nur Risalelerinin hadislerini geniş
şekilde araştırıp mc' hazlerini bulmaya çalışan da bir başka Abdülkadir Er-Rahavi olması ile
inşaallah güzel bir fal-i hayırdır. Ancak birinci Abdülkadir. büyük muhaddis ve hadis hafızı. ikincisi
ise cahil ve gabidir.
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2- «Mün'im-i Hakiki bizden -verdiği ni'metlere mukabil- istediği fiat ise üç
şeydir: Biri zikir, biri fikir, biri şükürdür.»

Risalede yeri: Sözler sh: 7 ve diğer Risalelerdeki aynı mevzular hadise
tatbik edilebilir.

Me'hazleri: (Dikkat! Bu mana bir çok hadislerden terkib edilmiş bir hüla
sadır.) Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 1/12 ve 2/103, Müsned-ül Firdevs -
Deylemı 2/74

zabıt seli: z.'; [Js(13 13J zuJI.3 'HE1 .uUL pelu- o+
5 ,,,. ,,,,

·. ,1C2U1J11 ' Gzcs • . G5o»., , ,
Amma her yemeğin başında besmeleyle başlama bak.kında gelen hadisler

pek çoktur. Nümune için İmam-ı Nevevi'nin El-Ezkar eseri sh: 205'den 207'ye
kadarki bölümünde birçok hadislerden yalnız şu:

AU813,8618181 61 tre-&) «IJ,3 6 G8) 1Ait+ 3

3>13 101401,'UE5 4511,338 58 36
• • eEbu Davud ve Tirmizi'den nakil ... Imam-ı Tirmizi bu hadis için~ ı:.r->

demiş.

Türkçe meali: "Sizden biriniz yemek yediği zaman, başta Allah 'ın ismini
zikretsin. Şayet unutursa, "Bismillahi evvelehü ve ahirehü" desin."

Hamd ve şükür hakkında gelen hadisler ise daha çokturlar. Misal için
Mişkat-ül Masabih 2/476 hadis no: 3434 :

.s5,3761J10» "5ab1(8LA U3J106 (5 dus [815
, ,,,, ,,,, .,, , ,

o, o , ~ ., .,. ,, J 1 , , , , , , .- Jo ... o ... •
'½,İ ~ ı.:,-o iJ.A.i la ,as i,s s o
« a ee e a $ e

Tefekkür hakkında gelen hadisler ise, "Tefekkür Hadisleri Bölümü" olan
784 no.lu kısma bakılabilir.

***

Risalede yeri: Sözler sh: 13 (Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı);
Lem'alar sh: 100; Emirdağ Lahikası-! sh: 145

Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/160, 8/62, 9/88; Sahih-i Müslim 4/1283, 8/82 ve
366, hadis no: 28 ve 115; Müsned-i Ahmed 2/244, 251, 315, 323, 463, 519; Şerh-



HADiS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 361

üs Sünne - Begavi 1/226, 12/254; Cem'-ül Fevaid 2/609; Mişkat-ül Masabih ha
dis no: 4628; İthaf-üs Sadet-il Müttakin - Zebidi 8/549; Müsned-ül Firdevs
2/186; Müsned-ül Hümeydi hadis no: 1020-1121; Garib-ül Hadis - Birgevi sh:
49; Künüz-ül Hakaik - Menavi 2/160; İhya-u Ulüm-id Din 1/309 (İmam-ı Ga
zali'nin bu mes'elede pek mühim ilmi izahları vardır.)

Zabıt şekli: Bu hadis ayrı ayn lafızlarla gelmektedir. Ekser me'hazlerde
&3ye gJe "l 3Es 2UI 3l ifadesiyledir. Amma Müsned-ül Humeydi, Birge
vi'nin Garib-ül Hadisi, Künüz-ul Hakaik ve bir de Ramuz-ül Ehadis 2/186'da
ise: >)1 5,,= J+ 3ls {3U "I,I I,»i: lafzıyladır. Keza İmam-1 Acur-

.,. ., .,, ,,.

ri'nin Eş-Şeria sh: 314 ve 315'te ise: .>)1 6,,» J l "SI {I {3t ifadesiy
ledir. Ayrıca El-Kamil Fid-Duafa' İbn-i Ady 6/2102 yine aynı lafızladır. Hem
Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 2/252'0 3>JI 5,,» J= {USI 3E 2II {I ifade-

ee

siyledir. Hem Mizan-ül İ'tidal - Zehebi 2/419'da da aynı ifadeyledir.
Bu takdirde Hazret-i Üstad, hadisi umumi ve müşterek bir mes'ele ve mana

halinde aldığı anlaşılmaktadır.
***

4- «Salavat, Rahmeten-lil Alemin'e vusüle vesiledir.» Ve salavatın hakikatını
beyan eden sair yerler...

Risalede yeri: Sözler sh: 15 (Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı);
Lem'alar sh: 271 {28. Lem'adan); Barla Lahikası sh: 270

Me'hazler: (Not: Hz.Üstad'ın salavat hakkındaki bu hükınü, yalnız bir tek
hadis-i şerifin metninden değil, salavat hakkında gelen birçok hadis-i şeriflerin
müşterek manalarından çıkan bir neticedir. Buna göre, salavat hakkında gelen
hadislerin bazı me'hazlerini umumi olarak vermeye çalışacağız.)

El-Ezkar sh: 105-110; İhya-u Ulı1m-id Din 1/309; Büluğ-ul Meram sh: 284;
Cem'-ül Fevaid 1/441, 2/619; Kenz-ül Ummı:ı1 1/488 ve 510; Künı1z-ul Hakaik
2/153; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/362-364; Ramuz-ül Ehadis sh: 129 ve niha
yet Es-Salatü Ale'n Nebiyy- Kadı İyaz Risalesinin tamamı.

Hadislerden bazılarının zabıt şekli:

Tirmizi bu hadis için; "Hasenün, Garibün" demiş.
Türkçe meali. "Bana en yakın olan insan, üzerime en çok salavat getiren

dir."
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Türkçesi: "Bana salavat ve selam getirin. Nerede olsanız o bana ulaşır."

3- Salavat hakkında gelen bir çok hadis-i şerifleri görmek isteyenler, Kadı
Iyaz'ın "Es-Salatü Ale'n Nebiyy" Risalesine ve İhya-u Ulılm-id Din 1/309 sahi
felerine bakabilirler.

***

5-i1,1UdIf,'U3J1+ 34YI68, SU3"o9 FaA U3J
oEEI ",A ya- AU3J1« gGY uI. "F5 A uG3J14 3U8Y1J4S "FE .AU3J1

« « e a *

Risalede yeri: Sözler sh: 17, 19, 119; Şualar sh: 73 (4.Şua); EI-Mesneviy-ül
Arabi sh: 137 ve daha sair Risalelerde de bulunabilen bu metinleri tatbik ede
bilirler.

(Not: Aynı bu lafızlarla mezkur ibareler, hadisin öz metinleri olmayıp,
amma hadislerdendir. Kur'an ve hadisin emriyle Allah'a hamd ve şükrün
ifadeleridirler.)

Me'hazler: (Hamd ve şükür hakkındaki hadisler) El-Ezkar sh: 103-105; Ri
yaz-üs Salihin sh: 54 ve daha bir çok hadis kitapları verilebilir. .

2- Kur'an'da hususi olarak iman ni'metine karşı hamd ve şükrü emreden
ayetler: Nemi Saresi, ayet:.93 .. ..UI [S" sil1 «U US)I Js 3

•

Her ni'met üstünde, hatta ülfet ve adet perdeleri altında kalıp basit gibi gö
rülen şeyler, haller ve işler için dahi Resul-i Ekrem (A.S.M.) Allah'a hamd ve
şükür ettiğini bildiren yüzlerce hadis vardır. Ayrıca me'haz vermeye gerek
yoktur.

***
e J • s, 5 e

6- ~Jl sLe 3LaJI
., ., .,

Risalede yeri: Sözler sh: 20 ve 273 (Dördüncü Söz ve 21.Söz'ün Birinci
Makamı), Arabi lşarat-ül İ'caz sh:53

Me'hazler: Telhis-ili Habir - İbn-i Hacer 1/173; Münebbihat-ı İbn-i Hacer
sh: 4; İhya-u Ulftm-id Din 1/47; Mişkat-ül Masabih hadis no: 29; Cem'-ül Ce-
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vami' Suyuti hadis no: 11116; İthaf-üs Sadet-il Mtittakin 3/14; Kenz-lil UmmaJ
hadiı:, no: 1890; Feyz-til Kadir, hadis no: 1585, 4/248; Mtistedrek-ül Hakim 2/76;
El-Feth-ül Kebir 1/48-2/204, 3/18 ayn ayrı uç tane hadis; Ed-Durer-ul Miınte
sire - Suyuti sh: 104; Künüz-ül Hakaik 2/94; Müsned-ul Firdevs hadis no:
3795, aynı lafızla: El-Cami' Li-Şuab-il İman - Beyhaki 6/98

Zabıt şekli: (Not: Bu hadis, aynı manada fakat değişik lafızlarla gelmiştir.)
yut ".2 SU ve Telhis-üi Habir'de ....UY) SL, TJI. Yine Cem'-ul

9,, $ • Jp ». %. • p • • • .,. • , ....
Cevami', İsfahani'nin Et-Tergib eserinden BaJl sy,.r ll ,,XI _el"b
i\1üstedrek-ül Hakim'de aynı lafızladır. Sair me'hazlerde ise Üstad'ın kay-

es • ,, $ ,

dettiği olan yal sls 3Jl lafzıyladır.
,

Eski Mekke Müftüsü Allame Ahmed Zeyni Dahlan, bu hadisi bir risalesine
ünvan yaparak mevzu'u işlemiş. Bu risale Batı Berlin'de H.139l'de basılmıştır.
Mezkur risalede bu hadisi aynı manadaki sair hadislerle takviye ederek risa-
lesini te'lif etmiştir.

Hadise bazı zatlar senedi itibariyle ilişmişlerse de, İbn-i Hacer-i Askalani
aynı manadaki gelecek hadts için mu'terizlere şöyle cevab vermiş:

o JV o° "L p sa- ye sal i us\evi* e*s!
Su .t, J-e ·o2".2si1 ,03 2Us"SI"Jl[, .6 JU ,o

, , ,

Yani: Bir adam Peygamber'e (A.S.M.) gelerek dinin başı nedir diye sorması
üzerine, Resul-i Ekrem (A.S.M.) demiş: "Namaz dinin direğidir.'' Bu hadis mür
sel olup, ricali mutemed kişilerdir.

***
7- "Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'a-yı tecelli-vi Rahmet-. .

tir.» Yahud «Bütün validelerin şefkatleri Rahmet-i llahiye'rıin bır lem 'asıdır."

Risalede yeri: Sözler sh: 32 ve 358 ve daha başka yerlerde bu mana
varsa ...

Me'hazler: El-Cami' Li-Şuab-il İman 3/254; Müsned-i Ahmed 2/5.14; Müs
tedrek-ül Hakim 1/56, 4/248; El-Kamil - İbn-i Ady 2/477; Mizan-ül İtidal 1/3-11

•9 9$ » • • #. • • .e • ,,. ,. • •
Zabıt şekli: "I+ Jel uibo « isi <\lyb>4>, :Ve a»,sl d3k

38)18 4,363 13, 18•GE> 1SI, 36 6G ..3 "41G ..J,
.,, ., s .,. ., ., , ~, ,,.,

Meali: Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan sadece birisi dünyaya
bırakılmıştır. Bundan dolayı kişi çocuğuna, kuş da yavrusuna merhamet ve
şefkat eder. Aroma kıyametin geldiği günde, Cenab-ı Hak dünyadaki o
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rahmetini yüz rahmet yaparak ve birleştirerek kullarına iade edecektir.
* * *

8- «.. .Onun içindir ki, kamil insanlar fakr ile fahretmişler.» Ve 5,33 _aiJ1
,,

Risalede yeri: Sözler sh: 32; Nur'un İlk Kapısı sh: 145

Me'ha.zler: Mesnevi - Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şerh-i Abidin Paşa, eski
harf ile matbu' 4/137; Keşi-ül Hafa - Acluni 2/87; Tefsir-i Ruh-ul Beyan
Burusevi 6/478

Zabıt selli:'35$1 4z3 'JJ lafzıyladır.
., .,,,. ,,,. ,,

İbn-i Hacer-i Askalani ve İbn-i Teyıniye hadisi kabul etmemişlerdir. Lakin
Keşif-ül Hafa'nın aynı sahifesinde ayrı ayrı sened ve lafızlarla gelmiş, fakr
hakkında bir kaç hadis daha vardır.

Mesela, Muaz bin Cebel'den rivayet edilen 'aiJI U5I •3J1 11.3
,, ,, ,,

Yani: "Mü'minin dünyada tuhfesi, yani makbuliyet nişanı fakirliktir." hadisi
gibi ... Bu hadisin senedi için, Aclüni: "La be'se bihi" Yani zararsızdır demiş.
Hem aynı hadisi, Deylemi İbn-i Ömer'den de nakletmiştir.

Herhalde bu hadise, mana ve muradı noktasından uygun bulmayıp itiraz
eden İbn-i Hacer ve İbn-i Teymiye, sadece bir görüşleri olarak beyan
etmişlerdir. Lakin onun manası, böyle Hazret-i Üstad'ın tarzında izah ve tef
siri yapıldıktan sonra, o itirazın hükmü de kalkmış olur.

* s* *

Risalede yeri: Sözler sh: 33 (7.Söz'ün sonu)

Me'hazler: El-Vird-ül Mustafa - Abdülaziz bin Abdurrahman sh: 76; El
Keşkül - Amili 1/68

Zabıt şekli: Aynendir.

Meali: "Ey Allah'ım! Bizleri kendine karşı muhtaç etmekle zengin kıl!
Amma, kendine karşı müstağni kılmakla fakir eyleme ... "

* *

10- sebe U1 (Bu hadis müttefekun aleyhtir)
,,,,. ,. .,,,, ,

Risalede yeri: Sözler sh: 35; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 362; Asar-ı Bediiye
sh: 440; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 462 ve 470; Tarihçe-i Hayat sh: 95;
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Hutbe-i Şamiye sh: 44; Osmanlıca Nur'un İlk Kapısı teksir-Husrev sh: 39; Yeni
yazı Nur'un İlk Kapısı sh: 16

Me'hazler: Sahih-i Buhari Kitab-üt Tevhid B-15 35 Şerh-i Buhari - Kas-
' ' 'talanı 10/381; Sahih-i Müslim 4/2067; Sahih-i İbn-i Hibban 2/15, 16, 17 ve 90;

Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/318; İbn-i Mace, Kitab-ül Edeb 58; Tirmizi
Zühd:51, Daavat:131; Müsned-i Ahmed 2/251, 315, 391, 413, 445, 482, 516,
517, 524 ve 534; El-Feth-ül Kebir 3/285 ve 430; Cem'-ül Fevaid 1/336, 2/612;
Künüz-ül Hakaik 2/29; El-Ebadis-ül Kudsiye 1/62, 66 .. bütün hadisler Kütüb-ü
Sitte'den nakledilmiştir. El-Cami' Li-Şuab-il İman 3/230 ve 231; Mu'cem-üt
Taberani El-Kebir 19/1005; El-Evsat 1/403; Müsned-i Halife bin Hayyat sh: 74

(Bu hadisin ravileri, gerekse lafızları az değişik şekilde gelmiştir.)

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'deki hadis: :Jls (ey) 8,°! o°

4es 1143, 619 ue si> {k De. 0("a, 4D131:(e-g) «WJ»- 4
, ,,,. , ., , ,,,, ,

Meali: Cenab-ı Hak buyurmuş: "Ben kulumun bana karşı taşıdığı zannı
(yani, akidesi) yanındayım.. ve beni çağırdığı zaman onunla beraberim."

***
11- Suhuf-u lbrahimiye'de aslı bulunan Sekizinci Söz'ün temsili, güzel ve

parlak temsil...
Risalede yeri: Osmanlıca Büyük Fihrist Risalesi sh: 5

Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 3/188

Zabıt selli: 1»f!Ui.Us& U "Jİ", G Uls :JU t>») 5 ! o
..CI Su1t 06

Meali: Ebu Zerr'den rivayet: Dedi ki: Dedim: "Ya Resulallah, İbrahim
(A.S.)'ın suhufu ne idi?" Dedi: "Hepsi temsil ve misallerden ibaretti."

s* s* s*

Herşeyin iyisine bak!»
Risalede yeri: Sözler sh: 38 ve 711; Şualar sh: 509; Asar-ı Bediiye sh: 122

ve 534 Asar-ı Bediiye'de, birinci hadisin metni, aynen hadiste olduğu gibi
yazılıdır.

Mehazler: Evvela bu manadaki hadislerin aslı Kur'an'dandır. Mesela, A'raf
e « o , $}o, • «% , • Jo., 5 s ,o ~ ,

Suresi ayet:145'de .. .l~.>l l,il lo,> ,s1 bya la.isi Ayrıca hadis Kitap-
eg e
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lan: Müsned-ül Firdevs 8/7; Künüz-ul Hakaik 1/123; Beşyüz Hadis - Ömer Na
suhi sh: 116; El-Kamil - İbn-i Ady 3/1038; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi
8/90

Zabıt şekli: İki tarzdadır:

1 1E33.35 4
• e

2-yLs 1,> 3As J,s3• {a hadisi de vardır.
e

Meali: Nur'un ilgili yerlerinde vardır.
***

13- «Kabir ehl-i dalalet ve tuğyan için vahşet ue nisyan içinde zindan gibi
sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde,
ehl-i Kur'an ve iman için zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imti
handan Ravza-i Cinana ve zahmet-i hayattan Rahmet-i Rahman'a açılan bir
kapıdır.» (Bu hadis mütevatirdir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 38 ve Gençlik Rehberi gibi sair risaleler...
Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib 4/238 ve 362; Nazm-ül Mütenasir Fil-Ha

dis-il Mütevatir sh: 84; Cem'-ül Fevaid 1/333 ve 335; Müsned-ül Firdevs 3/231;
Mecma-uz Zevaid 3/46; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no: 11445

zabt selli:,6G sl ,Ğ1 [• E1 3 3U'.1zEJI>U,2 fa,,51
"·

Müsned-ül Firdevs'teki hadis.
Meali: Kabir mü'min için Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kafir ve facir

ler için ise, Cehennem çukurlarından bir çukurdur.
***

Beş vakit namaza bu ayetin işaret ettiğini Hazret-i Üstad yazmaktadır.
Risalede yeri: Sözler sh: 40 (Dokuzuncu Söz'ün başı)
Me'haz tefsirler: Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 5/146; Et-Tergib Vet

Terhib - Menzeri 1/394 (Bu kitablar, bu ayeti bir çok hadislerin rivayetleriyle
beş vakit namaza işaret ettiğini kaydetmişlerdir.)

* * *
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15- Beş vahit namazların, kainat ve bütün alemlerin geniş inkılablarıyla
alakadar oldukları .. ve ahirzaman Peygamberi'nin (A.S.M.) ümmetinin ömrü,
ikindiyle akşam arası kadar olduğu...

Risalede yeri: Sözler sh: 42 (Dokuzuncu Söz'de)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 9/169; Cem'-ül Fevaid 2/582 ve 609; Kitab-ün
Nihaye - İbn-i Kesir 1/194 ve 195; Müstedrek-ül Hakim 2/443; Ramuz-ül Eha
dis sh: 278; İbn-i Hanbel, Tarih-ül Buhari, Müslim ve Nesai'den naklen;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 12/13285; El-Evsat 2/1642

Zabıt şekli: Abdullah bin Ömer'den I>3U " 3 t.e-g) 4J,,c....J
ye J)a3913U> 85 68S ,5T3O U,5sSG, CSI (A ",SI
U.U U32 (5 GOL7SI8 G 1E33 SC,Y3C,11L.I'er
2"5 •33315>- + 1AS(13Y31TAT3 .0, d6,3

3iTh Ei' ur -dr-rtil.·y-seller" o r 2sn
Meali: (Not: Bu hadisin meali uzunca olacağından sadece bir bölümünün

mealini veriyoruz.) "Sizin bekanız, yani geçmişteki ümmetler içinde dünyadaki
müddetiniz, ikindi namazıyla akşam namazı arası kadardır . ."

***
16- «Gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ue berzah karanlığında ne kadar

lüzumlu bir ışık olduğunu... ilh»
Risalede yeri: Sözler sh: 42 (Dokuzuncu Söz'dc)
Me'hazler: Buhari 2/60 ve 68; Cem'-ül Fevaid 1/311 Mişkat-ül Masabih

hadis no: 1211; El-Feth-ür Rabbani Şerh-ü Müsned-i Ahmed 1/44; Riyaz-üs Sa
libin sh: 445; Feyz-ül Kadir 4/356

Zabıt şekli: Resul-i Ekrem (A.S.M.), teheccüde uyandığı zaman şöyle di
yordu:
e! --,5,5A[ 853333553 5G',,SGJ3MI3[SUN

Koza: cll....±U.SI ,JI Sat OUuM s ve yine tehcccüd

bakkmes: .. .~SUS [ o9t'an U16 (DI,E [SUT
Meali: (Sadece bir hadisin mealini kaydediyoruz:) "Ey Allah'ım! Bütün

hamdlcr sanadır ki, sen gökler ve yerin Nurusun. Ve yine hamd ve şükür sa
nadır ki, sen semavat ve arzın Kayyumusun ... "

***
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Risalede yeri: Sözler sh: 72; Şualar sh: 621; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 71,
95 ve 309; Emirdağ-I sh: 175; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 38, 66 ve 381
ve daha Risale-i Nur'un birçok yerinde ...

Me'hazleri: Me'haz vermeden önce bir mukaddeme:

Bu pek mühim, çok esrarlı hadis-i kudsi ahkam-ı Şeriat hakkında vürüd
eden sair hadisler gibi kuvvetli bir senedi yoktur. Kütüb-ü Sitte ile ta'bir olu
nan altı meşhur ve sahih hadis kitapları içerisinde de yer almamaktadır.
Lakin hiçbir muhaddis (İbn-ül Cevzi ve Sagani gibi az bazı müteşeddidler
hariç) bu hadisin doğruluğuna ve hak olan manasına birşey diyememiş, ilişe
memişlerdir. Telakki-i ümmetçe manasının doğruluğu kat'i olduğu halde,
cumhur-u muhaddisince de manasının doğruluğu teslim edilmiştir. Ancak
kuvvetli bir senedinin olmadığını da beyan etmişlerdir. Bunun yanında, ekser
muhaddislerin yanı sıra, bütün evliya-i ümmet ve ümmetin umumunun her
zaman telakki-i bil-kabulü olmuş olan bu hadisi hak, doğru ve kat'i olarak ka
bul etmişlerdir. Ayrıca meşhur birçok hadis kitaplarında da, seneden de bu
hadisi te'yid edecek, şahidi olacak, onun benzeri ve aynı manasında birçok ri
vayet ve haberler mevcuddur. Binaenaleyh, bu hadis, seneden zaif de olsa,
onun aynı mealinde vürüd eden sair hadislerle senedindeki za'fiyet zail olmuş
olur. Hiçbir senedi olmasa da, bu durumlarla kuvvetlenmesi der-kardır.

Hem bu hadis-i kudsi, bir çok sahih hadislerin müştereken işaret ettikleri
gayet yüksek ve derin bir hakikatın pek ali merkez-i nuranisine bakmaktadır.
Mevzu-u bahis hadislerden her bir hadis, o merkez-i nuraninin ayrı bir ta
rafını, ayrı bir köşesini ehli olanlara izhar ederler. Mezkur hadisler tek-tek ele
alındığında, faraza bazıları senedleri itibariyle zaif de olsalar, aynı haki.katın
merkez-i nuranisine ayrı ayrı parmak işaretleriyle bakmaları cihetiyle, omuz
omuza verir, kuvvetlenirler. Bu husustaki büyük muhaddislerin görüşlerini ki
tabın "Hadis İlmi Bölümü"nde kaydetmişiz.

Kaziye şöyle olmak gerektir ki; ya mes'elenin tamamı hakkında gelen hadis
lerin hepsi -haşa- doğru değil, gayr-i sahihdir.. veyahutta, gelen hadisler her
rivayetiyle tamamı sahih ve doğrudur. Yani: Ya mücibe-i külliyedir veya sa
libe-i külliyedir.

Pek derin, yüksek ve çok ince hakikata bakan rivayet ve hadislerin bir ta
nesi sahih ise, yani manası doğru ve hak ise, diğer hepsi de sahihdir denilir.
Çünki az sonra kaydedeceğimiz hadis ve rivayetlerin hepsinin baktıkları haki
kat birdir müttehiddir, mümtezicdir. Aksini düşünmek için, bütün o rivayet ve
hadislerin hem toptan hem de tek-tek gayr-i sahihliğinin ispatı gerekir ki, bu
mümkin değil, olmamış ve olamayacaktır da ... Zira bu hadislerden seneden
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bir-ikisi zaif ise de, diğerleri seneden sahih ve sağlamdır. Hiç olmazsa, mevzu
luktan uzak zaif hadislerdir. Bu mes'elcyi, bu tarzda sadece Hadis ilmi duru
muna göre yazdım. Yoksa ilim, hakikat, tahkik ve keşfiyat-ı sadıka babında
yüz kere, bin kere ispatı yapılmış, ortadadır.

Bahsini ettiğimiz birleşik ve tek ve kudsi olan mes'ele ve hakikata bakan ve
işaret eden sair hadis ve rivayetlerin kaydına geçiyoruz.

1- Resul-i Ekrem (A.S.M.)ı sahih fermanıyla: .. .s»,s JI 3Es U (J,1
,

Yani: "En evvel Cenab-ı Hak benim nurumu yarattı." Bu hadisin me'hazleri,
858 no.lu kısımda kayıtlıdır.

2-86 c3SI3 U_"3(I ve aynı mealde daha birçok rivayet ve
r

hadisler ...

Yani: "Ben Peygamber iken, Adem (A.S.) henüz ruh ve cesed arasında idi."
Bu hadisin ıne'hazleri: Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 449, 450; EI-Fetavi-l
Hadisiye - Heysemi sh: 115; Müsned-i Ahmed 4/66, 5/59 ve 379; El-Feth-üı
Kebir 2/33 ve 334 (Hilyet-ül Evliya, İbn-i Sad ve İbn-i Hibban'dan nakil); Ed
Dürer-ül Müntesire sh: 126, İbn-i Hibban ve Hakim'den nakil; Kenz-ül Ummal
2/409; Tirmizi hadis no: 3069; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir hadis no: 12571 ve
12646; Eş-Şeria - Acürri sh: 416 ve daha bunlar gibi bir çok me'hazler ...

s- .,{ 133,6 1,03 1,'3JGI1353,5 1I16 u,1

Uzun ve meşhur hadis ...
Yani: İlk evvel Cenab-ı Hak bir cevhereyi yarattı. Sonra ona heybet na

zarıyla baktı. O madde ve cevhere Rabbisinin havfindan erimeye ve titremeye
başladı. Sonra da su olarak teşekkül etti. .. ilh.

Bu meşhur ve bütün ülema-i ümmetçe makbul ve bir çok ehl-i tefsir
il...GaEz-a3 U GU [a'SI a,1 {I Ayetinin tefsirinde kaydet
tikleri bir hadis-i şeriftir. Bu hadisin me'hazleri, bu kitabın hadis cetveli 144
no.lu bölümünde verildiği için burada tekrar edilmedi.

4- Kudsi bir nur halinde sulbden sulbe ve alından alına intikal eden Nur-u
Muhammedi hakkındaki hadis veya hadislerdir.

Bu hadis veya hadislerin nümunc için sadece iki-üç me'hazini veriyoruz: El
Havi Lil-Fetava Suyuti 2/413; EI-Metalib-ül Aliye 4/177; Kenz-ül Ummal
12/427; Delail-in Nübüvve - Ebu Nuaynı 1/85; Mecma-üz Zevaid 8/215

R N K Kaynakları F 24
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ol; «le 3Ly)l slp 'ut4l! J4; Eş-Şeria - Acürri sh: 428; Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 2/370, 3/543, 6/313

lşte mezkur dört mes'ele ve hakikat hakkında gelen birçok hadis-i şerifler,
görüldüğü üzere, aynı hakikatın ayrı ayrı köşelerini tarif ediyorlar. Bu dört
mes'eleden birisi hakkında gelen hadislerden birisi sahih ise, diğerleri de sahih
olur. Hatta bil-farz, hepsi zaif de olsalar, yine de birlik içinde kuvvetlenirler.

Şimdi "Levlake" hadisinin aynı meal ve manasındaki sair hadislerin
me'hazlerini veriyorum:

Cem'-ül Fevaid 2/442 Taberani-i Evsat ve Sagir'in Hazret-i Ömer'den (RA.)
tahric ettikleri uzun hadisin ahirinde: ..lL UJ (». sl) •,J y hadisi;

keza, Eş-Şeriat sh: 427'de Hazret-i Adem'e (A.S.) .. .I'-aL. Ü s,J hadisi ve
Müsned-ül Firdevs 5/227 İbn-i Abbas'dan rivayet:

. •SELGX u 19, 1İDIGRI U 3S. "5S5 3 U= 3 KUS 3"2 TI U,5
,

Aynı bu hadisi, İbn-i Hacer-i Askalani Tesdid-ül Kavs eserinde de nakleder.
İkinci had.isin Türkçe meali; Cenab-ı Hak Resul-i Ek.rem'e hitaben: "Sen olma
saydın Cennet'i halketmezdim, yine sen olmasaydın Cehennem'i yarat
mazdım." buyurmuştur.

Dikkat edilirse, şu üstteki hadis,üSl {ais UJ JJ J hadisinden
mana ve çerçeve itibariyle daha geniş ve daha kuvvetlidir. Çünki "Sen olma
saydın, sen olmasaydın, ben felekleri, yani gökleri veya kainatı yaratmazdım"
ile, "Sen olmasaydın ben Cennet ve Cehennem'i yaratmazdım" arasında çok
fark vardır. Birincisinde maddi alem-i şehadet ve gökler veya kainat vardır.
İkincisinde alem-i bekada olan ve kainatın hilkatinin neticesi ve nihayeti olan
Cennet ve Cehennem vardır.

Cennet ve Cehennem'in hilkatinden söz eden ve "Sen olmasaydın, ben on
ları yaratmazdım" olan ikinci hadisin me'hazleri:

Kenz-ül Ummal hadis no: 32025'tedir. Bu hadisi, İbn-ül Cevzi'nin bu za
manda taklidçiliğini yapan Şam'lı Nasirüddin El-Elbani bile sadece zaif göre
bilmiş. (Bak: Silsilet-ül Ahadis-i Azzaif No: 282)

Yino, aynı manadaki hadislerden birisi de: El-Esrar-ül Merft1a - Aliyy-ül
Kari sh: 295 ve 296'da İbn-ül Asakir'in "Tarih-üş Şam" eserinden tahric etmiş
olduğu uzun hadisin ahirinde U5I (iL U J Yani: "Sen ya Muhammed

olmasaydın, ben dünyayı halketmezdim."
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Bir başka hadis ise, Es-Siret-ül Halebiyye 1/354 ve 355 ve keza Tefsir-i Ruh
ul Beyan - Burusevi 1/91 ve 7/23'de, Hazret-i Adem'in malum hata ile
Cennet'ten çıkarıldığı zaman, Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) ismini şefaatçı
alarak, Allah'a yalvarmış, Cenab-ı Allah da O'nu affetmiş. Sonra Adem'e
sormuş: "Muhammed kimdir? Onu nasıl bildin?" Adem (A.S.): "Ben onun ismini
senin isminle birlikte Arş'ın kavaiminde (direklerinde) görmüştüm. Ondan
bildim ki; eğer O, senin yanında mahlukatın en sevgilisi olmasaydı, onu kendi
ismine ilave etmezdin" demiş.

Asıl mevzumuz olan "Levlake" hadisinin me'hazleri:

El-Leali-1 Masnua - Suyuti 1/272; El-Esrar-ül Merfua - Aliyy-ül Kari sh:
295-296; aynı eser Tahkik-i Muhammed Said Zalül sh: 194; El-Fevaid-ül Mec
mua - Şevkani sh: 326; Keşif-ül Hafa - Acluni 2/164; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/6

Hem El-Hafız Aclüni, hem de Aliyy-ül Kari eserlerinde "Levlake" sözü meb
nası itibariyle hadis olmasa dahi, manası itibariyle doğru ve haktır
demişlerdir. Aynı kanaati İbn-i Teymiye dahi fetva kitabı 10/96-98'de izhar
etmiştir.

Divan ve tasavvuf kitaplanndan me'haz olarak bir kaçının da ismini veriyo
ruz:

Levami-ül Ukul Nimetullah bin Veli sh: 15; Divan-ı Mevlana Cami sh: 4;
Divan-1 Şeyh Ahmed-i Cezeri 1/190 ve hakeza Divan-ı Mevlana Halid, Mektu
bat-ı İmam-ı Rabbani ve bütün bunların yanında umum ümmetin telakki-i bil
kabulü ...

***
18- «Öyle bir Rahman, böyle bir alemde, öyle has ibadına öyle ikramlar ede

cek; ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalb-i beşere hutur etmiştir, Amenna...»
Risalede yeri: Sözler sh: 77 (Onuncu Söz'ün Altıncı Hakikat'ının Doku

zuncu Esası); El-Mesneviy-ül Arabi sh: 97 (Lasiyyemalar); Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 69

Me'hazler: Bu hüküm ve söz, hem ayetlerin işaret ettiği bir mealdir, hem
de bir çok hadis-i şeriflerin manasıdır.

Masta ayet:3,E 13 ,165"13s ]4 [AI U (51.5 53
« e

(Secde Süresi, ayet:17)
Hadislerde me'haz: Sahih-i Buharı 4/143; Sahih-i Müslim 4/2174 ve 21751

Şerh-üs Sünne - Begavi 1/206; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 6/5706 ve 6003·?
El-Müntehab - Hafız Abd bin Humeyd sh: 418 hadis no: 462; Müsned-i Ahmed
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5/334, 2/31.3, 3/416, 438, 462, 466 ve 506; Daremi 2/335; El-Lü'lü' Ve-1 Mercan
3/286

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: :{r·{) «d»o Jl (e32 alo

"5 "5 18 9Ua..331s, 1L8 9G OeKCaJ1@4.t1IIG
« «

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet: Resulullah buyurmuştur ki: "Allah-u Te
ala demiş: "Ben salih kullarım için Cennetlerde öyle ni'metler ve naimler
hazırlamışım ki, onları ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine
hutur etmiştir."

k * *

19- «Bazı ehl-i Cehennem'in bir dişi dağ kadar olması, cinayetinin bü
yüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş.»

Risalede yeri: Sözler sh: 80 (Onuncu Söz'ün Sekizinci Hakikatı'nın ahiri)
ve daha sair risalelerde bulunan aynı manadaki benzer hükümleri hadise tat
bile edilsin.

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 9/284 ve 285; Müstedrek-ül Hakim 4/595,
İmam-ı Zehebi sıhhatine hükmetmiş; Cem'-ül Fevaid 2/765; Ez-Zühd - İbn-ül
Mübarek 2/87; Şerh-üs Sünne - Begavi 15/294; El-Feth-ül Kebir 1/303 ve 316,
2/208, üç tane hadis-i şerif; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 7/53 ve nihayet
birçok me'hazler için bak: Miftah-u Künuz-is Sünne sh: 133; El-Lü'lü' Ve-1
Mercan 3/293

Zabıt şekli: İbn-i Hibban'ın hadisi: :(p·ue·?) UlJ»o dl

,U126i,,>5le 'ula 341( 063146,0 61,,363,>
Meali: "Ebu Hüreyre'den rivayet: Resulullah (A.S.M.) buyurmuştur:

"Cehennem'de kafirin dişi Uhud Dağı gibi olacak, onun cildinin kalınlığı ise, üç
günlük mesafe tutacaktır.''

* *

20- «Dünya ahiret mezraasıdır. is5\ La,J, U5l "
Risalede yeri: Sözler sh: 86, 495 ve 649 ve daha sair Nur Risalelerinde

varsa ...
Me'hazler: El-Ezkar Nevevi sh: 129; El-Feth-ür Rabbani - Geylani sh: 19;

İthaf-us Sade - Zebidi 5/413, 8/82; Edeb-üd Dünya Ved-Din sh: 39
$ »% , • } J o *a )3 V .ev J ifadesiyle; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/412 (Acluni der: "El-Ma-
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kasıd-ül Hasene" eserinde İmam-ı Sahavi demiş: "Gazali bunu thya'sında
hadis olarak kaydetmiş, fakat ben üzerinde durmadım." Molla Aliyy-ül Kari de
demiş ki: "Manası sahihtir ve «3,s J sa is &, ". {U6 [.2 Ayet-i Ke-

e

rimesinden muktebestir." Hem Müsned-ül Firdevs'de senedini zikretmeden şu
hadisi kaydetmiş: s,>SI iLE3 U5ul ve hakeza... s35 IaJ; USui hadis

«* "

olarak yazılmış ve bir çok muhaddislerce kabul edilmekle beraber, sair
delillerle isbatma çalışılmış.)

***
21- «Ülema-i İslam: "Haşir bir mes'ele-i naktiyedir, delili nakildir... "

demişler.» Ve İbn-i Sina'nın: zile "-U6» FJs.JL, , ,

Risalede yeri: Sözler sh: 93 (Onuncu Söz'ün Hatimesi), daha sair Risale
lerde varsa tatbik edilebilir.

Me'hazler: El-İktisadu Fil-İ'tikad - Gazali sh: 132. İmam-ı Gazali demiş:
"Bu mes'eleyi biz ancak vahiyden işitiyoruz, akıl ile ona gidilmez."
Mukaddemet-ü İbn-i Haldun sh: 519 (İbn-i Sina'nın "El-Mebdeü ve-l Mead"
adındaki kitabından naklen aynı mealde)

* * *

22- Küçük çocuklar öldükten sonra Cennet'in kuşları olurlar.
Risale-i Nur'da metni: "Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, Cen

net'in bir kuşu oldu ... "
Risalede yeri: Sözler sh: 97; Şualar sh: 182
Me'hazler: Müsned-i Ahmed 2/455; Nesai 4/108; İbn-i Mace hadis no: 4271;

Müsned Ebu Davud Et-Tayalisi hadis no: 740; Hilyet-ül Evliya 9/156; Müsned
ül Firdevs 4/286; Türkçe Buhari Tercemesi 5/306; Mişkat-ül Masabih hadis no:
1752; Et-Temhid 5/248; El-Feth-ül Kebir 2/119; Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 28;
Muhtar-ul Ehadis sh: 22 ve 89

Zabıt şekli: (Müsned-i Ahmed'deki hadistendir.) :ll*535°

4'z3US!+.e&)AI',36 6 ,,45,33 34 [1 U u3
zC;I" ,8 _JLIDL " ziJI'• 1c-"

- e34 V4su°. fs"9"j
ea

Meali: Ka'b bin Malik, Ümm-ü Mübeşşir ismindeki sahabiyeye demiş: Allah
seni affetsin, hiç duymadın mı ki, Resulul1ah ferman etmiş: "Müslümanların
ruhları (başka me'hazlarda: Müslümanların çocuklannın ruhları) Cennet
kuşları olarak Cennet ağaçlarında konarlar. Böylece, ta ruhlar kıyamet gü-
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nünde cesedlerine iade edilinceye kadar ... "
***

23- «Haşirde ruhların cesedlere gelmesi var, hem cesedlerin ihyası var, hem
cesedlerin inşası vardır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 112 ve sair Risaleler ...

Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad'ın bu hükmü, haşir ve nefh-i sür ve tekrar
dirilme keyfiyetleri hakkında gelen Kur'an ayetlerinde sarihan mevcud olup,
geniş izahlarıyla bulunurlar. Mesela, ayette

't7051,,5 ">393o6.7Ü Ga3 "Ja>{is
"s e

2$°- " , o» • ,o • • • 3p
kıyameti bildirdiği gibi, ki ş\5 " uSl sol « dui « de yeniden

e

dirilmeyi haber veriyor. Ayetin diğer parçası ise, ruhların cesedlere gelme
keyfiyetini tasrih eder. Bu mes'elenin ayet ve hadislerle geniş izahı, İhya-u
Ulam-id Din 4/511-547 sayfaları arasındadır. Keza, Nazm-ul Mütenasir Fil
Hadis-il Mütevatir eseri sh: 82'ye de bakabilirsiniz.)

***
24- «Ay ve güneşin kıyamet gününde nurları alınarak Cehennem'e gönderile

cekleri.»
Risale-i Nur'daki metni: «... Güneş yerin başına izn-i llahi ile sardığı ziyayı

emr-i Rabbani ile geri alıp, güneşin başına sarıp, "Haydi yerde işin kalmadı"
der, "Cehennem'e git, sana ibadet edip senin gibi bir me'mur-u musahharı sa
dakatsizlikle tahkir edenleri yak!" der.»

Risalede yeri: Sözler sh: 117 (Onuncu Söz'ün Dördüncü Zeyli ve daha
başka Risalelerde varsa, tatbik edilmesi ...

Me'hazler: Müşkil-ül Asar - Tahavi 1/66; El-Havi Lil-Fetava 2/538; Cem'
ül Fcvaid 2/766

zabıt şekli: SU.S 3~,S .36 ( 'O±1 :JU {""" o+ (e») 5»lv
, ,

Ve Cchennem'de zebani melaikeleri gibi ehl-i Cehennem'i tazib edecekleri
hakkında geniş izahlar güzel şekilde Müşkil-ül Asar kitabında vardır.

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet: Resulullah (A.S.M.) demiş: "Güneş ve Ka
mer, ziyaları başlarına sarılarak kıyamet gününde kızgın birer ateş kümesi
halinde Cehcnnem'de olacaklardır."

***
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25- «Yüz yirmidört bin Enbiya... »

(Not: Bu tabir, Risale-i Nur'un birçok yerlerinde geçmektedir. Nümune için
sadece iki yer veriyoruz:) Sözler sh: 118 ve 143 ve Nur'un sair yerleri ...

Me'hazler: Mişkat-ül Masabih 3/122, hadis no: 5737; Müsned-i Ahmed
5/266; Tefsir İbn-i Kesir 1/504; Müsned Ebu Davud Et-Tayalisı hadis no: 478;
Mevarid-üz Zam'an sh: 502 ve 508; Kenz-ül Ummal hadis no: 48212; El-Havi
Lil-Fetava - Suyuti 2/316; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 1/51; El-Metalib
ül Aliyye 3/269; Zad-ul Mead 1/43 ve 44; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/380 ve
daha bunlar gibi birçok me'hazler verilebilir.

*_3?Zabıt şekli: Mişkat-ül Masabih'in hadisi: J ley) >lu°
•G3±4 540,13,31$U 06 154,51Su 16, 18 AA10,3 U

f; ; "'"' ,, - -- ·-; - ,_ - ',ıı o 'ı'")~-ıc Ve ,5c k.o> 38la; u>.p°u
5 e e

Meali: Ebu Zerr (R.A.) diyor: ''Dedim: Ya Resulallah! Peygamberlerin
sayılan ne kadardır? Ferman etti: Yüz yirmidört hindirler. Bunlardan üçyüz
onbeşi mürsel Peygamberdirler, yekı1nü büyük bir cemaattır.''

***

26- 'U.JG, "II{6". » O.Us., 066II. » 8U3J.o 3S U6s2 U Q3GU'
; -

Risalede yeri: Sözler sh: 124; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 228; Arabi lşarat
ü1 İ'caz sh: 250; Tarihçe-i Hayat sh: 19; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 502
ve 510; Hizb-ül Hakaik sh: 233; Tefekkür-Ü İmanı sh: 15 ve 240

Me'hazler: (Not: Tesbih ve hamd hakkında varid olmuş birçok hadisler
vardır. Gerek namazın arkasındaki tesbihat, gerekse Resulullah'ın (A.S.M.)
sair dualarındaki tesbihat hususunda gelen hadisler çok çeşitli tarz ve kelime
lerledir. Mesela:

+H)1 SI 36E' ,o. 3 aWI 36 veya ..ls si (u.>., 834.I
*e*

gibi ifadelerle çokça gelmiştir. Bu bahtla me'baz vermek zaid gibi birşey olur.
.,, O • 5 , « o,e • • • • •JYalnızl,s• 3> el,s l elle.. hadisi için bazı me'hazlar vereceğim.

Diğer iki cümle için bazı kitapların ismini vererek havale edeceğim:)
e G • 5 , * •%, • • • • • •J

Birinci cümle: Yani:i,s. 3> es,s U elle.için ıne'hazler:- ,

Şuab-ül İman - Beyhaki 1/44, 445; En-Nihaye - İbn-i Kesir 2/198
Le [Uz U E, I$JI {ya ; EI-iman Bil-Melaike sh: 52-53;- , ,

Gülistan Dibacesi - Sa'cli; El-Havi Lil-Fetava 2/432; İhya-u Uh'.im-id Din 4/305;



376 RISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAAI

El-Ezkar - Nevevi sh: 83; An.ka-u Mağrib - Muhyiddin-i Arabi sh: 29; Mecmu-
, .... ,,,,. $.,,. .,. ,.,,,,.,,,,,. ,,,,. , ,,,, ., .,

at-ül Ahzab 2/46, 3/9 19 ve 63'de l-,«• 3> li,s l elle aynen
«f

geçmektedir; El-Gunye - Geylani 1/78; Cevahiri-! Kur'an - Gazali sh: 24;
Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 5/42

Diğer iki cümlenin me'hazleri: Buharı Kitab-ül Cihad/65, 153; Müsned-i
Ahmed 2/403; Nesai Kitab-ül Sehv/94, Daavat/103; Ebu Davud Kitab-ül
Vitr/34, Daavat/113; Müsned-i Ahmed 1/258, 6/43

***
••e o , 5 * .,,. "©ee e e • « as

27- Ustteki numaradal,s• 3> el,s L elle.» hadisi veya hükmü
, ,

ile aynı manada olan U ,s "Ee 3'1 US ES1 JUL 76 ",3I S 3G,,
, ,

hadis-i şerifi...

Risalede yeri: Hizb-ül Hakaik-ın Nuriye sh: 233, Hazret-i Üstad'a ait olan
duada; Tefekkür-ti İmanı sh: 14

Me'hazler: El-Havi Lil-Fetava 2/432; İhya-u Uhim-id Din 4/305; El-Ezkar -
Nevevi sh: 83; Anka-u Mağrib-Muhyiddin-i Arabi sh: 29; Cevahir-ül Kur'an -
Gazali sh: 24

***

Risalede yeri: Sözler sh: 129; Arabi İşarat-ül l'caz sh: 80; El-Mesneviy-ül
Arabi sh: 317; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sb: 505; Nur'un İlk Kapısı sh: 83

Me'hazler: (Not: Bu hadisin sair hadisler gibi kuvvetli bir senedi bulun
mamaktadır. Amma aynı manadaki hadisler çoktur. Bazı nümuneler:)

* • •* 1411El-Havi Lil-Fetavfı 2/432 yJlc la , Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 139;,
Ez-Zühd - lmam-ı Ahmed sh: 103; İthaf-us Sade 8/430; İhya-u U1üm-id Din
8/15 p>l}I o41 3+34 is UN5 56 "~J S,4 ad* [" tatoy-
la ... Bu hadis için Hafz Iraki: "Ona bir asıl bulamadım" demiş. Lfiltin lmam-ı
Zobidi bu hadisi takviye eden başka hadisler getirmiş, mu'terizleri sus
turmuştur.

Keza Nevadir-ül Usul - Hakim-i Tirmizi sh: 309; El-Makasıd-ül Hasene -
Sahavi sh: 373; El-Esrar-ül Merfua sh: 311; İbn-i Teymiye, velayeti inkar
mesleği icabı olarak buna bO.tıldır, şudur budur dediğini, Bedreddin-i Zerkeşi
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de İbn-i Teymiye'ye taklidkarane tabi' olduğunu yazmışlardır. Lakin bu görüşe
mukabil, bütün evliya-i ümmet ve İmam-ı Suyuti, İmam-ı Zehebi gibi bir çok
muhaddisler, hadisin manasının doğruluğunu teslim etmişlerdir. Bunun
yanında sair tariklerle gelmiş olan aynı manadaki hadislerle de onu takviye
etmişler ve muarızlara müskit cevab vermişlerdir.

Yine, Resail-i İbn-ül Arabi Kitab-ül Celale sh: 7; Mektubat-ı İmam-ı Rab
bani 2/21 ve ehl-i tasavvufun bütün büyük evliyaları hadisin derin ve geniş
haki.katını kabul ve beyan etmişlerdir. Hem Müsned-ül Firdevs 1/182 İbn-i
Ömer'den il...U1I_ S1 z,SI "; zI Us j= 4 3uzun hadis. Koza
Nevadir-ül Usul kitabında da aynen bu hadis mevcuddur. Yine Müsned-ül
Firdevs 3/174 Enes bin Mfilik'ten (R.A.) naklen:

U'13.'11J Gr v 2UI T 2sn+ 1 40L0Gs. . 3o! u. c+33 u*sut u73j
« aese•*"

hadisi .. ve keza: Müsned-ül Firdevs 3/207'de:
Ü, 35 G " JI U5U "a,5 "s AI zI sUJI ("Is Koza, aynı hadis,

,,. ,,. ,,. ,, ,., ,,..,,,,.

Ebu-d Derda'dan da rivayet edildiğini kaydetmiş; keza, İthaf-üs Sade 8/430
o+U'aI .Ue U,[ [sG, II lafzıyla.. Keşf-ul Hafa 2/145, 1473»I('3 U131
, ,, ,, , , ,,. ...

ifadesiyledir; El-Fetavi-1 Hadisiye - Heysemi sh: 206; Anka-u Mağrib -
Muhyiddin-i Arabi sh: 62 ve Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 1/404, 3/150,
4/216 (uzun Farisi şiirle hadısin meali bulunmaktadır .. ve hakeza ...

Şerh-ü Hikem-il Ataiyye sh: 113; Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 8l'de Vehb bin
Münebbih'den:
$µO\y3UV ,-38A.Ek38s0G 5G'IS

aynı manada, az lafız değişikliğiyle; keza aynı eser sh: 153'te aynı manayı ifade
eden birkaç hadis-i şerif. ..

***
29- _" 3eE5 (ehi Tasavvufun sözlerindendir.)

g

Risalede yeri: Sözler sh: 134; Tercüme Mesnev-i (Abdülkadir} sh: 583
Me'haz: Resail-i İbn-ül Arabi Risalet-üş Şeyh İla-1 İrnam-ir Razı sh: 4
Meali: "Benim kalbim, benim Rabbimden haber veriyor."

***

Risalede yeri: Sözler sh: 147; Mektubat sh: 362; Kastamonu Lahikası sh:
123 ve 158; Eski yazı Kastamonu Lahikası sh: 87, 239 ve 324; Emirdağ-1 sh:
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44; Tarihçe-i Hayat sh: 324
(Not: Risale-i Nur'un bir çok yerinde bu arabi cümle için "kaide-i şeriat" de

niliyor. Lakin eski yazı Kastamonu Lahikası sh: 239'da, bunun bir hadisin ma
nası olduğu kaydedilmiş.)

Buna göre, Maide Suresi ayet: 108 . . ."{hI İl[J> 5.2 [s,"2 S ayetinin
tefsirinde ve ayrıca İbn-i Mace 2/133 hadis no: 414 ve Tefsir Ed-Dürr-ül Men
sur 2/262'deki şu gelen hadis-i şerif ihtimaldir ki, bu kaide-i şeriatın esası
dırlar. Hadis:

65 GE ,53 Uu, Cs 03L GI(8 333I2 [,563.5,330 1,5,3
«

...u bit8 0E3 ..0J(6s (18L,3 4U uAui[8yGUG5
a i * •

Mealinin hülasası: "Birbirinize ma'rufu emir ve münkerden nehyediniz.
Bunu yaptığınızda gördünüz ki, bir iş var, sizi aşıyor. O zaman nefsin, senin
muhatabın olsun."

***
31- Bu dünyada günahının şer'i hadd cezasını çekenin, ahirette ona ceza

kalmıyacağı...
Risale-i Nur'daki metni: «Beş-on sene ceza ile, milyonlar sene haps-i ebedi

den kurtulmağa vesile olabilir.»
Risalede yeri: Sözler sh: 150 (Onüçüncü Söz'ün İkinci Makamı) Keza aynı

bahis Gençlik Rehberi ve Meyve Risalesinde de vardır.

(Not: Bediüzzaman Hazretleri burada çok büyük ve pek mühim ve son de
rece müjdeli bir haberi, nafiz ve keskin bir içtihad ile hükme varıp bildirmek
tedir. Zira hadislerde "Günahının şer'i haddini çeken adam, ahiretteki cezadan
kurtulur" hükmü vardır. Amma bu zamanda şer'! had ve ceza tatbik edilme
mekte ve beşeri kanunların hükümleri mer'iyettedir. Lakin bunun yanında, bu
zamanda İslam alemi ve İslam milletleri hayli zamandan beri bir çeşit fetret
devrini yaşamakta olduğu için, mü'min insanların çektikleri hapis ve saire
zahmet ve cezaların bütün bütün boşa gitmesi rahmet-i İlahiyeye uygun olma
yacağı kanaatına varmış olmasından geldiğini tahmin edebiliriz. Zaten Hazret
i Üstad bu müjdeli hüküm ve haberden istifade etmenin şartları olarak, ciddi
tevbe etmek, beş vakit namazını eda etmek ve mesela hadise bir katı ise, mak
tule her vakit dua etmek gibi şartlar koymuştur.)

Me'hazler: Mişkat-ül Masabih hadis no: 3629; Şerh-üs Sünne - Begavi 1/62
ve 10/311 bir kaç kanaldan.. Cem'-ül Fevaid 1/721
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zabıt seli: "z1{ {31ZUG C5I,> C3,53 C5s CU»I,
, , -

s359 5 v'> "Fe 1,831
,, , ,- ,,,

Hasen bir senedle Taberani'den nakil ...

Koza, [3 i,Ü5 es (SUI &US &'fe "si U3 »U>I • sened-i hasenle
Müsned-i Ahmed'den nakledilmiştir.

Meali: "Kime ki, bu dünyada bir günah isabet edip, fakat dünyada cezasını
çekerse, elbette ki Allah-u Teala o ahdini ahirette tekrar azaba duçar etmekten
ekremdir."

***
32- «Hava unsurunun yalnız nakl-i asuat vazifesinde cilve-i uahdaniyeti ve

mezkur acaibi gösterdiği aynı zamanında, bütün nebatat ve hayvanata teneffüs
ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal-i intizamla yetiş
tiriyor.»

Risalede yeri: Sözler sh: 162 (Hüve Nüktesi); Nur Aleminin Bir Anahtarı
ismindeki Risalenin bir kaç yerinde ...

Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/132 ve aynı bu hadis bir çok hadis kitap
larında da mevcuddur.

zabt şekt: .3{s G»Ü ..,<48 (A (6U1 6U,
1 ..,

.»t,ta11-L [U[
es

Meal: «> & • (±) cE [,1 S, "Ayetinin bir çeşit tefsiri
,, , ,

olarak, rüzgarın esmesi ve dalgalanmasındaki hikmetlerinden birisi de,
herşeyi buluşturup onları telkih ve aşılama vazifesini de görmektedir.''

***
33- «Hamele-i Arş, yer ve göklerin müekkel melaikeleri.. ue kırk bin başlı me

lekler... »
Risalede yeri: Sözler sh: 164 ve 513; Lem'alar sh: 92; Şualar sh: 260 ve

580; Asar-1 Bediiye sh: 201
Me'hazler: Sahih-i Müslim Kitab-üs Selam 124; Tirmizi Tefsir-i Süre 2/34;

Ebu Davud Sünnet 8; Müsned-i Ahmed 1/218, 172, 222, 5/379; Cem'-ül Fevaid
2/607; Müsned-ül Firdevs 1/184, 185 ve 284; Ez-Zühd - İbn-i Hanbel 104; Ez
Zübd - İbn-ül Mübarek 1/74; Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 2/1730; El-İman-u
Bil-Melaike sh: 96-98; Mişkat-ü! Masabih hadis no: 5728; Mecma-uz Zevaid
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1/80, 81; El-Metalib-ül Aliye 3/391; Kenz-ül Ummal 6/136-138 sekiz tane ayn
ayn hadis; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali sh: 129-130 ve Tefsir-i Ruh-ul Beyan -
i.Hakkı Burusevi 1/294, 8/155

Bu me'hazlerde Melaikeler, Hamele-i Arş ve onların çok acib büyüklükleri
ve evsafı hakkında gelen hadisler çoktur, hem ayrı ayrıdırlar. Hususan Ruh-ul
Beyan Tefsirinde, yetmiş bin ve bir milyon başlı melekler hakkında gelen hadis
ve rivayetler nakledilmektedir .

Zabıt şekli: Tefsir-i Ruh-ul Beyan'daki hadis:

$L ""yE')13U is gC-J436 «( e t)Alo, .,,, .,,, ., .,

ULU13,3 2518118,,31,$ .0s2 3S,1 21•1,
5 « e •

360018,843Us L 4U13.8LUs
.$ e •

ilh ... uzun hadis.

Meali: "Hz.Peygamber'den gelen bir hadis-i şerifte ferman buyurmuş ki:
Ben Mi'rac gecesinde, Sidret-ül Münteha yanında bir melek gördüm. O
uzunluk ve genişlikte hiç melek görmemiştim. Onun uzunluğu bir milyon sene
ve yetmiş bin başı vardı. Herbir başta yetmiş bin vechi, herbir vecihte yetmiş
bin lisanı vardı. ilh... "

Bu bölümde verilmiş sair me'haz kitaplardaki hadisler ise, Hamele-i Arş ve
Semavat meleklerinin acib büyüklük, cesamet, hizmet, vazife vesairesi
hakkmdadırlar.

***
34- «Seyyarattan ta yağmur kataratına kadar herşey melaikelerin birer

bineği olduğu•• " 2>
Risalede yeri: Sözler sh: 177 ve daha Risale-i Nur'un birkaç yerinde ...
Me'hazler: İhya-u Ulüm-id Din 4/121 El-Hafız Zeyneddin El-Iraki bu

babda, Gazali'nin hadislerini te'kiden bir çok sahih hadisler nakletmektedir.
Keza Müsned-ül Firdevs 2/190; Kenz-ül Ummal 6/142 hadis no: 15175; El
İman-u Bil-Melaike sh: 220

zabıt sekti: "GuI[. 8>113±41[{ 3U " 8+ as4131 11115
$ e e

ve .. .34J1 [s33 (i1 '[8_ U,a [3 zs1J1 IUI 3ES, 1bn-i Ömer'den aak
ledilmiştir. Ayrıca aynı hadis Müsned-ül Firdevs'te de vardır.

Mesli: "Cenab-ı Allah melaikeleri Nur'dan halle buyurdu. Onlardan bazı
melaikeler vardır ki, sinekten dahi küçüktürler."
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İkinci hadisin meali: "Hem Cenab-ı Hak melaikeleri halk ettikten sonra,
onlara emreder: "Olunuz!.." Birden bin ve ikibin aynı anda halk olunurlar."

***
35- «Cin ue şeytanlar melaikelerden kulak hırsızlığı yapmağa çalıştıkları.»

Risalede yeri: Sözler sh: 180 (Onbeşinci Söz, Beşinci Basamak); Lem'alar
sh: 280 (Yirmisekizinci Lem'anın Yirmisekizinci Nüktesi) ve daha başka yer
ler ...

Me'hazler: Not: Bu hakikat Kur'anın sarih ayetleriyle açıklanmaktadır.
Mesela:

+ C>G UGE[45 G, « "6{15su, "0ev1w01J3,81'25
, $,,,,,,,., ., ,,,,

Us UUs 1,U 1al31 CaLs [5 SI gibi ayetler.
,,, ,,, ; ,

Hadis Me'hazleri: Sahih-i Buharı 4/135 ve 152, 9/172; Sahih-i Müslim
4/1750; Sahih-i İbn-i Hibban 7/645; El-Feth-ül Kebir 1/449; Delail-in Nübüvve
- Ebu Nuaym 1/226 ve daha bir çok me'hazler için Miftah-u Kümlz-is Sünne
sh: 119

Zabıt şekli: Is1UJI{l :(s.e.&) 4lJ,o> dl (ey) ait °
'S 4 ..G',,U,ases'33 UGUJ, 336I,SUS
~-« e •

,+3 c-, 16 6U G 3,45348)I"J+>y&SU'a
e e « a .« e a

Buhari'nin birinci hadisidir.

Meali: Hazret-i Aişe (R.A.) demiş: "Resulullah (A.S.M.) buyurdular ki: Me
laikeler gökten bulutların içine kadar inerler. Burada, birbirleriyle semavatta
icra edilen işleri müzakere ederler. Bu arada onları uzaktan dinleyen şeytanlar
kulak hırsızlığını yaparak sözlerini duyarlar. Sonra bu şeytanlar yere inip
kendi kahinlerine üflerler. Kahinlere ilka ettikleri bu sözlerinde bir doğruya
yüz yalanı kendilerinden katarlar."

***
36- «Hazret-i Musa (A.S.) demiş: u JIg±8 s,s J IDIJG s@IS8 (1»1,

Risalede yeri: Sözler sh: 185; Mektubat sh: 311

Me'hazler: Tefsir İbn-i Kesir 1/505; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur _ Suyuti
3/115; Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 1/991 ve hakeza birçok tefsir ve hadis
lerde ...
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İbn-i Kesir, Sure-i En'am'dakiLU5s "..,, {UI [L6, ayetinin tefsirinde;

Suyuti Hazretleri ise, Süre-i A'raftaki ..."I "I, Et. ,-,» • ÜS,
,. , ,

ayetin tefsirinde, Cabir (R.A.)'ın bir hadis-i şerifiyle hadiseyi şöyle izah ederler:
Hazret-i Musa (A.S.) Beni-İsrail'i Fir'avnun şerrinden kurtarıp, hep beraber

selamete çıktıktan sonra, Tur-i Sina'ya münacat için çıktığı vakit ve taleb-i
rü'yet hadisesi hengamında, gelen hitab-ı İlahi ve tekellüm-ü Sübhani çok
bambaşka bir tarzda sudur ettiği için, Hazret-i Musa (A.S.) sormuş: "Ya Rabb!
Benimle konuştuğun kelamın hep böyle midir?" Cenab-ı Hak ferman buyur
muş: "Seninle konuştuğum bu kelam, ancak bin lisan kuvvetindedir. Halbuki
bütün lisanların mecmuunun kuvveti, kelamımda mevcuttur."

İşte Hazret-i Musa (A.S.) bu Sübhani kelamın ancak bir kaç kelimesini
duymaya tahammül edebilmiştir.

***
37- «Cebrail (A.S.) bir anda hem huzur-u Nebevide, hem huzur-u İlahide,

hem bin yıldızda bulunduğu... »
Risalede yeri: Sözler sh: 194 ve 502; Osmanlıca Mektubat sh: 91, 553;

Şualar sh: 121
Me'hazler: (Not: Bu hüküm ve dava, bir tek hadis-i şerifin ifadesi değildir.

Fakat Cebrail ve melekler hakkında vürüd eden birçok hadtslerin müşterek
manalarının neticesidir. Ona göre me'hazler vereceğiz.)

Sahih-i Buharı 1/140; Sahih-i Müslim 1/190; El-Lülü' Vel Mercan 1/2; Ten
vir-ül Havalik - Suyuti sh: 15-16 aynı zamanda alem-i misal hadisatı mes'elesi
de izah edilmiştir; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 2/282; yine Buhari 2/250;
Müslim 1/159; Müstedrek-ül Hakim 4/7; Cem'-ül Fevaid 1/562; Feth-ül Kebir
2/127; İhya-u Ulüm-id Din 1/114; Ramuz-ül Ehadis sh: 160

Bütün bu me'hazler bilhassa Cebrail (A.S.) ile ilgilidir. Herbir hadis ayrı
tarzda ifade ve beyan eder. Kimisi Cebrail'in (A.S.) bir Dıbye (RA.) suretinde
Peygamber'in yanında görüldüğünü, kimisi de vahyin telakki keyfiyetini ve
saireyi beyan ederler. Bütün bunların içinde Hazret-i Üstad'ın verdiği hükmü
çıkarmak mümkündür.

38- «Cenab-ı Hak yetmişbin nurani hicab arkasındadır.»
Risalede yeri: Sözler sh: 197, 568; Mektubat sh: 306; Tercüme Mesnevi

(Abdülmecid) sh:217; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 423
Me'hazler: Sahih-i Müslim hadis no: 291 ve 294 Müslim'in hadisi:

* * *
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, l , , .,,,.
3Jl «los» lafzıyladır; Müsned-i Ahmed 4/401 ve 405; Ebu Davud Et-Tayalisi
hadis no: 491; İhya-u Ulum-id Din 1/101 Hafız Iraki yetmişbin hicab hadisle
rini birçok kaynaktan getirmektedir. İthaf-üs Sade 2/117 (Aynı hadisi şerh ve
takviye eder); El-Metalib-ül Aliye 3/268; El-Gunye - Geylani 1/49; Ramuz-ül
Ehaclis sh: 122 ve 294; Resail-i İbn-ül Arabi Kitab-ul Celale sh: 10

Zabıt şekli: İhya-u Ulüm ve El-Metalib-ül Aliye'deki iki hadis:
,,=,14 G «e6GU33s4iss y "s3 (6» toz" 4034

e e

Meali: "Cenab-ı Hakk'ın sırf nurdan yetmiş hicabı vardır. Eğer bu perdeler
açılırsa gözlerin feri yanacaktır."

İkinci hadisin meali: "Allah ile mahlükat arasında, nurdan yetmişbin hi
cab vardır. ilh .. "

***
39- Magibat-ı Hamse .. ue ô.yet ue hadislerle tefsiri ... Ayrıca yağmurun vakt-i

nüzülü ...
Risalede yeri: Sözler sh: 201; Lem'alar sh: 110, 111, 112
Me'hazler: Sahih-i Buharı 2/41, 9/142; İbn-i Hibban 1/144 ve 145; Müsned

Ebu Davud Et-Tayalisi 1/22; Ukud-ül Cevahiri-l Münife İmam-ı A'zam sh: 19;
Şerh-üs Sünne - Begavi 3/422; El-Feth-ül Kebir 2/92 ve 137; Garib-ül Hadis -
Birgevi sh: 24

Me'hazler ve ayet ve hadislerdeki beyanları: Buhari'nin hadisi:
UL Sis " Es3I{Ei» :(eg) 4IJ»,8 :Jl (e) + o
.E(3 3,6,YIL3,S U,0Y, " U,s3 U 31(13 9 a115
'131 s5 '»16 U,U. sa se G, LaU$5u

°°"2 e e e

Ayette de, hadisin elfazı berabercedir. Ayet, Sure-i Lokman'dadır.
Meali: Buhari'nin hadisi: İbn-i Ömer'den: Dedi, Resulullah ferman etti ki:

"Gaybın anahtarı beştir. Onları Allah'tan başka kimse bilmez:
1- Kişi yarın ne olacağını bilmez.
2- Ana rahmindeki çocuğun durumunu kimse bilmez.
3- Nefis, yani insan yarın ne kazanacağını, ne edeceğini bilmez.
4- Bir insan nerede hangi toprakta vefat edeceğini bilmez.
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5- Hiçbir kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez."
***

40- «Kurban olarak kesilen bir koyun, Sırat Köprüsünde sahibine bineklik
yapacağı ... "

Risalede yeri: Sözler sh: 203 ve de başka Risalelerde bulunabilen aynı
mevzu varsa...

Me'hazler: Telhis-ül Habir - İbn-i Hacer 4/138; Kenz-ul Ummal hadis no:
12177; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no: 3017 (İmam-ı Suyuti hadisi, Kadı
Abdülcebbar bin Ahmed'in "El-Emali" eserine ve Müsned-ül Firdevs sahibi
Deylemi'ye dayandırır); Müsned-ül Firdevs 1/85; Ed-Dürer-ül Müntesire - Su
yuti sh: 38; Künüz-ul Hakaik - Menavi 1/29; El-Feth-ül Kebir 1/180; Keşf-ül
Hafa - Acluni 1/133

zabıt şelli: .. •ba) I2[sUU, U3G[sUG.> I,sa.1,,, ,,, ..,, ,,,.

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet, Resulullah (A.S.M.) ferman buyurmuş:
"Kurbanlarınızı iyi ve güzel seçiniz. Çünki o, Sırat Köprüsünde sizin
bineğinizdir."

***

41- 36ei 3tul , U-U (aaaaln

Risalede yeri: Sözler sh: 240; Şualar sh: 30; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 43; Saykalü-l İslam sh: 22

Me'hazler: (Not: Bu söz, bir hadis-i şerif olmayıp, İslam büyüklerinden ge
len hakikatlı bir söz olduğu için, başta İmam-ı Gazali gibi büyük İslam mu
hakkiklerinin isti'mal ettikleri veciz bir hakikattır.)

İhya-u Ulum-id Din 5/35; El-Mizan-ül Kübra - Şa'rani 1/6; El-Fetavi-l Hadi
siye - Heysemi sh: 23; Anka-u Mağrib - Muhyiddin-i Arabi sh: 45

Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerlerinde, Üstad Bediüzzaman tarafından
onun meali güzel bir şekilde verilmiştir.

* s} s}

42- «Uç nehrin herbirine, Cennet'ten birer katre her vakit damlıyor.»
Risalede yeri: Sözler sh: 250 ve daha sair Nur Risaleleri ve Mektublannda

da vardır.
Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2183 hadis no: 2839; Müsned-i Ahmed 2/289

ve 440; Türkçe Torceme Sahih-i Buhari 9/64 hadis no: 1551; Müsned-ül Firdevs
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2/257 ve 337; El-Feth-ül Kebir 1/167; Ramuz-ül Ehadis sh: 264; Feyz-ül Kadir
5/381 hadis no: 7668
Zabıt şekli: Buhari'nin uzun olan mi'rac hadisinden ."~i)I sj, sisL...

,,, , ,.,.

U7» G ot» u t1z .6kU pe 3 3(4 beG314O1 31,
s« e e e

...IG(96 3(tat ĞY, zuJI", 6e oubUI C10G
,,,, ,,. , ,,,

Müslim'in hadisi ise; Seyhan ve Ceyhan, Nil ve Fırat Nehirlerinin menba
ları, Cennet'ten aktığını kaydeder. Amma diğer me'hazlerdeki hadisler; me
sela: Feyz-ül Kadir'deki hadis: Cennet'ten bu nehirlere hergün bereket damla
ları damladığını kaydetmişlerdir.

***
43- «Nil, Fırat, Dicle'nin menba'ları Cennet'tendir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 250; Şualar sh: 112 ve daha diğer risalelerde bu
lunan aynı mevzu'...

Me'hazler: (Not: Bir evvelki kısımda geçen hadislerin bazıları, bu numara
daki hakikate de bakarlar. Dolayısıyla ilcisi bir sayılabilir.)

Hususi bazı me'hazler: Sahih-i Buharı 2/134 Malik bin Sa'sa'adan; Sahih-i
Müslim 4/1283 Ebu Hüreyre'den; Cem'-ül Fevaid 2/599; El-Feth-ül Kebir 2/264
ve 3/265; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5628

zat»t şas: 1'JI,G5]J8IG(9{6U5 336I
«

Sahih-i Müslim'in hadisi. ..
(Not: Hadislerde "Dicle Nehri" ifadesi bulunamadı. Ancak bu iki nehir, yani

Fırat ve Dicle Basra'da birleşip tek bir nehir halini aldığı için, ikisine Fırat ve
Dicle denilebildiği için Üstad Hazretleri herhalde bu manada kullanmıştır.)

Meali: "Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle Nil ve Fırat, Cennet'in nehirlerin-
dendir."

***

Risalede yeri: Sözler sh: 251
Me'hazler: (Not: Bu tesbihatın tamamı şöyledir:)
{36U' ."~"11331362'. •65±I3GU' 41.3GI'

•o

{3 3U .si Ja,ol'J@33GU ,( S,L>U> 's- -- , , .,. .,,

R.N K.Kaynakları F 25
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Mecmuat-ül Ahzab 1/304, 2/554 ve 3.ciltte Evrad-ı Fethiye duası içinde
geçmektedir.

Bu duanın İmam-ı Ahmed bin Hanbel'in dua ve tesbihi olduğu yazılı. Fakat
herhalde İmam-ı Ahmed Hazretleri onu menba'-ı Risaletten almıştır diyebili
riz. Zira İmam-ı Ahmed hayatında bütün herşeyini fiil ve hareketini Sünnet-i
Seniye'ye uydurmaya gayret etmiştir. Hatta kavunun Hz.Peygamber ta
rafından nasıl yendiğini bilmediği için, hayatında hiç kavun yememiştir diye
rivayet edilmektedir.

Bu tesbihi, ayrıca ekser Hanefiler, camilerde sabah namazı tesbihatından
sonra okumaktadırlar. Hem ümmetin telakkisince, bunun tesbihat-ı Nebe
vi'den olduğu kabul edilmiştir.

***
45- « UU (3 ",s U U Bir tefsir diyor: "Eğer "Selamen" demeseydi,

,
bürudetiyle ihrak ederdi."»

Risalede yeri: Sözler sh: 261 (Yirminci Söz'ün İkinci Makamı)
Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 101; başka bazı tefsirlerde de aynen

geçmektedir.
***

46- «Bin mu'cizat ile ınüeyyed olan Resul-i Ekrem (A.S.M.)»

(Not: Bu tavsif ve beyan, bir hadis-i şerifin metni değildir. Amma bütün
muhakkikin-i ülemaca kabul edilmiş gerçek ve sabit bir hakikattır.)

Risalede yeri: Sözler sh: 263, 289 ve Nur'un daha birçok risalelerinde de
faatle geçmektedir.

Me'hazler: Delail-in Nübüvve - Beyhaki 1/10; Hüccetullah Alo-l Alemin -
Nebhani sh: 4; Feth-ül Bari Şerh-i Sahih-i Buhari 6/58 ve 583; Şerh-üs Sahih-i
Müslim - Nevevi 1/2

Bütün bu me'hazlerde olduğu gibi, İslam muhakkiklerinin umumunca, Re
sul-i Ekrem (A.S.M.) bin mu'cizat gösterdiği kat'iyetle kabul edilmiştir.

***
47- «Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.»

Risalede yeri: Sözler sh: 269 (Yirmibirinci Söz'ün başı) ve daha başka risa-
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lelerde benzeri olan hükümler ...

Me'hazler: (Not: Bu hüküm, Kur'anın şu ayetinden alınmış olabilir:
3,A8.8 5310680I@,AS,OL (<133433,755, 24 [-615,31

,,, .,. ,,,, .,. ,,,.

Bakara Suresi ayet: 44. Meali: "Kitap okuyarak; insanları hayırlı işlere
çağırıp ta, kendinizi unutursunuz. Hiç böyle emr-i bil-ma'ruf olur mu? Bunu
hiç düşünmüyorsunuz.")

Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali sh: 480; Levakıh-ul Envar-il Kudsiye - Şa'rani
sh: 215

Zabıt şekli: Nehc-(1 Belaga'dan LL UUIÜU 4.z.<,
*

5o55. 9k,3s, le+e5 ±.V +ey+ 3"65U99U8143 ±.5E, ..4
Meali: "Kim ki kendini insanlara imam kabul ederse, evvela kendi nefsinin

talimiyle işe girişsin, sonra başkalarını ... Hem nefsini terbiye ederken, evvela
ahlakını düzeltsin, sonra lisanını terbiye işinde kullansın. Yani, diliyle terbiye
etmeden evvel, haliyle terbiye etmeye çalışsın. Kendi nefsinin muallimi ve
terbiyecisi olmak, insanların muallim ve terbiyecisi olmaktan daha üstün ve
evladır."

***
48- Üç sabır mes'elesi... «Işte ey sabırsız nefsim, sen üç sabırla mükellef

sin . . .» Ve bu sabırların izahı.
Risalede yeri: Sözler sh: 271 (Yirmibirinci Söz'ün l. Makamı); Mektubat

sh:280
Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 2/200; İbn-i Ebi-d Dünya Ve Ebu Şeyh'in "Es

Sevab" eserinden nakil; Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 46 İbn-i Lal'in "EI-Meka-
rim" eserinden nakil.

zabt şekli: 1al2 "-, teUI,E"o3 5,a.E ",3 153 3aJ$

Meali: "Sabır üçtür. Birisi: Musibetler üzerine, ikincisi taat üzerine, üçün
cüsü masiyetten kendini çekip çevirmede olan sabırlardır"

***
49- «Bütün bağındaki yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun her nebatın,

her ağacın tesbilıatından güzel bir ııiyyet ile bir hisse alıyorsun.»
Risalede yeri: Sözler sh: 272 (Yirmibirinci Söz'ün Birinci Makamı'nın

sonu) ve daha sair risalelerde bu mana varsa ...
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Me'hazler: Evvela me'haz için bu hususta Kur'an-ı Kerim'in
0 « } e. p 5 • • o o

•l>g N._,ei o•ol gibi ayetleri kafi ve şafidir. Hadis kaynaklarında.,., ., ., ., $ ... .,,.. ,,,.

ise: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 5/163; Tuhfet-ül Ahvezi bi-şerhi Cami-it
Tirmizi 8/558, 559

zam1t şetti. .. .12CJI Q;1N{"..", SI._>U•U"
• " 5 •

Meali: O saatte (yani öğle namazı vaktinde) herşey Allah'ı tesbih eder.

Not: Hadis şarihleri demişlerdir ki; herşey, nebat ve ağaç her zaman Allah'ı
tesbih ederler. Lakin hadisin işareti; güneşin gündüz kemaline gelmesi ve ze
vale doğru kayması zamanında herşey daha çok tesbih eder, demektir.

***
50- Bağdan, bostandan çıkan nıahsülattan kim yese, sahibine bir sadaka

olduğu...

Risale'de metni: «Hem bu bağdan çıkan mahsülattan kim yese, hayvan ol
sun, insan olsun, inek olsun sinek olsun, müşteri olsun hırsız olsun, sana bir
sadaka hükmüne geçer.»

Risalede yeri: Sözler sh: 272

Me'hazler: Sahih-i Buhari 3/135; Sahih-i Müslim 2/1189 iki hadis; İbn-i
Hibban 5/152; Cem'-ül Fevaid 1/440 Şeyheyn ve Tirmizi'den nakil; El-Feth-ül
Kebir 3/119 ve 120; Müsned-i Ahmed 3/184 ve 191; Feyz-ül Kadir 3/30; Mişkat
ül Masabih hadis no: 1900; Şerh-üs Sünne - Begavi 6/149 ve 150; Müsned-ül
Firdevs 4/25; Müsned Halife bin Hayyat sh: 27; Şu'ab-ul İman 7/106; Darimi
hadis no: 664; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 25/100 ve 101, hadis no: 261;
Müsned-i Ahmed 6/362

$ 0 3 • • • s •
Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: le u*ıs'+o V r·u°·g) IJ,o,l

1.0> • 1134 5La«3180VESI1 2 (843 05 43231
"

Meali: Resulullah (A.S.M.) ferman buyurmuştur ki: "Bir müslüman bir fi-
dan diker, yahut bir tarlaya tohum eker, sonra bunlardan kuş, yahut insan,
yahut hayvan kim olursa olsun yese, ona bır sadaka sayılır.

***
51-«...Nasıl bir hurma çekirdeğinden ta mükemmel bir hurma ağacına ka

dar ne kadar meratib bulunur, öyle de namazın derecatıııda daha fazla ıııcratib
bulunabilir.. ·"

Risalede yeri: Sözler sh: 273 (Yirmibirinci Söz'ün Birinci Makamı); daha
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sair Risalelerde benzeri hükümler varsa...

Me'hazler: Ez-Zübd - İbn-ül Mübarek 2/24

Zabıt şekli: (Türkçesini yazıyoruz:) "İki kişi omuz omuza, yan yana na
mazda bulunurlar. Amma fazilette, yer ile gök arası kadar farkı vardır." Bu ri
vayet, Hassan bin Atiyye ile meşhur muhaddis İmam-ı Şa'bi'den nakle
dilmiştir.

(Not: Bu bir hadis olarak değil, bir rivayet ve büyüklerin hüküm ve sözü
olarak geçmektedir.)

***
52- «İstiğfara müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü

amelin rü'yetine böyle vesveseli adama müreccahtır.»
Risalede yeri: Sözler sh: 277 (Yirmibirinci Söz'ün İkinci Makamı'nın Dör

düncü Vechi) ve sair Risalelerde aynı manada bulunabilen yerler ...
Me'hazler: Nehc-ül Belaga sh: 447; El-Keşkül Bahaeddin El-Amilt 2/217

Hazret-i Ali'den nakil; Şerh-ül Hikem-il Ataiyye Tacüddin Ataullah-il İsken
deri sh: 82

• } o J ce o f o o ., • J S , *oe e

Zabıt şekli: l>ss ki.> {jy° 4ul us ,> uy. it..
« e e«

Meali: "Senin nefsini kötü gösteren bir seyyie, seni ucbe sevk edecek olan
bir haseneden Allah'ın yanında hayırlıdır."

***

Risalede yeri: Sözler sh: 277 ve daha başka Risalelerde aynı manadaki
hükümler ...

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/16; Şerh-üs Siyer-ül Kebir - İmam-ı Muham
med 1/238; Cem'-ül Fevaid 1/34 Nesai'den nakil; Sahih-i İbn-i Hibban 1/280;
El-Feth-ül Kebir 2/180; Kenz-ul Ummal 3/33, 36, 47 ve 6/42 ve 47; Hukuk-u
İslamiye Ömer Nasuhi 1/254; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 17/372 ve nihayet
bir çok me'hazler için Miftah-u Künuz-is Sünne sh: 197

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:4,I2 SI[.ISU±S [Ay{ 3ol

Meali: "Din kolaylıktır. Kim ki, dinde şiddet gösterirse, o şiddet ona galebe
çalar."

* sk
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54- «...Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi tevehhüm-Ü küfür dahi küfür
değildir. Tasavvur-u dalalet dalalet olmadığı gibi, tahayyül-ü dalalet dahi da
lalet değildir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 277, 278 (Yirmibirinci Söz'ün İkinci Makamının
Beşinci Vechi); Mektubat sh: 39 (Onbirinci Mektub'un Birinci Mebhası)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/148; Sahih-i Müslim 1/117; Şerh-üs Sünne
1/108 ve 213; Cem'-ül Fevaid 1/207; Müşkil-ül Asar - Tahavi 2/249

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:
-.~Is3'3(53[ G'.sI«UY ,1U7., Ue "45 336.3 11134

,,,,, , , ,,,,,.

Meali: "Cenab-ı Allah, ümmetimin vesvese ettiği, yahut gizlice nefsiyle
konuştuğu işlerinden muahaze etmemiş ve affetmiştir. Ta ki, bunu amel ve fiil
ile, yahut ta sözüyle fiiliyata dökmediği müddetçe ... "

***

Risalede yeri: Sözler sh: 278 (Yirmibirinci Söz'ün İkinci Makamı)
Me'hazler: (Not: Bu cümle bir hadis-i şerif değil, Şeriatın bir kaidesidir.)
Hukuk-u İslamiye ve Istılahat-ı Fı.khıye Ömer Nasuhi Bilmen 1/279

zabıt şekli:S,SU le1 53> 3e y'U J> Uzvi [a 13 y ia-
deleriyle kayıdlıdır.

Aynı eser 1/256'da: "Şekk yakini bozmaz" kaidesi ve izahı da vardır.
***

56- Sinn-i bülüğ onbeş yaş olduğu hakkında, Risale-i Nur'daki metin
şöyledir: «Onbeş gün, sinn-i teklif olan onbeş seneye işarettir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 287 (Haşiyede); Mektubat sh: 281 ve Nur'un sair
Risalelerinde bulunabilen aynı hükümler ...

Me'hazler: Sahih-i Buhari 3/232; El-Feth-ül Kebir 3/135 ve 232

Zait şekli: Buharf'deki hadis: ",)I •I2l: "sl ive .> j8 Et
s"

Meali: "Çocuk onbeş yaşına girdiğinde, şer'i hadler üzerinde ikame edilmiş
olur."

***
57- «Mevlana Cami'nin dediği gibi; hiç yazı yazmayan o ümmi Zat (A.S.M.),
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parmak kalemiyle sahife-i semavide bir elifyazmış, bir kırkı iki elli yapmış.»
Risalede yeri: Sözler sh: 289 (Haşiyede) (Yirmiikinci Söz'ün Birinci Ma

kamı)

Me'hazler: Tefsir-i Ruh-ul Beyan, İsmail Hakkı Burı1sevi 9/264

Zabıt şekli: Mevlana Cami'nin Farsça olan şiiri şöyledir:
,Ey3 .«0313 U056u o

r a

G5 "j1 ela>313U 6Je {U .a J,31'3,3•
; .,. .,,,. ,,,. .,

<'±U'183.3>18 33,8 <U[S4.38863,8
- - -

Meali: Hülasaten Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.
* * *

58- «Büyük bir nur lambası Güneş'tir ki; Arz'ın şarktan geri dönmesiyle ye
niden Güneş'in görünmesi, kucağında Peygamber'in (A.S.M.) yatmasıyla ikindi
namazını kılmayan lmam-ı Ali (R.A.) o mu'cizeye binaen ikindi namazını
edaen kılmış.»

Risalede yeri: Sözler sh: 289 (Haşiyede) (Yirmiikinci Söz'ün Birinci Ma
kamı)

Me'hazler: Müşkil-ül Asar - Tahavi 2/8 ve 9, (İmam-ı Tahavi şu hadis veya
hadiseyi genişçe ele alarak, birçok sahih kaynaklardan deliller getirmiş ve
sıhhatını ispat etmiştir.) Keza, Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/240, (Kadı İyaz da hadis
için sahihtir demiş); El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/342; İs'nf-ür Ragıbin sh:
177; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/579 ve 584; Mecma-uz Zevaid 1/296; El-Me
vahib-ül Ledünniye - Kastalani 5/114-118 (uzun ve ispatlı izahlarla sıhhatı
gösterilmiştir.) Kenz-ül Ummal 11/524, 12/349; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/520-
528 (Acluni de, İmam-ı Tahavi gibi badisi genişçe ele almış, etrafında müsbet
ve menfi kanaatları serdetmiştir); Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 24/382-391;
Ed-Duafa' Ak.ili 3/328 ve nihayet İbn-i Mende ve İbn-i Şahin, Esma Binti
Amis'ten; İbn-i Merdeveyh, Ebu Hüreyre'den ve Taberani Mu'cem-ul
Kebir'inde basen bir senedle: Güneş'in Resulullah'ın (A.S.M.) hayatındn iki
defa tevakkuf ettiğini .. birisi, Hendek Harbi'nde ve diğeri de Mi'rac Gecesi
sabalunda .. ve güneş hiçbir kimse için tevakkuf etmedi, yalnız Resul-i Ekrem
(A.S.M.) için, bir de Yuşa bin Nün (A.S.) Peygamber'in cebbarlarla harbettiği
zaman, harb neticelenmeden güneş batacakken, gecede harb olmayacaktı.
Ertesi günü ise, cumartesi olduğundan, Musa (A.S. )'ın şeriatında, harbin caiz
olmayacağı için, Allah'a yalvarmış, guneşi bir müddet durdurmasını istemiş ..
ve nihayet güneş tevakkuf etmiş, harb dahi kendisinin lehine galibiyetle
neticelenmiştir. İşte bu izahlar, Keşf-ül Hafa, El-Mevahib-ul Ledünniye
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eserlerinde mevcuddur.

Keza El-Havi Lil-Fetava 2/191 ve El-Husun-ul Hamidiye sh: 66 ve Tefsir-i
Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/379, 5/127, 5/172'de aynı izah ve tahkikler vardır.
Bu durumda hadise ilişenlerin sözleri geçersiz, indi ve taassubi mütalaalarla
olduğu anlaşılmıştır.

***
59- «Bir misal-i latif, bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki; Hazret-i Azrail

(A.S.) Cenab-ı Hakk'a demiş ki: "Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden
şekva edecekler, benden küsecekler." Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle demiş ki:
"Seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım, ta
şekvaları onlara gidip, senden küsmesinler."

Risalede yeri: Sözler sh: 294; Lem'alar sh: 331; El-Mesneviy-ül Arabi sh:
52; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 11; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:
21

Me'lıazler: Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 5/173-174; Tefsir-i Ruh-ul
Beyan İsmail Hakkı Burusevi 7/114

Zabıt şekli: Ed-Dürr-ül Mensur'da şöyledir: İbn-i Ebi-d Dünya ve Merü
zi'nin "Cenaiz" bölümünde, keza Ebu-ş Şeyh, Cabir bin Zeyd'den (R.A.) ve Ebu
Nuaym Hilyet-ül Evliya'da A'meş'den nakleder ki: Daha önceleri Azrail (A.S.)
açıkça görünür bir şekilde insana gelir, dermiş ki: "Hazır ol, senin ruhunu
alacağım." İnsanlar ise, böylelikle ölümü Azrail'den bildiklerinden, ona buğz
eder, söverlerdi. Azrail (AS.) bu durumu Allah'a şekva etti. Allah onun duasını
kabul etti. Azrail'i ve ölümü gizledi ve ölüm ile Azrail arasında hastalıkları
koydu ..

* * *

Risalede yeri: Sözler sh: 295; Üçüncü Şua Münacat Risalesinde Türkçe
manasıyla; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 436; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh:
256; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 628

Me'hazler: (Not: Bu bir hadis-i şerif değil, fakat hakikatlı ve mutabık bir
hükümdür.)

İhya-u Ulam-id Din 4/221; Şerh-ül Hikem-il Ataiyye Tacüddin Ataullah-il
İskenderi sh: 119

Zabıt şekli: İhya'da aynendir. Şerh-ül Hikem-il Ataiyye'de:

öç yU2yeU 5yak nu 1581us
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Meali: 1- (Yani, risaledekinin meali) ''Şiddet-i zuhurundan gizlenen zatı
takdis ediyoruz."

2- "Allah şiddet-i zuhurundan dolayı perdelenmiş ve nurunun azametinden
dolayı da gözlerden gizlenmiştir."

***
61- Sivrisineğin Nemrud'u geberttiği, karıncanın ise Fir'avnun sarayını ha

rab ettiği ...

Risalede yeri: Sözler sh: 298; Mektubat sh: 256 (Yirminci Mektub'un
Onuncu Kelimesine Zeyil Risalesinde); Şualar sh: 25

Me'hazler: Hayat-ül Hayavan-ül Kübra - Allame Dümeyri 1/182, sivri
sineğin Nemrudu geberttiğini izahıyla yazmaktadır. Ancak karınca
hakkındaki rivayet bulunamadı. Zaten bu rivayet bir hadis-i şerif olmayıp,
tarihi bir hadisedir. Bazı İslam tarihçileri kaydetmiş olabilirler. Biz de üstünde
fazla durmadık. Sivrisinek rivayeti ise, büyük İslam tarihleri olan Tarih-i
Taberi, Tarih-i İbn-i Esir, Tarih-i İbn-i Kesir gibi kitaplarda da var olduğu
halde tesbit edip de sayfa numaralarını vermeye gerek duymadım.

:j: s}; sj:

Risalede yeri: Sözler sh: 302 ve 593; Mektubat sh: 16; Osmanlıca Lem'alar
sh: 656

Me'hazler: (Bu söz dahi aynı lafzıyla hadis metinlerinde bulunamadı. An
cak bütün hadis kitaplarında, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) bir şeye taaccüb ettiği
zaman: "Sübhanallah" dediğini yazarlar. Buna göre bu söz ve bu mana, hadis
olmasa da, hadistendir denilebilir.)

Bu sözü kitaplarında kaydedenler; ezcümle şunlardır: El-Ezkar - Nevevi sh:
292; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali (R.A.) sh: 428, İmam-ı Ali'nin gelecek şu
sözü, bu mes'ele ve hükmü aydınlatmıştır:

•s "us. 3 Ja3Is u «u.l' Ci 3 "ski hükmü, elbette bahsimiz-
,,,,. ~ .,, , ,,.

deki manayı te'kid eder. Hem o sözün menba'-ı Risaletten muktebes olduğunu
da gösterir.

İmam-ı Ali'nin sözünün meali: "Cenab-ı Allah saltanatının asarında kudre
tinin acaibini öyle bir tarzda gösterir ki, akıllan hayrette bırakır."

***

63- «Bir rivayette lsm-i A'zam mertebesini taşıyan ",2II2! y
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,3)1.4•US_8 383<.43".01 3 tuUr221L,5 9
,,,, ; .,.. .,,,. .,,,.

-34L,,"8 4Ps5,3 »
, , , ,, :S···.,,,

Risalede yeri: Sözler sh: 310; Mektubat sh: 222; Şualar 598; El-Mesneviy
ül Arabi sh: 175; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 258, Barla Lahikası sh:
170

(Not: Risale-i Nur'un El-Mesneviy-ül Arabi kitabında I, 1DI SI2U1 5
, ,

"5 <> [s F> " 3 (3J111 , U0UM I3 O.5 S metniyledir ki, bu hadis;
f •

Buharı ve Müslim gibi birinci sınıf hadis kitaplarındaki hadis-i şeriflerinde
geçen şekliyle alınmıştır. Amma Nur'un sair Risalelerinde ise, o kelfu:nın onbir
kelimeyi ihtiva eden tarzıyla alınmıştu ki, diğer hadis kitaplarında öyle geç
mektedir.)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/214; Türkçe Terceme Buhari hadis no: 595,
825 ve 2157; Sahih-i 1bn-i Hibban 1/272, 3/136 ve 227 ve 229, 4/170, 8/294;
Şerh-üs Sünne 5/53, 75 ve 132 üç hadis-i şerif tarzları ahirki hadiste
, , ,, ,, e J .,3. a s cümlesi de vardır; Cem'-ül Fevaid 1/314 ve 1/636-637 iki hadis-i

şerif, ahirki hadiste~l ~I ~ cümlesi de vardır. Keza aynı eser 1/675'de
«

6"..3 5 Us_> 33 cümlesi do mevcuddur; Mecma-uz Zevaid 4/86-113 birçok

hadis tarzları, 10/85, 114 ,{ sUl [2} ,s 3 cümlesi bulunmaktadır. Miş-
,

kat-ül Masabih hadis no: 961; El-Feth-ül Kebir 2/189, 220 yine El-Feth-ül
Kebir 1/82, 83 "<JI «fI, . ,_a.Ji {LJf cümleleri vardır; Amelü-l Yevmi

*

Ve-1 Leyle - Tirmizi sh: 189, 197 ve 385 bu hususda birçok hadisler; El-Ezkar -
Nevevi sh: 70; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 2/486 bu kelamın İsm-i Azam
mertebesini taşıdığı, hadislerle ispatlanmıştır; Tuhfet-ül Ahvezi Şerh-i Tirmizi

$ , , * be e ,, J ;

9/366 ve 368 çarşıya girildiğinde ,: s J cümlesiyle birlikte okunaca-
ğını; Mişkat-ül Masabih 1/767 aynı hadis vardır; Kenz-ül Ummal 1/136 ve 146;

3 3, e ba e « l •

El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 1/407 ve 3/1165, ü~ 'J ı.s> .,ıı J ifadesiyle
gelen hadis-i şerifler ...

***
64- «Yanlış anlama... Tevekkül, esbabı batüıı bütün reddetmek değildir.

Belki esbabı, dest-i Kudretin perdesi bilip, riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir
dua-i fiilt telakki ederek ... »

Risalede yeri: Sözler sh: 314, 315 (Yirmiüçüncü Söz'ün Birinci Mcbhası
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Üçüncü Nokta) ve Nur'un bu manaya dair sair hükümleri ...
Me'hazler: Şuab-ül İman - Beyhaki 3/414-415; Müstedrek-ül Hakim 3/623;

Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hibban sh: 633 hadis no: 2549; Mecma-üz Zevaid
10/291

Zabıt şekli: Sahabe-i kiramdan Ömer bin Ümeyye, Resul-i Ekrem'e
(A.S.M.) sormuş: sJs31 3 ,al>! J.I Yani: "Binek hayvanımı bağlamayıp

, , ,
serbest bırakıp ta öyle mi tevekkül edeyim?" Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman
buyurmuş: Js,, y Ulzl1 I Ü_s J Yani: "Onu evvela bağla, agelle, sonra
tevekkül et!."

***
65- «Bir vakıa-i hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir

şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların
kapısına bakıyorum, gayet şenlik parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati
celbeder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı Sonra geçtim, bir büyük
saraya daha rast geldim, gördüm ki; kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba,
sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı.»

Risalede yeri: Sözler sh: 322 (Yirmiüçüncü Söz'ün İkinci Mebhası). Aynı
bu mevzu Risale-i Nur'un Arabi Mesnevisi gibi bir kaç yerde daha vardır. Fa
kat az değişik lafızlarladır.

Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 3/131, Beyhaki'nin Şuab-ül İman eserinden
nakil; Feyz-ül Kadir 5/514 hadis no: 8154 (Menavi, hadisi sahih görmüştür.)

zabıt şet1: .G, {G, {13 6G »U!l " 98Jı -'36J3SI(S
e

Meali: "Mü'minin misali, zahirinde harabe bir ev gibidir. İçine girdiğin za
man, onu düzenli, müzeyyen bulursun. Facirin misali ise, zahiren cazibedar ve
şa'şaalı bir kabir gibi olup, görenlerin taaccübünü celbedcr. Amma onun iç ta
rafı, kokuşmuş maddelerle doludur."

Aynı bu mevzuda, Şuab-ül İman - Beyhaki 10/407'de: "Facir kimselerin iki
sınıf olduğu; bir sınıfı kafir, diğeri kafir olmayan facirlerdir." diye yazmış.

***
66- «Kamer kendi zatında kesafetli zulümatlıdır. Ne ziyası uar, ne hayatı ...

Senin sa'yin beyhude, ilmin faidesiz gitti. Sen ye'sin zulümatından ve kimse
sizliğin vahşetinden ve ervah-ı habisenin iz'acatından ve o vahşetin dehşetinden
kurtulamazsın....»
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Risalede yeri: Sözler sh: 339 (Yirm.idördü.ncu Söz·un İkınci Dalı . Elyazma
Nur-un Min Envar-il Kur'an sh: 27; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir+ sh 576

Me'hazler: Tuhfet-ul Ahvezi 5/452; 1Iüstedrek-iıl Hakim 2ı54O-54 l.
1\1üşkil-ül Asar 2/309; l\1üsned-i Ahmed 6/16, 206 ve 237; Masabih-us Sunne -
Begavi 2/215; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 192; Amel-ul Yevmı ve-l
Leyle - İbn-üs Seniyy hadis no: 648; Tirmizi haclis no: 3363

Zabıt şekli: ""a)I [i» :J (.e.p) «UI),3,34JU (>3)4 "1Lr
.45, El3-6JI G» ,u» G{o[J us 3{» DU si.-' 1a +7 v- • •

Ve İmam-ı Tahavi'nin Müşkil-ül Asar eserinden bu manadaki hadislerın
mana ve hikmetlerini izah etmelerine bakabilirsiniz.

Meali: Hazret-i Aişe (R.A.) dedi: Resulullah (A.S.M.) buyurmuşlardır ki.
"Ey Aişe! Şu kamer var ya, onun şerrinden Allah'a sığın! Bilir misin bu nedir?
Bu "El-Gasık iza vekab"dir."

***

Risalede yeri: Sözler sh: 342 (Yirmidördüncü Söz'ün İkinci Dalı); Elyazma
Nur-un Min Envar-il Kur'an Risalesi sh: 13; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh
566

Me'hazJer: Sahih-i Buharı 2/211, 5/15; Feth-ül Bari Buhari Şerhi 7/42; Sa
hih-i Müslim 4/1864; Tirmizi 4/370; Sahih-i İbn-i Hibban 9/21; 1\1üstcdrek-ül
Hakim 3/86; Cern'-ül Fevaid 2/504; MüşkiJ-ül Asar - Tahavi 2/256; Müsned-ul
Firdevs 3/278; El-Feth-ül Kebir 2/120; Müsned-ül Humeydi 1/123, hadis no:
253; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/369; Türkçe Tercüme Buharı 9/432, hadis
no: 1496; El-Heyet-üs Seniyye - Nur-u Osmaniye Kütübhanesi 954/1290. sh: 8;
Tarih-öl Hulefa - Suyuti sh: 117, 118 ve 119; Hüccetullah Ale-l Alemin - Neb
hani sb: 343; Mişkıit-ill Masabih hadis no: 6026; Ramuz-ül Ehadis sh: 286 ve
320

+ 9$ • s # • • s o , • s •. •
Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: Uy*>V +ol3» "5L5 Li yl uz

e

. ',11 136 '11,14388136 G,W[D
"

Meali: "Sizden evvelki ümmetlerde bazı insanlar vardı kı, muhaddes udiler
Yani ilhama mazhar kimseler idiler. Eğer bunlar gibi içınizde birisı varsa, o da
Ömcr'dir. Yani ilhama mazhar eski ümmctlerdeki insanlur gibidir."

***



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 397

68- Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hallı arasında istimal edilen teşbih ue temsil
leri kullandığı ...

Risalede yeri: Sözler sh: 342; Şualar sh: 579; Asar-ı Bediiye sh: 189

Risale-i Nur'da geçtiği metniyle: «Beyn-en nas iştihar bulmuş bazı hikayeler
bulunuyor ki, durüb-u emsal hükmüne geçer. İşte o neviden beyn-en nas tearüf
etmiş bazı kıssa ve hikayatı, Resul-i Ekrem (A.S.M.) bir maksad-ı irşadi için
temsil ve hikaye nev'inden zikredivermiş.»

Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/137 Peygamber'in bazı hanımları kendisine
sordular: "Hangimiz en evvel sana kavuşuruz?" Ferman etmiş:" .. .( SI,}L
Yani, eli en uzun olan." Onlar demişler: "Biz sonra anladık ki, eli uzun demek,
sadakası çok olan demektir."

Birçok misallerde Cem'-ül Fevaid 1/306 ve El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müs
ned-i Ahmed 9/205'de emsal ve hikayeler tarzındaki hadisler bölümü; keza El
Feth-ül Kebir 1/42 Tavil-ün Necad, Rafi-ül İmad gibi hadislere bakılabilir.

:}: z} s]:

69- Seur ve Hut ve Sahret taşı mes'eleleri...

(Not: Bu makamda, Sevr ve Hut ile Sahret Taşı hakkında gelen hadisler
müştereken kaydedildi. Aslında bunlar, ayrı iki rnes'eledir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 342; Lcrn'alar sh: 90, 93 ve 94; Şualar sh: 263;
Asar-ı Bediiye sh: 201, 202 ve 203 ve daha Nur'un başka yerlerinde varsa ...

Me'hazler: (Not: Bu hadis-i şerifler, tefsir ve bazı hadis kitaplarında, hazan
çok uzunca geçmektedir. O uzunluklar, herhalde bir cümleden ibaret olan
hadisin tefsir veya şcrhidirlcr. Bu şerhler hatalı olabilirler. O halde hadisten
sayılmayabi1irler.)

Cami-ül Beyan - İbn-i Cerir-i Taberi 29/9; El-Cami' Li-Ahkam-il Kur'an -
Kurtubi 1/256; Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 6/249; aynı tefsirin kenarında
Tenvir-ü) Mikyas - İbn-i Abbas 6/113; El-Fetva - Halili 1/10 ve 18; Tarih-i
Taberi 1/52; Keşf-ül Estar An-Zevaid-il Bczzar 2/450; Kenz-ül Ummal 6/160,
162; Müstedrek-ül Hakim 3/588, 4/120 ve 203; El-Fcth-ül Kebir 2/201 ve 249;
Ramuz-ül Ehadis sh: 95; Mektubat-ı İmam-ı Rabbani - Osmanlıca Tercüme
2/84; Mecmuat-ul Ahzab 3/272, 275 ve 276; EI-Esrar-ul Merfüa - Aliyy-ül Kari
sh: 450; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali sh: 131; El-Metalib-ül Aliye 3/266; El
Kamil Fid-Duafa' 3/1198

Zabıt şekli: (Not: Bu hadis veya rivayetler ayn ayrı lafızlarda geldikleri
için, bu babda gelen lmam-ı Ali (R.A.)'ın sözü ve bir de Ka'b-ul Ahbar'dan gelen
bir rivayet pek mühimdirlcr.)
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Bir adam Abdullah bin Ömer'e sordu: 1, U "le [a,SI32LI
"

Türkçesi: "Bu yer neyin üzerindedir?" O da dedi ki: "Suyun üzerindedir. Su
da bir yeşil taşın üstündedir. O taş da bir balığın sırtındadır."

El-Metalib-ül Afiye'de, Hut ve Sahret hakkında uzun bir hadis vardır. O
hadiste: Ata bin Yaser diyor: Ben Ka'b-ul Ahbar'a sordum: "Bu yeri durduran
nedir?" Dedi: "Allah'ın emri." Dedim, "Biliyorum Allah'ın emridir, fakat o
Allah'ın emri nasıldır?" Dedi: "Bir meleğin elinde yeşil bir ağaç dalı gibidir. O
melek ise, Hut'un sırtında durmaktadır."

İmam-ı Busiri bu hadis için: "Ravileri mu'temed kişilerdir" demiştir. Eş
Şeria 2/163'de, bu hadise yakın bir hadis de vardır. Aynca Kenz-ul Ummal
6/s7ac: ,FeUo",3, (3o1.G ,s SGuIs ••JEe G...

, .,

Sahret hakkındaki sahih hadisler ise, Müstedrek-ül Hakim'den, Rafı bin
Amr EI-Müzeni diyor: tSJI { S,3J i3IJ {a (+.e.e) «I J,o, ti,
lmam-ı Zehebi de bu hadisin sıhhatini ikrar etmiş.

Sevr hakkında gelen rivayetler ise, me'hazlerini verdiğimiz tefsir ve tarih
kitaplarında bulunmaktadır.

***
70- "Bir vakit huzur-u Nebeui'de derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem

{A.S.M.) ferman etti ki: "Bu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp ta, ancak bu
dakika Cehennem'in dibine düşen bir taşın gürültüsüdür."... »

Risalede yeri: Sözler sb: 342; Mektubat sh: 93 ve Şualar sh: 579 (Beşinci
Şua) gibi yerler.

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/3184, hadis no: 2844; yine Müslim 4/2145
)

hadis no: 2782; Müsned-i Ahmed 2/271, 3/341, 346 ve 360; Şerh-üş Şifa -Aliyy-
ül Kari 1/697; Cem'-ül Fevaid 2/763; El-Feth-ül Kebir 2/282; Delail-ün Nübüvve
- Beyhaki 4/59; El-Musannef - lbn-i Ebi Şeybe 7/52; keza Şerh-üş Şifa Nesim
ür Riyad 3/203; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevt 4/171

, , s,
Zabıt şekJi: Sahih-i Müslim'in hadisi: & Us :jl (e3) ie» alo
sso s • •. .o • • s •f, s·L {U si» G 3»5 :(re-€ aeJtut l(r-uee +»

• , •.s. •••• •.•• '('_1't , • 1 ,.su yas ~,soy i» ,U4 ı./'J .?.'> l.a : J Li .c- dl9*) 342 1

6,3J153,0,
# , , ,
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Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet, demiş ki: "Biz Resulullahla beraber iken,
aniden bir gürültü işitildi. Peygamber (A.S.M.) dedi: "Biliyor musunuz bu ne
dir?" Biz dedik ki: "Allah ve Resulü daha iyi bilir." Bunun üzerine, Peygamber
(A.S.M.) ferman etti ki: "Bu bir taştır ki, yetmiş seneden beri Cehennem'e
doğru gitmekte iken, şu anda Cehennem'in dibine düşmesinin gürültüsüdür."

(Not: Risale-i Nur'da bahsi edilip, kaynak kitaplarda izahı bulunan ölen
"meşhur münafık"ın ismi ise; Yahudilerin Beni Kaynuka' Kabilesinden ve
"Münafıkların Mağarası" olarak yadedilen "Rufaa' bin Zeyd bin Tabut"tur. Da
kikalarla zamanlama meselesi ise, Hz. Üstad'ın değerlendirmesidir. Ruh-ul
Beyan Tefsirinde, Resul-i Ekrem'in mezkur ihbarından az sonra, meşhur
münafığın evinden matem seslerinin yükseldiğini kaydetmektedir.)

***
71- «Cenab-ı Hakim-i Mutlak şu dar-ı tecrübe ve imtihanda çok ehemmiyetli

şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahat
lar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadri umum Ramazanda, saat-ı icabe-i duayt
Cum'a gününde, makbul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin
vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.»

Risalede yeri: Sözler sh: 342 (Yirmidördüncü Söz'ün Üçüncü Dalı); El
yazma Nur-un Min Envar-il Kur'an sh: 59; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh:
566,567

Me'bazler: Münebbihat-ı İbn-i Hacer sh: 25

Zabıt şekli: EU>,JI[3 1. "SI-"5sS J63 11ISI :(e) ,- JU
$ e e e

13,5, pT5I, [Uz0455 3Ea.,3 ya31,8 3 jed1,
,U,514AI,,8700ta,EJ3K'3336~S3>jah
Meali: Hazret-i Ömer (R.A.) demiş ki: "Cenab-ı Hak altı şeyi, altı şey içinde

saklamıştır: 1- Rızayı taat içinde .. 2- Azabı masiyet içinde .. 3- İsm-i Azamını
Kur'an içinde .. 4- Leyle-i Kadr'i Ramazan içinde .. 5- Salat-ı vustayı, beş
namazlar içinde.. 6- Kıyamet gününü, günler içinde saklamıştır."

: s}: :]:

72- Sahabe ve Tabiinlerin dahi kıyametten korktukları ue onun alametleri
olan Mehdi ve Deccal'ı bekledikleri ...

Risale-i Nur'daki metni: «Her asır, hatta asr-ı hakikat-bin olan Asr-ı Saadet
dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hernen çıllnıtş
demişler.»
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Risalede yeri: Sözler sh: 343 (Yirmidördüncü Söz'ün Üçüncü Dalı'nın Seki
zinci Aslı)

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 4/545 ve 549; İbn-i Mes'ud demiş:
"Deccal'ın alameti gelip geçmiştir." Hilyet-ül Evliya 2/213 yine İbn-i
Mes'ud'dan aynı manada başka tarz bir söz rivayet edilmiş; El-Musannef -
San'ani 11/402, Ebu Hüreyre (R.A.) ihtiyarlığı zamanında Hazret-i İsa'ya
yetişmek emelinde bulunduğunu yazmış; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/23
meşhur tabii Tavus-u Yemeni deriş: {<JI{U, {Js1 "S {>""1 "s1 'i>s,

, ,, -Yani, "Ben istiyorum ki, ölmeyeyim. Ta ki Mehdi'nin zamanına yetişeyim."
Cem'-ül Fevaid 1/289; Müsned-ü İbn-i Hanbel 2/298 ve 299; yine El-Havi Lil
Fetava 2/244 Tabiin devrinde insanlar, Musa bin Talhayı, Mehdi olarak bili
yorlardı. Fakat sonra bu zat, meşhur Muhtar'ın şerrinden kaçıp Küfe'ye gelince
anladılar ki; bu, o değil; keza El-Feth-ür Rabbani - Geylani sh: 263, Geylani

e } •. .5 J •Hazretleri kendi zamanındaki o vakit için demiş: 3la:Jl pl3 blyJl ",st fs
, ,

Yani: "Bu zaman ahirzamandır, nifak ve münafıklık vaktidir."

***
73- «Deccal'ın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir

hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 344; Şualar sh: 586 ve daha sair risalelerde
varsa ...

Me'hazler: Şerh-i Müslim - Nevevi 18/66; Ebu Davud hadis no: 4321 ve
4322; Sahih-i Müslim 4/2252, hadis no: 110; İbn-i Hanbel 3/367; El-Müstedrek
4/530; El-Feth-ür Rabbani - Şerh-i Müsned 24/82, 84 ve 85; Mecma-uz Zevaid
8/349· Kenz-ü] Ummal 14/325, bir çok sahih kaynaklardan nakil ...,

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in uzun hadisi: { U, «UI),, L CLs...
1483,3 J4{".31E3[ U, 3,106 (69101,351.

3 s.e

's,0±G0,
Meali: Sahabeler sormuşlar: "Ya Resulallah! Deccal'ın yer yüzünde müddeti

ne kadar olacak?" Peygaınber (A.S.M.) ferman etmiş: "Kırk gün.. öyle günler ki;
bir günü bir sene kadardır, bir günü de bir ay kadıır ve bir günü bir hafta ka
dardır. Sair günleri ise, sizin günleriniz kadardır."

***
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Risalede yeri: Sözler sh: 345; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 343
Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 4/306; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri

4/173; Riyaz-us Salihin sh: 219; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/178, 219, 509 ve
620; Tirmizi, asıl metin 3/261; Şerh-üs Sünne 14/229; Cem'-ül Fevaid 1/383;
Mişkat-ül Masabih hadis na: 5177; El-Feth-ül Kebir 1/12, 3/47; Ramuz-ül Eha
dis sh: 385 ve 466; Levakıh-ul Envar - Şa'rani sh: 146; Kenz-ül Ummal 3/195
ve 213 dört tane ayn ayrı hadisler; Müsned-ül Firdevs 3/342; Feyz-ül Kadir
hadis no: 7680; Tirmizi ve Ziya-ul Makdisi'den nakil ile Suyuti'nin sıhhatine
hükmetmiş olduğunu yazmış; Tirmizi hadis na: 2320; Mecma-uz Zevaid 10/288;
Hilyet-ül Evliya 3/253 ve 304; Tarih-i Bağdad - Hatib-i Bağdadi 4/92; Mu'cem
üt Taberani El-Kebir 6/5921; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 5/1956; Ed
Duafa' - Akili 3/46

Zabıt şekli: Riyaz-üs Salibin hadisi:
·U1U3 (6 [1 U 1>, g6 «U13> (La Uwe.3& ',J
° «re

Meali: "Eğer Allah'ın yanında dünya bir sinek kanadına muadil gelmiş olsa
idi, kafirler ondan bir yudum suyu içmeyeceklerdi."

***
75- «Evet, alem-i bekadan bir sinek kanadı kadar bir nur, madem ebedidir,

yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha hayırlıdır.»
Risalede yeri: Sözler sh: 346 (Yirmidördüncü Söz'ün Dokuzuncu Aslı);

Lem'alar sh: 77 (13.Lem'anın Yedinci İşareti) ve Nur'un sair yerlerinde varsa ...
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/144; İbn-i Hibban 9/252; Ez-Zühd - İbn-ül

Mübarek 2/73; Müstedrek-ül Hakim 2/299 (İmam-ı Zehebi hadise "Sahihtir"
demiş); Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 29; El-Feth-ül Kebir 3/15

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:

,> U,Üts t5)I > b"eA sulu de o+
«e • , j e

Meali: Sehl bin Saidi'den rivayet: "Cennet'te bir kamçı yeri kadar bir yer,
dünya ve mafihadan hayırlıdır."

***
76- Kur'an Sürelerinin bazılarının faziletleri hakkında varid olmuş olan

hadis-i şerifler...
Risalede yeri: Sözler sh: 346; El-Mesneviy-ül Arabi Zehre'nin Zeyli sh:

289; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 354
Risale-i Nur'daki metni: «İnsafsız ehl-i ilhadın mübalağa zannettikleri hatta

R N K Kaynaklaıı F 26
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muhal bir mübalağa ue mücazefe zannettikleri biri de, amellerin sevabına dair
ve bazı sürelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Mesela: "Fatiha'nın
Kur'an kadar sevabı vardır. Süre-i İhlas sülüs-ü Kur'an, Süre-i İza Zülzileti
rubu', Süre-i Kul ya eyyühel kafirün rubu', Süre-i Yasin on defa Kur'an kadar
olduğuna rivayet vardır.»

Me'hazler: (Not: Me'hazler verirken, mezkur sôreler hakkında gelen hadis
leri beraber vereceğiz. Herbir süre için ayrı ayn me'hazler vermeyeceğiz.
Yalnız üç "Kulhüvallahü Ehad" sevabı Kur'an kadar olduğu hadisleri müteva
tir olduğundan onu aynca kaydedeceğiz. Diğer süreler hakkında gelen hadisle
rin me'hazleri için, müşterek me'hazler göstereceğiz.)

Üç "Kulhüvallah" bir Kur'an kadar sevabı vardır hadisi için bak: Nazm-ül
Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 113

Türkçe Terceme Buharı, hadis no: 170 ve 1771; Müsned-i Ahmed 2/173,
3/147 ve 221, 5/418; Tirmizi 5/165, hadis no: 2893; İbn-i Mace Fezail-ül Kur'an
21; Müstedrek-ül Hakim 1/566; Zülzilet ve Kafirün Süreleri hakkında; Cem'-ül
Fevaid 1/160, 170, 171 ve 172; Sahih-i Müslim Müsafirin 26; Daremi Fezail-ül
Kur'an 4; Şuab-ül İman - Beyhaki 5/455, 466 ve 471; Tefsir-i Ruh-ul Maani
Elusi 3/255; Mişkat-ül Masabih hadis no: 2156, 3144; El-Feth-ül Kebir 1/177,
405, 487, 2/302, 3/225 ve 228; Ebu Davud Kitab-ül Hace 95; Kenz-ül Ummal
1/584, 588, 591 ve 595'te bir çok hadisler; Ramuz-ül Ehadis sh: 50, 177 ve 335;
Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 7/443; Tuhfet-ül Ahvezi bi-şerh-i Cami-it
Tirmizi 8/197

Zabıt şekli: Ayrı ayn sureler hak.kında gelmiş olan ayrı ayrı hadisler
olduğu için kaydedemedik. Ama Risale-i Nur'daki nakil aynen vardır. Yasin
Suresinin bir defa okunması, 12 defa Kur'an kadar olduğu hakkındaki hadis
rivayetleri, Ruh-ul Beyan Tefsirinde ve Tuhfet-ül Ahvezi hadis kitabında
geçmektedir.

***
77. «Kur'anın herbir harfinin on, bazan yetmiş, bazan yedi;yüz kadar hasene

ler kazandırdığı...»
Risalede yeri: Sözler sh: 346; Mektubat sb: 401 ve sair Risalelerde varsa...
Me'hazler: Şuab-ül İman - Beyhaki 1/154 ve 157, 2/165 ve 166; Feth-ül

Bari Şerh-i Buhari 1/99; Nesai 8/105; Riyaz-üs Salihin sh: 404; Et-Tergib Vet
Terhib 2/342, Et-Taç Mensur Ali Nasır 4/6; Müstedrek-ül Hakim 1/55; Et-Tiz
kar Fi Efdal-il Ezkar Kurtubi sh: 29-41; EI-Me'surat Hasan-ül Benna sh: 41;
Masabih-üs Sünne 2/117; İhya-u Ulüm-id Din 1/273; Daremi 2/429; Tirmizi
2/430. Buraya kadarki me'hazler, Kur'an harflerinin muzaaf sevabları
hakkında gelen hadisleri ihtiva eden kitaplardır.
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Cem'-ül Fevaid 1/4 ve 405; Muhtar-ul Ehadis sh: 105 ve 162; Buhari 1/17;
Ebu Davud Et-Tayalisi 1/19; Mecma-uz Zevaid 4/145 ve 156. Buraya kadarki
me'hazler ise, herbir hayırlı amelin birden ta bir milyona kadar hasene ve se
vab kazandırabileceği hakkındaki hadislerdir.

Garib-ül Hadis - Birgevi sh: 55; Kenz-ül Ummal 8/453, 6/352 ve 1/443, 531,
518,535, 542 ve 554 birçok hadisler bu sahifelerde mevcuddur. Buraya kadarki
me'hazler de, mutlak sevablann tezaufu hakkındaki hadislerdir.

***
78- «Kim iki rekat namazı filan vakitte kılsa, bir hacc kadardır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 347 ve daha başka risalelerde varsa ...

Me'hazler: El-Ezkar - Nevevi sh: 7o&e: 1s[3 22U83a1Le3
-5.

1's 3yt36 GE3 [8>[5(1GU@05 UF AG5t8
e

e • e • a , $ , .o }

·O"> i5loslJl .asU a,l al8,o5 »
" % s

El-Gunye - Geylani 2/82 (aynı hadis başka bir tarikle getirilmiştir); Mecma
uz Zevaid 10/104 ve 105 (aynı mealde dört hadis-i şerif getirilmiştir. İmam-ı
Heysemi bu hadisler için "Senetleri güzeldir" demiş). Keza Kenz-ul Uınmal
1/151, 152 ve 170 (bir kaç tane hadis) ...

Birinci hadisin meali: "Kim ki, sabah namazını cemaatla kılar, sonra otu
rarak ta güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreder ve sonra kalkıp iki rek'at na
maz kılarsa, onun sevabı bir tam hacc ve bir umre kadardır."

Tirmizi bu hadis için ''Hasen hadistir" demiş.
***

79- «Gıybet katil gibidir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 347 ve 348; Asar-ı Bediiye sh: 327
Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 3/116-117; Muhtar-ül Ehadis sh: 49; Kenz-ul

Ummal 3/586; Es-Siyer-ül Kebir-1mam-ı Muhammed 4/1514

Zabıt selli:J-2I. "±1 T,_aJl
*

Meali: "Gıybet katilden daha şiddetlidir."
***

80- «Güzel bir söz, bir abdi azad etmek gibidir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 348
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Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib 3/421-434; Mevarid-üz Zam'an sh: 470; El
Ezkar - Nevevi sh: 288; Müsned-i Ahmed 2/316, 374, 4/256, 258 ve 379, yine
4/296 ve 300, 6/298; Tirmizi Tefsir-i Süre 1, 2; Tuhfet-ül Ahvezi 3/261; Nesai
zekat/3, 6; Müsned-ül Humeydi 2/405; Kenz-ül Ummal 6/361-368 (bir çok hadis
şekilleri); yine Kenz-ül Ummal 3/269; Şuab-ül İman - Beyhaki 6/499; Tefsir-i
Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/249

Zabıt şekli: Kenz-ül Ummal'dan bir hadis: ,UDI İS.» z55CaJ [fa3I
; ; ;

2431,4303YI U,31.',3 35IG (az3 ,"5 G buz f24'.3i
s

i. y 1 4 ° ev12'6
s"t:25az %" c

Meali: "Sadakanın en efdali, lisan sadakasıdır, yani güzel sözdür. Onun
şefaatı ile, esirin kurtarılması mümkündür ve kan davasının durmasına sebeb
olabilir ... ilh."

Ruh-ul Beyan Tefsirinde: "Lisan ile yapılan (söylenen) sadakadan daha
efdal hiçbir sadaka yoktur" mealinde bir hadis-i şerif geçmektedir.

***

81- 1330['7, AU3J136 3, "3( W[HI 0» 1s.
"es a«

+-5531',331,6 3"SIG,e6',"1G3DK45, 36J1611O, 8y>,1
er

<[',3 4133I4 .8416JL3, 86a,576,3 a('1U,A3J1
[,5s31,338 3 01.'U t3U «[56115,3113 3,50,

.,, s

Risalede yeri: Sözler sh: 348; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 354
Me'hazler: Mecmuat-ul Ahzab 2/263 (tbya-u IBCım'dan nal<.il diye kaydede

rek ve Hazret-i Ali'dcm rivayet edilmiş diye yazmış). Keza Mecmuat-ul Ahzab
2/372 (İsmail bin Muhammed El-Halvetiye'nin cem'etmiş olduğu "Uşşakıye"
tarikatının mühim virdlerindcn birisinde mezkur du~run üç fıkrasından birinci
fıkrası mevcuddur.)

(Not: Ancak Mecmuat-ul Ahzab'ın birinci me'hazının İhya-u Ulum'dan nak
lettiği husus, şimdiki matbu' İhya-u Ulumlarda bulunamadı. Mümkündür ki ,
kitabın müellifinin elindeki nüsha elyazma nüsha olduğundan, içinde bu
mcs'ele bulunabilir.)

***
82- Kur'an gibi hadisin de miltcşabilıatı uardır.

Risalede yeri: Sözler sh: 350 (Yirmidördüncü Söz Üçüncü Dal Onbirinci
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Asıl); Onikinci ve Ondördüncü Lem'alar ve Beşinci Şua gibi Nur'un sair risale
leri ...

(Not: Bu hüküm, bir hadis-i şerifin öz metni değildir. Amma hadislerin o
tarzda olanlarının varlığını kabul etmiş büyük İslam muhakkiklerinin gerçek
bir hükmüdür.)

Me'hazler: Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/207; El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa - Ber
zenci sh: 182

***

Risalede yeri: Sözler sh: 350; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 567
Me'hazler: Türkçe Terceme Buharı 4/142 hadis no: 591, 592 ve 9/33 hadis

no: 1464; Sahih-i l\ılüslim Kitab-ül Müfessirin/125; Ebu Davud Taharet/79, Te
tavvu'/26; Tirmizi Mevakıt/28, Fiterı/63; Nesai El-Leyl/36; Muvatta' 9; Müsned
i Ahmed 1/22, 2/251, 348; Sahih-i Buharı 2/67; Cem'-ul Fevaid 1/317; Sahih-i
İbn-i Hibban 1/101; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 12/1229 ve nihayet Miftah-u
Küntiz-is Sünne sb: 449

Zabıt şekli: Buhar'nin hadisi: ,I5 {4 3Ut [S2 {I ast U
., ., ,- .,,.

Meali: "Ey Aişe! Bil ki, benim gözlerim uyurlar, amma kalbim uyumaz."
***

84- «Melekler, zihir ue tesbilı ve hamd ve ibadet ue ma'rifet ve muhabbetin
enuarıyla tagaddf edip telezzüz ediyorlar. Çünki onlar nurdan mahlük olduk
ları için, gıdalarına nur kafidir...»

Risalede yeri: Sözler sh: 353; Elyazma Nur-un Min Envar-il Kur'an sb: 60;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sb: 609 ve daha başka risalelerde varsa ...

Me'hazler: Sahih-i Müslim 3/229; Müsned-i Ahmed 6/153 ve 168 Sahih-i
İbn-i Hibban 8/9; Müstedrek-ül Hakim 4/511; Mişkat-ül Masabih hadis no:
5071; Keşf-ül Estar an Zevaid-il Bezzar 2/449; Müsned-ül Firdevs 2/291; El
Fetb-ül Kebir 2/212; İhya-u Ulüm-id Din 1/299; Tefsir-i İbn-i Kesir veya Ed
Dürr-ül Mensur - Suyuti 3/388, 5/163, 7/467; Kenz-ül Ummal hadis no: 15175;
Şuab-ül İman - Beyhaki 1/413

Zabıt şekli: 1- Melaikelerin hilkati: :(pe·g) «U1), Jl (ey) a±ile 3n
'kV'.,' U."Tiz, ,0[+86JIz, "Ay 4sa3J1
( •• s .s

"
(İbn-i Hibban)
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2- Galan nurdur.: {"UL G, 1JU 251731,6LU'.I 3>3osu33,61
" "w lau32 ig13 3G g'Sulu[y6136 szsa.J9z u uy! -. .®w.,., ., , ,, ., _, ,, .,,. _,

..G, Az,78eJI2 101CSS1(,GG [.2.'1
, ,

İbn-i Hibban ve Müstedrek'in hadisleri ...

Mealleri: Hazret-i Aişe'den rivayet: Dedi ki, Resulullah (A.S.M.) ferman
buyurdu: "Melaikeler Nur'dan halk.edilmişlerdir. Carın ise, ateşten mahluktur
lar ve Adem ise, onun hilkati size tavsif ettiğim gibidir."

İkinci hadisin meali: "Deccal zamanında mü'minlerin taamı, melaikenin
taamıdır." Sahabeler sordular: "Ya Resulallah! Melaikenin taamı nasıldır?"
Dedi ki: "Onların taamı, söyledikleri tesbih ve takdisleridir. O gün, yani Deccal
zamanında kimin sözü tesbih ve takdis olursa, Cenab-ı Allah ondan açlığı gide
rir, açlıktan hiç korkmaz."

***
85- «Rezzakiyet arşının hamelesi, Mikail (AS.)dır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 353; Elyazma Nur-un Min Envar-il Kur'an sh: 67;
Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 615

Me'hazler: Mişkat-ül Masabih hadis no: 5728 (Hamele-i Arş melaik.elerin
den bahseden hadisler); Müsned-ul Firdevs 1/179; Hilyet-ül Evliya 9/205; Ruh
ul Beyan - Burusevi 9/265; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/433

zabıt selli: '2aJG1.)l»,IµS .U'U[16 [s,U3 3e 2Ut SI
,,,,. ., ,, , , _, ,,,,,. .,,. .,,. ,. ..,.

1SÜJE, 23UJE, (Musned-ül Firdevs'teki hadis)
.,. , .,.

Meali: "Allah (C.C.) Mikail (A.S.)'ı yeryüzü halkına dua ile; yağmur, bere
ket, afiyet ve selamet için müvekkel kılmıştır."

***
86- «Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 361 ve daha başka Risalelerde bulunabilen aynı
manadaki hadis ...

Me'hazler: Tarh-üt Tesrib - lraki 2/6; Cem'-ül Fevaid 1/303, 2/265; Feyz-ül
Kadir hadis no: 9295 ve 9296; Müsned-ül Firdevs 4/286 ve 303; Müsned-üş
Şihab - Kuzai hadis no: 147; Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 48 ve 166; Kenz-ül
Ummal 3/419-424 (aynı manada beş hadis); Ramuz-ül Ehadis sh: 453

Zabıt şekli: Feyz-ül Kadfr'dek.i iki hadis:
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Mealleri: "Mü'nıinin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise, ni
yetinden hayırlıdır. Herkes kendi niyetine göre karşılık görür... ilh."

***

s7- il..8U8 ay,Us sa U.is., 05GU'
Risalede yeri: Sözler sh: 361 ve daha sair risalelerde varsa ...
Me'hazler: Sahih-i Müslim hadis no: 2727; Ebu Davud hadis no: 2503; Tuh

fet-ül Ahvezt-Tirmizt hadis no: 3626; Nesai 4/77; El-Ezkar - Nevevi sh: 16-17;
Cem'-ül Fevaid 1/675; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 2/428; Müsned-i Ahmed
1/258 ve 353, 6/43; Mecma-üz Zevaid 1/61 ve 109; Kenz-ül Umma! 1/93

Zabıt şekli: Müsliın'in hadisi: {ru·g)y)1 J (e3) bas o
(95591'%'1 C,U3G .8(3396 04&1uz81ta

j •• •, ,

+U 5[ey «s2 43, as U~,, .1ls 5a ..5sa,d8U
,,

Meali: Cüveyriye (R.A.)'dan: Resulullah (A.S.M.) dedi ki: Ben senden sonra,
dört kelimeleri üç kere tekrarladım. Bunlar, senin gün boyunca okuduklannla
müvazene edilse, müsavi gelebilecektir. İşte o kelimeler şunlardır:

4U8 S6, 4s8 43, «i U»,, «ils Sa ,is., At3tL,
e * « e •

* * *
88- «Kabe duvarına altın harfleriyle yazılan "Muallekat-ı Seb'a" ve Lebid'in

kızı, babasının şiirini Kabe'den indirirken demiş: "Ayata karşı bunun kıymeti
kalmadı."»

Risalede yeri: Sözler sh: 368 ve 446; Şualar sh: 134
Me'hazler: (Not: Bu bir hadis değil, tarihl bir hadisedir. Bütün İslam tarih

lerinde çeşitli rivayetlerle gelip meşhur olduğu için üzerinde fazla durmadım.
Sadece bir-iki mc'haz verip geçeceğiz.)

Mukaddimet-ü İbn-i Halıiun sh: 580 ve 581; Kamus-ul A'lam Ş. Sami 5/3986
Meşhur Arab şairlerinden olan ve Peygamberimize yetişip O'na iman eden

meşhur Lcbid'in Muallekat-l Seb'a içinde olan şiirinin baş beyti şöyledir:
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Lebid'in bu beyti, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) takdirlerine de mazhar olduğu
meşhurdw·•• ve "Lebid'in şiirleri içinde doğru olan bu beytidir" diye ondan se
nakarane bahsettiği de meşhurdur. (Bu hadise, birçok hadis kitaplarında mev
cuddur. Biz sadece bir kitabın ismini verip geçeceğiz.) El-Keşkül - M. Amili
1/346

Lebid'in şiirinin manası: "Agah olunuz ki, içinde Allah olmayan herşey
batıldır. Ve her ni'met hiç şüphesiz ki, zeval bulacaktır."

* '* *
89- Kur'anın karşısında muaraza etmek isteyen müşrikler için, Cahız'ın:

"Muaraza-i bil-huruf mümkin olmadı, muaraza-i bis-süyüfa mecbur oldular."
sözü...

Risalede yeri: Sözler sb: 369 (Yirmibeşinci Söz); Mektubat sh: 186; Ter
cüme İşarat-ül İ'caz sh: 122, 123

Sözler'deki metin: «Demek muaraza-i bil-huruf mümkin değildi, muhaldi.
Onun için muharebe-i bis-süyufa mecbur oldular.»

Me'hazler: (Not: Bu söz bir hadis-i şerif değil, amma İlm-i Kelam ve sair
muhakkik alimlerin bir hükmüdür.) El-Itkan Fi Ulum-il Kur'an - Suyuti 2/117

***
S"0 3 • o o

90- «Bir bedevi ,s3 V: f±el kelamını işittiği anda secdeye gitti. Ona
dediler: "Müslüman mı oldun?" "Yok" dedi, "Ben şu kelamın belagatına secde
d. ,,e uyorum. »

Risalede yeri: Sözler sh: 378; Şualar sh: 134 ve daha başka yerlerde
varsa ...

Me'hazler: (Sadece bir tek me'haz verip geçeceğiz.) Tefsir Ruh-ul Maani -
Elusi 4/86

Zabıt şekli: Aynen Üstad'ın kaydettiği gibidir.
s* * *

91- Müşrikler bile Kur'anın i'cazını itirafetmişlerdir.
Risale-i Nur'daki metin: «Hatta Kureyş'in rüesasından müdakkik bir beliğ,

müşrikler tarafından Kur'anı dinlemek için gitmiş, dinlemiş, dönmüş demiş ki:
"Şu kelamın öyle bir halaveti ve taraveti var ki; kelam-ı beşere benzemez. Ben
şairleri, kahinleri biliyorum; bu onların hiç sözlerine benzemez. Olsa olsa,
etbaımızı kandırmak için, sihir demeliyiz.»
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Risalede yeri: Sözler sh: 378 (Yirmibeşinci Söz)

Me'hazler: El-İtkan Fi Ulum-il Kur'an - Suyuti 2/117; El-Hasais-üJ Kübra
- Suyuti 3/279; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/264; Kenz-ül Umma} 12/389; Delail-in
Nübüvve - Beyhaki 2/198; Delail-in Nübüvve - Ebu Nuaym 1/232 ve 233;
Şuab-ül İman - Beyhaki 1/394

Zabıt şekli: Verilen me'hazlerde, hem Velid bin EI-Mugire ve hem de Utbe
bin Rubey'a her ikisi de Arab beliğlerinin en meşhurlarından idiler. Bunlar
ikisi de ayrı ayrı gelmişler, Kur'anı dinlemişler ve sonra dönüp müşriklere iti
raf etmişler ki: "Biz bir çok şair, kahin vesaireleri dinlemişizdir. Dinlediğimiz
bu Kur'an, onlara hiç benzemiyor ... " diye uzun hikayeleri kitaplarda yazılıdır.

* * :j:

o2- 54.65AL34 SILA
Risalede yeri: Sözler sh: 384 (Yirmibeşinci Söz)

Me'hazler: (Not: Bu söz bir hadis-i şerif değildir. Muhakkikin-i ülemanın
Kur'an hakkında kabul ettikleri köklü bir kanaat ve hükümleridir.)

Mesela, İhya-u Ulum-id Din 1/105, Gazali Hazretleri Kur'an hakkında aynı
sözü kullanmıştır.

zk * *

(Not: Bu söz dahi bu metniyle bir hadis-i şerif değildir. Amma Usul-üd Din
ve Ilm-i Kelam ülemasınca ayet ve hadislerin manalarından alınmış hakikatlı
bir hükümdür. Bu sözün manası: Kur'an, beşerin anlayacağı tarzda İlahı bir
tenczzülattır. Yani, Cenab-ı Allah kendi uluhiyct ve azameti noktasında değil,
beşerin seviyesine göre ve onların anlayabilmeleri cihetini nazara alarak,
Kur'anı indirmiştir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 390; Arabi İşarat-ül İcaz sh: 16 ve 179; Şualar sh:
124; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 131; Saykal-üt İslam sh: 23

Me'hazler: EI-Yevakıt Vel-Cevahir - Şa'rani 2/31 J,al 4JY jE
>«

ifadesiyledir.

Ve bu manayı gösteren bazı hadis-i şeriflerin ifadeleri: Cem'-ül Fevaid 1/291
Hazret-i Aişe'nin rivayetiyle, Kur'an-ı Kerim yavaş-yavaş, alıştıra-alıştıra
nüzul etmiştir diyor; El-Feth-ül Kebir 1/448; Ed-Dürer-ül Müntesire sb: 21
eJ3CIUas 31 CG,I hadisi; yine Ed-Dürer-ul Müntesiro sh: 135
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o,se jss 8oÜN[I 51 G,"İ badisi dahi ona yakın manayı göstermek-
" *

tedir.
***

(Not: Bu hadis-i şerif, birkaç hadisin müşterek ifadeleridir; yahud da on
ların yan yana getirilmiş parçalarından mürekkebdir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 391; Şualar sb: 711; Sikke-i Tasdik sh: 94
Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 1/146; Şerh-üs Sünne 1/162 ve 263;

Müşkil-ül Asar - Tahavi 4/104 ve 172 (aynı manada birkaç hadis-i şerif); Ez
Zühd - İbn-ül Mübarek 2/23 (İbn-i Mübarek demiş: "Ben bu hadisi birçok zat-
ardan duymuşun ki:{1L,"[s, {l5 eb U, Sız1 41 •Us ,> G-

g

Yine aynı sahifede Hazret-i Hasan (R.A.) Resulullah'tan duymuş ki:
...UL, I TI At -Gs s U ) Mişkat-ül Masabih ve Begavi'nin Şerh-üs

a •

Sünne kitablan aynı hadisi İbn-i Mes'ud'dan merfu' olarak naklederler; Hilyet
ül Evliya 1/65; İhya-u Ulıim-id Din 1/39 ve 289 (İmam-ı Ali dem.iş ki: lstesem
yalnız Fatiha'nın tefsiri için yetmiş deve yükü kitap yazabilirim.); Tefsir-i İbn-i
Cerir 19 t 3 Ce sis) {riradesiyle kayıdlıdır; El-Feth-ül Kebir 1/279;

, , ,

Müsned-ül Firdevs 3/228; Tefsir-i Kurtubi 1/9; El-Metalib-ül Aliye 3/285; Kenz
ül Ummal 1/550

# 9 p, o p J

(Not: .::,~., .::,~ kelimelerini de ihtiva eden hadisler, araştırmamızda
bulunamadı.)

***

(Not: Bu söz, bir hadis olmayıp, hakikatlı bir hükümdür. Kimin sözü olduğu
da bulunamadı. Lakin kitaplarda bu manada kullanılmıştır.)

Risalede yeri: Sözler sh: 398 (Yirmibeşinci Söz)
Me'hazler: El-Havi Lil-Fetava 2/345-346 (İbn-i Abbas (R.A.): "Ben devemin

yularını dahi kaybetsem, onu Kur'an'da bulabilirim." Keza tabii-yi meşhur
Said bin El•Müseyyib de demiş: "Bana ulaşan bütün hadislerin asıllannı
Kur'an'da buldum."); Et-Tabakat-ı Kübra 1/2 ve 43 (Şa'rani Hazretleri
kat'iyyetle hükmetmiş ki: "Mutlak müçtehid olan dört mezheb imamı, bütün
herşeyi Kur'an'da bulmuşlar ve bütün hadislerin esaslarını, onda
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görmüşlerdir."); Cevahir-ül Kur'an Gazali sh: 8

El-İtkan Fi Ulum-il Kur'an 2/117 ve sonraki sahifelerinde, bu hakikatlann
genişçe izahı vardır. Bunlara müracaat edilebilir.

* s* *
96- «Yahudilerden küçük bir cemaat huzur-u Nebevi'de sebeb oldukları kü

çük bir hadise...»

Risalede yeri: Sözler sh: 402 ("Yirmibeşinci Söz)
Me'hazler: Maalim-ül Tenzil - Begavi 1/95; Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti

1/88; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/274
Zabıt şekli: Bütün tefsirler, bu hadiseyi Bakara Süresi ayet: 94-95 tefsi

rinde şöyle kaydederler:
\

Yahudilerden temsilci bir hey'et, bir müddet sonra da, Necran Hristiyan
larından bir grup Peygamber'in (A.S.M.) yanına gelerek, kendilerinin Cennet
ehli olduklarını ve Cennet'e girmenin tek şartı da Yahudi veya Nasrani ol
maktır diye dem vurup ve Peygamber'e hitaben: "Sen veya biz, hangi taraf
haklı değilse, ona lanet edelim" diye konuştular.

Resul-i Ekrem (A.S.M.) Kur'an lisanıyla onlara dedi ki: "Eğer siz Yahudiler,
dediğiniz gibi davanızda sadık iseniz, gelin ölümü temenni edin. Lanet etme
yerine, ölüm ile beddua edelim!"

Yahudiler tabii ki buna yanaşmadılar, yalanları da hemen ortaya çıktı.
İbn-i Abbas (R.A.) der ki: "Eğer yahudiler o anda bu şartı kabul etmiş olsa

lardı ve Resulullah (A.S.M.) beddua etseydi; bütün yahudiler o zaman ölür
lerdi."

***
97- «Beşerin hayat-ı içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın

menşe'i iki kelimedir: Birisi: "Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse
bana ne?" ikincisi: "Sen çalış, ben yiyeyim." Bu iki kelimeyi de idame eden,
cereyan-ı riba ve terk-i zekattır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 409; Mektubat sh: 273; İşarat-ül İcaz sh: 45 ve
daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: Münebbihat-ı İbn-i Hacer sh: 4

zabıt şeltt: siyi5 y-ig± U,1
Meali: "Bütün fitnelerin asıl kaynağı, zekatı vermemektir."

***
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98- «Hatta vahyin bir katibi şu ayeti
3auY31(DLGE.• ... "S «oy 2G. {• 3U3y tut La,

e « S e

yazarken daha şu kelime oyll\ "I UI {U-s gelmezden evvel, şu
,,

kelimeyi söylemiştir. Acaba bana da mı vahiy gelmiş, zannında bulunmuş.»

Risalede yeri: Sözler sh: 419 (Yirmibeşinci Söz) ve daha Nur'un başka yer
lerinde varsa ...

Me'hazler: Tefsir-i İbn-i Kesir 3/209; Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 5/6-7;
Mesnevi Celaleddin-i Rumi 6/2

Zabıt şekli: Vahyin o katibinin kim olduğu hakkında bir kaç rivayet şekli
vardır. Birinci rivayette -ki en sahihidir- Hazret-i Ömer-ül Faruk'tur. İkinci ri
vayette Zeyd bin Sabit olduğunu söyleyenler var. Üçüncü rivayette ise, Muaz
bin Cebel (R.A.) olduğu söylenmiş. Ve dördüncü rivayet de, bu katibin Abdul
lah bin Sa'd olduğu yönündedir.

***

Risalede yeri: Sözler sh: 433; Mektubat sh: 184; Tercüme Mesnevi (Abdül
mecid) sh: 257 ve daha Nur'un diğer yerlerinde varsa ...

Me'hazler: Bu söz şu metniyle bir hadis-i şerif olarak bulunamadı. Lakin
eskiden beri ülema arasında darb-ı mesel kabilinden kullanıla gelmiş bir söz
dür. Ekseriya Arabçada "Heyhat!" makamında kullanılır. Yani; "Bu nerede? O
nerede? "

Bir hadis olmadığı için, aslının kimden geldiğine dair araştırma yapmadım.
Manası: "Yerden göğe kadar fark vardır."

***
100- «Münacat-ı Ahmediye olan Cevşen-ül Kebir...»
(Bu münacat, Üstad Bediüzzaman tarafından hergün vird olarak okunmuş

olduğu gibi, Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde onun büyüklüğü, hakikatlılığı
ayrı ayrı ifadelerle beyan edilmiştir. İşte Cevşen-ül Kebir'den bahseden Nur
Risalelerinin yer ve sahife numaraları kısmen aşağıdadır:)

Sözler slı: 454; Mektubat sh: 217; Lem'alar sh: 339; Şualar sh: 59, 104 129
9 »

246, 622 ve 625; Büyük Tarihçe sh: 398 ve daha Risale-i Nur'un bir çok yerle-
rinde, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gayet kesin ve pervasız bir kanaatla

t

Cevşen-ül Kebir Duasının Resul-i Ekrem (A.S.M.)'ın kudsi bir munacatı
olduğunu beyan etmişlerdir.
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Me'hazler: Mecmuat-ul Ahzab 1/231'de Cevşen'in senedi de kaydedilmiştir;
aynca Irak'da tab'edilmiş "Mecmuat-ud Daavat" isimli bir eserde Cevşen'i ve
onun rivayet senedini de görmüştüm.

Cevşen-ül Kebir Münacatı, mütedavil hadis kitaplarında tamamının bu
lunmadığını söylemeye gerek yoktur. Sırlı ve hususi hadisler kısmından
olduğu da kesindir. Bununla-beraber Cevşeo-ül Kebir'in bazı kısımları
(Cevşen-ül Kebir duası olarak değil) Peygamber'in (A.S.M.) sair dualan içinde
olarak, bazı hadis kitablarında bulunmaktadır. Az sonra nümunelerini arz
edeceğiz.

Sırlı hadislerin varlığı hakkında bu kitabın mukaddimesi olan "Hadis İlmi
Bölümü"nde bir çok deliller zikretmişiz. İsteyen bakabilir. Sırlı ve hususi
hadisler ise, elbette ki meşhur olmayacak ve belli hadis kitablarında da yer
almayacaktır. Yer almadığı için de, muhaddislerin ne lehinde ne de aleyhinde
bir sözleri yoktur.

Cevşen-ül Kebir Münacatını, bil-farz senedi olmayan sadece dillerde
dolaşan bir hadis olarak kabul etsek bile; İmam-ı Suyuti Hazretleri "Sened-ü
Musafaha" Risalesi Mukaddemesinde, mukarrer bir hadis kaidesi olarak
yazdığı şu: "Senedi bulunmayan hadisler görülürse, eğer o hadis, usul-u
İslamiyeye zıd, akla münafi ve ayrıca da sair sahih hadislere muhalif ise, o
zaman mevzuluğuna hükmedilebilir. Eğer bu şartlar yoksa, o hadis bir tarafa
bırakılır ve ilişilmez.'' İşte, bu hadis kaidesine göre, Cevşen-ül Kebiri
ölçtüğümüz zaman, kaidedeki menfi üç kaziyeden hiçbirisinin Cevşen'de bu
lunmadığını görmekteyiz. Kaideye muhalefet şöyle dursun, baştan sona kadar
Kur'an ayetlerini, Esma-i Hüsna'yı ve hakiki halis tevhidi terennüm etmekte
dir. Böylelikle Cevşen-ül Kebir, usül-ü İslamiyenin en mühim temeli olan tev
hid hakikatını tahkim ve takviye ediyor. Hem Marifet-i İlahiye'ye dair hariku
lade tavsifat göstermesi ve hiçbir arifin, hiçbir kamil velinin münacatlarına
benzememesi, elbette Cevşen-ül Kebir'in, Mu'ciz-Beyan olan Lisan-ı Nübüvvet
ten geldiğini gösterir.

Heın koca Bediüzzaman gibi bir dahi-yi hakikat, bir Allame-i Kül! Cevşen
ül Kebir'e "Mütevatirdir" deyip, hayatının son kırk senelik kısmında onu ken
dine vird edinip her gün okuması ve ondan çok büyük feyizler, nur ve bereket
ler alması, Cevşen'in menba-ı Risaletten gelmiş olduğuna ayrı bir şahiddir.

Şimdi Cevşen-ül Kebir'in bazı kısımları; hadis kitablarında yer alan
Peygamberimizin bir kısım duaları içinde bulunduğuna dair iki-üç örnek
vcrıyoruz:

1- Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 4/584 ve Amel-ül Yevmi Vel-Leyle - İbn
üs Seniyy sh: 342, Cevşen'in en ahirki bölümünün, yani dua kısmının bir cüm-
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lesi olan 3"2 13} ,s "J iss s [{Ui vardır- .
$ ,,,, ; ., ,

2- Kenz-ül Ummal 2/218, Cevşen'in bir parçası olan şu dua:

GA8,1,33U '( S1 G ,@,~NE 30.8J1211,2 €
, ,,. .,,.,. , .,, ,; ,

2JU .'OI16 Gs+1' ( U 'GOU G vY1.M2 U• ~ - . - ~ t:-" .J - J.J •crw~ _98) e,, ,,,,. ,,, ,,,,. , , , .,.

'N1MGgi'an .<g tvt re' g "+ki»Uc ct . e!- ı.S.Y"-"" 1,)-' ~ - ı.S~ 1,)-' .., , ,,,,. , , ,

İşte, Cevşen'i okuyan ve bilenler, bu parçanın Cevşen'den olduğunu bilirler.
3- Yine Kenz-ül Ummal 2/691 üstteki parçanın aynısına yakın ve fakat ha

disin başında 1bn-i Abbas ve Ubey bin Ka'bın rivayetleriyle, Resul-i Ekrem
(A.S.M.) ferman buyurmuş: "Cebrail geldi, bana dedi ki: Ya Muhammed! Sana
bir kaç kelime getirdim, bunları senden evvel hiçbir Nebiye getirmedim. İşte o
kelimeler budur: ·e!&536*U.SJI2,3 U", ,

Az üstteki parçanın aynısı olduğu için tekrarlanmadı ..
4- Yine Kenz-ül Ummal 2/693, Enes bin Malik'ten
48G3 M3s C»6> G3 us3 UsÜ G :.ueg) 4U,53 Ju

,. $,_,.,,.,. $;, ,,. ,,,

. ~ 11. .. ":--'Cu33 0U G +.3C,-,

Bu parçanın da mealiyle Cevşen'in bir parçası olduğu, onu okuyanların
malumudur .

5- Mecmuat-ul Ahzab 1/550 "Peygamber'in (A.S.M.) Hazret-i Ali'ye talim
ettiği dua" diye yazılı olan münacatta dahi aynen yine Cevşen'in bir parçası
olan şu kelimeler vardır:

6 ..GG'J3,> G 116S[31 U 2353983 35 G Z83G±Y}1 3Le U
s11te' G3,81,5 U ..G'JI,he G ..G'@C c ,.Cars

.,, ,,,,. *

İşte, bu duadaki ukdeler de, kısmen aynen, kısmen meAlen Cevşcn'den
dirler.

***
101- Jet)g('JI

, ,

Risalede yeri: Sözler sh: 459, 493 ve 578; Mektubat sh: 97 ve 214·
Lem'alar sh: 224 ve 327; Şudlar sh: 252 ve 621; Barla Lahikası sh: 196, 206 v~
342; Osmanlıca Kastamonu LAhikası ah: 21; Hanımlar Rehberi ah: 33; Astlr-ı
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Bediiye sh: 47 ve daha sair yerler ...

Me'hazler: Sahih-i Müslim 2/704 ve 705, 3/1506 ve 2509 JS Fe US [,
#

ili.U ~ ili ifadesiyle; Sahih-i İbn-i Hibban 5/131; Şerh-üs Sünne 6/159;
,,,, ,.,, ,

Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 83; Cem'-ül Fevaid 1/299; El-Feth-ül Kebir
2/144, 3/190 ve 200; Tirmizi bab: 14, hadis no: 29; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek
1/513; Ramuz-ül Ehadis sh: 207; Muhtar-ul Ehadis sh: 77, 111 ve 144

Zabıt şekli: Sahih-i İbn-i Hibban ve İbn-ül Mübarek'in Ez-Zühd eserinde:

4UF11$1, 631036 38 3 Ve U83111 ,s.35UU
i. .»6s o»,,,,.,,. ,,,,.

Meali: "Kim ki İslam'da güzel bir sünnet koyarsa, yani; hayırlı bir işin ön
cüsü olarak bir işe başlarsa, ondan sonra o şeyle amel edilse, o zaman hem o iyi
şeyin sevabı, hem de kendisinden sonra onunla amel edenlerin sevablan onun
olur...

***
102- «İlm-i Ezeli, hadisin tabiriyle "Manzar-ı A'ladan, ezelden ebede kadar

herşey, olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makam-ı a'ladadır."»
Risalede yeri: Yirmialtıncı Söz'ün 2. Mebhası, Sözler sh: 467, Arabi İşarat

ül İ'caz Tab'-ı Beyrut sh:76 ve Tahkik-i İhsan Kasım sh: 81
Me'hazler: (Not: Hadis-i şeriflerde aynı bu ibare ile henüz bir ifadeye

rastlamadık. İnşaallah kitabın ileriki baskılarında bu ve henüz bulamadığımız
bir-iki hadis-i şerif ve rivayetleri de ikmal edip dercetmeğe çalışacağız.)

Aynı lafız ve ibare ile olmasa da, umumi mana çerçevesi itibariyle onu ifade
eden şöyle bir hadis-i şerif vardır:

Fahreddin-i Razı'nin Tefsir-ül Kebir c:2 sh:47 ve T. Tercümesi c:1 sh: 492-
493'te Kadı Abdülcebbar'ın "Tabakat-ül Mu'tezile" adlı kitabında Hz.Abdullah
bin Ömer'in kendi babasından naklettiği şu:

3,,1 .s s cs3 ,18U1si,5, ~s3ti,C'IE31854,L (8

SvM' ·"w'L's z:'r .."wU53. \o+le, o @e Us- • 18U)isiej!3+\oy @el

QE "J65a,Le ~81..3S as3 .y"5w6 UM UUs4,3 5

Meali: "Sizdeki ilm-i İlahinin meseli; göğün üstünüzdeki gölge etmesi, yerin
de sizi yüklenmesi gibidir. Nasılki sizin gökten ve yerden çıkmanız mümkün
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değildir .. onun gibi, Allah'ın ilminden de çıkmanız mümkün değildir. Hem
nasılki gök ve yer, sizi günahlar cihetinde yüklenmesine takat getiremez; öyle
de Allah'ın ilmi de,günahlar ile sizi yüklenemez."

Arabi İşarat-ül İ'caz dahi, kader bahsinin bu makamında şu üstteki hadise
işaret etmektedir. Demek ki, Yirmialtıncı Söz'ün o ibaresi bu badisi göstermek
istiyor. Allahu a'lem.

***
103- «Ilm-i Sarf kaidesince ism-i fail, bir emr-i nisbi olan masdardan

müştaktır. Yoksa bir emr-i sabit olan hasıl-ı bilmasdardan inşikak etmez.»

(Not: Bu mes'ele bir hadis değildir. Sarf İlmi kaidelerinden bir mes'eledir.
Bazı hocalardan: "Hasıl-ı bilmasdar diye bir şey bilmiyoruz" duyduğum için
buraya kaydedildi.)

Risalede yeri: Sözler sh: 468 (Yirmialtıncı Söz, Kader Risalesi)
Me'haz: Külliyat-ı Ebu-l Beka' sh: 326-327; keza Şeyh-ül İslam Mustafa

Sabri Efendi'nin Mevkıf-ül Beşer Tahte Sultan-il Kader sh: 65. Bu her iki
eserde bu mes'eleler kafi derecede izah edilmiştir, bakılabilir.

***
104- «Dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar

ve tevbe dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.»
Risalede yeri: Sözler sh: 468 (Yirmialtıncı Söz'ün İkinci Mebhasının sonu);

ve mana itibariyle Yirmidördüncü Mektub'un Birinci Zeyli

Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 3/215 Tirmizi ve Hakim'den nakil; El-Kamil
Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/4480; Feyz-ül Kadir 6/448 hadis no: 9968

Zabıt şekli:

1- .c'y a 3C= ]863DE 1 U.3 0U g0 7c'
"

Mealleri: "Dua, nazil olan ve olmayan işler için menfaatlidir. Öyle ise ey
Allah'ın kuJları dua ediniz. Hem kazayı hiçbir şey çeviremez, ancak dun onu
çevirebilir."

***

(Not: Bu hakikatlı söz ve hüküm, hadislerin meallerinden muktebestir.)
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Risalede yeri: Sözler sh: 472; Şualar sh: 260, 279, 293 ve 509; Tarihçe-i
Hayat sh: 403, 423, 500; Emirdağ Lahikası-I sh: 199

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 1/113; El-İlel-ül Mütenahiye 1/150; Mizan-ül
İ'tidal - Zehebi hadis no: 3089; Lisan-ül Mizan 3/41; El-Feth-ül Kebir 1/510,
2/308, 3/142 Imam-ı Hakim'in tarihinden, Müsned-i Şihab ve sair eserlerde
İbn-i Mes'ud'dan rivayet ...

Zabıt şekli: Müsnod-tl Firdevs'teki hadis: {3JI {yJI»'i "s)U {UvT

Meali: "Kadere iman, hemm ve hüznü giderir."
***

1o6- ,±UIJ4 {3I » '53U3 21181
.,., ., ,,, ., ,,,,. ,,,

Risalede yeri: Sözler sh:473 ve daha Nur'un sair yerlerinde de bulunabilir.
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/88 ve 5/169; Sahih-i İbn-i Hibban 7/25 iki ka

nalla; Es-Siyer-ül Kebir - İmam-ı Muhammed 4/1422; Cem'-ül Fevaid 1/345,
352 ve 446 ve 2/164 ve 3/390; El-Metalib-ül Aliye 2/209; İhya-u Ulüm-id Din
1/48; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 17/81, 19/170-171, El-Evsat 2/1969

Zabıt şekli: Buharinin hadisi: :(ey) 9* l o°
"GD'U {E C» 'G3 21{G 1UC?25L REJI(UC5...
., .,,, ..,. ., ., .,,,,. ., ,,, .,,,.

Meali: "Cennet'e ancak müslüman olan kişi girebilir .. ve bu dini Cenab-ı
Allah, fikir bir kimse ile de kuvvetlendirir."

***
107-. «Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur,

3583,051 sa."J 3İw
"

(Not: Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu sözü veya hükmü daha çok, mari
fet-i İlahiyeye açılan hesabsız yollann bulunduğuna bir nevi delil olarak kay
detmiştir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 476; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 427; Asar-ı Bediiye
sh: 8

Me'hazler: El-Fetavi-] Hadisiye - Heyseıni sh: 56; El-Behcet-üs Seniyye sh:
6, bu sözün Selef-i Salihinden gelmiş doğru bir hüküm olduğunu yazmışlar.
Aınma El-Keşkul - M. Bahaeddin Amili 2/299'da ise hadis olarak kayde
dilmiştir.

***

R.N.K.Kaynakları F.: 27
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108- «Dört yaşında Kur'anı hıfzedip, ülema ile münazara eden Süfyan bın
Uyeyne... »

(Not: Bu hadise, tarihi bir vakıadır. Çok garib ve acib olan Süfyan İbn-i
Uyeyne'nin bayatı ve hizmeti ile ilgili olduğu için kaydedildi.)

Risalede yeri: Sözler sh: 481; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 183; Tercüme !vies
nevi (Abdülkadir) sh: 181

Hadisenin me'hazleri: Et-Tabakat-ül Kübra - Şı:ı'rani 1/48; Kaınus-ul
A'lam - Ş. Sami 4/2583

Hadisenin zabtı: Süfyan bin Uyeyne dört yaşında iken Kur'anl hıfzetti,
yedi yaşına girdiği zamanda, hadis toplamaya başladı. Ehl-i zühd ve ahiret bir
zat olup, çok mühim hikmetli sözleri vardlr. Hicri 107'de Kufe'de doğdu. Yine
Hicri 198'de Mekke'de vefat etti.

***

Not: Bu söz, bu metniyle bir hadis-i şerif değildir. Lakin Kur'an ve E:'hndis-i
şerifcden alınmış usul-ü Şeriatın mühim kaidelerindendir. Bu kaidenin başka

• • »$ .J •• •u o
bir tarzı da: lyu; ye b3,ellyl

, ,

Birincinin mdnnsı: Hakiki zaruret, mahzurlu işleri, ynni haram olan şeyler
mübah kılar.

İkincinin mlinnsı: Znrurcl lrnlindc, sadece hnyutı tchlikcd('D kurtaracak de
rcccde huram yemeğe izin vardır.

(Dunu göre, birinci kniclc, ikinci kaidcyll' Hınırlnnmıştır. :M<'~oll\ znrun't hn
lindt• murdar etten yalnız ölmeyecek kadar yiy<'lıilfr, knrnunı cloyur~wım din'-. - .... ...

mcz.)

Risalede yeri: Sözler sh: 482; Emirdog-l sh: 24; Emirdag-II sl: 242; Asar-t
Bediiye sl: 118, 148 ve ıt 17

Mo'huzlcr: Müsned-üt Firdevs 5/123, keza İbn-ül llneer'in Tesdid-ül Kuvs
eserinde İbn-i Abbas'tan nnkletmiş; El-Esror-ul Merfun - Aliyy~i\l Kari sh: 238
Vt' ı~M. MifLnh-u Küm1z-iı-ı Sünne sh: 493; Hukuk-u lslamiye - Ömer Nasuhi
Btlmen 1/262'de aynen geçmektedir. Hukuk-u İslamiye eserinde ikınn btr

,., '#•.ıı 'ı ı • , l • 1 j•kmde de şöyledır \ya ya i,luti vifaesıy eair

•1'., ' .. • '\ • •Zabıt şekli: Musned-al Firdevs'te: Ar t ,i y\.., +y»y "jsU
Meali: "Olu hayvanın etinden ızdırur vaktinde, kendi hayatını kurt ıracak
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kadar yiyebilir."
***

419

110- Cuma hutbeleri, ancak Arabi lisanla ue kısaca okunabileceği ...
Risale-i Nur'da metni: «Bazı gafiller hutbe gibi bazı şeair-i İslamiye'yi Ara

btden çıkarıp, her milletin kendi lisanıyla söylemeyi iki sebeb için istihsan edi
yorlar... Halbuki minber uahy-i İlaht'nin tebliğ makamıdır.. ilh.»

Risalede yeri: Sözler sh: 483; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 184; Tercüme Mes
nevi (Abdülmecid) sh: 92; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 183; Asar-ı Bedi
iye sh: 574

Me'hazler: El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned-i Ahmed 6/90; Cem'-ül Fe
vaid 1/272; El-Feth-ül Kebir 2/379; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 2/1985, 2004,
2051 ve 2015, birçok kaynaktan...

Zabıt şekli: '1S, (as "SJISS»U3U :(8>) s,- o sb o
«

ü'< T*L aUUt (as* •± u u -, • $

Meali: Cabir bin Semure (R.A.)dan: Peygamber (A.S.M.)'ın namaz ve hutbe
leri ne çok uzun, ne kısa idi. Hutbede Kur'an'dan ayetler okur, insanlara tezkir
yapardı.

***
111- «Mesela: Hikmet-i İlahiye'nin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ittiba eden -ek

seriyet itibariyle- Hanefilere nisbeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın
olup ....»

Risalede yeri: Sözler sh: 486 (Yirmiyedinci Söz, İçtihad Risalesi)
Me'haz: El-Mizan-ül Kübra - Şa'rani 1/43
Zabtı: (Hadis diye değil, amma hakikath ve vaki' bir hüküm olduğundan

kaydedildi.)

+6+885St,A 3GfeF yGsAc"IE= 7581...
Meali: "Bu iş Allah'ın ilminde takarrur etmektedir ki, İslam aleminde

mahsus birkaç mezheb revacda olacak. Yoksa tek bir mezheb üstünde değil . ."
***

112-. «Ahirzamanda bid'atların revacı hengamında, ehl-i iman ue takvadan
bir kısım suleha, Sahabe derecesinde veya daha efdal olabilir.»

(Not: Risale-i Nur'daki bu rivayet, bizatihi bir mes'elenin izahı olarak değil,
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bir sual tarzında sorulmuş, Bediüzzaman Hazretleri de onun mana ve hikmet
lerini beyan etmiştir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 488, 489 ve daha başka yerlerde varsa...
Me'hazler: (Not: Bu numaradaki rivayet ve hadisler ile 118 no.lu kısmın

hadis ve rivayetleri aynı kaynaklardandır. Ancak iki bölümün değişik olan
tarzları, verilecek olan muşterek kaynaklardan tefrik edilecektir.)

Mişkat-ül Masabih hadis no: 6281; Müsned-i Ahmed 2/408, 3/71 ve 4/155;
Mecma-uz Zevaid 1/20 ve 67 ve 9/65 ve 67; Mevarid-üz Zam'an hadis no: 2302;
Tefsir-i İbn-i Kesir 4/377; Tefsir-i Kurtubi 4/171; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur
1/27, 4/59; El-Metalib-ül Aliye hadis no: 4221 ve 8424; Eş-Şeria - Acürri hadis
no: 271; Tarih-i Bağdat Hatib-i Bağdadi 4/91; Sahih-i Müslim Taharet 395; Ne
sai 1/94; Müsned-ül Firdevs 2/264 ve 444, 5/305; Züher-ül Firdevs 4/294 ve 379
merfu' olarak... Cem'-ül Fevaid 1/942; Kenz-ül Ummal hadis no: 34584; Müs
ned-i Ebu Davud Et-Tayalisi sh: 28; İhya-u Ulüm-id Din 1/48; Ramuz-ül Eha
dis sh: 114, 118, 313, 363, 390 birçok kaynaklardan birkaç çeşit hadis ...

Zabıt şekli: Hadisler çeşitli rivayet ve lafızlarla geldiği için, sadece iki ha
disi kaydediyoruz:

1 5(N,41A\U5;U U5T3GALI,
« * s ee

Cem'-ül Fevaid'in hadisi ...
Son hadisin meali: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ebu Bekir'e şöyle buyurmuş:

"Ey Ebu Bekir, keşke ben ihvanımla karşılaşsaydım. Ben onları seviyorum.
Çünki onlar beni görmeden beni tasdik edecekler ve beni seveceklerdir. Hatta
ben onların birisinin yanında, evlad ve valideyninden de sevgili olacağım."

***
113- «Kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulu

nurken, gelir Peygamber'le bir saat görüşür, daha karıncaya ayağını basamaz
derecede bir şefkat-ı rahimane kesbederdi. Hem cahil, bedevi bir adam, gelir bir
saat Peygamber'le görüşür, sonra Çin ve Hind gibi mütemeddin memleketlere
gider, onlara muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu.»

Risalede yeri: Sözler sh: 489
Me'bazler: (Not: Bu hüküm, bir hadisin mücerred ifadesi değildir. Fakat

gerçek ve vaki' olmuş bir hadisedir. Hatta denilebilir ki, Sahabe-i Kiram'ın ek
serisi müslüman olmadan önceki halleri, bedevilik ve ümmilik içinde idi. Sonra
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iki cihan güneşi olan Resul-i Ekrem'in ve Kur'anın nur ve hidayetiyle ve
İslamiyetin şerefiyle, mezkur kemfilat ve yüksek ahlak ve halleri kesbettiler.
Burada hadiseyi te'yid için bir-iki kaynak gösteriyoruz.)

El-Yevakıt Vel-Cevahir - Şa'rani, Hamiş 2/6
Zabıt şekli (Türkçesi): Bir Arabi Resulullah'a gelerek, ehl-i Cennet'in el

biseleri hakkında bir sual sordu. Sahabeler güldüler. Resul-i Ekrem (A.S.M.)
hiddetle dedi ki: "Ne oluyor? Bir cahil bir filimden sual sordu." Sonra, Peygam
ber, o Arabiyi razı edecek şekilde cevap verdiği gibi, Ashabına da nezaket der
sini verdi. Arabi bu arada başka mühim mes'eleler de öğrendi ve filim olarak
kalkıp gitti ...

***
114- «Sahabelerin bir saatlik ameli, başkasının bir ömürlük amelinden

daha efdal olduğu• • " »

Risalede yeri: Sözler sh: 493 (Yirmiyedinci Söz'ün Zeyli)
Me'hazler: El-Metalib-ül Afiye 4/146; Cem'-ül Fevaid 2/96, 98 ve 99

' ,,,. o , ::, , ,, o ,,. , , ., ,, : ,,,. , ,, ,,,. o ,, , .,, ,,,.,,,.

Zabıt şekli: zil acl, "*»ld.o +ere ele~l 1,,.3 uya° o\o
e e

Meali: "Muhammed'in Ashabına hakaret etmeyiniz! Çünki onların birisinin
bir saatlik ameli, sizin birinizin bir ömürlük amelinden daha efdaldir."

Bu hadis için İmam-ı Busiri demiş: "Bu hadisi, müsedded mevkuf olarak
sahih bir surette rivayet etmiştir." İthaf-us Sadet-il Müttakin eserinde:
J.es61 J>3 {ast2u[»s1[0.1 iadesiytedir., , , ; ,,,,.

***
•..... •..•+' U 'us GU,

115- +Ml«° ca! .p !
Risalede yeri: Sözler sh: 493 (Yirmiyedinci Söz'ün Zeylinin sonu)
Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/492; Ramuz-ül Ehadis sh: 450, Beyhaki'nin

El-Medhal eserinden nakildir; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/132, hadis no: 381,
Beyhaki ve Müsncd-ül Firdevs'ten nakil; El-Mizan-ül Kübra 1/30; EI-Metalib
ül Aliye 4/146

Zabıt şekli: Aynendir.
(Not: Bu hadise, müteşeddid bazı kimseler onun senedine ilişmişlerse de,

Aclüni gibi büyük muhaddisler, hadisi kabul etmişlerdir. Hatta İmam-ı Şa'rani
demiş: "Bu hadisin senedi üzerinde her ne kadar bazı muhaddisler kelam
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etmişlerse de, ehl-i keşif yanında sahih ve sabittir."
***

(Bu hadis, mütevatir kısmındandır. Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il
Mütevatir sh: 127)

Risalede yeri: Sözler sh: 493

Me'hazler: Sahih-i Buhari kitab: 25, bab: 62 (bir kaç defa tekrarlanmış);
Sahih-i Müslim 4/1963 hadis no: 210 ve 215; Ebu Davud kitap: 39, bab: 39;
Tirmizi kitab: 31, bab: 45 ve buna göre bütün Kütüb-ü Sitte'nin kitablarında
mevcuddur. Keza Müsned-i Ahmed 1/378, 417, 434, 438, 442 ve 2/228, 229,340,
372, 410, 416, 479 ve 4/267, 277, 426, 427, 436, 440 ve 5/350, 357 ve 6/156; Ebu
Davud Et-Tayalisi hadis no: 32, 299, 841, 842 ve 2550; Şerh-üs Sünne - Begavi
14/67

Zait şeli: Buharr'den .~!I {{3,5 {AI({E. {I[3 "isti.s
Meali: "İnsanların yaşadığı zamanların en hayırlısı, benim yaşadığım za

mandır. Sonra benim asrımı takib eden asırdır. Sonra onu takib eden asır ve
hakeza böylece gider."

***
117- «Bir saat nöbet bir sene ibadet hükmündedir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 493; Mektubat sh: 466; Şualar sh: 748 ve daha
başka risalelerde varsa ...

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 2/8; Şerh-üs Siyer - İmam-ı Muhammed
1/10; Sahih-i İbn-i Hibban 7/16 ve 61, hadis no: 4584; Levakıh-ul Envar _
Şa'rani sh: 248; Müsned-ül Firdevs 2/146; El-Feth-ül Kebir 2/71 ve 249 birkaç
hadis-i şerif; yine aynı eser 3/129; Ramuz-ül Ehadis sh: 274; Şuab-ül İman _
Beyhaki 8/222; Kitab-ül Hadis Er-Rafii 2/41; Tarih-i Kebir - Buhari 2-4/2408;
Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 2/246; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1524

Zabıt şekli: İbn-i Hibban'ı hadisi: ,l 3» "s alJjet.is,,
•1SA ,5 be± "0MIat'J

«

Meali: "Allah için bir saat beklemek, Leyle-i Kadr'i Hacer-ül Esved yanında
kıyam etmekten hayırlıdır."

% * *
118- «Ahirzamanda beni görmeden iman edenler, daha ziyade makbuldür
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ler.»

Risalede yeri: Sözler sh: 494
Me'bazler: (Not: Bu numarada.ki hadisler, 112 no.lu bölümün hadisleriyle

müşterek manadadırlar. Buna rağmen yine bazı me'hazler veriyoruz.)
Müstedrek-ül Hakim 3/41 ve 4/88; Cem'-ül Fevaid 2/708; Sahih-i İbn-i Hib

ban 8/269 ve 9/176; Müsned-ül Firdevs 1/212 ve 4/129; Mişkat-ül Masabih
3/293, hadis no: 6279; El-Feth-ül Kebir 1/178 ve 3/56, 133; Müsned-i Ahmed
5/248, 257 ve 264; Ramuz-ül Ehadis sh: 361; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
6/536; Tefsir-i İbn-i Kesir 4/251; Müsned Ebu Davud Et-Tayyalisi sh: 28; Eş
Şeria -Acürri sh: 271; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 1/212, 3/977, 4/1427 ve
6/2327

Zabıt şekli; İbn-i Hanbel'in hadisi: {"I3» "b: uy 6ls abu ub
,,,,. ., .,. ,,

Meali: "Ne mutlu o adama ki beni gördü iman etti, yedi defa ne mutlu o
adama ki beni görmeden bana iman etti."

***
• • s s o, -o? 4 J

119- Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. al> J5 »bll>., ,, ,

Risalede yeri: Sözler sh: 494; Lem'alar sh: 233 ve daha sair Risalelerde
varsa...

Me'hazler: Mişkat-ül Masabih hadis no: 5213, 2/659; Ez-Zühd - İbn-i Han
bel sh: 111; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 70; El-Feth-ül Kebir 2/68,
Beyhaki'den naklen Hazret-i Hasan'dan mürsel olarak; İhya-u Ulum-id Din
3/202, Hafız Iraki bir çok kaynaklardan deliller getirerek hadisin sağlam, fakat
mürsel olduğunu ispat etmiş; El-Gunye - Geylani 2/129; Kenz-ül Ummal 3/192;
El-Esrar-ul Merfüa - Aliyy-ül Kari sh: 179; Tarikat-ün Muhammediye - Ha
dimi 3/18; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 1/133

p

Zabıt şekli: Mişkat-ü! Masabih hadisi: {ll.vbi!!»
:us LCU SU-o-u

«

Meali: Risale-i Nur'da geçtiği aynı mealdir. Yani: "Dünya muhabbeti bütün
hataların başıdır."

***
120- «Tarik-i Nakşibendi hakkında o tarikatın kahramanlarından ve

imamlarından bazıları. esasını böyle tarif etmişler, demişler ki:
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d5 36'6L,50.'usk,
,,,. ,,,. ., ,,

• a , • , • • «a 3 %, ,o8 • ,,5yi •as7» o5var o,5 U3sol3
., ,, , ., .,

Risalede yeri: Sözler sh: 495 (Yirıniyedinci Söz'ün Zeyli)

Me'haz: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Bunısevi 3/379 (Es-Seyyid-ü1 Buhari'nin
sözü olarak)(*)

Zait şekli:.5 ,4 "51{U-3136,te gG e'.s
«5u5 .5od5••d3 ,03,3

,,,,, ., ,,. , ,,

Meali: Risale-i Nurun ilgili yerinde, tarik-ı Nakşibendi hakkındaki mana
ile meali güzel verilmiştir.

***

Risalede yeri: Sözler sh: 496

Me'hazler: Sahih-i Buhari 5/10; Sahih-i Müslim 4/1961, 1967; Sahih-i İbn-i
Hibban 9/68, 188 (iki rivayet şekli); Cem'-ül Fevaid 2/491; Müsned-i Ebu Da
vud Et-Tayalis1 hadis no: 2183; Sünen-i Ebu Davud kitab: 39, bab: 10, 4/214;
Tirmizi 4/465, hadis no: 2165 ve 5/966; Müsned-i Ahmed 1/18, 3/11; Şuab-ül
İman - Beyhak1 4/139; Müsned-ül Firdevs 2/211; Kenz-ül Ummal hadis no:
32469; El-Feth-ür Rabbani - Geylani sh: 141; El-Gunye - Geylani 2/129; Tefsir
lbn-i Kesir 4/38; Müsned-i Ahmed 3/11, 54, 63 ve 266, 5/54 ve 57; Müsned Ha
life bin Hayyat sb: 63; Tarih-il Buharı, El-Kebir 4 K. 1/81; Feth-ül Bari 7/21;
İbn-i Mace 2/791 hadis no: 2363; Müstedrek-ül Hakim 1/115

Zabıt şekli: Buhar'in hadisi: 3as1[8.G1,1E "4'.1 (I' 35

12"5,]1U gE U G3s403
Meali: "Benim ashabıma hakaret etmeyiniz! Sizden birisi eğer Uhud Dağı

kadar altın nafaka ve sadaka verse de, benim Ashabımın birinin yanın sa'ı ka
dar da değildir."

***
122- ,,Cenııet'te, sen bir taşa desen gel, gelir.. ilh.»

*) ts Seyyid.ul Buhari. Asıl ismı. Seyyid Ahmed-ul Buhari'dir. Aslen Hüseyni olup Hoca
M mmud Ineırtagnevi'nın torunlarındandır. Bilahare şeyhı ile bırlikte Sımav a hıcret etmişlerdir.
ı ı,, 920'de vetat etmiştır (Bak Ncfahat•Ol Ons - TOrkı ıercOme. ılk baskı - Mevlana Cami sh

1
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Risalede yeri: Sözler sh: 499

{Not: Cennet'in yüksek tavsifatı hakkında gelen hadislerde, çeşitli tarzlar
ve makamlarda zikredilmiştir. Bu mevzuda hadisler pek çoktur. Biz sadece bir
kaçınınme'hazını veriyoruz.)

Me'hazler: Evvela bu hüküm, Kur'an-1 Kerim'in 3[">JI _"4 6"s5I İI 3Ey- - -ayet-i kerimesinden ve onun tefsirlerinden anlaşılmakla beraber, hadis-i
şeriflerde de ayrıca ifade edilmiştir.

Sahih-i Buharı 2/143, 6/182-183; Sahih-i Müslim 4/2174; Ez-Zühd - İbn-ül
Mübarek 2/76, 77; Şerh-üs Sünne - Begavi 1/206, 15/232; Cem'-ül Fevaid
2/771, aynı zamanda Cennet hayvanatı hakkındaki hadisler; Müsned-i Ahmed
5/352; Tirmizi kitab:36, bab:11 ve daha Cennet hakkında birçok kaynaklar için
bak: Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 125

Zabıt şekli: Şerh-üs Sünne'nin bir hadisi: ziJI,> 1 DI)O, U :e3 3U
°

U3U8<:L:C 5G zEJLIIL@İU?1O63 si'< 1C"E FuG e. - u ue. u u
o

Meali: Bir adam Rese Ekrem'e sordu: "Ya Resulallah acaba Cennet'te at-
lar bulunur mu? Çunkı IJt n atları seviyorum." Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman
etti: "Eğer Cenab-ı Hak seni Cennet'e korsa, sen orada at iste, kırmızı yakut
tan bir ata biner onıınla uçarsın, Cennet'in neresini istersen oraya gider, ge
zersin.. ve daha sen ne istersen onu yaparsın."

***
12s- U,S1-> &-41
Risalede yeri: Sözler sh: 499 ve 649 ve Nur'un sair Risalelerinde bulunabi

len aynı hadis ...
Me'hazler: Türkçe Terceme Buhari 9/171, hadis no: 1495; Sahih-i Müslim

2/2032 ve 2035; Sahih-i İbn-i Hibban 1/106, 384; Şerh-üs Sü.nne 13/61; Cem'-ül
Fevaid 1/360; Türkçe Terceme Sahih-i Müslim 8/109, hadis no: 185; Tirmizi
Zühd 5, Daavat-98; Daremi Rekaik 71; Müsned-i Ahmed 1/392, 3/104 ve 110,
4/107 ve 160; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 10/9780

Zabıt şekli: Tercüme Buhari'deki hadis:

14J 65U1 6 U{JG szzCJzJ63 .1eU'ye G.e-e) USUS, 81
..<"E8 83163 2,,1KC.>1,55I.,,0Y0G
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Meali: Bir adam Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) kıyamet vaktini sordu: "Ne za
man kıyamet kopar?" Resul-i Ekrem (A.S.M.) ona dedi: "Sen onun için ne
hazırlamışsın?" O dedi: "Hiçbir şey, lakin ben Allah'ı ve O'nun Resulünü sevi
yorum." Resul-i Ekrem ferman etti: "Öyle ise, sen sevdiğinle beraber ola
caksın."

***
124- «Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek olduğu halde, umumun

damı Arş-i Azam'dır.» « 3>Jze zJI Ü. »
, ,

Risalede yeri: Sözler sh: 500; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 205; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sh: 214

Me'hazler: Sahih-i Buharı 2/145, 9/153; Sahih-i Müslim 4/2177; Ez-Zühd -
İbn-ül Mübarek 1/538; İbn-i Hibban 1/215, 9/242 ve 243 ayrı ayrı üç hadis;
Şerh-üs Sünne 14/100, 15/214; Cem'-ül Fevaid 2/608 ve 768; Müsned-ül Firdevs
2/338; El-Feth-ül Kebir 1/490, 2/273; Muhtar-ül Ehadis sh: 78, Ramuz-ül Eha-
dis sh: 118,125 ve 200; Künüz-ül Hakaik - Menavi sh: 783'J1(3,2 aJUz

«

Zabıt şekli: İbn-ül Mübarek'in Ez-Zühd'ünün hadisi:

SIJ18,3,13VJe,zMI'L, 1G [3384EG TIIE. II.
Meali: Resulullah (A.S.M.) ferman etmiş: "Allah'tan Cennet istediğinizde,

ondan Firdevs Cennetini isteyiniz. Çünki o, Cennetlerin ortası ve onların en
üstudür, onun da üstü Arş-ur Rahınan'dır."

***
125- «Huriler yetmiş hulleyi üst üste giydikleri halde, bacaklarının kemikle

rindeki ilikleri görünür.»
Risalede yeri: Sözler sh: 500; Mektubat sh: 385
Me'hazler: Türkçe Terceme Buharı 8/299, hadis no: 1179, Müstedrek-ül

Hakim 5/218; Şerh-üs Sünne 15/218; Cem'-ül Fevaid 2/211; Tirmizi Cennet 5-7;
El-Feth-ül Kebir 1/366 ve 467, 3/304; En-Nihaye - İbn-i Kesir 2/194; Ez-Zühd _
İbn-ül Mübarek 1/552, 2/72, 73 ve 130 dört ayrı ayrı rivayet; Ramuz-ül Ehadis
sh: 107 ve 337; Türkçe Terceme Müslim 8/361 hadis no: 17

Zabıt şekli: Ibn-ul Mübarek'in hadisi: UJ zEJIJl g6l3» 4S,Jt8,I
" "*

,4;65UGb2 .0> ,s386531 33-
Meali: "Ehl-i Cennet'in zevcelerinin herbirisi yetmiş hulle giyerler ki bu

hulleler şu ince mendilinizden daha incedirler, bunlann bu yetmiş hulle
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altından bacaklarındaki kemiklerin iliği görünecektir."
***

427

126- «Ehl-i Cennet'in ekl ve şürbünden sonra kazuratları olmayacak.»
Risalede yeri: Sözler sh: 501 ve başka Risalelerde varsa...
Me'hazler: Türkçe Terceme Buharı 9/42 hadis no: 1343; Sahih-i Müslim

4/2180; Sahih-i İbn-i Hibban 9/363; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/512 ve 513;
Şerh-üs Sünne 15/212; Cem'-ül Fevaid 2/768, 770 ve 771; Müsned-ül Firdevs
1/230; Müsned-i Ahmed 3/361; El-Feth-ül Kebir 1/381; Tirmizi hadis no: 2563;
Ebu Davud Sünnet B-22; Ramuz-ül Ehadis sh: 457 ve 505

Zabıt şekli: Türkçe Buhar'nio hadisi: 1,, "ey5,,'» z53 ,E s; Um
e $

·e+6,8,383253 3,485.3 93 G>G,EA$8 s 5OL80 ,73
*2

Meali: "En evvel Cennet'e girecek olan zümrenin suretleri, yani yüzleri
ayın ondördü gibi olacak. Bunlar Cennet'te ne tükürürler, ne süınk:ürürler, ne
de def-i hacet ederler ... "

***
127- «Bazı ehl-i Cennet'e, beşyüz senelik bir mülk verilecek.»
Risalede yeri: Sözler sh: 501 ve 650; Lem'alar sh: 156
Me'hazler: Şerh-üs Sünne - Begavi 15/232; Cem'-ül Fevaid 2/772 Müsned-i

Ahmed'den nakil; El-Feth-ül Kebir 1/62 ve 190 bir çok kaynaklardan nakiller;
yine El-Feth-ül Kebir 2/150, 3/413 ve 423; Ramuz-ül Ehadis sh: 113; Mecma-uz
Zevaid 10/401; Eş-Şeria - Acürri sh: 269

Zabıt şekli: {JIJj zSJI J1.s1 {l(e-e) «UIJ,-, JU+ o o
, , , ,

,, .,,,,,, , ,, - ,, , ,, ,o,, , J '1.~-
.. .at., cell o,"° v" 3 4o8b 3 do*i3 40l3jl y a3\o I 8i

de « e e e • e e « e

Meali: Abdullah bin Ömer'den rivayet: Resulullah (A.S.M.) buyurdu ki:
"Ehl-i Cennet'in en aşağı derecelisi dahi, keneli bahçelerine ve hatunlarına ve
ni'metlerine ve hizmetkarlarına, koltuk ve saraylarına bin senelik mesafede
nezaret edecektir .."

***
128- «Ehl-i Cennet'in ruhları Berzah aleminde yeşil kuşların ceufierinde

+• » o *8.olacağı ...» ve«y,b> y± hadisı...»

Risalede yeri: Sözler sh:177 ve 505 ve daha sair risalelerde varsa ...
Me'hazler: Sahih-i Müslim 3/1502; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/150; Şerh-
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üs Sünne 1/364 ve 365; Cem'-ül Fevaid 1/9-10, 2/101; Müsned-ül Firdevs 1/238;
İhya-u Ulüm-id Din 1/302; Mişkat-ül Masabih 1/507, hadis no: 1631 ve 3084;
El-Feth-ül Kebir 1/174 ve 290, 3/31; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 19/119-124,
25/272

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi:s1 3, > •D±ll cE,1 3t
# 5 • e e

fbn-ul Mobarak'in hadtsi: .3,5J68 "3GJb "5 OsJ31?6,18L
•# e eee

Meali: "Şehidlerin ru.hlan yeşil kuşların cevfinde olacaklar." İbn-i Müba
rek'in hadisi ise: "Mü'minlerin ruhları sığırcık kuşlan gibi kuşların içlerinde
olup, birbirleriyle muarefe içinde olarak Cennet'in meyvelerinden nzık.la
nırlar."

***
129- Ruhun cesed-i misalisi mes'elesi...

Risale-i Nur'da bulunduğu şekliyle: «Ruhun libası bir derece sabit ue leta
fetce ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalisi vardır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 517 (Yirmidokuzuncu Söz'ün İkinci Maksadı) ve
daha sair risalelerde bulunabilen aynı husus ...

Me'haz: Cevheret-üt Tevhid - lmam-ı Bacuri sh: 358

Zabıt selli: .c*JI fiµ [,aSI @.,s ,3J6 5,,a aUUN
,,,,. ,, ., ,,. - .,. .,..

Meali: İmam-ı Malik mezhebinde ve ondan rivayet edilen şudur: "Ruhun
cesede benzer latif ve şeffaf bir gılafı vardır. Sened istiyorsan, işte şu kat'i
nass, sana kafidir."

***
130- «Her adamın alnında rızkı yazılı olduğu.. ve rızkının üstünde ismi

yazılı olduğu...»

Risalede yeri: Sözler sh: 524 ve sair Risalelerde varsa ...
Me'hazler: Müsned-i Ahmed 1/414, 2/292, 3/117, 118 ve 297, 6/77, 246 ve

259; Müsned-ül Firdevs 2/26; Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/93; Nevadir-ili Usul _
Hakim-i Tirmizi sh: 221; El-Fetb-ül Kebir 2/217, 3/39; Şuab-ül İman - Beyhaki
3/389; Müsned-ül Bezzar 2/82 hadis no: 1254; Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hib
ban hadis no: 1087; Hilyet-üJ Evliya 6/86; Mecma-uz Zevaid 4/72; Mu'cem-üt
Taberani El-Kebir 6/49; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 6/2045; Tefsir-i Ruh
ut Beyan - Burusevi 4/206
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Zabıt şekli: (Not: Verilen me'hazlerde, Risale-i Nur'daki manayı ifade eden
ayn ayn hadisler vardır. Bunlardan nümune için bir-ikisini kaydediyoruz:)

,, • , , , , • 1_
El-Feth-ül Kebir hadisi: 48o+o J5 ,> Başka bir hadisi:

$ e

vana: Z11C3'JIUBL 3ALIK
, ,

Meali: Herbir kulun mukadderat programı olan manevi defteri, onun boy
nunda asılıdır. Eğer Ademoğlu kendi rızkından, ölümden kaçar gibi kaçarsa
da, yine onun rızkı, ölüm onu bulduğu gibi, bulacaktır. Kulun rızkı onu arar,
onun eceli onu aradığı gibi.

vekeza: U8, .2LE,516'5I,613 3»SA "Fe yS 3G
e • e e

5S5"8'3 »+53y.ya,'
Bunun meali: Yeryüzünde hiçbir nebat, ağaçlarda hiçbir meyve yoktur ki,

üstünde: "Bismillahirrahmanirrahim, şu filan oğlu filanın rızkıdır" yazılı
bulunmuş olmasın.

* * %

131- Acb-üz zeneb mes'elesi, yani hadislerdeki ifadeler...

Risalede yeri: Sözler sh: 524 ve 614 ve daha sair Nur Risalelerinde
varsa ...

Me'hazler: Türkçe Terceme Buharı hadis no: 1732; Sahih-i Müslim 4/2271
ve 2274; Türkçe Terceme Müslim 8/507, hadis no: 141, 142 ve 143; Ebu Davud
Sünnet 22; Nesai, Cenazeler 111; Muvatta' sh: 49; Müsned-i Ahmed 3/28; Sa
hih-i İbn-i Hibban 5/55; Müstedrek-ül Hakim 4/60; Şerh-üs Sünno 15/122;
Cem'-ül Fevaid 2/746; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5521; Garib-ül Hadis - Bir
gevi sh: 52; Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/97; Cevheret-üt Tevhid - Bacuri sb: 355;
Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 1/787; Şuab-ül İman - Beyhaki 2/205

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi:

fwIU'2 "5, (C C2 S1 .,4, SI3C3Sİ, U-
*

Meali: "İnsandan hiçbir yeri kalmaz, hep çürür, ancak tek bir kemik vardır,
o çürümez, o da acb-üz zenebdir; yani kuyruk sokumunda bir küçük kemik
parçasıdır."

***
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132- insanın enesinin bilinmesiyle künaz-u mahfiye olan Esma-i ilahiye'nin
anahtarı ve kainat tılsım-ı muğlakı dahi anahtarı olarak... O ene, mahiyetinin
bilinmesiyle o garib muamma, o acib tılsım olan ene açılır.. ve kainat tılsımını

3E, e ke o ee $, o, e *• • ,ve alem-i uücubun künüzunu dahi açar... Yani d ,0 as «oi c,o 1"
hadisinin manası ...

Risalede yeri: Sözler sh: 535; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 322; Tercüme Mes
nevi (Abdülmecid) sh: 200; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 401

Me'hazler: (Not: Bu hadisin senedi mes'elesinde bazı mu.haddisler ona
"Hadis değilse de, fakat sabit hakikatlerdendir ve İmam-ı Yahya bin Muaz Er
Razi'nin hikmetli sözlerindendir" demişler. Buna karşılık diğer bazı muhaddis
ler ise, senedi kuvvetli olmasa da, hatta bir aslı, yani senedi olmasa da sahih
hadistir, demişler.)

EL-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/451, 4, U2 La L1V3 US2', 2. 3 10550 ,a1
- - -başlıklı bir risale bu mevzuda te'Iif etmiştir. Bu risalede Suyuti Hazretleri

uzun tahliller yapmış, en sonunda bir şiir ile bunun bir hadis olduğuna işaret
etmiş ve "Bu hadis, gamız hakikatlerdendir." diye hüküm vermiştir.

Diğer me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 152; Marifetname -
İbrahim Hakkı sh: 222; Nur-ul Ebsar sh: 91 (İmam-ı Ali'nin bir sözü olabi
leceğini kaydetmiş); Mektubat 1mam-ı Rabbani 1/153; Resail-i İbn-ül Arabi Ki
tab-ül Celale sh: 7; Edebü-d Dünya Ve-d Din - Maverdi sh: 103 (Bu eserde ha
dis diye geçmektedir ve "Hazret-i Aişe Peygamber'e sormuş:
, 3US UJo 5 ,, U Yani: "İnsan Rabbisini ne zaman tanır?"
*"

Peygamber ferman etmiş: "Nefsini tanıdığı zaman."); Nevadir-ül Usul -
Hakim-i Tirmizi sh: 91; İhya-u Ulfim-id Din 3/382

***

133- «Nübüvvetin düsturlarından «JJI3U IaL.,»,
"e

Risalede yeri: Sözler sh: 541

Me'hazler: (Not: Aynı bu ifade ve metin ile senedJi bir hadis bulunamadı,
daha doğrusu ben bulamadım. Amma Taç Kitabı ile Tefsir Ruh-ul Bcyan'da
senedsiz olarak aynısı geçmektedir ki: "Ahlak-ı hasene, AJlah'ın büyük ahlak
larındandır." Ve "İnsanların Halikı, ahlak-ı hasene ile muamelo eder." morılin
deki hadisler do bu hükmo bakmaktadır.

Aynca Resul-i Ekrom'in (A.S.M.) 3ISI "U» ""5y "-»«, LSI formanıyla;
• "kendisinin Peygamber olarak gönderilmesinin en büyük gayelerinden birisi;

insanları iyi ahlaka irşad etmek ve ahlak-ı haseneyi gösterip ders vermektir.
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İşte bu hadisler ve daha benzeri manalardaki hadislerin neticesi olarak;
"Nübüvvetin düsturlarından olan "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız!" hükmü ve
sihhati kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

Mezkur hadislerden bazılarının me'hazleri şöyledir: Tirmizi El-Birr 55; Da
remi 2/232; Müsned-i Ahmed 3/5, 152, 158, 177, 228 ve 236; Et-Tergib Vet-Ter
hib - Menzeri 3/406 ve 407; El-Fetlı-ül Kebir 1/72, 2/324 (buraya kadarki
se'hazlorde- le "Ü 'yjG vo beSl «I {sls 5IJI ("s hadisleri
geçmektedir.)

Amma Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 3/283, 4/388 ve 471, 5/47l'de, Et
Tac 1/13 Mukaddemesinde Ui UU \aL lafzıyla kayıdhıdır; keza

- - -Nevaclir-ül Usul - Hakim-i Tirmizi sh: 357 ve 365'de "Cenab-ı Hakk'uı yüz
onyedi ahlak-ı hasenesi bulunduğunu, bunlardan birisi ile muttasıf olan bir
mü'minin Cennet'e gireceğini.." diye hadis-i şerif olarak nakletmiştir.

***
134- «Nübüvvetin düsturlarından .I,) 32La. '[,J,

°

(Bu söz ve hüküm, bir hadisin öz metni değildir. Amma kainatın yaratılış
hakikatından ve Kur'an-ı Kerim ve Ehadis-i Nebeviye'nin müşterek hüküm ve
düsturlarından alınmış, İlm-i Kelam ve Usfı1-üd Dinin bir düsturudur. Aynı
tarzda izahı, İlm-i Kelam kitaplarında vardır.)

Risalede yeri: Sözler sh: 542; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 118; Tercüme Mes
ncvi (Abdülkadir) sh: 94

Me'bazler: El-İktisadü Fil-I'tikad - İmam-ı Gazali sh: 48, 52; Şerh-ul Me
vakıf - Seyyid Şerif Cürcani 1/186

* * *

135- «Levh-i Mahfuz-u A'zam veya Levh-i Ezeli...»
(Not: Bu ta'rifler, Risale-i Nur'un bir çok yerlerinde geçer ve bahsi yapılır.)
Risalede yeri: Sözler sh: 549 ve diğer risaleler ...
Me'hazler: Levh-i Mahfuz-u A'zam'ın hakikat-ı vücudu evvela Kur'anın

$e. ° i v #% , •

nassıyla sabittir ve bys>* (» ° l,> y d (Büruc Süresi ayet:22) Bu
5 e •

ayetin tefsirinde çok hadisler kaydedilmiştir. Mesclfi: Tefsir Ed-Dürr-ül Men-
sur 6/335'de şu hadis:

5+,23 y0I,J, I,SU <4, 'w1G, J3ut.ue.e "J,-, JU
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•fo 1' • , "'j5' , , ., ., ı ... o ....
1 lt (o la.-t u° - o:

Ve keza Müsned-i Ahmed bin Hanbel 4/431; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti
2/545; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/381; El-Bidaye Ve-n Nihaye - İbn-i Ke
sir 1/14; Kenz-ül Umma} 4/160, 6/151; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 12/2511
gibi me'hazlerde Levh-i Mahfuz hakkında bir çok hadis-i şerifler nakle
dilmiştir.

Kaydedilmiş olan hadisin meali: Resulullah (A.S.M.) fermaıi buyurmuş:
"Cenab-ı Hakk'ın bir levhi vardır ki, iki yüzünden birisi yakuttandır. İkinci
yüzü ise, yeşil zebercettendir. Kalemi ise sırf nurdur. O levhada yaratılan ve
yaratılacak olanlar yazılı olduğu gibi, nzıklar ondan belirlenip verilir. Hem
yine o levhada diriltilecek ve öldürülecekler yazılıdır ve daha Allah'ın meşieti
ne ise, her gün ve gece o levhada işler yapılır."

***
136- Mi'racın bir kaç saatlik müddeti binler seneyi ihtiva ettiği.. ve Resul-i

Ekrem'in (A.S.M.) Mi'racdan dönüşü, bir an içinde gerçekleştiği...

R.Nur'daki metin: «Mi'racın uzun mesafesiyle, u,) Js 3• &I ,5i.3y
,

in ifade ettiği mesafesizliğin sırrıyla, hem Resul-i Ekrem (A.S.M.)'ın gitmesinde
çok mesafeyi tayyederek gitmesi ve an-ı vahidde yerine gelmesi."

Ve «Hadis'te denilmiş: "Bir anda dönmüş gelmiş."» Ve «Bast-ı zaman sırrıyla
çok seneler hükmünde olan bir kaç dakikalık zaman-ı Mi'rac...»

Risalede yeri: Sözler sh: 562; Mektubat sh: 306; Lem'alar sh: ı7
Me'hazler: (Not: Asıl mevzuumuz, Resul-i Ekrem'in Mi'rac'dan dönüşü bir

an içinde olması mes'elesiclir. Yoksa Mi'rac'ın pek çok sahih hadislerle rivayet
edilmiş mütevatir olan mes'elesi değildir. Mi'rac hakkında gelen bütün hadis
ler, urüc keyfiyetini tafsilen beyan ederlerken, dönüşü hakkında fazla bir izah
yoktur. Hem Hazret-i Üstad'ın "Hadiste denilmiş, bir anda dönmüş, gelmiş"
ifadesinin aynısını sarihan beyan eden bir hadis bulamadım. Fakat birkaç ha
dis-i şerifde "Ümm-ü Hani (R.A.) Resulullah benim evimde yatsı namazını kıldı
ve yattık. Sonra fecirde bizi sabah namazına uyandırdı ve bana Mi'racmı haber
verdi." Ümm-ü Seleme'nin (R.A.) hadisi de buna yakın ~ir tarzdadır. Şifa-i
Şerifteki bir hadiste ise: ''Bir anda kendimi Mekke'de gaşy içinde müstağrak
olarak buldum." diyor. Mezk0r rivayetlerin me'hazleri: El-Hasais-ül Kübra -
Suyuti 1/439 ve 444; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/190 ve 192

* z* *
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137- «Ehl-i Cennet, mahşerden Cennet bağlarına kısa bir zamanda uçma
ları ... »

(Not: Hadislerde Sırat Köprüsünden mü'minlerin geçiş durumlarını da aynı
zamanda ifade ederler.)

Risalede yeri: Sözler sh: 566
Me'hazler: Sahih-i Buhari 8/147; Ez-Zühd - tbn-ül :Mübarek 2/122; Cem'-ül

Fevaid 2/750 ve 758 ve daha geniş me'hazler için bak: Miftah-u Künuz-is
Sünne sb: 265

Zabıt şekli: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek'in hadisi:
u1s(J15,53 [pC.13[448U b21uGI, {6L,5
.'a'515(8J138, 3CLgJ U,\,' ı6, al,
r.* «a« «

r . - ,. - , , - . - , . - ,~, - - - - ... - . . - , , , - r . - , . - ,~, :;J ı , , .• 1 • - L....:...o - '-)1 ..u:. ..w •5?° 9> J38U° j U -u. uy J - . .1.,.:,:,.-,...!- -
Mahşer yerinden Cennet'e kadar olan mesafe beşyüz seneden fazla olduğu

hakkında bir çok sahih hadislerin var olduğu malumdur. Ayrıca bunların
me'hazlerini vermeye gerek yoktur.

Kaydedilen hadisin meali: ''İnsanlar kıyamet gününde Sırat'tan geçişleri
iman ve amellerine göredir. Mesela birisi göz açıp kapama stir'atinde geçe
bildiği gibi, bazıları da, atılmış okun sür'atinde geçer. Bir kısmı da sür'atli olan
kuş çabukluğunda geçtiği gibi, bir kısmı da sür'atli at koşusu gibi geçerler
Yine bazıları insan koşusu gibi Sırat'ı geçebildiği gibi, bir kısmı da normal yu
rüyüş ile geçerler. En ahir derecesi, diz üstü emekliye emekliye geçme tarzm
dadır."

***

Risale-i Nur'da geçtiği metniyle: «Samanyolu denılen Mecret-tis Sema'daıı ta
en yakın seyyareye kadar...»

Risalede yeri: Sözler sh: 570
Me'hazler: Cem'-ul Fevaid 2/611, Mecma-uz Zevaid 8/135; Mu'cem-üt Tabe

rani El-Kebir 20/123

Zabıt şekli: Mu'cem-üt Taberani'nin hadisi Jl ,> "Ji ul_.", "lst» U
5,s\ es i» lU[ .Uy+ys.)ye el 1U uuJ. . .

Meali: Rcsulull::ıh lA.S.M.) Muaz bin Cebel'e dedı ki. "Ey ~luaz! BPn sem

R NK Kavnaktan E 8
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ehl-i kitap olan bir kavme göndereceğim. Şayet onlar senden semadaki
"Mecre"den sual ederlerse sen, de: "Arş'ın altındaki bir yılanın ağız suyudur."
(Mu'cem-üt Taberani'de zaif olarak kaydedilmiştir.)

***

Risalede yeri: Sözler sh: 570; Lem'alar sh: 67; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 286;
Tercüme İşarat-ül I'caz sh: 189; Asar-ı Bediiye sh: 218

Me'hazler: Müsned-i Ahmed 2/370; El-Metalib-ül Aliye 3/146, 147 ve 265;
Ed-Dürer-ül Müntesire 1/44; Kenz-ül Umma! 6/146; Cem'-ül Fevaid 1/608; El
Feth-ül Kebir 3/286; Müsned-ül Firdevs 2/340; Tirmizi hadis no: 3298; Türkçe
Terceme Tuhfet-ül Ahvezi hadis no: 3352; Mecma-uz Zevaid 2/121, 8/132;
Nehc-ül Belaga sh: 41 ve 245

•e • Je ce

Zabıt şekli: Müsned-i Ahmed'deki hadis: s l u3l....oy»!o
...s,31053 0,83 8.>83LOG OYU,Ut1G1s s($u,3

Nehc-ül Belaga'da İmam-ı Ali'nin hükmü:
...u,3.3 uz,{GU1U, GE3 6, {350' {E-8 ol-&4I,
Mealleri: 1- Ebu Hüreyre'den rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman

etmiş: "Şu sizin üstündekinin ne olduğunu biliyor musunuz?" Ebu Hüreyre di
yor: Biz dedik: "Allah ve Resulü daha iyi bilirler." Bunun üzerine, Resulullah
(A.S.M.) semavatı göstererek dedi ki: "Şu gökler, mevcelenmiş karardad bir
köpük iken, aynı zamanda muhafazalı bir tavandır."

2- İmam-ı Alinin sözü: "Cenab-ı Allah yedi semavatı tesviye ettikten sonra,
onun alt kısım]arını köpüklenmiş mevceler halinde ve üst kısmını sağlam ta
van şeklinde kurmuştur."

***
140- Peygamberimiz hakkında kütüb-ü sabıkadaki beşaretli işaretler...
Risale-i Nur'un birçok yerinde geçen ibare şöyledir: «Tevrat, İncil ve Zebur

gibi Kütüb-ü Mukaddese'den -pekçok tahrifata maruz oldukları halde- şu za
manda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik, Nübüvvet-i Ahmediye'ye
(A.S.M.) dair yüzyirmidört işari beşaretleri çıkarıp "Risale-i Hamidiye*de gös
termiştir.»

Risalede yeri: Sözler sh: 576 ve daha Nur'un bir çok yerlerinde bulunmak
tadır.



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 435

Me'hazler: (Not: Bu bahis, bu kitabın ileriki sahifeleri içinde, Ondoku
zuncu Mektub, Mu'cizat-ı Ahmediye'nin irhasat bölümündeki Kütüb-ü Sabıka'
dan ayetler ve ayrıca da yahudi ve nasrani alimlerinin itirafları gibi hususlar
metin ve me'hazleriyle kaydedilmiştir. Oraya bakılabilir. Burada umumi bir
durum değerlendirmesi tarzında, bazı kitabların sahife numaralan verilerek
geçilecektir.)

Hüseyn-i Cisri'nin Türkçeye tercüme edilmiş Risale-i Hamidiye'sinin l.cildi
bu mes'eleyi baştan sona kadar şerhetmiştir; Şerh-üs Sünne - Begavi 13/208
ve 209; Cem'-ül Fevaid 1/451, 458 ve 550; Müsned-ül Firdevs 2/400; El-Havı
Lil-Fetava 2/341; Hayat-üs Sahabe 1/17; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/26 ve
73; El-Feth-ül Kebir 2/188; Sabih-i Buhari 3/87, 6/169, Sahih-i İbn-i Hibban
8/144 ve 145; Müstedrek-ül Hakim 2/64

(Not: Hadis kitaplarından verdiğimiz me'hazler, Sahabe devrinde kütüb-ü
sabıkada görülmüş, bilinmiş ve ilan edilmiş bazı ayetleri ihtiva eden yerlerdir.
Aynı zamanda bizzat Peygamber'in (A.S.M.) lisamyla bu mevzuda söylenmiş
hadisleri de ihtiva ederler.)

***
141- «Peygamberimiz'in (A.S.M.) bi'setinden evvel, kahinlerden meşhur Şıkk

ve Satih'in Resul-i Ekrem (A.S.M.) hakkında ihbarları...»
(Not: Bu numaradan 143. numaraya kadar olan kısımlar, Ondokuzuncu

Mektub'un içinde, "İrhasat Bölümü"nde kaydedilmiş ve me'hazlcri verilmiştir.
Ondokuzuncu Mcktub müstakil bir hadisler risalesi olduğu için, ondaki hadis
ler başka risalelerde tekrar edilmiş olsalar dahi, orada yine tamamı ve izahıyla
yazılmıştır. Biz burada bu mes'elede yalnız bazı mc'hazler verip geçeceğiz. Taf
silat Ondokuzuncu Mektub'da verilmiştir.)

Risalede yeri: Suzlcr sh: 576 ve Nur'un sair Risaleleri ...
Me'hazler: Uyün-ül Eser - İbn-i Seyyid-in Nas 1/29; Eş-Şifa - Kadı 1yaz

1/364-366, Cem'-ül Fevaid 1/458; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/127 ve 128
v alt al:

142- «Veladet i Ahmediye (A.S M.) gecesinde Ka'bedekı sanemlerin
sukutu»

Risalede yeri: Sözler sh: 576; Mektubat sh: 177
Me'hazler: Deluil-ün Nubüvve EI-Medhal Beyhaki 1/19; El-llasais-üt

Kübra 1/129-131; Es-Siret-ül Iulebiyye 1/15 ve duha snir siyer ve tarih kitap
ları .
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143- «Kisra-yı Faris'in saray-t meşhuresi olan Eyuaıı'ı inşikak etmest... ü

Risalede yeri: Sözler sh: 576; Mektubat sh: 177

Me'hazler: Uyün-ul Eser - İbn-ü Seyyid-in Nas 1/28; Eş-Şifa - Kadı Iyaz
1/366-368; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/126 ve daha sair siyer kitapları ve
Şifa-i Şerifin bütün şerhleri ...

***
144- «Kainat Nur-u Muhammedi (A.S.M.) çekirdeğinden halk olunduğu... ,~

Risalede yeri: Sözler sb: 579 (ispatlı ve delilli izahı); Mektubat sh: 308 ve
Risale-i Nur'un sair yerleri ...

Me'hazler: El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/545; Hüccetullah Ale-1 Alemin -
Nebhani sh: 52; Ed-Dürer-ül Hisan Fil-Ba'si ve Naim-il Cinan - Suyuti (Bu
eser Mısır'da tarihsiz olarak tab' edilmiş, onu tab' eden Abdurrahman Ahmed
Hanefi'dir. Eserin tamamı bu mevzuya dairdir); Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Buru
sevi 1/91, 2/370, 3/25, 5/571; El-Mevahib-ül Ledünniye - Kastalani 1/25-83
İmam-ı Kastalani bu mevzu'u 58 sahife içinde ele alınış ve çeşitli rivayet ve
hadiselerle ispatlamıştır; El-Musannef - San'ani 11/276; Keşf-ill Hafa -Acluni
1/265 ve bütün mevlid yazanlar, mevlidlerinde.. ve ümmetin mutlak
ekseriyetinin telakki-i bil kabulü elbette bu hakikatı kat'iyetle sahih olduğunu
gösterir.

Zabıt şekli: (Not: Bu hususta iki çeşit hadis ve rivayetler vardır:
1 -el.53,3'34 U (G1 p...,34I@6 GU
Bu her iki rivayet şeklinin zabtedildiği tarzıyla, birer parçasını kayde

deceğiz.)
Birinci hadte: 15.3,G U{E13 2E,JI bS U3I13 sa,5 2 I3E U {5,L- - -... - . ,,,. .,,, ., ,,.. ,,, . ,,,. .

~ol.. ..t oyla Ve o
İkinci hadis: :bal «Ul ., ~l 3s Vo,, o..»8lyl us sl3

•C8 [3 [DL1AA <-1UP iSaE 8SAa., t E1E
•. « e

.•.y «,i .UeYs5 [35 yG5 .413156 4 JG
*

ve devamı uzun hadistir.
Mefilleri: 1- "Cenab-ı Allah en evvel bir ccvhereyi ynrnttı. Sonra ona heybet

nazarıyla baktı, o cevhere Rabbisinin havfından erimeye ve titremeye başladı
Sonra da su halini aldı. . "

2- Abdurrezzak Es-San'ani, morfu' bir scncdlc Cô.bir bin Abdullah'tan riva
yet etmiştir ki, Hazrct-i Cabır demiş: Ben Resulullah'a sordum. "Ya Resulal-
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lalı! Anam babam sana kurban olsun, bana en evvel Cenab-ı Hakk'ın halkettiği
şeyleri haber ver." Bunun üzerine, Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Ey Cabir! Ce
nab-ı Allah bütün eşyadan evvel senin Peygamberinin nurunu kendi nurundan
halkeyledi."

İşte bu hususta, bütün ehl-i tahkik müttefiktirler. Lakin bazı cahil, zahirpe
rest mukallid ve mutaassıblar hariçtir...

***
145- «Yerdeki tesbihat ve tahmidat, Sidret-ül Münteha'daki Cennet-ül

Me'va'da meyveler halini aldığı .. ·"
Risalede yeri: Sözler sh: 580 ve Nur'ların sair yerleri. ..
Me'hazler: Bütün tefsirler Süre-i Ve-n Necmi ayet: 15'teki
6U31 i G. "«SI iJ Se tefsirinde "Cennet-ül Me'va" hakikatının,

° "Arş'ın sağında bir mekan olduğunu ve bu, va'dedilen Cennet'ten başka bir
Cennet olduğunu yazmışlardır. İmam-ı Ali (R.A.) İbn-i Abbas ve Katade'nin
reylerine göre, "Cennet-ül Me'va" şüheda ve müttaki mü'minlerin, yahud da
melaikelerin konakladıkları bir makamdır" demişlerdir. Diğer bazı sahabeler
ise, Sidret-ül Münteha ve Cennet-ül Me'va tefsirinde: "Bütün ilimlerin orada
son bulduğu bir yerdir" demişlerdir.

Mezkur tefsfrlerden bir-ikisinin sahife numaralarını veriyoruz: Ed-Dürr-ül
Mensur - Suyuti 6/125, 126, Ruh-ul Maani - Elusi 27/25

Hadislerden bazı me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 2/422-423
'Kenz-ül Ummal 1/459-460; İhya-u Uh1m-id Din 1/300, 2/424

Hadis kitaplarındaki zabıt şekli: JU ,• :p·{oe) "Iybo
*-1 z1'e' • • uUi •4gol 5 klso a c.,o o.o?o3 pyka ole..

... ,,; "' ,
Bir başka hadiste: Ebu Hüreyre der: "Bir yerde ben bazı fidanlar dikerken,

Resulullah (A.S.M.) oradan geçiyordu. Bana, "Ne dikiyorsun öyle, ya Eba Hü
reyre?" dedi. Dedim: "Fidan dikiyorum." Bunun üzerine, ferman etti ki: "Sana
ondan daha hayırlı fidanlardan haber vereyim mi?" Ve devam ederek: "Eğer
sen "sI 2UI, {1I SI J1 S, «U ')f, «1I 3Ü desen, herbir kelimesi için sana
Cennet'te bir ağaç dikilir "

: * *
146- «Mi'rac gecesinde Resulullah (A.S.M.) başta namaz olarak İslamiyetin

esaslarını hediye getirdi »

Risalede yeri: Sözler sh: 581 ve daha Nur'un başka yerlerı ..
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Me'hazler: Mi'rac ile ilgili bütün hadis ve rivayetler, Resulullah (A.S.M.)
Mi'rac gecesinde, beş vak.it namazı emr-i İlahi olarak müslürnanlara hediye
getirdiğini kaydederler. Bununla beraber yine de bu mes'elede, bir-iki hadis
me'hazini verelim:

Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/406; Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki 1/362;
Sahih-i İbn-i Huzeyme 1/156; ve geniş me'hazler için Miftah-ı Kunüz-is Sünne
sh:267

Zabıt şekli: (Bu mevzuda varid olmuş hadisler uzun oldukları için, kayde
dilmesine gerek duyulmadı.)

***
147- Şakk-ı Kamer mu'cizesi.. ve bu husustaki hadislerin mütevatir ol

duğu...

Risalede yeri: Sözler sh: 587; Mektubat sh: 207
Me'hazler: (Not-1: Şakk-ı Kamer'in vukuu hakkında gelen pek çok sahih

hadislerden evvel, Kur'an-ı Kerim "iI [3z[, I2LJI .{SsI ayetiyle onu
.,. ,

ilan etmiştir. Bütün müfessirler bu ayetin tefsirinde, Kamer'in, Mekke'de Ku
reyş müşrikleri bir mu'cize istemeleri üzerine ikiye bölündüğünü kaydederler.
Bu hususta tefsirlerde me'haz göstermeye hacet yoktur. Yalnız hadisenin
hadislerde mütevatir olduğunu gösteren bazı me'hazler vereceğiz.

(Not-2: Şakk-ı Kamer mu'cizesinde, çok zaif bir te'vile yapışarak mec
rasından saptırmak isteyenlere delilli ve cevablı me'hazler, 878 no.lu bölüm
dedir.)

Hadis Me'hazleri: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir - Suyuti
sh:135; Sahih-i Buhari 2/251, 5/62, 6/178; Cem'-ül Fevaid 1/488; Müstedrek-ül
Hakim 2/472; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/279-281 ve hakeza bütün hadis
kitaplarında hadisenin mütevatir olduğunu kaydetmişlerdir.

***
148- «Şakk-ı Kamer hadisesinde Kureyş müşrikleri: "Eğer sair taraflardaki

kervanlar da görmüşlerse doğrudur. Yoksa, Muhammed bize sihir etti."
demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar
ettiler ki: "Böyle bir hadiseyi gördük." Sonra küffar, Fahr-i Alem (A.S.M.)
hakkında, -haşa- "Yetim-i Ebu Talib'in sihri, semaya da te'sir etti" dediler.»

Risalede yeri: Sözler sh: 587; Mektubat sh: 208
Me'hazler: Feth-ül Bari - İbn-i Hacer 7/145; El-Bidaye Ve-n Nihaye - İbn-i

Kesir 3/119; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/266 ve 268 ve Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 5/127 gibi daha bu mevzuda hadis kitaplarından bir çok
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me'hazler verilebildiği halde kısa kestik .

Zabıt şekli: Feth-ül Bari'deki hadis: 3=;1 :(le)al alo+ i+o,,

,s"33 G 4susU16S t-t)a,3yE3w
.,,,. ,,, ., ., .,

SU GO GU,41,8,73136 .4'4UEG 151U
., ,,. .,. .,. "
..U,S3191,46 [5s U336 .>'33

,,,. ,,,. ., ,,,. ,,,
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Meali: Mugire, Ebi-d Duha'dan rivayet etmiş ki: Kamer, Peygamber'in za
manında ikiye bölündü. Kureyş kafirleri dediler ki: "Bu bir sihirdir, İbn-i Ehi
Kebşe (yani Peygamberimiz'in o zamanki ünvaru) sizi sihirledi. Bu durumda
gelen kafilelere bakıp sorunuz. Eğer onlar dahi bu hadiseyi gördüklerini söyle
seler, o zaman doğrudur." Ravi der: "Vaktaki sağdan soldan kafileler Mekke'ye
geldi, onlara sordular, hepsi de Kamer'in ikiye bölündüğünü gördüklerini ha
ber verdiler."

***
149- uNass-ı kafi ile dalalet üzerine icma'ları uô.ki' olmayan ümmet-i Mu

hammediye (A.S.M.)»
Risalede yeri: Sözler sh: 589; Mektubat sh: 210
Me'bazler: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 180; Mu'cem-üt

Tabcrani El-Kebir 12/13623 ve 13624, 17/665, 666 ve 667; El-Kamil Fid-Duafa'
- İbn-i Ady 3/1307 ve sair hadis kitaplarmın buna dair me'hazleri için bak:
Miftah-u Kilnuz-is Sünne sh: 63

Zabıt şekli: Nazm-ül Mütcnasir Kitabmdan Tirmizi'nin hadisi:
150> Fe "Al g33 5 aUrgI,. , ,,

Ve Ebu Davud'un badisi:2D> I> gsa Ya86.. .,. , ,

Meali: llazret-i Ustad'ın Türkçe olarak yazdığı aynı mealdo olduğu için,
başka bir şey yazmaya gerek duymadım.

***
150- ullettirLn umuma ımaıu uc marifeti farz olan mertebesi: lrı.ımrılar öldük

ten sonra, ruhları başka makamlara gider. Cesedleri çürüyor, fakat insanın ce
sedınden bır çekirdek, bir tuhwıı hükmünde olacak "Acb-ulz zencb" tabir edilen
kuçük bir cllz'il balzi kalıp, Cenab-llak onun üstünde cesed-i insaniyi haşirde
hulkeder, onun ruhunu ona gönderir.»

Risalede yeri: Sdzlrr sh' 614, 615 ve dahn sair Risalelerde varsa...

Me'hazler: (Not: Bu men'eledokı "Acbüzzenel" hakkında gelen hadislerin
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me'hazlerini 131 no.lu kısımda vermişiz. Ayrıca bu hüküm ve ifade bu met
niyle, tek bir hadisin zahiri ibaresi de değildir. Amma ayet ve hadislerin bu
hususa dair netice-i hükümleridir. Fukaha-i Kiram da bunu böyle tertib ve
tedvin etmişlerdir. Akide kitaplarında I "JE faslında izahıyla mevcud
dur. Nümune için sadece İmam-ı Azam'ın (R.A.) "Fıkh-ul Ekber" Şerh-i Aliyy
ül Karı Eseri sh: 20'ye bakılmasını tavsiye ederiz.

***
151- «"Vedud" ismine mazhar olan muhakkikin-i evliya; "Bütün kainatın

mayesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı, muhabbetledir. Bütün
mevcudattaki incizab ve cezbe ve cazibe kanunları, muhabbettendir."
demişler...

...Şu sırdandır ki; "Vedud" ismine mazhar bir kısım evliya, "Cennet'i is
temiyoruz. Bir lem'a-i muhabbet-i llahiye, ebeden bize kafidir" demişler.»

Risalede yeri: Sözler sh: 624 ve 625 (Otuzikinci Söz'ün İkinci Mevkıfı) ve
daha bu mana sair risalelerde varsa ...

Me'hazler: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 4/19; Divan-ı Molla Ahmed-i
Cezeri 1/373

Zabıt şekli: Tefsir-i Ruh-ul Beyan'daki Farsça beyitte:

<'ISF,62'31. 6g6± 58G [A36 3,
s

Divan-ı Molla Ahmed-i Cezeri'de ise:

Meali: 1- Ruh-ul Beyan'da Farisi beytin meali:

Müştak olan aşık için muhabbetin lezzeti, hayattar olan Cennetten de
zevklidir. Her ne kadar Firdevs'teki ni'metler her lezzet için kafi ise de; amma
muhabbetin visali, neyi ki biliyorsan ondan da şirindir.

2- Molla Ahmed-i Cezeri'nin Divanından alınan Kürdçe beytin manası ise:
Muhabbet-i İlahiyenin cezbesiyle başta melekler olmak üzere kainatın tamamı
raks u semaa gelirler. İşte o muhabbetin neş'e ve zevkindendir ki; semavattan
ta denizlerin dibindeki balıklara kadar herşey zevk u neş'e içinde sekrandır.

***
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152- «Cennet'te bir dakika rü'yet-i cemal-i İlahi, bütün Cennet lezaizine faik
tir, onları unutturur.»

Risalede yeri: Sözler sh: 625 ve daha sair risalelerdeki aynı hüküm...

Me'hazler: (Not: Mutlak olarak rü'yet-i cemal-i İlahi hakkında gelen hadis
ler mütevatirdir. Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 155)

Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 3/305-306, Suyuti Hazretleri tefsirinde rü'yet-i
cemal-i İlahi hakkında elli kadar hadis nakletmiştir; İhya-u Ulüm-id Din
4/543'de, Sahih-i Müslim'den nakledilmiş, bu hususta en mühim bir hadis; El
Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/398, kadınlara da rü'yet-i cemal-i İlahi müyesser
olacağı hakkındaki hadis ...

Kıyamet günü, mahşer meydanında ilk rü'yet-i cemal-i İlahi hakkındaki
hadis me'hazleri: Sahih-i Buharı Mevakıf 16, 26; Ebu Davud Sünnet 19; Tir
mizi Cennet 16; Müsned-i Ahmed 4/11 ve 12

Cennet'teki rü'yet ile, mahşerdeki rü'yet ayrı ayrı tecellilerdir. Cennet'teki
tecelli; şefkat, kerem, ihsan, cemal ve lütuf tecellisidir. Mahşerdeki tecelli ise;
adl ve adalet ve celal tecellisidir.

Zabıt şekli: İhya-u Ulum'un Sahih-i Müslim'den naklettiği hadis:

5318,4G "JGz 4I,s (e4e) 41,3 13 4J6 (») "le>
•»E'es0 ,56I6I(I, 2J12SI'163 616 "Ig!1.. .5USLEs3

h«u0 c» 6 2y6 ,33318, 1,0 1AL± 783İSI1G
$6.JI3,3 06 s63+ Ca83105C, 6,S,LE, G33 [e
...Uy p9.[AÜ3YE> ILIG3U3 2=aI,J!5Ik

« * e a* e

Meali: Suheyb (R.A.)'dan nakil, demiş ki: "Resulullah (A.S.M.)
563E131 1ES1 8,0G ayetini okudu ve dedi ki: "Vaktaki, Cennet ehli

, ,

Cennet'e ve Cehennem ehli de Cehennem'e girdiler, bir münadi, yani bir dellal
çağıracak ki: "Ey Ehl-i Cennet! Sizin için Allah'ın yanında bir va'd vardır, onu
şimdi yerine getirmek istiyor," Ehl-i Cennet sorarlar: "Nedir o va'd? Bizim
daha isteyeceğimiz ne kaldı ki? Amel defterlerimizin hayırlı tarafı ağır gelmedi
mi, Allah bizim yüzümüzü ak etmedi mi ve bizi Cennetine koymadı mı? Bizi
Cehenncm'den kurtarmadı mı? .. " Resulullah (A.S.M.) buyurdu: "İşte tam bu
sırada, Cenab-ı Allah perdeyi kaldırır, ehl-i Cennet Allah'ın cemaline bakarlar.
Bu rü'yet-i cemal kadar ehl-i Cennet'in yanında daha sevgili hiçbir şey yoktur."

***
153- «Hadislerde, dünyanın tel'in edildiği ve cife ismiyle yad edildiği ... »
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Risalede yeri: Sözler sh: 625; ve daha başka sair risalelerde varsa ...

Me'hazler: İbn-i Mace hadis no: 4112; Şerh-üs Sünne 14/230; Ed-Dürer-ül
Müntesire - Suyuti sh: 85; Müsned-ül Firdevs 2/231; Cem'-ül Cevami' - Suyuti
hadis no: 10703; Feyz-ül Kadir hadis no: 4281 (basen mertebesinde olan bir
hadis); İhya-u Ulüm-id Din 1/10, 3/202, Hafız Iraki İhya'daki hadis için sahih
tir demiş; Nevadir-ül Usul - Hakim-i Tirmizi sh: 410; Mişkat-ül Masabih 2/652
hadis no: 5176; Ez-Zühd - lbn-i Hanbe1 sh: 37; Hilyet-ül Evliya 3/157, 7/90; El
Feth-ül Kebir 2/116

Zabıt şekli: İbn-i Mace'nin hadisi: c.«. , :Jl (ey) i, lo
Gi U3,3L z,3U € 04 53 (-eg) «,->

CI?: ",1 CU ,1(56 U, «1 33 51
,,,,. .,,. ; , .,,,.

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet, demiş ki: Ben Resulullah'tan bizzat duy
dum ki, diyordu: "Dünya kendisi mel'un olduğu gibi, içindekiler de mel'undur.
Ancak, Allah'ın zikri ve buna yardım edici işler, yahut alimler ve talebeler
bundan hariçtir."

Diğer kaynaklarda "cife" mevzuu da mevcuddur ve Ebu-ş Şeyh'in tefsirinde
Hz.Ali'den (R.A.) merfuan nakledilmiştir.

***

Risalede yeri: Sözler sh: 639, 648; Mektubat sh: 268; Lem'alar sh: 153;
Asar-ı Bediiye sh: 80, 107 ve daha Nur'un bir çok yerleri ...

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/8; Cem'-ül Fevaid 1/18; Müsned-ül Firdevs
1/355, 2/155; El-Feth-ül Kebir 1/201, 2/181, 3/149, Ziya-ul Makdist'den nakil;
Sahih-i Müslim hadis no: 37, 38; Ebu Davud kitab:39 bab:2; Müsned-i lbn-i
Hanbel 2/237, 292, 338, 370, 408, 462, 482, 508, 523 ve 535, 3/4 ve 5; Müsned-i
Ebu Davud Et-Tayalisi 1/23, hadis no: 571, 572, 747, 2053, 2335, 2462 ve 2495;
Mişkat-ül Masabih hadis no: 2491; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/125

- •. 1 .*'° 7 4Zabıt şekli: 1- Buhari'nin hadisi: {l4l y 4l _ ye*,)ıy al_s _531
• «

JJ . .,. 1, , , • . , • , , , ,ı 12- Şuab-ül İman'ın hadisi: ... ki3, 4Uu> plp\0,33
"

Meilleri: 1- "Allah için muhabbet ve Allah için buğz etmek imandandır."
2- "İmanın en sağlam bağı, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir."

* * ,ff
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1ss- " (31J1
Risalede yeri: Sözler sh: 639; Mektubat sh: 77, 79, 80, 268; Asar-ı Bediiye

sh: 80 ve 102 ve sair risalelerde varsa ...

Me'hazler: (Not: Aynı bu ibare ile hadislerde bir metin bulunamadı. Fakat
'2iNKur'anın En'am Suresi ayet:57'de «u l ".-.l yl nass ve hükmü mevcuddur.

Müslümanlar arasında musibetlere, ölümlere karşı ayetten muktebes olarak,
bu söz hep kullanılagelmiştir. Hadislerden me'haz vermek için, ayette mevcud
olduğundan fazla yoğun bir araştırma yapmaya gerek duymadım. Yalnız Keşf
ül Hafa - Acluni 1/164'de: Hadisin metni olmayıp, lakin manasının sahih ve
hak olduğunu yazmış ... )

***

s6- GU!IUS3E U US, 1S 0,I
Risalede yeri: Sözler sb: 640 ve 650 ve başka risalelerde varsa ...
Me'bazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/144; Cem'-ül Fevaid 2/661; El-

Feth-ül Kebir 1/233, 249, 2/310; Mişkat-ül Masabih 1/762; Kenz-ül Ummal
1/195; El-Ezkar - Nevevi sh: 350; İhya-u Ulılm-id Din 4/295; Muhtar-ul Ehadts
sh: 28, Hatib-i Bağdadi'den nakil ...

Zabıt şekli: İhya-u Ulam-id Din'deki hadis: • -, {-s3,1gUI

5U)I.Ui,> US1(IOC[G0IIa U US,UCI
., , ,,,, ,,,.

Meali: "Ey Allah'ım! Bana muhabbetini nasib eyle ve seni sevenlerin sevgi
sini ve senin muhabbetine yaklaştıracak şeylerin muhabbetini nasib et. Kendi
muhabbetini benim için soğuk sudan daha çok sevgili kıl."

***
157- «Dünyada, dünyanın ahiret mezraası ue Esma-i ilahiye ayincsi olan iki

güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevi neticesi, dünya kadar -fa
kat fani dünya gibi fani değil- baki bir Cennet verilecektir."

Risalede yeri: Sözleı sh: 646 ve 649 (Otuzikinci Söz'ün Üçüncü Mcvkıfı) ve
daha Nur'un sair yerlerinde aynı mana varsa ...

Me'hazler: Müsned-üş Şaşi hadis no: 318; El-Kamil Fid-Duafu' - İbn-i Ady
1/304 (ve ayrıca 153 numarada, dünyanın tel'in edildiğini beyan eden hadisle
rin şerhlerinde getirilen hadislere de bakılabilir.)

s% {e •• •7 s.p

Zabıt şekli: J,il abo"silll,, y- - -
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Meali: "Dünyayı hor görmeyin, tahkir etmeyin. Çünki o, insanın güzel bir
bineğidir."

Dünyanın Ahiret mezraası olduğu hakkındaki hadis-i şerifler için, 20 no.lu
bölümde me'hazleri verilmiştir.

***
1s8- Sa1I3301at1.An ,564s181 ,Ss1U3
(Kur'anı tavsifmakamında, hak bir ta'bir olarak kullanılmıştır.)

Risalede yeri: Sözler sh: 647 ve daha başka risalelerde varsa ...

Me'bazler: (Aynı bu metniyle ve tıpa tıp lafzıyla hadislerde bulunamadı.
Amma manasıyla çok hadislerde vardır.)

Sahih-i Buharı Edeb/70, I'tisam/52, JI US ,SJI .3i lafzıyla bir
hadis-i şerifvardır; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned-i Ahmed 6/86 Cabir bin
Abdullah (R.A.) demiş: ''Resulullah bize hitab etti ve dedi:
..Us. ,g as 36 4DL U 8,GJ1 @5'>1 8G {G, ui vaat; *saz-
"e e e a

!erin en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hidayetlerin en efdali de Muhammed'in
hidayetidir." Şuab-ül İman - Beyhaki 1/455, JJI Us .JI 3u>I ifa-

«
desiyle; Fezail-il Kur'an - İbn-i Kesir sh: 176, aynı ifade ile; Kenz-ül Ummal
1/374; Cem'-ül Fevaid 2/628; Nesai Kitab-ı Sehiv/65; İbn-i Mace Mukaddeme/7,
«SI .s1 lafzıyla.. ve hakeza, bütün camilerde imamlar Cum'a hut
belerinde aynı tavsifatla hutbe okurlar.

***
159- «Lezzetli bir ni'meti insan yese, eğer şükretse, o yediği ni'met o şükür

vasıtasıyla bir nur olur, uhreuı bir meyve-i Cennet olur.»

Risalede yeri: Sözler sh: 647 (manasıyla); Mektubat sh: 366 ve daha
Nurun sair risalelerinde aynı hüküm varsa ...

Me'hazler: (Not: Bu hükmün bazı me'hazleri, 145 no.lu bölümde de ve
rilmiştir.)

Masabih-üs Sünne - Begavi 3/197; Müsned-i Ahmed 3/439; Sünen-i Ebu Da
vud 4/310 hadis no: 3023; Tirmizi 5/508 hadis no: 3458; İbn-i Mace 2/1093 ha
dis no: 3285; Amel-ül Yevmi Vel-Leyle - Tirmizi sh: 109; Müstedrek-ill Hakim
1/507; İhya-u Ulum-id Din 1/301; Kabes-ün Min-Nuri Muhammed sh: 256

zabıt sekti: .. .15J15 5,52 ',1 1U3 [SUS4 .5.3.5, «1IS6I' {Ü [,
.,, ,,,,. ,,,,. ,..,,,,. , ,,,,.
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Meali: "Her kim !J~~ illi 0~ dese, ona Cennet'te bir ağaç dikilir."
«

***

445

160- «Çok şirin olan ueled-peruerlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki
Cennet tenasül yeri olmadığından Cennet'te yoktur zannedilirdi. İşte bu suretle
o dahi vardır.»

Risalede yeri: Sözler sh: 648 (Otuzikinci Söz'ün Üçüncü Mevk.ıfı)

Me'hazler: Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali sh: 231; Et-Tezkire - Kurtubi sh:
562-563

Zabıt şekli: Et-Tezkire'deki hadts: ft{3JG .. • UJS,S1 S 2i1151
""astUs ueU ""5L 31'a,31.. 34 2S31,51I41

e e«

Bu hadisi Tirmizi'den nakletmiştir.

Hazret-i Al demiş: .. .3,,,( 5, 3AU6E S3 3843-7 5 2i3 ,21

Mealleri: 1- "Cennet ehli çocuk sevme hatırası ile, çocuk arzu ettikleri za
man, hemen bir saat zarfında haml, vaz' ve yaş tekamülü gibi işler husul bulup
çocuk hazır oluverir."

2- Hazret-i Ali'nin hükmü: "Cennet ehli ne birbirlerine karşı tefahur eder
ler, ne de tenasül mevzuu vardır ve ne de birbirlerini aldatırlar."

İslam alimleri ve muhaddisler, bu gibi hadislerin manasında ihtilaf
etmişlerdir. Galib ekseriyet: "Cennet'te nikah var, amma nesil yok" demişler.
Yine aynı me'hazde meşhur muhaddis Ehi Zerr'in El-Akilt'den gelen bir riva-
yette, üstteki hadisin bir çeşit eki olarak şöyle kaydedilmiş: li» _,+[s3 ,. .
Yani: "Cennet ehli hiçbir zaman öyle bir durumu arzu etmeyeceklerdir."
Mes'elenin özetini ise İmam-1 Ali (R.A.) en güzel şekilde dile getirmiştir.

* * *

161. « W .U'I SI 4JI > ,J» «Letaif-i Cennet cilve-i Esma'nın temessü-. ,

Zatıdır. Teemmel... ,,
Risalede yeri: Sözler sh: 649; Tercüme İşnrat-ül l1caz sh: 146
Me'hazleı-: El-Feth-ül Kebir 3/62 Ziya-ül Makdisi'nin rivnyetiyle İbn-i Ab

bas'tan nakil; El-Metalib-ül Aliye 4/404; Feyz-ül Kadir - Menavi 5/373 hadis
no: 7633 Ziyn-ül Makdisi'nin "El-Muhtare'' eserinden nakil. ..

o • 3 .o$ $ •o • a o
Zabıt şekli: (e) "-+ ol- •LYIyI Uly,s l-vali

> si •
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Meali: "Cennet'teki şeylerin; dünyadaki görünen ni'met ve zinet ve saire
medar-ı tena'um olan her şey, orada sadece ve sadece Esma'nın temessü
latıdır." (İbn-i Abbas)

***
162- Dünyadaki hissiyat-ı insaniye çekirdekleri, Cennet'te ona layık bir

tarzda inkişafedecekleri ...

Risalede yeri: Sözler sh: 649 ve daha başka risalelerde varsa ...

Me'hazler: (Not: Bu hüküm müşahhas bir-iki hadisin değil, Cennet ve leza
izi hakkında gelen birçok hadislerin, hatta ayetlerin de müşterek ifadelerinin
neticesidir.)

El-Feth-ür Rabbani - Şerh-i Müsned-i Ahmed 24/201; En-Nihaye - İbn-i
Kesir 2/200; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/512, hadis no: 1459; El-Musannef -
Sa'nani 11/416; Tirmizi 3/330; Ed-Duafa' - Akili 3/166; yine Tirmizi 4/677,
hadis no: 2536

Zabıt şekli: El-Feth-ür Rabbani'nin hadisi: :Jl ("e) «•lo *3 o
- MG~J' '1t1''<3UJ GLGIG.3 ,'N: ... 41 51o'-. de o+ +" o t2 y°da yz D1O3630G 1.48 11µ {3131346.23 06, 1ISSA 3 4
"«a ag a

+26 ,819,,1Us,3 L.9,46133 ub k46E
ta1 3,8> '74 3 U84 ,44166 (35,[211068 06 gt5G 5E-1G

,»,S3•as G>»11s6 t p cep) AU5 U6s 06
« r

->'8(111664U"puU
Bu hadis için, El-Hafız Ziya-ul Makdisi: "Sahih-i Müslim'in şartı çerçeve

sindedir" demiş.

Meali: Zeyd bin Erkam'dan rivayet, demiş ki: "Peygamber'e (A.S.M.) yahu
dilcrden bir adam geldi, Peygamber'e hitaben dedi ki: "Sen, ehl-i Cennet yiyip
içecekler demişsin değil mi?" Bu suali sorduktan sonra da yanındaki ar
kadaşlarına demiş: "Eğer benim sorduğumu ikrar ederse, ben onu ilzam ettim
demektir." Sahabi der: "Peygamber (A.S.M.) dedi: "Evet, benim nefsim yed-i
kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, ehl-i Cennet'ten herbirisine yüz erkek
kuvveti verilecek, bu kuvvet yemekte, içmekte, şehvette ve cima'da geçerlidir."
Yahudi demiş: "Peki o ki, yer ve içer, elbette ona def-i hacet zaruri olacak?"
Peygamber (A.S.M.) ona cevaben dedi ki: "Ehl-i Cennet'in def-i haceti ise, bir
ter şeklinde cildinden sızan misk kokusu gibi bir şeydir. Bu terleme ve cildden
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dışarı sızma ile, karınları sükunet bulur."
***

447

163- Rü'yet-i cemal-i ilahı müjdeleri ...

Risalede yeri: Sözler sh: 650; Mektubat sh: 228; Osmanlıca Mektubat sh:
412

Me'hazler: (Not: Rü'yet-i cemal-i İlahi hakkında gelmiş bir çok hadis-i şerif
vardır. Bunlardan bir kısmının me'hazleri, 152 no.Ju bölümde geçtiği için, ona
iktifaen burada başka me'hazler vermeye gerek duyulmadı.)

***

164- Rü'yetten sonra ehl-i Cennet'in hüsün ue cemali o kadar güzelleşir ki,
döndükleri uakit, saraylarındaki hanımları onları zor ile tanıyabilecekler...

Risalede yeri: Sözler sh: 650 ve daha başka Risalelerde aynı hüküm
varsa ...

Me'hazler: El-Havi Lil-Fetava - Suyutı 2/398; Cem'-ül Fevaid 2/770; El
Feth-ül Kebir 1/380, Tirmizi ve İbn-i Mace'den nakil; Ramuz-ül Ehadis sh: 119;
Et-Tergib Vet-Terhib 4/541

Zabıt şekli: Cem'-ül Fevaid ve Et-Tergib Ve-t Terhib'deki uzun hadis:

-• :1111'31: 'G( y5' Cl(af..AI. 1u..cu dl j u° n2. - U U°
r-gee) 4O 73 5306 sa, ,1cls zJ1"J ",5 vi

( "F338[5 14G-1ak 0,5 12 u,4> 111JI@U3
8y6U3, .U>S3Asi,33 Cw,Cyu- , ;- ,,
·r- ,, •• , ' ', ·ı ~ - ·.ır s 1 - •• ~, ,ı•.·ı· ,•·• J-4;' • • ı ,_, .4ı Uz lo le le dl> U c al,u u • - • l:..> 1 • Utls• - J ı.r--' . ı.) J • J ° - 3) -

ı, ..... ,ıı • , ..... " , J , ... ,.,. "' .... ,... , , ,. tULIU I <Jas·JUL.z, UJIL ' 1U Ul:J.i:i. . ı..ı--: . ı.) 1,.7" -. J . . .) i~ JJ ..r--
er

Meali: İbn-ül Müseyyib'den nakil: Ben bir gün Ebu Hüreyre ile karşılaştım,
bana dedi ki: "Ben Allah'tan istiyorum ki, ikimizi Cennet çarşısında
buluştursun." Ben sordum: "Cennet'tc çarşı var mıdır?" Dedi: "Evet vardır. Rc
sulullah (A.S.M.) bana haber verdi ki: ''Cennet ehli; Cennet'e girdikleri zaman
herkes kendi amellerine güre yerlerine yerleşirler. Sonra onlara izin verilir ki,
dünya günleriyle her haftada bir Rnblerini ziyaret etsinler. Ve onlara bu es
nada Allah'ın arşı gösterilir ... Sonra Cennet'tc horbirimiz kondi menzilimize
gideriz, hanımlarımız bizleri karşıladıklarında bize "Hoş geldiniz, safolar ge
tirdiniz'' diyecekler.. ve "Sen bugün başkalaşınışsın, buradn iken olan gtizcllik
ten çok fozla bir güzellik sende vardır. Bu nedir?" diyeceklerdir. Biz de onlarn
deriz ki: "Bizler bugün Cebbar olan Rnbbimizi ziyaret ettık, elbette bu tarz bir
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güzellik almamız bizim hakkımızdır."
***
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165- «Veysel Karant'nin münacat: 3JUJI8SL, {UJI 61y "", &3h _4
"*

•·&4-G,,310S (348L 5,111101
Risalede yeri: Sözler sh: 652; Mektubat sh: 241; Hizb-ül Hakaik-ın Nuriye

Delail-ün Nur sh: 136

Me'hazler: Mecmuat-ül Ahzab - Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi
2/288

Bu hususta me'hazler için başka araştırma yapmadım. Mecmuat-ül Ah
zab'da bulunan Veysel Karani'nin bu münacatı, Bediüzzaman Hazretlerinin
çoğu zaman okuduğu ve Rahmet-i İlahiye dergahında vesile ittihaz etmiş
olduğu bir münacattır.

***
166- «On iki seyyare yıldızlar• • . »

Risalede yeri: Sözler sh: 672 ve daha Nur'un bir çok yerlerinde aynı hü
küm geçmektedir.

Me'hazler: (Not: İslam alimleri, seyyare yıldızlar için (yani Güneş Sistemi
olan yıldızlar için) eskidenberi kimisi yedi tane, kimisi dokuz tanedir diye söy
lemişler. Fakat Hazret-i Üstad, Risale-i Nur'da her zaman o yıldızlar için on
iki seyyare diye hükmeyler. Bunun bir hikmeti veyahut asıl me'hazi ise, Süre-i
Yusufun baş tarafındaki ayettir ki; Yusuf Aleyhisselam, vahiy olan meşhur
rü'yasını babasına naklettiğinde mealen: "Ey baba, ben gördüm ki onbir yıldız,
ay ve güneş bana secde ediyorlardı." ifadesiyle bu seyyar yıldızların oniki tane
olduğunun işaretini vermektedir.)

Bu hususta Astronomi ilmi, bu gerçeği yeni yeni göstermesi bir yana.. ekser
tefsirler, mezkür ayetin tefsirinde bu yıldızlar hakkında Peygamber'den gelen
rivayetlerle tesbitini yapmışlardır. Mesela: Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 4/4

Zabıt şekli: Bu ayetin tefsirinde bir çok hadis rivayetlerini nakletmesi
yanında, bilhassa şu hadis çok mühimdir: "Said İbn-ül Mensur, Bezzar, Ebu
Ya'la, İbn-i Cerir, İbn-ül Menzer, İbn-i Ehi Hatem, Akili, İbn-i Hibban "Ed-Du
afa" eserinde ve Ebu-ş Şeyh, İmam Hakim-i Nisabori (sıhhatine hükmederek),
İbn-i Merdeveyh ve Ebu Nuaym ile İmam-ı Beyhaki ikisi de "Delail-ün
Nübüvve" eserlerinde sahabi-i celil Hazret-i Cabir bin Abdu11ah (R.A.)dan
tahric ederek şöyle rivayet etmişlerdir:

"Bostani isminde bir yahudi, Peygamber'e gelerek demiş ki: "Yusuf'un rü-
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yasında, kendisine secde eden onbir yıldızın isimlerini bana söyle."

Peygamber (A.S.M.) o anda sükut ederek ona cevab vermemiş. Sonra Ceb
rail Aleyhisselam gelmiş, Resulullah'a o yıldızların isimlerini bildirmiştir. Bu
nun üzerine Peygamber (A.S.M.) o Bostanı ismindeki yahudiyi çağırtmış, ona
demiş ki: "Ben eğer o yıldızların isimlerini sana söylesem, iman edecek misin?"
O da "Evet, ederim" demiş.

Resulullah (A.S.M.) o yıldızların isimlerini şöyle sıralamış: "Harsar, Tarık,
Zeyyal, Zülkeftan, Kabıs, Dessan, Hevdan, Feylak, Masbah, Daruh, Fureyb,
Ziya ve Nur.. yani Ay ve Güneş."

Yahudi bunu duyunca: "Evet doğru, isimleri aynen böyledir" deyip iman
etmiş ...

***

SÖZLER'E İLHAKEDİLEN LEMAAT'IN HADİSLERİ

(Not: İmam-ı Ali'nin bu hikmetli sözü, Lemaat eseri başındadır. Sözler'in
ahirine Lemaat ilhak edilmiş olduğu için, bu sırada yazıldı.)

Risalede yeri: Sözler sh: 693; Asar-ı Bediiye sh: 514
Me'hazler: Nur-ul Ebsar sh: 91; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali, Tahkik-i

Subhi Salih sh: 30; Edeb-üd Dünya Ved-Din sh: 13; İs'af-ür Ragıbin sh: 178
İmam-ı Ali'nin bu hikmet-feşan düsturlu sözünün manası: "Kişi bilmediğine

düşmandır" hükmüyle; bir şeyin ve bir ilmin veya mes'elenin içine girip tetki
katını yapmadığı, kavrayamadığı zaman, onu inkar edip cahilane itiraz etme
mesi lazımdır diye ders verir.

e s] }

168- «Isa (A.S.) nüzül edecek, Şeriatımla amel edecek, ümmetimden olacak.»
Risalede yeri: Sözler sh: 703; Mektubat sh: 6; Şualar sh: 587; Asar-ı Bedi

iye sh: 102, 524 ve 639
Me'hazler: (Not: 1- Bu bahiste umumi bazı me'hazler vereceğiz.)
(Not: 2- Hazret-i Isa'nın (A.S.) nüzülü, Deccal'ı öldürmesi, Şeriat-ı

Ahmetliye (A.S.M.) ile amel etmesi ve saire hakkında gelen hadisler
mütevatirdirler. Kur'an'da da ona işaret vardır. Bu durumuyla bu mes'ele,
akide-i İslamiyedendir. Verilen me'hazlerde şu mana sarihtir.)

Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/205; Sahih-i Müslim 1/136; El-Feth-ür Rab-

R.N.K.Kaynakları F 29
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bani ile Şerh-ü Müsned-i Ahmed 25/87; Cevberet-üt Tevhid - Bacuri sh: 29 ve
232, El-Feth-ül Kebir 2/335; Türkçe Terceme Buharı hadis no: 1018 ve 1406 ve
daha geniş hadis me'hazleri için, En-Nihaye - İbn-i Kesir 1/91-136

Zabıt şekli: Buharinin hadisi: :Jl {ey) * !o°

"3'4(80E3855 ±?8 31G -.ve) 41O-,06
e!I.4J&88 2AJ1544.f'an.s33 ,5uG U.KG

«

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet: Dedi ki, Resulullah ferman buyurdu:
"Benim nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, yakında İbn-i
Meryem içinizde nüzul edecek, adaletli bir hakim olacak, haçı kıracak, domuz
etini yasa.k.layacak ve cizyeyi vaz' edecektir ... "

***

169- {" 5 (UT
, ,

(Not: Bu hadis-i şerif dahi, mütevatir hadislerdendir ve Şeriatın miras usu
lünde pek mühim bir asıldır. Bediüzzaman Hazretleri bu hadis-i şerifin geniş
ve ihatalı manasını fıtrat kanunlarına da tatbik ederek demiş ki: "Şeriatın
e" Dul düstur-u adilanesi, şeriat-ı fıtriye, kavanin-i kadere mutabıktır, ,
ki; tarik-ı gayr-i meşru' ile bir maksadı takib eden, maksudunun zıddıyla ceza
görüyor" diyerek misallerle bu hakikatı izah etmiştir. Arzu edenler, bu izahın
bulunduğu ilgili Nur Risalelerine bakabilirler.)

Risalede yeri: Sözler sh: 709; Asar-ı Bediiye sb: 532
(Şeriattaki hükmü, yani bu hadisin taalluk ettiği hüküm şöyledir: Bir insan

miras kapmak için babasını yahud da annesini veya kardeşini hak.sız yere öl
dürse, bunların mirasından o adam tamamen mahrum olur.)

Me'hazler: Ebu Davud Diyet/18; Tirmizi Feraiz/18 hadis no: 2109; İbn-i
Mace Feraiz/8 hadis no: 2645 ve 2735; Daremi Feraiz/4l; Müsned-i Ahmed
1/49; Cem'-ül Fevaid 1/707; Müsned-ül Firdevs 3/234; Feyz-ül Kadir hadis no:
6171 (Tirmizi ve İbn-i Mace'den nakil); Şerh-üs Sünne - Begavi 8/367; Es-Sü
nen-ül Kübra - Beyhaki 6/220; lrva-ul Galil - İbn-ül Cevzi 6/118; El-Feth-ül
Kebir 2/64; El-Metalib-ül Aliye 1/446; Ramuz-ul Ehadis sh: 365; El-Kamil Fid
Duafa' - Akili 1/322; ve nihayet bir çok me'hazler için Miftah-u Küntlz-is
Sünne sh: 521

Zabıt şekli: Feyz-ül Kadir'deki hadis: Jl :)l ("b) balo
6"33 p6l.t,eg) 4Uy,Temiz ve İbn-i Mace'den nakil...

, , ,
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Meali: "Katil olan, yani babasını ve yakın akrabalarını miras için öldüren
ler mirasa sahih olamaz."

***

7o. 4113, "A3J,

Risalede yeri: Sözler sh: 725; Lem'alar sh: 85, 86; Nur'un İlk Kapısı sh:
160, 162; Asar-ı Bediiye sh: 82, 563, 565 ve daha sair Risalelerde varsa ...

Me'hazler: (Not: Hadislerde &Ee I , ,I' {{SUYT lafzıyla gelmiştir.

Kur'an'da ise, bu sözün bir manası olarak: [LU)I 3eS3, [5sJI [U şeklindedir.
,.

Ayetteki "Ha.kk"tan murad, Kur'an ve İslam olduğuna göre, ondan ve hadisten
iktibasen fe I S, "I [Ji ifadesiyle yazılması da elbette ki caizdir.

Nitekim, ayet ve hadislerden iktibasın caiz olduğu, bu kitabın "Ayetler Bölümü
Mukaddemesi"nde delilleriyle yazılmıştır.)

Me'hazler: Sahih-i Buharı Cenaiz 79; Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki 6/205;
Cem'-ül Cevami' hadis no: 10128; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 38, Da
rekutni'den nakil; Feyz-ül Kadir 3/179; Müsned Halife bin Hayyat sh: 41; Müs
ned-ül Firdevs 1/116; Ramuz-ül Ehadis sh: 193; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/507,
dört kaynaktan nakil yapılmış; İrva-ül Galil 5/106 (kitabın müellifi hadis için
hasendir demiş.)

zabıt şelli: fi ,L , ,I,S'y :""+ o VVe o"
«$

Meali: Aiz bin Amr'den rivayet: "İslam yükselir ve yüksektir, onun üstünde
hiçbir şey yükseklik dava edemez."

***
7- 1(1U6 1T3,,8us

« .• ,e

(Bu söz, bir hadis olarak değil, fakat hakikatlı bir eser şeklinde İslam üle
ması arasında tedavül edip gelmiştir.)

Risalede yeri: Sözler sh: 764; Mektubat sh: 331; Şualar sh: 165; El-Mes
neviy-ül Arabi sh: 44; Emirdağ-II sh: 69, 70; Asar-ı Bediiye sh: 75 ve 264 ve
daha Nur'un sair yerleri. ..

Me'bazler: lhya-u Ult1m-id Din 1/103; Fıkh-ul Ekber - lmarn-ı Azam, Şerh
ü Aliyy-ül Kari sh: 18; Resail-i İbn-ül Arabi Kitab-ül Elif sh: 4; İthaf-us Sade -
Zebidi 2/127; Şuab-il İman - Beyhaki 1/347; Şerh-i Tarikat-ı Muhammediye -
Birgevi sh: 147; El-Keşkül - M. Bahaeddin El-Amili 1/116 ve 264; Tefsir-i Ruh-
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ul Beyan - Burusevi 3/290

Bu söz bir hadis-i şerifin metni olarak bulunamadı. Fakat bir hadis-i kudsi
den muktebes olduğu anlaşılmaktadır. Bazıları bu sözün, İmam-ı Ali (R.A.)'ın
hikmet-feşan sözlerindendir demişler. Şuab-ül İman eserinde, bu sözün diğer
parçası olan .»U; (I tiS', , 15.»3 [J5 s «Uy ile beraber, İsmail bin

# e e e e e e

Ebu-l Kasım bin Ebu-l İtahiye'nin divanındandır diye yazılmış.

Tevhid hakikatını azami şekilde ifade eden bu söze dair Üstad Bediüzza
man'dan gelen bir rivayet ve bir hatıra şöyledir:

Bediüzzaman Hazretlerinin has talebe ve hizmetkarlarından Mustafa Sun
gur Ağabey birçok defa cemaatlarda anlattığı gibi, bana da şahsen bizzat şöyle
anlatmıştır ki;: Üstadımız bir gün dedi: "Ben AI, S1E [S TL 23 .[ J5> 3

j •

sözünü düşündüm, bu bir hadis midir? Baktım, hayır, bir hadis değil ... Amma
bu çok kudsi ve muazzam hakikatli söz, nasıl ulur da hadis olmaz diyerek
adeta titredim. Sonra Cevşen-ül Kebir'deki LUİ .""> s > 4b }, U fıkrası

g5 • «

hatırıma geldi, baktım ki; mezkur hakikatı daha külli ve daha muazzam ifade
ediyor gördüm. Allah'a şükrettim."

Bu büyük söz, İmam-ı Şafii'nin de nazar-ı dikkatini çektiğini ve bir ki
tabmda alıp kaydettiğini, Muhammed bin YusufEd-Dakiki söylemiştir.

Üstad Bediüzzaman'dan yapılan rivayette görüldüğü üzere, hadis ilmi
mes'elesinde, onun pek büyük bir ihataya sahih olduğunu göstermektedir.
Çünki rivayette: "Düşündüm baktım, hayır bu bir hadis değil" sözüyle Bediüz
zaman'ın nazarında veyahud manevi mazhariyetinde bütün hadislerin meşhud
olduğunu göstermektedir desek, mübalağa etmiş olmayız.

***
MEKTUBAT'IN ZAİD OLANHADİSLERİ

172- «Hazret-i Hızır hayattadır. Fakat meratib-i hayat beştir, o ikinci merte
bededir.. ve ehl-i şuhud ve keşf, tevatür derecesinde Hızır (A.S.) ile macera
ları...»

Risalede yeri: Mektubat sh: 5
Me'hazler vermeden önce bir izah:

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat eserinde, Hızır (A.S.)'ın ha
yatıyla ilgili bazı muhaddis ve alimlerin, umum ve cumhur-u ülemaya nisbeten
çok hafif ve ufak ihtilaflarının varlığını bilmesi ve işaret etmesiyle birlikte,
yağdan kıl çeker gibi ihtilaflı tarafı hiç tahlile girişmeden mes'elenin en
sıhhatli ve cumhur-u ülemanın ittifaklı bulunduğu tarafı zikreder. İlmi ve akli
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delilleri de arkasında destek yaparak; Hızır (A.S.)'ın hayatta olduğuna kat'i
hükmeyler. Onun bu izah ve ilmi görüşü ise, sadece tarih ve hadis ilmi ve üle
masının görüşü noktasındandır. Yoksa, Bediüzzaman Hazretleri dahi, bir çok
büyük evliyalar gibi Hızır (A.S.) ile çok defalar görüşmüş olduğuna kat'i ka
naatımız vardır. Bunun bazı rivayetlerle emareleri de mevcuddur.

Biz burada mevzudaki bazı alimlerin ihtilaflarının menşeini, yani; "Hayatta
değildir" diyenlerin mesnedlerini ve bunlara karşı verilmiş cevabları çok kısaca
kaydetmek istiyoruz. Zira mevzu'un durumu öyle icab ettiriyor: Başta İmam-ı
Buharı olmak üzere bazı muhaddisler, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.)

1,5J a- "G Ga2»Ar.ay58G.»,s,U
• S e e «*

(Sahih-i Buhari 1/148 ve 156; keza Sahih-i Müslim 4/1965, 1967)
Kısaca Türkçesi: "Bu geceden yüz sene sonra, bugün yeryüzünde yaşayan

insanlardan hiçbiri kalmayacak" diye olan ferman-ı Nebeviyi kendilerine delil
getirerek; Hızır (A.S.) da, o asır içinde vefat etmiş olacağı kanaatını ileri
sürmüşlerdir.

İbn-ül Cevzi gibi bazı zatlar da, Kur'anın ..."lJI Us ,• "128s 6,
e ,

Meal-i Şerifi: "Senden önce hiç bir beşere dünyada daimilik ve beka vermedik"
ayetiyle; Resulullah'tan (A.S.M.) önce Hızır (A.S.)'ın vefat etmiş olacağına
hükmetmişlerdir.

Halbuki başta mezkür hadisin ravisi Hazret-i Abdullah bin Ömer (R.A.) ol
mak üzere, birçok hadis şarihleri, Resulullah'ın o hadisi asır olarak şimdi
yaşayanların hepsinin vefat edeceğini haber vermiş demişlerdir. Yani, Allah'ın
bir umumi kanunu olarak bu günden yüz sene sonra, şimdi yaşayanların hepsi
vefat eder ve asır inkıraz bulur demektir. Bunun yanında kaide dışı bazı şazlar
ve istisnalar da olabilir. Dünyanın bazı mıntıkalarında bugün bile yüzelli yaş
yaşayanlar görülmektedir.

Nitekim Peygamber'in (A.S.M.) Sahabelerinden bile bazı zatlar, hadiste gös
terilen tarihten yüz seneyi geçenler olmuştur. O halde, Hızır (A.S.) faraza ha
yatı normal bir insan gibi ve Peygamber'in Sahabelerinden olmuş olsaydı bile,
o umumi kaidenin dışında kalmış olması mümkündür.

Buharı Hazretleri Resulullah'ın (A.S.M.) hadislerine karşı kemal-i samimi
yetinden gelen bir haletle, Peygamber'in o sözünden te'vilsiz olarak o kanaatı
taşıdığı kesindir. Amma diğerleri ise, sırf zahirperest mesleklerinin taassubu
namına hurüc ettikleri de muhakkaktır.

Ayetin zahirini delil getirip de, Hızır (A.S.)'ın Peygamberimiz'den (A.S.M.)
evvel vefatını iddia edenlerin fikirlerine gelince:
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Evvela: Ayet Peygamber'e hitaben der ki: "Senden evvel yaşayan hiçbir
beşere dünyada hulud ve beka vermedik. Öyle ise, sen de ve sizler de onlar gibi
dünyada baki kalmayacaksınız." Halbuki, Hazret-i Musa'dan (A.S.) çok evvel
den beri hayatta kalmış ve Hazret-i Musa ile beraber seyahatı ve macerası,
yine Buharı ve Müslim'in sahih hadisleriyle sabit olmuş olan Hazret-i Hızır'ın
(A.S.) vefatını mezkür ayetin umumi ve kaidevi hükmünden istihrac edip ta
hayyül etmenin, ilmi hiçbir münasebet ve mülayemeti görülmemektedir. Aksi
halde aynı ayetin şaz kabul etmez olarak umumi kaide ve hükmüyle, Hazret-i
İsa ve İdris Aleyhimesselamların vefatlarını da düşünmek icab edecektir ki;
Kur'anın nassına zıd bir fikre saplanmak olur.

Şimdi Hızır (A.S.)'ın Peygamberimiz (A.S.M.) hayatta iken onunla
görüştüğüne ve bazı Sahabelerin onu gördüğüne ve konuştuğuna dair vürüd
eden hadislere gelelim. Evvela hemen kaydedelim ki; İbn-i Hacer-i Askalani,
Hafız Zeyneddin El-Iraki gibi büyük muhaddis imamların araştırmaları neti
cesinde, bu hususda varid olmuş hadislerin tamamına yakın kısmı seneden
zaif olduğu kanaatına varılmıştır. İbn-i Hacer-i Askalani "El-İsabe Fi-Temyiz
is Sahabe" eseri 1/429-452 sahifeleri arasında, belki elliye yakın hadis ve riva
yet nakletmiştir. İbn-i Hacer bu araştırmasının başında da der ki: Getirdiğim
hadis ve rivayetlerin bazısı sahih, bazısı da gayr-ı sahihdir (yani zaiftir). Ancak
Peygamberimizin zamanında Hızır (A.S.)'ın onunla görüştüğü ve konuştuğu ve
saire hakkında otuz kadar hadis için senedleri itibariyle zaif olduğuna ayrıca
hükmetmiştir.

Fakat bu arada, yine muhaddislerin mutlak ekseriyetinin kaide olarak ka
bul ettikleri şu: "Fezail-i A'mal, Tarih, Tefsir ve saire gibi hususlarda zaif ha
dislerle amel etmenin caiz olduğu .. ve "zaif zaife eklense, kuvvetlenir" hükmü
de hadis kitaplarında yazılıdır. Bu mevzu kitabımızın "Hadisler Bölümünün
Mukaddemesi"ndeki hadis ilminde temas edilmiştir, bakılabilir.

İşte, muhaddislerce vaz' edilmiş mezkur görüş ve kaideye göre, Hızır (A.S.)
ile alakadar hadislerin tamamını seneden zaif, hatta çok zaif kabul etsek de,
bütün o hadislerin bir aynı noktaya parmak basmalan ve onda içtima etmeleri,
elbette kat'i kanaat verir ki; hayatları hususi sır ve irade-i İlahiye'nin has bir
tecellisi olan Hazret-i İsa (A.S.), İdris (A.S.), İlyas (A.S.) gibi Hızır (A.S.)'ın da
hayatta olduğu ortaya çıkmış olur .. ve herhalde Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile
görüşmüştür denilebilir.

Bunu böyle kabul etmeyenler de olabilir. Hem buna inanmamanın belki bir
günahı da yoktur. Çünki akideye dahil bir mes'ele değildir. Lakin kabul etmek,
hiç olmazsa yerinde bırakıp ilişmemek, bir samimiyetin ifadesidir. Kaldı ki, iç
lerinde büyük muhaddis imamların da bulunduğu -İbn-üs Salah, Iraki, Suyuti
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gibi- cumhur-u ülemanın mutlak ekseriyeti, Hazret-i Hızır'm hayatta olduğuna
hükmetmişler. Bunların yanında ehl-i keşif ve feraset olan evliyaların -bila is
tisna- hepsi Hazret-i Hızır'ın hayatını kabul edjyor ve bazıları onunla çok kere
ler görüşüp buluştuklarını, ders aldıklarını söylüyorlar.

Öyle is•, 2GU 'JI ['ve U3U)I 5 SG (t'el ı.S.r- hadis-i- , ,
şerifleri sırnyla; İslaın ülemasının en nurani, en ferasetli, en ihlaslı sınıfı olan
Evliya'nın büyüklerinin hemen hepsi, müşahedeye dayanarak Hazret-i Hızır'la
(A.S.) görüştüklerini, konuştuklarını ve ders aldıklarını söyleseler; öbür tarafta
bir kısım Alimlerin bazı ayet ve hadislerin zahirdeki umumi ve mutlak ifadele
rine dayanarak, zann ve tahminden öteye geçmeyen tefsir ve hükümleri, el
bette icma-ı ümmet ve re'y-i cumhur karşısında hatalı düşer, isabetli olmaz.

Hadislerle Hızır (A.S.)

İlk önce, Süre-i Kehfde Hazret-i Musa'nın (A.S.) karşılaşıp konuştuğu ve
ledünn ilmini ondan öğrenmek istediği ve beraber seyahat ettiği zatın, Hazret-i
Hızır (A.S.) olduğunu gösteren sahih bir-iki hadis nakledelim:

1- Buharı 1/29-30 ve 42, 2/188,190'da şu hadis: L:.f..1.> «U v,o ol ye t»
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Us'3 ,6 6G s'a1,J USIS (G»EI"O 36a 6a,) ta.as
*
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ilh... uzun hadis.

Mealinin hülasası: Said bin Cübeyr demiş: Ben, İbn-i Abbas'a dedim:
1
'Nevf El-Bekkali zu'mediyor ki, Hızır (A.S.) ile arkadaşlık yapan Musa, Beni
İsrail Peygamberi olan Musa değil, başka bir Musa'dır." İbn-i Abbas demiş:
"Allah'ın düşmanı yalan söylüyor ..." diyerek. Ubeyy bin Ka'b kanalıyla, Resu
lullah'tan gelen bir hadisi naklediyor. Bu hadiste, Musa (A.S.)'ın Hazret-i
Hızır'la (A.S.) nasıl buluştuğunu uzunca anlatmaktadır.

2- Üstteki aynı kaynaklardan: :Jl l..r)"ly° (e) sk alo
-C'as «1s[ {5 6G 74a 4,S Fe [E IS1A8JI.A 4SI

, ,,,. :ı, , ,,.

Bu ahirki hadisin manası Ebu Hüreyre'den nakil: "Peygamber (A.S.M.) bu
yurmuş: "Hızır'ın bu lakabla isimlenmesinin sebebi, kuru ve otsuz bir yerde
oturmuşken, birden bire oturduğu yer ve etrafı yeşillik ve çimenliğe dönüşmüş
olmasındandır."

Böylece, Hazret-i Musa'nın (A.S.) görüşüp konuştuğu ve beraber seyahat
ettiği zatın Hızır olduğuna ve onun sair umumi ahvaline dair bütün hadis ki
taplarında toplam belki yüz tane hadis vardır. Hızır'ın (A.S.) sair ahvali ve
Peygamber'le (A.S.M.) görüştüğü ve bazı sahabelerin onu gördükleri hakkında
birçok hadis kaynakları için bazı kitapların isimlerini verip geçeceğiz:

El-lsabe - İbn-i Hacer 1/429-452; Sahih-i Müslim 4/1847 ve 2050; Şerh-üs
Sünne - Begavi 15/280; Cem'-ül Fevaid 1/438; Müsned-ül Firdevs 1/345 ve 427,
5/504; Cem'-ill Cevami' - Suyuti hadis no: 4118 ve 70707; Kenz-ül Ummal ha
dis no: 34409; Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hibban hadis no: 2092; Tirmizi hadis
no: 30151; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/401; İhya-u Ulam-id Din 1/336; El
Feth-ül Kebir 1/439; Şerh-i Müslim - Nevevi 8/234; Ramuz-ül Ehadis sh: 198;
Nur-uJ Ebsar sh: 157, 258 ve 270; El-Musannef - San'ani 2/393; El-Feth-ür
Rabbani - Geylani sh: 240 ve daha bu minvalde bir çok hadis me'hazleri vere
bilirdik.

Hızır Aleyhisselam'ın hayatını kabul eden büyük muhaddis
ve müçtehid alimler

1- İmam-ı Hakim-i Nisabori'den sonra, hadis usulü vo ıstılah ilmini ve ka
nunlarını en ekmel ve en sağlam şekilde vaz' eden ve bu noktada muhaddisle
rin büyük üstadı ve muktedası makamını ihraz eden ŞcyhülislAm Takıyuddin
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Ebu Ömer İbn-üs Salah (R.A.) demiş ki: "Hızır (A.S.) havass-ı ülema ve salihi
nin cumhuru yanında ve ayrıca umum ümmetin telakkisi yanında hayattadır.
Ancak şaz bazı ehl-i hadis kabul etmemişlerdir. Hem Hızır (A.S.) Peygamber
olduğunda yine cumhurun ittifakı vardır. Fakat mürseJ Peygamber olup ol
madığında ihtilaf vardır." (Fetavi ve Mesail-i İbn-is Salah 1/185-186)

2- Hadis hafızlan ve hüccetleri içerisinde bir güneş gibi parlak olan İbn-i
Hacer-i Askalani der: "Suheyli, Kitab-ut Tarif Ve-l İ'lam'da demiş ki: "Hızır
(A.S.) zaman-ı Nebi'ye ulaşmamıştır" diyenlerin hükümleri çok hatalıdır." (El
İsabe Fi-Temyiz-is Sahabe - İbn-i Hacer 1/433)

Yine İbn-i Hacer'den: Hasan-ı Basri (R.A.) demiş ki: "İlyas (A.S.) arzın ka
rasına, Hızır (A.S.) ise, denizlerine müekkel edilmiştir. Her ikisine kıyamete
kadar hayat verilmiştir ve bu her ilcisi her sene hacc mevsiminde görüşürler."
(El-İsabe - İbn-i Hacer 1/432)

3- Muhaddis-i Kamil El-Hafız Ebu Cafer Et-Tahavi, Müşkil-ül Asar ese
rinde: "Bu geceden yüz seneye kadar yeryüzünde hiç kimse kalmayacak" ha
disi, asıl olarak Peygamber'e tabi' olanlar, yani o günde kendisinin Sahabesi
olanları kasdetıniş olması mümkündür. Zira Peygamber'i (A.S.M1.) görenlerden
bazı zatlar, o yüz seneyi biraz geçmiş ve fazlaca yaşamışlardır. Mesela Ebu
Osman En-Nehedi ve Zerr bin Hubeyş ve Suveyd bin Gaflete gibi zatlar .."
(Müşkil-ül Asar 1/163)

4- Hadis hafızlarının hatimesi ve hadis, tefsir ve fıkıhta deniz gibi derin ve
geniş olan El-Hafız İmam-ı Celaleddin-i Suyuti kendisine Hazret-i Hızır'ın
ölmüş olduğuna kail olanların görüşleri bir şiirle sorulmuş, o da şiirle şöyle ce
vab vermiştir:

• •'-]251[S {> 2,83 ve33I,5 Fa3,33G
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diyerek Hızır ve İlyas Aleyhimesselam'ın, İsa ve İdris Aleyhimesselam gibi ha
yatta olduklarına cezmeylemiştir. (El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/316)

5- Ruh-ul Beyan tefsiri sahibi İsmail Hakkı Burusevi de, bu mes'eleyi
genişçe ele almış ve bir çok hadis ve rivayetlerle, Hızır (A.S.)'ın hayatta
olduğunu ispat ederek; İmam-ı Buhari gibi bazı zatların menfi yöndeki kanaat
ları doğru olmadığını ve üstte metni geçen meşhur hadisin hükmü ise, umumi
bir kaide olup, şaz bazı zatlar onun dışında kaldığını Sahabelerden Selman,
Ma'dikerb ve Ebu-t Tufeyl gibi zatlar o tarihi aştıklarını knydedor (Ruh-ul
Beyan 5/269, 279)
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Burusevi Hazretleri, İmam Ahmed Bin Hanbel'in (R.A.) "Ez-Zühd" adındaki
eserinden naklen: "Hızır ile İlyas (A.S.) her sene Ramazan orucunu Mescid-i
Aksa'da tutarlar" demiş.

6- Meşhur hadis hafızı ve aynı zamanda müfessir ve tarihçi İbn-i Kesir der
ki: "Hızır (A.S.) şimdi de hayatta olduğu hakkında cumhurun ittifakı vardır.
Bu davaya da, vaki' olmuş bir çok haber ve rivayet ve hadiseleri naklederek
şahid göstermişlerdir." (El-Bidaye Ve-n Nihaye - İbn-i Kesir 1/328)

7- Meşhur El-Hafız EI-Menzeri, Et-Tergib Vet-Terhib eserini tahkik eden
zatın, aynı eser 1/604-605'de uzun izah ve misallerle Hazret-i Hızır'ın hayatta
olduğunu isbat etmiştir.

Ve daha bunlar gibi birçok zatlardan delil getirmek mümkündür. Amma
daha fazla uzamaması için kısa kestik ve netice olarak; İmam-ı Suyutinin üst
teki şiirinde dediği gibi deriz:

·ta1112 351(3 [. 1,83 5CJIU,3>53G
« «

En doğru kavil, onun hayatta olduğu kavlidir. Çünki o kadar delil ve
hüccetleri vardır ki, dehirlere sığmaz, zamanları ışıklandırır.

Ehl-i keşf ve velayetin müşahedeye dayanan delilleri
Üstad Bediüzzaman Hazretleri hükmettiği gibi; Hızır (A.S.)'la görüşüp soh

bet ettiklerini, ders aldıklarını, hadis istima' ettiklerini ve saireyi pekçok zat
lar bizzat kendileri söylüyorlar. Gerçekten bunlar o kadar çoktur ki, adeta te
vatür derecesindedir. Biz bu büyük Veli zatlardan nümune için sadece bir
kaçını kaydedeceğiz:

Birincisi: Harika kerametleri tevatür derecesinde olduğu ümmetin bütün
ülema ve evliyasınca sabit, şöhreti alemi kaplamış, Sultan-ül Evliya, Es-Seyyid
Şeyh Abdülkadir-i Geylani (K.S.) Hazretlerinden sened-i sahihle mervi olan
şudur: "Ben yedi sene Hızır'ın (A.S.) taht-ı terbiyesinde kaldım ..." diye olan
uzun macerası, "Kalaid-ül Cevahir Fi-Menakıb-i Abdülkadir" isimli eseri bir
kaç yerinde yazılıdır. Bunların içinde en acibi budur ki; Hazret-i Şeyh'in hiz
metkarlarından Hattab isimli zat demiş ki: "Bir gün Hazret-i Şeyh halka va'z
ederken, birden ayağa kalktı ve havada birkaç adım yürüdü. Sonra dedi: "Ey
Israili! Dur, gitme, Muhammedi'nin (A.S.M.) sözlerini dinle." Sonra döndü, ye
rine oturdu. Bu hal kendisine soruldu. Dedi ki: "Buradan Ebu-l Abbas Hızır
(A.S.) geçti, ben ona doğru yürüdüm."

İkincisi: Muhabbetullah ve aşk-ı Resulullah ile sermest, meşhur-u alem
Mevlana Cami (K.S.) der ki: "Ben bir hadis-i şerifte rivayet edilen, Tebük Ga
zasında Resulullah (A.S.M.) Ashabı ile bir ikindi namazını kıldıktan sonra;
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söyleyeni görmeksizin iki kıt'a şiir işittiler. Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman bu
yurmuş ki: "Bu iki beytin münşidi, kardeşim Hızır'dır, sizi medhediyor."

Baytar ('I1I GI;c1 3«6, ",11,3131.628 (-,6>
.,. , .,. ,,,,.

'ys9G,U11]6,33U,,4606,
Mevlana Cami der: "Ben bu beytleri bir kitabın kapağına yazmıştım. Bir

gün medresede Hızır (A.S.) bu kitabın kapağındaki beytlere bakınca tebessüm
eyledi ve dedi: "Sübhanallah halk içinde kelam nasıl da baki kalıyormuş."
(Nefahat-ül Üns sh: 30)

Üçüncüsü: El-Fütuhat-ül Vehbiye Bi-Şerh-i Erbain-in Neveviye Kitabı slı:
4'de: İmam-ı Nevevi'nin her vakit Hızır (A.S.)'la buluşup görüştüğünü kay
detmiştir.

Dördüncüsü: Meşhur-u Alem, İmam Abdulvahhab Eş-Şa'rani (KS.) "El-Mi
nen-ül Kübra, EJ-Mizan-ül Kübra, Levakıh-ul Envar-il Kudsiye eserlerinde,
kendisinin bir çok defalar Hızır (A.S.)'la görüşüp konuştuğunu, ders ve inabe
aldığını yazmaktadır. Ezcümle bir yerde der ki: "Çok salavat getirme mesleğini
Hazret-i Hızır'ın tavsiyesiyle aldım.. ve bana: "Sabah namazından sonra, ta
güneş doğuncaya kadar salavat getir. Sonra zikrullah çek!" dedi. Ben de ona:
"Baş üstüne" dedim." (Levakıh-ul Envar sh: 286) Yine Şa'rani Hazretleri "El
Mizan-ül Kübra" eserinin sh: 20'de der ki: ''Ben ilk önce mesleğimin esasatını
Hızır (A.S.)'dan, sonra da Şeyh AJiyy-ü] Havas1tan aldım."

Beşincisi: Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazalı (R.A.) der: "Hızır (A.S.)'ın Ebdal
evliyasından olan İbrahim Et-Teymi'ye hediye etmiş olduğu "Müsebbeat-ı
Aşere" duası.. "(*) ve hadisenin Hazret-i Hızır'la olan uzun hikayesi
nakledilmektedir. (İhya-u Uhlrn-id Din 1/335)

AJtıncısı: Müceddid-i Elf-i Sani lmam-ı Rabbani Hazretleri Osmanlıca ter
ceme edilmiş Mektubat eseri 1/22 ve 280. Mektub'da der ki: "Bugün sabah zikri
halkasında İlyas ve Hızır Aleyhimesselamlar ruhaniler sürctinde geldiler.
Hazret-i Hızır (A.S.) buyurdu ki: "Bizim ervahımıza Cenab-ı Hak kudret-i ka
mile ata buyurmuştur. Bundan dolayı, biz istediğimiz cesedle görülebiliriz." Ve
Mcktubat'ın bir kaç yerinde daha Hızır (A.S.)'la ilgili bahisler vardır.

(*) Muscbbeat-ı Aşere duası gayet meşhur hır dua olup, Hz.llızır (A S.)dan geldığımı birçok
me'haz kitaplar kaydediyorlar Mesela. İmam-ı Gazali'nin lhya-ı Ulüm eserindeki ne'hazin yanında,
Tctsır-ı Ruh-ul Beyan - Burusevi 7/193 ve Mecmuat-ul Ahzah - Gümüşhanevi 3/516'da gibi

Muscbbeat-ı Aşere'nın manası On tane ayet ve dunların her birisi yedişer defa okunmasından
baret olan hır dua demektir Mesela, Euzü Besmele ile 7 Fatiha, 7 Kul Euzui Birabbilfclak, 7 Kul
luzu Bırabbınnas, 7 [hlas, 7 Kul Ya Eyyuhelkfltrun, 7 Ayet-ul Kursı. 7 Istğfur, 7 Salavat. 7
Küllema Zekerekezzakırun ilh ve arkasından gelen dualar
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Yed.incisi: Allame Ebu-l Kasım Abdurrahman bin Muhammed El-Fevrani
sened-i sahihle Abdullah bin El-Hüsam Es-Semerkandi'den nakil ve rivayet
eder ki, O demiş: "Ben Hızır ve İlyas'tan (A.S.) bizzat işittim ki, ikisi de
dediler: "Biz Resulullah'tan işittik, dedi:

y GGT1(81,8U (5 36,:
İmam-ı Zehebi demiş: "Bu hadisi İbn-üs Salah kendi nüshasında bizzat ka

lemiyle yazmıştır." (El-Esrar-ül Merfua' - Aliyy-ül Kari 1/35 ve 361)

Bir sual: Bu makamda şöyle bir sual varid olabilir ki; İmam-ı Buharı gibi
takva ve salahatın zirvesinde ve velayet-i kamile sahibi olması lazım gelen bir
zat, neden sair evliya gibi Hazret-i Hızır'la görüşmeye muvaffak olamamış? Bu
yüzden Hızır ile alakadar bazı hadisleri, kendi şartlarına uygun, kat*i ve sahih
senedli bulmadığı için başka bir hadis ile mes'elenin zahirine göre hükme varıp
Hazret-i Hızır'ın hayatını kabul etmemiş?

Elcevab: Kendi kasır fikir ve aciz kanaatıma göre mes'ele şöyledir: Ümmet-i
Muhammediye'nin (A.S.M.) müçtehidleri, muhaddisleri, akaidcileri olan ulema
ve evliyalarının herbirisinin ayrı ayrı vazifeleri ve o vazifelere göre ayn ayrı
meleke, rüsüh ve vukufiyetleri vardır. Bu zatlardan birisi, umum o vazife ve
hususiyetlere, her zaman müstaid ve kabil olamıyor. Kendi hususiyeti ve vazi
fesi dışındaki işlere karıştığı vakit, hüküm ileri sürdüğü zaman, çoğu zaman
isabet kaydetmiyebiliyor.

Mesela: İmam-ı Şafii Hazretleri kelam ilminin tümüne itiraz ettiği
meşhurdur. Fakat İmam-ı Gazali (R.A.) meseleyi, yani İlm-i Kelamın özünü,
Kur'anın bir çok ayetlerinden ve Peygamber'in (A.S.M.) ve İmam-ı Ali'nin hadis
ve sözlerinden deliller getirerek; İlm-i Kelamı, yani vaki' şübhelere karşı
müstahkem bir akide İlm-i Kelamının farz-ı bil-kifaye olabileceğini ispat
etmiştir. (İhya-u Ulum-id Din 1/103)

Ve nihayet, Hz. Üstad'ın "Beş hayat tabakası vardır" hükmü için denir:
1- Hızır ve İlyas Aleybimesselamın hayatı, şu üstünde olduğumuz fasılda

isbat edildi.

2- İdris ve İsa Aleyhimesselamın hayatı, bir sonraki numarada isbat edil
mektedir. Geri kalan üç tabaka-i hayattan ikisi, Kur'anın nassıyla sabittir. En
son tabaka ise; bizim dünya hayatımızdır ki, o da göz önündedir.

Bu mes'ele, gayr-ı ihtiyari ve bir cihette ister istemez hayli uzadı. Okuyucu
lardan özür dileriz.

s* * s*

173- «ldris ve Isa Aleyhimesselam'ların hayatları meselesi...»
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Risalede yeri: Mektubat sh: 6

Me'hazler: (Not: Hazret-i İdris ve İsa'mn bayatları, yani şimdi de
yaşamakta oldukları hakkında hadis kitaplarından delil ve me'haz aramaya
gerek yoktur. Çünki Kur'anın nassıyla her ikisinin de göklerde hayatta olduk
lan sabittir. Hem Hazret-i İsa'nın CA.S.) ahirzamanda nüzulü hakkında gelen
butun hadisler, aynı zamanda onun hayatı hakkında da variddirler. Bu
mes'eleye dair bir kısım me'hazler, 168 no.lu bölümde geçmiştir.

Hazret-i İsa'nın ölmediğini, belki başka birisi onun suretinde yahudilere gö
rundüğünü ve onlar o benziycn adamı öldürdüklerini, İsa (A.S.) ise, Allah ta
rafından göklere kaldırıldığım ve ahirzamanda vefatından evvel bir kısım ehl-i
kitap ona iman edeceklerini ifade eden şu ayetlerdir:

"I> 6,{[3 G,AU3K2Uu-+&.f ela 61e,:
« .,, ,-

~5Y!5be y1V U •p>uy»5LOG]U •5
336 «ts> 62 14166, UBIII1IS,[S « U.z 4,IE3 U, 8bor

" «

4,4 ,AG {53 u0I,,53 ., J3 «883 5Iu6SI,N
t"* e

(Nisa Suresi, ayet: 153 ve 154)

İdris (A.S.) ise, yine ayotte: " U,"s Ü..«3 [31,Jl"SI"s's3i,
"t

_,,, 5 e • » , ee e

~ Li~ "'W.J_J (Meryem Süresi, ayet: 56 ve 57)
;

Ayette İdris (A.S.) yüksek bir makama kaldırıldığını ifade ederler. Hadis
lerde ise, bu ayetlerin tefsirleri olarak birçok tafsilat vermişlerdir Ancak bu
raya on1an ayrıca kaydetmeye gerek duymadım. İsteyenler, yazılan ayetlerin
tefsirlerine, bilhassa İmarn-ı Suyuii'nin Ed-Dürr-ül Mensur kitabına bakabilir-
ler.

* * *
174- Şehidler, ölümdeki firak acısını hissetmiyorlar...

Risalede yeri: Mektubat sh: 6
Me'hazler: Mcvarid-üz Zam'an 2/36; El-Feth-ü) Kebir 3/126, 'I'irmizi ve lbn

i Macc'den nakiJ, Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 1/282

Zabıt şekli: J'ali_,» '. "±It Ü.e U veyahut,Jzi,JI 'u.y uy±
, ~ ,

Mealleı·i: "Şehid, kııtlin darbesinin acısını duymaz." "Şehid olüm uzuntü
~unu hıRsctmcz."

* * *
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175- «Ölüm tebdil-i mekandır, ıtlak-ı ruhdur, vazifeden terhistir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 7, 8 ve daha sair risalelerde varsa ...
Me'hazler: (Not: Ölümün tebdil-i mekan olduğu hakkında ayet ve hadis-

lerde; Kabir filemi, haşir meydanı, Cennet ve Cehennem menzilleri gibi dünya
dan ayrıldıktan sonra va'dedilmiş menzil ve mekanlar hakkındaki ayet ve ha
dislerin hepsi de bunu öyle gösterir.)

Hadislerden bir kısım me'hazler: Müsned-ül Firdevs 3/231:
.33, 68 4 g536 $35lLE U11tataytads;

.,,,, .,,, , ., .,,, ,

Müşkil-al Asar - Tahavt 1/107: U5 G ("1 Uz G3"J fla> "al 3Ey;
"

Şerh-üs Sünne - Begavi 5/417: ..535IJ3U U,I zJI {1;
,

Keza aynı hadisler, Cem'-ül Fevaid 1/37; Müstedrek-ül Hakim 3/371;
Ramuz-ül Ehadis sh: 15, Beyhaki'den nakil; yine Müstedrek 4/319; El-
Müntehab - Abd bin Humeyd sh: ao8 (',JI g';I31 $1.S hadisi ve aynı hadis
Cem'-ül Fevaid 1/336

Hadislerden bir kısmının mealleri: "Ölüm, mü'minin hediyesidir."
"Kabir, ahiretin menzillerinden ilk menzildir."

* * *

176- «Cehennem yerin altındadır.. ve matvidir.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 9; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 232, 233; Tercüme

İşarat-ül İ'caz sh: 128, 129; Asar-ı Bediiye sh: 210; Saykal-ül İslam sh: 54 ve
daha sair Risalelerde varsa...

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 4/568, 569 ve 594; El-Faslu Ve-1 Milel -
İbn-i Hazem 2/103; Ed-Dürr-ül Mensur 4/57; Keşf-ül Hafa 1/281; Ed-Dürer-ül
Müntesire - Suyuti ve Müsned-i Ahmed'den nakiJ; Müsned-ül Firdevs 2/114;
Kenz-ül Ummal hadis no: 39773; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/172;
Ramuz-ül Ehadis sh: 272; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 2/118 hadis no: 398;
Şuab-ül İman - Beyhaki 2/244

.,, $ ....Zabıt şekli: Müsned-i Ahmed'deki hadis: al.l ,eyxl
>

yahut,z,57i,s ,813G «u'1,,3 15J1%1
,- ,_ .,,.. ,- ... ,

• • s
ı.:;,.,.; ~ ı:.,l ve-

Meali: "Cehennem yedinci yerin altındadır." Veyahut: "Cennet göklerde,
Cehennem ise yerin içindedir."

***
177- «Cehennem ikidir, suğra ve kübra. ileride suğra, kübraya inkılab ede-
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cek...»
Risalede yeri: Mektubat sh: 9
Me'hazler: (Not: Aynı bu lafızla bir hadisin metni bulunamadı. Ancak Ce

hennem hakkında gelen ve yerin altında olduğunu bildiren hadislerin mecmu
undan çıkarılmış bir hüküm ve ilmi bir tahkik olduğu anlaşılıyor. Çünki yerin
altında bulunan Cehennem ile, Mi'rac gecesinde Resul-i Ekrem'in (A.S.M.)
kendi gözleriyle gördüğü ahiretteki Cehennem ayn ayrıdırlar. Hadisler, bu iki
Cehennem'den ayn ayn bahsetmişlerdir. Küre-i Arz, kıyamet hengamında
içindeki Cehennemle birlikte mahşer meydanına döküleceği, sahih hadislerin
ifadelerinden anlaşılmaktadır.)

***
178. Yerin altındaki Cehennem'in ateşi, yani harareti ikiyüz bin derece-i ha

rareti cami' olduğu ...
Risalede yeri: Mektubat sb: 9 ve 17; Arabi İşarat-ül I'caz sh: 233; Tercüme

İşarat-ül I'caz sh: 128; Asar-1 Bediiye sh: 211; Saykal-ül İslam sh: 46
Me'bazler: (Not: Hadislerin ifadelerinde umumiyetle "Mutlak Cehennem

ateşi dünya ateşinden yetmiş derece daha şiddetlidir" diye beyanlar var.
Bediüzzaman Hazretleri hadiste "Cehennem ateşi ikiyüz derece daha

şiddetlidir" diye bir-iki yerde söylüyorsa da, Mektubat'ta "Rivayet-i hadisiyeye
muvafık" tabirini kullanıyor. Bu ise, iki mana ile hükmen doğrudur. Çünki ha
dis-i şerifte, "Cehennem ateşi, dünya ateşinden yetmiş derece daha şiddetlidir"
diyor. Dünya ateşinin en son derecesi ikibin veya üçbin derece olduğuna göre,
bunun yetmiş defa şiddetlisi nazara alınırsa, ikiyüzbini bulur, belki de geçer.

Saniyen: Arabça'da yedi, yetmiş, yediyüz gibi tabirler, ekseriya çokluğu
ifade etmek içindirler. Nitekim Allame Abdurrauf EI-Menavi, Feyz-ul Kadir
6/28l'de: "Bir çok hadislerdeki bu mana sadece kesreti ifade içindir, mutlak bir
adedi rakam vermek kaziyesi değildir" diyor.

Hadislerden bazı me'hazler: Sahih-i Müslim hadis no: 2841; Tirmizi ki
tap:37, bab:7; İbn-i Mace kitab:77, bab:38; Muvatta' kitab:57 hadis no: 201,
2/994; Sahih-i Buharı 6/238; Müsned-i Ahmed 2/224, 3/3, 379, 467 ve 478,
Şuab-ül İman - Beyhaki 1/418; Şerh-üs Sünne 15/239; Cem'-ül Fevaid 2/762;
Tefsir-i İbn-i Kesir 2/326; Müsned-i Firdevs 4/290, hadis nu: 6856; Müstedrek
ül Hakim 4/599

Zabıt şekli: Şuab-ül İman'daki hadis: "si 5s 3315,> >l vi»[8,0

e) +» yYey 4" bely wi.A- -
Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet: Resulullah (A.S.M.) buyurdu ki: "Sızin,
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Beni-Adem'in yaktığınız şu ateş, Cehennemin ateşinden yetmiş cüz'ünün an
cak bir cüz'üdür."

***
179- «Ahiretteki Cehennem, dünyamızla alakadardır.... Yazın şiddet-i hara-

«$, , o,•

retine +e (e o denilmiştir.»

(Not: Cehennemin dünyamızla alakadarlığı ilmi bir istihı·aç ve Becliüzza
man'ın bir keşfidir. 176 no.lu bölümde kaydedilmiş hadis me'hazleri de, yerin
altındaki Cehennem hakkındaki ifadeleri bu hakikatı böyle gösterir. Üstad'ın
kaydettiği öbür parça ise, hadislerde sarahaten mevcuddur.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 9 ve daha başka Risalelerde de varsa ...

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/142 ve 162; Sahih-i Müslim 1/430, iki ayn ha
dis; Sahih-i İbn-i Hibban 3/8, 29 ve 30; Şerh-üs Sünne 2/208; Cem'-ül Fevaid
1/151; Müsned-ül Firdevs 2/368; Tarih-ül Kebir - Buhari 4/165; Daremi 2/340;
El-Feth-ül Kebir 1/80; Ramuz-ül Ehadis sh: 6 ve 9; El-Kamil Fid Duafa' 2/706,
4/2289; ve nihayet hadisin mütevatir olduğunu kaydeden Nazm-ül Mütenasir
Fil-Hadis-il Mütevatir - Suyuti sh: 56

Zabıt şekli: Buhart'nin hadisi: "ser g> • "5J1Es {1

Meali: "Sıcaklığın şiddeti, Cehennemin nefesindendir."
***

180- «Ehl-i l'tizalin bazı imamları: "Cehennem sonradan halkedilecektir"
demeleri, hal-i hazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam
münasib bir tarzda inkişafetmediğinden galattır ve gabavettir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 9 (Birinci Mektub'un Üçüncü Suali); Arabi
İşarat-ül İ'caz sh: 234; Tercüme İşarat-ül İcaz sh: 129

Me'hazler: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 148; El-Gunye -
Geylani 1/66; El-Yevakit Ve-l Cevahir - Şa'rani 2/155; Eş-Şeria - Acürri sh:
372 ve 387; En-Nibaye - İbn-i Kesir 2/541; ayrıca bir çok ayetlerde Cehennem
mevzuunda ~_)lSJJ ~~1 yani, "Cehennem hazırlanmış bekliyor" diye ifade

«

ederler.

Zabıt şekli: Nazm-ül Mütenasir'deki hadislerden birisi:

-E .3.2,435U ,Usak(81 31s Ga, {üc.SELI...
., ., , - ,,

k e ee • e

~l.. .i, allaus•will.
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Meali: Cehennem, Rabbisinden izin taJeb ederek dedi ki: "Ya Rab! Benim
bazı taraflarım diğer bazılarını yeyip bitirmektedir. Bana biraz mi.ıhlet ver."
Cenab-ı Hak da ona iki nefes almasına izin verdi. Bir nefesi kışta, diğerini
yazda alır ve verir.

El-Yevakit Ve-1 Cevahir ve Şerh-i Cevheret-üt Tevhid gibi eserler tafsi
latıyla ehl-i İ'tizale cevablar vermişlerdir. Uzamaması için havale edildi.

***
181- «Safahat niyetiyle sana t•erileıı bir malı, siılih olmazsan kabul elınek

haramdır.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 14 (İkinci Mcktub)

Me'hazler: (Bu hüküm ve söz, bir hadts-i şerifin öz ibaresi değildir. Lakin
zühd ve rakaika dair vürüd eden hadislerin manalarından çıkanlnuş bir hu
kümdür ki, ekser ehl-i hakikat bunu böyle kabul etmişlerdir.)

Bazı me'hazlcr: Levakıh-ul Envar-il Kudsiye - Şa'rani sh: 446; Tuhfot-ül
l\Iuhtac bi Şerh-il Minhac 1/178

Zabıt şekli: Manaca aynendir.
***

182- «Tevekkül ve kanaat, tükenmez bir hazinedir. t'a9 "z; y {si2uJt

Risalede yeri: Mcktubat sh. 14; Lem'alar sh: 146 ve daha sair risall'lt•rdc
varsa ...

Me'hazler: (Bu hükümde iki mes'ele ve iki çeşit hadis-i şerifler vardır
Bunlardnn birisi tevekkül, diğeri ise kanaattır )

Tevekkül mC'R1clcsi: Kur'an-ı Hakim bir çok ayetlerde sarih olarak mesela
, ,. , • 1 , 'ye•4.> 3%> al s* u o3 gibi ifadelerle tevekkülün hakikatını, luzum-

lulugunu ve faydalarını beyan ederler Tevekkul hakikatı, hadislerde de çokça
medar-ı bahis olmuştur Misal için şu hadis-i şerif'e bak.

dye (u) ,ek,, l (o +5o
's33 as, y4.,SI3 "s1, , G..ye g) «J,,8.,

Bu hadis-i şerıf' Ibn-ı Mace hadis no 4164. Tirmızi 4/573, hadis na 2244,
Müsned-ı Tayalısi sh. 1 l

RrK K4haktan f 0
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İbn-i Mace 2/1394 hadis no: 6166; Şuab-ül İman - Beyhaki 3/278 ve 279;
Hilyet-ül Evliya 10/69; Müsned-i Ahmed 1/30; Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 18;
Müsned-i Ebu Ya'la 1/212 hadis no: 247; Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hibban
hadis no: 2548; Müstedrek-ill Hakim 4/318

Kanaat hakkında gelen hadisler: Mevarid-üz Zam'an sh: 631; Levahik-ill
Envar - Şa'rani sh: 133; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali sh: 478 ve 540; Cem'-ül
Cevami' - Suyuti hadis no: 11484, onbir adet kaynakdan nakil; El-Feth-ül Ke
bir 2/239 ve 240, 3/309; Muhtar-ül Ehadis sb: 99 Müsned-ül Firdevs 3/336; El
Feth-ür Rabbani - Geylani sh: 17; Ed-Duafa' - Akili 2/233; El-Kamil Fid-Duafa'
- İbn-i Ady 4/1507

Zabıt şekli: İmam-ı Ali'den z2zJI {» "Sel 53 S ifadesiyle, Müsned-ül
es

Firdevs'te Sz, yS , 1S {U z2ESI ibaresiyle ve hakeza...

Tevekkül hakkındaki hadisin meali: Temim (R.A.)dan rivayet, demiş ki:
Ben Hazret-i Ömer'den işittim ki diyordu: Resulullah'tan aynen böyle duydum,
demişti: "Eğer siz tevekkülün hakikatıyla Allah'a dayanıp tevekkül etseniz; bir
kuşun sabahleyin yuvasından aç olarak çıkıp, akşamleyin tok şekilde döndüğü
gibi nzıklanırsınız."

Kanaat hakkındaki hadislerin mealleri: "Kanaattan daha zengin bir
hazine yoktur" (İmam-ı Ali). "Kanaat öyle bir maldır ki tükenmez ve öyle bir
hazinedir ki fena bulmaz."

***
183- «At ue gemi gibi bir merkabe binildiği zaman kıraatı sünnet olan

«boa'13 U U, G US 6WI8GU'
,, ..

Risalede yeri: Mektubat sh: 16
Me'hazler: Sahih-i Müslim 2/978; Sahih-i İbn-i Hibban 4/166-167 iki ka

nalla; Müstedrek-ül Hakim 2/254; Şerh-üs Sünne 5/140; El-Musannef - San'uni
10/336; El-Ezkar - Ncvevi sh: 192; Tuhfet-ül Ahvezi 9/408; Müsncd-ül Bezzar
hadis no: 773; Amel-ül Yevmi Vcl-Leyle - Nesai sh: 548

o , • •

Zabıt şekli: Müslim'in hadisi 5-l lill «Ul J»-o ol le} "5 o o. .
, G U s.3ILI'. .U6"3 .05i JI6,bu.u.

, .
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Meali: Abdullah bin Ömer'den rivayet: "Resulullah (A.S.M.) bir sefere
çıkmak üzere kendi bineğine binip doğrulduğu zaman, üç kere "Allahu Ekber"
dedikten sonra: Oya, IJ Üs &, (1» UJ .sa "sil{U" okuyordu."

a

***
184- Yıldızlar, melaike elinde lüküs lambaları gibi hareket ettikleri ...

Risalede yeri: Mektubat sh: 18

Me'haz: Es-Siret-ül Halebiye 1/344

Zabıt şekli: za l. Jsti& uE".""U131 +(p) U3ASI 3uL [E 1G U
• " is ii. .. .33va 'u43leJ U"- t,:] 1 7·. ot.el +.ytu - - Liu evS -. ' ox·U°. .ur- us$ •

Meali: Selman-ı Farisi'den (R.A.) rivayeten şöyle gelmiştir ki: "Bütün
yıldızlar, Nur'dan kandiller gibi olup, dünyanın semasına asılıdırlar. Nasıl ki
mescidlere, aydınlatmak için kandiller asıldığı gibi. "

Bazıları demişler: "Yıldızlar melaikelerin ellerinde asılıdırlar."
***

185- Melekler hem zemin yüzünü, hem de Cennet'i temaşa ederler.

Risalede yeri: Mektubat sh: 20

Me'hazler: Müşkil-ül Asar - Tahavi 2/43; Cem'-ül Fevaid 2/692; El-Feth-ül
Kebir 1/191

Zabıt şekli: .. .»U {US U> "S1{U.1 c) 4i> U .'s{1 Ui, .U'1.bI
# .... ,- ....

Ve daha meleklerle alakadar ve onların göklerden yere nüzulü ve yerden
göklere çıkmaları hakkında gelen ayet ve hadisler bu hakikatı, yani hem
dünyayı hem de alem-i ahireti, izn-i İlahi ile gördüklerini ve bu alenılerc kısa
bir zamanda inip çıktıklarını gösterir.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 26 (Altıncı Mektub)

Me'haz: Şeyh Ataullah El-İskenderi'nin "Şerh-ül Hikem-il Ataiye" sh: 208

Hazrei-i İmam-ı Ali'nin "Muntchabnt Min Kclfım-i Emir-il Mü'minin" sh:
15'te, bu sözden daha yüksek manada şöyle bir sözü vardır:
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s,3• 8s2 GU, &Us 3• aa, GU Yani: "(Allah'a hitaben) Ey Allah'ım!
Seni tanıyan daha neyi bulacak ve seni bulan daha neyi tanıyacak?"

k s{: 3[:

(Bu hadis mütevatir hadislerdendir. Bak: Nazm-ül Mütenasir sh: 34)

Risalede yeri: Mektubat sh: 26; Asar-ı Bediiye sh: 79

Me'hazler: Türkçe Terceme Sahih-i Müslim 1/194, hadis no: 232 ve 251;
Ez-2Zühd - İbn-ül Mübarek 1/267; Cem'-ül Fevaid 1/24; Müsned-ül Firdevs 2/29;
Mecma-uz Zevaid 3/278; Müsned-i Ahmed 1/318, 2/177, 4/73; İbn-i Mace hadis
no: 3986, 3987 ve 3988; Daremi 2/220; Müşki1-ül Asar - Tahavi 1/297-299;
Cem'-ül Fevaid 2/545; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 6/5867 ve 6147, 10/10081,
11/11075, El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 7/2566, 4/1415, 5/1823; Müsned-ül
Bezzar hadis no: 1119

Zabıt şekli: Cem'-ül Fevaid'deki hadis:
·GD ""ha1 43 U2 3,573, U2SOM L
; _, , .,,. .,

Meali: "İslam dini garib olarak başladı, yine de ilk başladığı gibi garibliğe
dönecektir. Öyle ise, ne mutlu gariblere ... ''

***
188- Resul-i Ekrem'in birçok kadınla evlenmesinin hikmetleri ...
Risaledeki metin:«...Kırktan sonra, yani hararet-i gariziye tevakkufu

hengamında ve hevesat-ı nefsaniyenin süküneti zamanında kesret-i izdiuac ve
tezevuücatı, bizzarure ue bilbedahe nefsani olmadığını ue başka ehemmiyetli
hikmetlere müstenid olduğunu, zerre kadar insafı olana isbat eder bir hüccettir.
ilh...»

Risalede yeri: Mektubat sh: 27 (7. Mektub)

Me'hazler: (Yani müteaddid kadınlarla evlendiği hakkındaki me'hazler)
El-Hasais-ül Kübra - Süyuti 3/298; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 7/206

ve 212; Nur-ul Ebsar - Eş-Şeyh Mü'min Eş-Şeblenci sh: 46-49
Zabıt şekli: Siyer kitaplannda ve me'haz olarak isimlerini verdiğimiz ki

taplarda, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın cariye, hürr ve ayrıca
nikahları akdedilip de duhul olmayan zevcatının mecmuu hakkında ufak-tefek
ihtilaflar vardır. 23, 12 veya daha fazla hanımları olduğu ve saire ... Amma
Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) vefatı ile dokuz tane hanımının arkasında kaldı-
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ğında ittifak vardır.

Annelerimiz olan bu zevatatın isimleri şöyledir:
1-Aişe (R.A.) 2-Meymune (R.A.) 3-Safiyye (R.A.) 4-Hafsa (R.A.) 5-Hind (R.A.)

6-Zeyneb (R.A.) 7-Cüveyriyye (R.A.) 8-Remle (R.A.) 9-Sevde (R.A.)
***

189- Peygamber'in (A.S.M.) ınanevı evladı ve hizmetkarı Zeyd (R.A.) izzetli
zevcesini kendine küfüv bulmadığı için tatlilı etmiş .. Allah'ın emriyle Resul-i
Ekrem (A.S.M.) sonra onu nikahlamış ...

Risalede yeri: Mektubat sh: 28
Me'hazler: Bu mes'ele, Süre-i Ahzab ayet:37 tefsirinde, bütün müfessirler

onu sahih hadislerle, doğru rivayetlerle tahlil ve tefsir etmişlerdir. Hikayenin
aslı şöyledir:

Zeyd bin Harise (R.A.) müslüman olduktan sonra, Hz.Peygamber
tarafından kölelikten azad edilmiş, sonra Resulullah'a hizmetkarlık şerefine
nail olmuştur. Peygamber'in iltifatlarına, in'amlanna mazhar olmuş olan bu
zata, Resulullah (A.S.M.) bazen "Oğlum!" diye hitab ediyormuş, onu çok sevmiş
ve i'timad etmiştir. Daha sonra kendi halası kızı ''Zeyneb binti Cehaş-ül Ese
diye"yi onunla evlendirmişlerdir. Amma bu evlilik ancak bir sene kadar süre
bilmiş, aralarında geçimsizlikler başlamış, durmuş. Hazret-i Zeyd (R.A.) bizzat
Resulullah'a gelmiş, şikayette bulunmuştur. Resul-i Ekrem (A.S.M.) ona ayette
geçtiği ifade ile ...UI 3il, U, &Ula L»I nasihatlarda bulunmuş. Yani:

, ,

"Hanımını kendine bağlamaya çalış ve Allah'a karşı takvada bulun!" Fakat ne
dense, geçimsizlik halledilememiş, devam etmiştir. Nihayet Zeyd (R A.) zevcesi
Zeyneb'i boşamak durumunda kalmıştır.

Bir müddet sonra Allah (C.C.) S Ü,, [b, , "as UJ3 kat'i emriyle ve
direkt Allah tarafından Rcsulullah'a tczvic ettirilmiştir. Bu mes'elenin geniş
izahı için Tefsir-i İbn-i Kesir 3/419-420 sahifelerine ve bilhassa İmam-ı Cela
leddin-i Suyuti'nin Ed-Dürr-ül Mensur 5/201-204 sahifelerine bukı.lnbilir

Bu münasebetle, Rcsul-i Ekrem (A.S.M )'in istediği kadar kadınlarla evle
ncbilmesino izin ve imkan veren İlahi irade hakkında gelen hadislerin
mc'hazleri için nümune olmak üzere, Cem'-ül Fevaid 2/254; Kenz-ul Unımal
12/432-452 kitaplara bakılabilir

***
190- «Üstadım İmam-ı Rabbani, aşk-ı mecaziyi makam ı Nübüvvet'e pek

munasib görmedıği tin demiş ki. Mehasin-ı Yusufiye (A.S.) mehasin.ı uhrevıyc
nev'inden olduğundan, ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nev'ınden
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değildir ki kusur olsun.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 31 (Sekizinci Mektub)

Me'haz: Osmanlıca terceme İmam-ı Rabbani'nin Mektubatı 3/100
***

191- «Sekiz ism-i a'zamın bir sahife-i nuraniyesi olan Güneş ... »
Risalede yeri: Mektubat sh: 31 (Sekizinci Mektub)

Me'hazler: Evvela Üstad Bediüzzaman'ın şu hükmün başında bahse mevzu
ettiği ve "Hey aşık efendi!" diye hitab ettiği zatın kim olduğuna, yani bu sözün
kime ait olduğuna dair bir araştırma yaptık. Çünki risalede aşık birisinden
bahsederek, "Hey aşık efendi! Ne hakkın var" diye söyler.

İşte araştırmamızda Üstad'ın hitab ettiği zatlardan birisi, Fuzüli-i Bağdadi
olduğu onun şu beytinden anlaşılıyor:

"Güneş mahcübdur şem-i ruhundan yandırır çarhı, çıkarmak ister anı şule-i
ahım hicabından.. ." (Divan-ı Fuzuli, Destan-ı Leyla ve Mecnun Sakiname sh:
66)

Mes'elenin aslındaki hükmün hadis me'hazleri: Cem'-ül Fevaid 2/61; Kenz
ül Ummal 3/152, üI i' ±II s, Yani güneşe dokuz tane melaike

$

müekkel edilmiştir; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 6/2318
5uI TI ""J'su [J" ifadesiyledir; El-Gunye - Geylani 2/130 Peygamber

g e

(A.S.M.) hicret için Mekke'den çıktığı zaman, Kureyş'ten korunmak için Cebel-i
Hira'ya teveccüh ettiğinde, Cibril-i Emin geldi, şu duayı ona öğretti:
·'v s Je zueI.ULU... . Faraza Geylani Hazretleri'nin naklettiği.. ,,,. , ., .,. .,

bu rivayet, hadis kitaplarında bulunmazsa da, elbette Gavs-ı Geylani gibi bir
zatın onu nakletmesi, sıhhatı için -kim ne derse desin- kafi delildir.

***
192- Şam kıt'ası bir çekirdek gibi, Haşir Meydanına mebde' olacağı ...
Risalede yeri: Mektubat sh: 38 (Onuncu Mektub)
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 2/440 (İmam-ı Zehebi sıhhatini ikrar

etmiş); Fezail-üş Şam 2/180; Cem'-ül Fevaid 2/748; El-Feth-ül Kebir 1/432 (İbn
i Hanbel, Tirmizi ve Hakim'den nakil); Muhtasar Tarih-i Dimaşk - İbn-i
Asakir c:l, sh:77

Zabıt şekli: Müstedrek'in hadisi: Jl ,Jl «l 43l e8> om
U -U:!J+u"L- u6 3,s3 tep) IJ»
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e!4-5»,',J, 0Us,
İbn-i Asakir'deki hadisin metni ise şöyledir:

A G, .(6G tL ..{6tgi G3AG23JI(~,1,68I
"

OG'»..MiIrUU, G57-3U, , ,,, ,
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Birinci hadisin meali: Hakim bin Muaviye babasından rivayet ederek
demiş ki: Resulullah (A.S.M.) ferman etti: "Sizler şu tarafta -ve parmağıyla
Şam cihetini göstererek- kimisi yürüyerek, kimisi bindiği halde, kimisi de yüzü
üstüne sürünerek gidip haşrolacaksınız."

***
o8- "33I,1 3516MI3,8 "3Cam1 0 , 71*.,5 S (01835

, ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 48
Me'haz: El-Keşkül - M. Bahaeddin El-Amili 2/200
Zabıt şekli: Uzun bir şiirdir. Üstad'ın aldığı kısım, en ahirki beyitlerinden

dir. Şiirin sahibi, Emir Ebu Ferras El-Hamdani olduğunu yazmış. O beyitten
hemen sonra gelen beyt ise şöyledir:

5)14U[7033.48153 0',863MI E 3IS
*

Manası: (Yani, Risalede geçen beytin manası) Biz öyle insanlarız ki, bizim
ile yüksek hasletler arasına girilemez. Alemlerin ötesi mi olmuş, yahut kabir
mi olmuş, bizim için sadr gibidir.

***
194- Hazret-i Ömer bin Hattab minber üstündeyken bir aylık mesafede har

beden kumandanına J8JIJsIa,,t. U dediği nıes'ele...
,

Risalede yeri: Mcktubat sh: 52 ve daha sair Risalelerde vnrsa ...
Me'hazler: Şerh-ü Cevhcret-üt Tevhid - Bacuri sh: 340-341 (İbn-i Hacer bu

rivayete hasendir demiş); Tarih-ili Hulefa - Suyuti sh: 128; Ed-Dürer-ül Mün
tcsire - Suyuti sh: 182; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki ve Kutb-ul Halebi'den
nakil; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/370; DeJail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym
2/579-580; El-İsabe - İbn-i Hacer 2/3; El-Makasıd-ül Hasene - Sahavi sh. 474
(İmam-ı Sahavi bu rivayeti bir çok kaynaklardan naklettikten sonra, bu kay
nakların bir çoğunun rivayet yolları hasen olduğunu yazmış. Hatta İbn-i Tey
miye de sıhhatine htikmctıniı.;, nncak velayeti inkar mesleği icabı "Olsa olsa bu



472 RİSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

sesi, cinntler kumandana işittirmişlerdir" demiş); Tarih-i Taberi 5/371;
Müntehab-ı Kenz-ül Umma] 4/380

***
195- «Hazret-i Yakub'dan sorulmuş ki: "Ne için Mısır'dan gelen gömleğin ko

kusunu işittin de, yakınında bulunan Ken'an Kuyusundaki Yusufu görmedin?"
Farsça metinli cevabı: 5ü"i63s st ,> [a * s+is{~la;s ala» j

*«haes ,

<'3G,3>, O "" * elitUJ1W
.,,,. ; - .., ,,. .,.

3sy5i«1.5,75
Risalede yeri: Mektubat sh: 52

Me'bazler: Türkçe Tercümesi Gülistan Sa'di-i Şirazi sh: 88 hikaye no: 51 ve
bütün tasavvufkitapları ...

Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerinde vardır.
***

196-« ",")I ,e "SI IG fil» oe «Kader konuşursa, ihtiyar-ı beşer susar..., ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 53 ve daha sair Risalelerde bulunursa...
Me'hazJer: Müstedrek-ül Hakim 2/350 ve 405; EI-Metalib-ül Afiye 3/234;

.Müsned-i Ahmed 5/234; Mecma-uz Zevaid 10/146; Emaliy-üş Şecere 1/240: Ta
rih-i Bağdad - Hatib-i Bağdadı 9/459, 10/313; Tefsir-i Taberi 26/42 Ebu Hü
reyre'den rivayet: Feyz-ül Kadir hadis no: 7396; Kenz-ül Umma! hodis na:
3312; El-Feth-ül Kebir 3/37 ve 366; Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 10, 35 ve 179:
Tcfsir-i İbn-i Kesir 3/309; ls'af-ur Ragibin sh: 179, 1mam-ı Ali'den nnkil;
Mu'cem-üi Taberani El-Kebir 20/201; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/448,
"»syeAI S. ",5s{ {> gs y şuat-ul Iman - Beyhaki 1/554

es ..,

Zabıt şekli: Tefsir-i İbn-i Kesiı·'de bir hadis: ,i>J1 ,s3 y,«) ,+s ,sal1 Jy 134
ifadesiyle, İmam-ı AJi ise bu badisi en güzel şekilde şöyle dile getirmiştır:

,GEIL> ,sGJ13.E f3
«

Mealleri: 1-"Kader nazil olduğu zaman, göz kör olur, dik.kot de dağılır."
2- "Takdirat gelip çattı mı, tedbirler kaybolup giderler."

***

197- {J.-z[s ,JG .- «U3 ,JU &534U»5 j
,,, - , .,

Risalede yeri: Mektubat sh: 53
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Me'hazler: Nehc-ul Enamı - Malla Halil-ı Siirdi sh: 18

473

H3zrci-i Cslad, manasını alarak kcndisı soylcmış. Lafızca değişık olmakla
beraber, mfı.nacu aynıdır.

Meali: Hazret-i Ustad onun mflnusım ilgili yerde yazmıştır
***

(Not: Bu hadis, hem iktibas tarzındadır, hem de iki hadisin manalannın
yan yana getirilmesinden ibarettir.)

Risalede yeri: l\1cktubat sh: 55 ve 322 ve daha Nur'un sair Risaleleri ...

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/178; i\ı1üs1irn 1/81 ve 112; Sahih-i İbn-i Hibban
5/512; Şerh-us Sünne - Begavi 4/49; Müsned-ü] Firdevs 1/118; Mlisned-i Ah
med 4/205, 5/411; Müstedrek-ül Hakim 3/354; Tehzib-ü Tarih-i İbn-i Asakir
5/921, 7/436; El-Bidayc Ven-Nihayc - İbn-i Kesir 4/240; Tabakat-ı İbn-i Sa'd
2/291; El-Fcth-ül Kebir 1/388, 2/249, 3/67, 72 ve 381; Hilyet-ül Evliya 1/26:
Mişkat-ül Masabih 1/16 ve 28, 2/316 hadis no: 3662; Kenz-ül Ummrıl 3/93;
Arnel-ül Ycvmı Vcl-Leyle - Tirmizi sh: 54; Mirkat-ül Mefatih Şerh-ü Mişkat -
Aliyy-ul Kari 4/6fJ3 ve 674; El-Fcth-iJr Rabbani Şcrh-ü Musncd-i Ahmed 1/94;
l\iu'ccm-ut Tabcrani El-Evsat 2/1187; Eş-Şcria - Acürri sh: 40; El-Kamil Fıd-
Duafa' 3/931

Not Ustad Bedıuzzaman Hazretleri üstte me'hazleri verilen ıki çeşıt hadis-i
ı;,(•rif1crin ıntiı;ıtcrek mana ve ncticclcrinı "hadis-i bil-mana" ile ve ıkı cümle h::ı
lnde, Rısalc-i Nur'un birçok yerinde ayrı nyrı olarak, sadece bir yerde yan-
yann kaydctmiştır

Birınci cümlenuı alındığı hudisler şunlardır

Usy6 uÜ., {isi vo Lsyu uU$i,I,
Hadis fiil-i muzari ile, yani zaman-ı hfil ve geleceğe şô.mil olarak vurud

Ptmıı;; l\kfdi "h;l:im dini kcndındcn önceki bfltıl olan fiil, hareket, adet ve
akidelerı kesiyor, kaldırıyor" der Bedıuzzaman ise, hadis-i bil-mana tarzında
H' hadiı::,lc•r<l<'n ıktıba•wn, fiıl-t mazi ile kaydetmiş Ynnı· "İslamiyetin umdeleri
ve prensıblerı, ınsnnlıktan, bılhassa muslumanlardan eski batıl akıde, inanç ve
ıdetlerı kesmış ve atmıştır " Yanı vazifesıni her cihetle en ekmel bir tarzdu
yapmıştır, herşeyı ikame etmıştır diye ifade eder
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ikinci semle iso:",45 {E [SUi, 1..1I, 1,s."I ve
*36LEA ,S US1633 1GJI,> [su> 063 21IS4gibi hacme-

lerin umumi ve müşterek manalarından almıştır. "Başınıza emir olarak bir
Habeşi köle de gelse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz!" ve Cenab-ı Hak cahiliyetin
adet, ırkçılık, ecdadıyla iftihar etmek gibi şeylerini, sizden sildi ve attı. Ancak
şimdi ya müttaki mü'mindir veya facir-i şaki vardır" gibi manalardaki hadis
lerden aldığı anlaşılmaktadır.

***
199- «Deccal'ı ancak Hazret-i lsa (A.S.) öldürebilir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 56, 57; Şualar sh: 581 (Beşinci Şua)
Me'hazler: (Not: Hazret-i İsa'nın (A.S.) Deccal'ı öldüreceği hakkında gelen

hadisler mütevatirdir ve bütün hadis kitaplarında da mevcuddur. Me'haz için,
hadisler cem'etmiş bir iki kitabın ismini vermekle iktifa edeceğiz.)

Cem'-ül Cevami' - Suyuti 1/1006; Tirmizi hadis no: 2244; Sahih-i İbn-i Hib
ban hadis no: 1901; Müsned-i Ahmed 4/226; El-Musannef - San'ani hadis no:
20835; Kenz-ül Ummal 14/334, 335; El-Cami' Li-Ahkam-il Kur'an - Kurtubi
2/242; Kitab-ün Nihaye - İbn-i Kesir 1/138

zat»t şolti:CuI,»JL 1UJUAI, UGs 22 12 5">4 3,S O&Sız
Suyuti bu hadisin senedine sahihtir demiş. Keza:

+J»6-ewGSIC ULU3[Tayalisr'den rivayet ve tahric...
*

Mealleri:

"İsa (A.S.) Deccal'ı Şam arazisindeki Remle Mevkiinde, Ludd Kapısı ar
kasında on yedi arşın uzakta iken öldürecektir."

İkinci Hadis: "Deccal'a, İbn-i Meryem İsa'dan başka hiç kimse galip gelemi
yecektir."

***
200- «Ahirzamanda Süfyan namında bir şahıs, şeriat-ı İslamiyenin tahri

bine çalışacak ... Ona karşı Al-i Beyt-i Nebevt'den Muhammed Mehdi isminde
bir zat, Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldurup
dağıtacak.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 56 ve Nur'un sair yerleri. ..
Me'bazler: (Not: Bu bölümde, iki mes'elenin ve iki çeşit hadis-i şeriflerın

mecmuunun mana ve neticeleri vardır. Biri: Süfyani Deccal.. diğeri:
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Ahirzamanın büyük Mehdisi ... Süfyani Deccal diye hadis ve rivayetlerde göste
rilen İslam Deccal'ı hakkında gelmiş hadisler, mecmuu itibariyle belki elli ri
vayet çeşidi vardır. Ekser İslam muhakkikleri bu rivayet ve hadislerin mec
muuna mütevatirdir demişler. Amma mutlak Deccal, yani ahirzamanın en bü
yük deccalı hakkında varid olmuş hadis-i şerifler ise, zaten başta Sahih-i Bu
hari olmak üzere, bütün sahih hadis kitaplannda mevcuddur.

Mehdi hakkındaki hadisler dahi, Sahih-i Buhari hariç, diğer bütün hadis ki
taplarında vardır. "Mehdi" ismi zahir olarak, Buhari'nin hadislerinde geçmi
yorsa da, amma aynı o manayı ifade eden şu hadis-i şeriftir:

,si ,s'uG ,s"2>3IOa ,"13As (Bak:Sahih-i Butari 2r2o5)
«*«°

Meali: "Size İbn-i Meryem, yani Hazret-i İsa (A.S.) geldiği zaman, sizin
imamınız sizden olacaktır. İyi mi?"

Bir de yine Buhari'deki şu hadis-i şerif de aynı manadadır. Mealen: "Deccal
geldiği zaman, insanların en hayırlısını imtihan edecektir." Bu hadis Bu
hari'nin 3/28'de Said-i Hudrl'den rivayet edilmiştir.

Evet, Buhari'nin bu iki hadisi dahi Mehdi'yi haber veriyorlar. Çünki bir çok
hadis-i şeriflerde: "Hazret-i İsa nüzul edecek, Mehdi'ye namazda iktida edecek"
olan hükümlerini hem te'yid ediyor, hem de izhar ediyor. Buhari'nin üstteki
ikinci hadisi: "Deccal, insanların en hayırlısını imtihan edecek" yani onun
imam, azm ü sebatı Deccal'ın eliyle de denenecek ... Bazı hadis şarihleri, o
kimse Hızır (A.S.)'dır demişlerse de, amma mutlak ekseriyeti, o zatın Mehdi
olacağını beyan etmişlerdir.

Şimdi asıl mevzuumuz olan Süfyani Deccal hakkında varid olmuş hadislerin
me'hazlerini veriyoruz:

Müstedrek-ül Hakim 4/520; Kenz-ül Ummal 14/272; EI-Feth-ül Kebir 1/51,
El-Fetavi-l Hadisiye - Heysemi sh: 27-34; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/213-
247 (bu sahifeler arasında Suyuti Hazretleri "EI-Örf-ül Verdi Fi Ahbar-il
Mehdi" Risalesinde, bu hususdaki hadislerin tamamına yakın kısımlarını der
cetmiştir); En-Nihaye - İbn-i Kesir 1/24-32. Ayrıca bu mes'ele hakkında
yazılmış bir kaç eserin ismini veriyoruz: Ahbar-ül Mehdi - EI-Hafz Ebu
Nuaym; Et-Tezkire - Kurtubi, El-İşaa - Berzenci ve Nur-ul Ebsar gibi
eserlerin ve daha bu mevzuda yazılmış olup fakat elimize geçmeyen eserler..

İşte bütün bu eserlerde, hülasa olarak şu mana ifade edilmiştir: Mehdi
(R.A.) Süfyani Deccal ile mücadele edecek ve o Süfyan'ı mağlub edecek. Daha
sonra, büyük Deccal ile mücadele eden Hazret-i İsa'ya (A.S.) yardım için ona
katılacak. ve daha bu manada genişçe şerhler yazılıdır.

Eğer adı verilen kitaplardaki hadislerin metin ve manalarını ve bu arada
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İslam muhakkiklerinin şerh ve tefsirlerini buraya yazmış olsaydık, bu fasıl tek
başına bir kitap kadar büyük olurdu. Biz burada Süfyani Deccal hakkında sa
dece bir-iki hadisin zabıt şekli ve mealini vermekle iktifa edeceğiz:

Süfyani Deccal

Müstedrek-üJ Hakim'in hadisi: 'r·o°{) aUIJ,oJ le3) +» alo
j'~-, 1::;..• ,, S,o • J~ ., ol ~ -•~ '1' ,J ,,, IJo,

-"" p•do k\o33l3e a ay\illa Jld@
e .S e e e .,,

SE f'3''4:3.FCL5 .CO. Vgtzs • u eg ı..) -.+ usa!5c
j.e .e

ig 1 • • 1 • ' , - , , •. -- ~ - --. , -· -
ı.s' - ·- y>° uuJ o•do@u . . ~~ b
sis4yi.(ac•:ta.ey gezi apre

.,. .,,. .,,,. .,, .,, .., .,,. .,, ., .,,

4ez ,aJ151,>558]44853.0,30
»il sl sev +s uyut)l b,> ye sulp-ved li»,sUIJU

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet: Resulullah ferman etti ki: "Ahirzamanda
bir adam çıkacak, ona Süfyani denilecektir. Bu şahıs, "Dimeşk Şam Kıtasının"
derinliklerinde zuhur edecek, ona ittiba edenlerin ekserisi "Kelb" kabilesin
dendir. Bu Süfyan! öyle katı ve kıtal yapacak ki, hatta kadınların karınlarını
yaracak, içindeki çocuk.lan dahi öldürecektir ... Sonra benim Ehl-i Beytimden
bir adam çıkacak. Onun bu çıkışı, Süfyani Deccal'a haber olarak ulaşacak. Süf
yani, bu zatın üstüne bir ordu gönderecek. .. "

Ve daha üstte isimleri verilen kitaplarda, Süfyani Deccal ve Mehdi
hakkında birçok hadis-i şerifler ve onların rivayet yolları ve şerhleri vardır.

***
201- Resul-i Ekrem (AS.M.) bir Kadir-i Külli Şey'in ua'dine istinaden Haz

ret-i lsa'nın nüzulünü haber uermiş ...

Risalede yeri: Mektubat sh: 57 ve Nur'un sair yerleri ...
Me'hazler: Not: Burada Hazret-i lsa'nın nüzulü hakkında varid olmuş mü

tevatir hadislerin me'hazini vermek değil, belki Kadir-i Külli Şey'in va'dioin
me'hazi nasıldır ve nedir diye me'hazler verilecek. NüzüJ-ü 1sa hakkındaki ha
dislerin mütevatirliği için, Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 147
ve aynca bu kitabın 199 no.lu bölümüne de bakılabilir.

Va'd-i İlahi'nin sureti ise: Nisa Suresi ayet: 153

ayetidir. Ahirzamanda İsa (A.S.)ın oüzıll edeceğini ve vefat ctmodoo evvel bir
kısım ehl-i kitabın (diğer bazı rivayetlerde ise, bütun chl-i kitab) O'na iman
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edeceğini bildirmektedir. İşte va'd-i İlahı. ..
***

477

202- Deccal'ın yalancı bir Cenneti ue yalancı Cehenııenıi bulunacak .. ve
acaib bir eşeği olacak ... Hatta o, merkebinin bir kulağı.nı Cennet gibi, bir
kulağını ela Cehennem gibi yapacah.

Risalede yeri: Mektubat sh: 58 ve Risale-i Nur'un sair yerleri ...
Me'bazler: (Not: Deccal ile alakadar, Üstad'ın şu sözü tek bir hadisin değil,

ayrı ayrı bir kaç rivayet şeklinin mealleridir. Buna göre me'hazler verilecek.)
Mişkat-ü! Masabih hadis no: 5493; Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kurtubi -

Şa'rani sh: 146-148; Türkçe Terceme Riyaz-us Salibin 3/330; l\lüsned-ül
Firdevs 5/510 ve 512; Tarih-ül Kebir - Buhari 1/199; El-Metalib-ül Aliye 3/325-
327, 4/357; Ramuz-ül Ehadis sh: 207

Zabıt şekli: Verilen bu mc'hazlerde Dcccal'ın Cennet ve Cehennemi ve be
raberinde bulunacak ateş ve sudan nehirleri hakkında hadisler mevcuddur.
Bw·ada sadece bir tek hadisi misal için kaydedeceğiz:

ofU13,U ,GU3. U3313 U ..5 ,U>a UGwIa
- 4" • ,_.

Meali: "Deccal çıktığı zaman bir kumral eşeğe binmiş olarak çıkacak. O
eşeğin iki kulağı arası yetmiş karıştır. Beraberinde yetmişbin yahudi ola
caktır."

203- «Yeryüzünde "Allah Allah!" diyenler bulundukça kıyamet kopmaz
Kıyamet, kafirlerin başında patlar.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 58; Osmanlıca Lem'alar sh: 93; Sikke-i Tnsdtk
sh: 164; Şualar sh: 584

Me'bazler: Sahih-i Müslim 1/131, 4/2268; Sahıh-i İbn- Hıbban 8/299; l\Hıs
tedrek-ül Hakim 4/493, 494 ve 495 iki ayrı ayrı tarikle; Müsned-i Ahmed 3/107,
201 ve 268; Feth-ül Bari - İbn-i Hacer 13/19; Cem'-ü! Cevami' - Suyuti 1/903;
Şerh-üs Sünne - Begavi 15/89; El-Fcth-ül Kebir 3/33; Kenz-ül Ummal 14/227-
228; Mu'ccın-üt Tnberani El-Kebir 18/156

Zabıt şekli: Snhih-ı Mi.ıslim'ın üç hadisi:

'tr21155JG, "8 Len,,s v oo

»U ye Ya-U,ay ve "-U.U> lezat],5 N

Mealleri: "Kıyamet kopmayacak, ta kı, yeryuzunde "Allah Allah!" denıl-
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mediği bir zamana kadar." Ve ikinci hadis: "Kıyamet kopmayacak, ancak in
sanların şerlileri başında patlar." Üçüncü hadis: "Kıyamet kopmaz, ancak in
sanların sapıklık ve dalalet geçirdiği bir zamanda olacaktır."

***
204- ,,Kıyametin kopacağı anında, onun dehşetini görmemek için, bir eser-i

rahmet olarak ehl-i imanın ruhları bir parça evuel kabzedilir.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 58; Şualar sh: 584
Me'hazler: Şerh-üs Sünne 15/90; Müsned-ül Firdevs 5/88; El-Metalib-ül

Aliye hadis no: 4582 (İmam-ı Busiri hadisin sıhhatine hükmetmiş); Kenz-ül
Ummal 15/229; Şuab-ül İman - Beyhaki 2/191; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
3/3037

zabıt şelıt: aÜJI4-Us 'ye [it.5 ,i» "E fauna v
w

.''.>386SI3A $3( 45 6U,
Meali: "Kıyamet, mü,minlerin başında kopmaz. Cenab-ı Allah kıyametin

kopacağına yakın bir zanıanda bir rüzgar gönderir. O rüzgarın dalgalan
masıyla, imanı olan hiçbir mü'min kalmayacak, ruhunu teslim edecektir. Allah
onlara rahmet eylesin."

***
9.o • $ # • o ? s

205- « 4d3 Yl Ul +u+ ds » ve «Ervah-ı bakiye dahi, kıyametin hadi-
,,,, ~ ..

satından derecelerine göre müteessir olacaklardır.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 58, 59
Me'hazler: Şerh-ü Cevherct-üt Tevhid - Bacuri sh: 353-354; Tefsir-i İbn-i

Kesir 3/346; Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 5/140; Şuab-ül Iman - Beyhaki
2/197-199; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 8/123, uzun izah ve tahliller...

Zabıt şekli: Bu mes'ele ve mezkür ayet ayrı ayrı vecihlcrdc tefsir edilmiş.
Hazret-i Üstad'ın dediği gibi, kimisi: Aıern-i bekaya, Cennct'e ve ehline şümulü
yoktur... Kimisi de: Herşeyo şi'ımildir demişlerdir Mesela İmam-ı Beyhuki,
Şuab-ül İman eserinde: "Cennet ve ehli, kıyamet hengamında helakete maruz
kalmayacaklardır. Hamel-i Arş olun sekiz mclaikeylc, dört bliyük melek olan
Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail nefha-i ülada helak olmayacaklardır. Fakat
nefha-i saniyede muvakkat bir zaman için öleceklerdir,, diye hadis ve rivayet
lcrlc izah etmeye çalışmıştır.

Ikincı mes'ele ise, Hz. Üstad'ın bir tefsiri veya ilmi bir izahıdır.
o. e • o

İsmail Ilakkı Burusevi de .~el...ey! 3 ol,».J U öne> tyetiyle
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.o , z * • o • f p

443 luUl *i d5 ayetini tefsir ederken; "Yerde ve göklerde ölü veya diri
., ., $ .....

herşeyin kıyamet hadisesinden nasibedar olacağım" yazmış.
***

206- Meucudat-ı ilmiyeye (yani ilimde meucud şeylere) bir kısım ehl-i tahkik
"a'yan-ı sabite" diye tabir etmişler.

Risalede yeri: Mektubat sh: 59 ve Nur'un sair yerleri ...
Me'hazler: Külliyat-ı Ebu-1 Beka sh: 61; Tarifat-ı Seyyid Şerif sh: 107;

Cami-ül Usfil Şeyh Ahmed Ziyaeddin sh: 240

zabıt şokli:3U ,»3 «VI+e u ots'..Iyu> [» aeun {es
$.01131L49 6G3U 9 ,(u SI(JI8 4I$t s 4ig.0U5O

,,,. , , , .,. ,,,. , .,., ,,,. ,,,.,, ,.

Meali: A'yan-ı sabite: Allah'ın ilminde münıkinatın hakikatları, yani Esma
i İlahiye'nin haki.katlannın suretleridir. Bunların Hak Teala'dan ayrılıkları
ancak zatlanyla, yani mümkün olmayan Esma'dan teahhürleriyle mümkün
olabilir. Yoksa ne zaman itibariyle, ne de mekan itibariyle ... Çünki Esma-i
Dahiye ezeliye oldukları için bunların hakikatlarının suretleri de o ezeliyetin
hükmünü alırlar.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 60, 85; Osmanlıca Lem'alar sh: 164, 166 ve
aynı mevzu Yirmi Dördüncü Mektub'un içinde de manası itibariyle geçmekte
dir.

Me'haz: (Not: Hazret-i Üstad bu söz için hadistir demiyor. Ehl-i tahkikin
bir kaideleridir diyor.) Külliyat-ı Ebu-l Beka sh: 148 ve ayrıca yine aynı eser
sh: 50; Ta'rifat-ı Seyyid Şerif-i Cürcani sh: 62; Metn-i Akaid-ün Nesefi sh: 19 ve
Haşiyet-ül Kestelı sh: 130

zabıt şatı;iG1.]'>I, {1'YT va {6 U "Fe •]±1.U, [J>y
,,, .. , ..

Mealleri: "Eşyada asıl bekadır, yani onların baki olan Esma-i İlahiye'ye
bakan taraflarıdır. Ve eşyanın sabit hakikatları Esma-i İlahiyc'dir." (St'yyid
Şerif)

o e e • e o S e • o I •Keza İmam-ı Nesefi de: 4ol; «Us! 33la» :34lJljl
, -

Yani "Ehl-i tahkik: Eşyanın hakikatları sabittir" demiş, diye kaydetmiştir.
***
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208- Gayr-i meşru' bir muhabbetin cezası veya neticesi, merhametsiz bir
adavet olduğu ...

Risalede yeri: Mektubat sh: 75 ve Nur'un sair risale ve mektublan...

Me'haz: Hz.Üstad'ı Ü",(Jul hadisinin şerh ve tefsiri babında, Asar-ı
, ,

Bedüye'de ve ayrıca müstakil Lemaat'ta buna yakın bir ifadesi de vardır.)

Üstad'ın yazdığı aynı metniyle bir hadisin öz metni olarak bulunamadı. An
cak Ebu Davud'un Kitab-ül Birr/9'da:

G U, tas3,s,3-e u U,0,,U3
, , ,

Yani: "Sevdiğin adamı vakar, temkin ve ihtiyat içinde sev. Olabilir ki, bir
gün o sevdiğin adam sana düşman olur da, senin nefret ettiğin bir kimse olabi-
l• ''ır.

Keza Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 3/343 ve hadis no: 1371'de:

uG2"uG 3U- "Wi ,eE- "UI 5u6. [5913.2 :G,ey) 14Ue p
e

hadisi de, yani: "Allah'ın haram kıldığı yolda, insanların teveccühünü arayan
kişiye, sonra onun hamidleri aleyhine geçerler."

Keza İmam-1 AL (R.A.); ZJ3zL, S,a, se1 Us 3'2 { "Bir insan,
bir şeye aşırı muhabbet ettiği zaman, o muhabbet hazan onun gözünü kapatır
ve kalbini hasta eder."

İşte hem hadiste, hem İmam-ı Ali'nin hikmetli sözünde yazılan beyanlara
göre, Üstad'ın bu kafi hükümlü sözü de, Kur'an ve ehadis-i şerifenin

J.ı , . -o~ ,, - 1 1 4 , , •işaretlerinden muktebestir. Zaten oai\y al çul hakkında
•gelen hadislerin hepsinde; sevmek ve buğz etmek yalnız Allah için, A11uh'ın

nzası ve onun Dini ve Peygamber'i için olmalıdır. O ise, Kur'an ve Pcy
gamber'in gösterdiği ölçüler dairesinde olur. Aksi halde, o muhabbet ve buğz
aşırılıklarla gayr-ı meşru' hududuna yanaşır. Nihayette ceza ve neticesi ise,
hem dünyada hem de ahirette zarar, keder ve hüsran olur.

***
209- Mü'minlerin kabl-el büluğ vefat eden çocukları, Cennet'te ebedi çocuk

olarak kalacaklar.

Risalede yeri: Mektubat sh: 78; Emirdağ-II sh: 66 ve daha başka Risale
lerde varsa ...

Me'hazler: (Bu bölümün manasına yakın hadislerden bir kısmı, 160 no lu
kısımda da geçmiştir. Oraya da bakılabilir.)
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Nazın-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 79; Cem'-ül Fevaid 1/325;
Kenz-ül Umma} 3/294; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur 6/155; Tefsir-i İbn-i Kesir
4/250

Zabıt şekli: Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur'da izah tarzı şöyledir:

531106 *,03 {6[4f U,4 Vur +i u +g>'
s>Uy3\s,3 UR 3S6U 868, ' UOt

Meali: Abd bin Humeyd Hazret-i Hasan'dan tahric ve rivayet etmiştir ki,
Hazret-i Hasan demiş: " i,d. {fi, "«le (3,1 ayetinin bir manası; Cen
net'teki ehl-i Cennet'i tavaf edecek çocuklar onlardır ki; ne fazla haseneleri
vardır ki, onunla mükafatlandırılsınlar, ne de günahları vardır ki, onunla
azaba maruz kalsınlar. İşte bu nevi çocuklar, böyle bir mevkide bırakılırlar."

Üstad Bediüzzaınan'ın da ayeti bu tarz tefsir etmesi; elbette ki hem ayetin
manasına, hem de selef-i salihlnin tefsirlerine muvafık gelmektedir.

***
2't1_1210- j29 "ok

, ,

(Not: Hazret-i Üstad bu söze, hadis demiyor; bir kaidedir diyor.)
Risalede yeri: Osmanlıca Mektubat sh: 93 ve daha Nur'un sair risalele

rinde de olabilir.
Me'haz: Keşf-ül Hafa - Acluni 1/364. Acluni, buna kaide-i Şeriattır demiş

1, '211ve 7':~ r--1 kaidesi gibi bir kaidedir.

Meali: "Hüküm ve dava, daima ekseriyetin görüşüne göredir."
***

211- «Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bil-gaybdan çok aşağıdır.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 83 (Onsekizinci Mektub) ve Nur'un sair risale

leri...
Me'hazler: EI-Metalib-ül Aliye 3/66-69, Anka-u Mağrib - Muhyiddin-i

Arabish:22
Zabıt şekli: İmam-ı Ali'nin meşhur ifadesi olan: "Perde-i gayb açılsa, yaki

nim ziyadeleşmiyecek" hükmü bir derece bu mes'eleye baktığı gibi; Muhyiddin
i Arabi: "Bilhassa fesad-ı ümmet zamanında en makbul iman, iman-ı bil
gaybdır." sözüdür.. ve daha buna dair hadislerde de tafsilat vardır.

***
B NK Kaynakları r 31
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ONDOKUZUNCU MEKTUB MU'CİZAT-I AHMEDİYE RİSALESİ
♦ Nur Risaleleri içerisinde en çok hadis-i şerif, rivayet ve haber ihtiva eden

Ondokuzuncu Mektub'dur. Bu Risale baştan sona kadar hadis, haber ve riva
yetlere dayandırılarak yazılmıştır. Lakin Müellif Hazretleri bu Risaleyi te'lif
ederken, sair müellifler gibi zengin bir kütüphane ortasında oturarak; o kitap
tan, bu kitaptan istifade edip de yazmamıştır. Daha doğrusu kendisinin içeri
sinde bulunduğu şartlar buna imkan vermemekteydi. Zira dağların ortasında
bulunan bir köyde iskana mecbur edilmiş ve herşeyden tecrid edilmiş olarak
sürgün hayatı yaşamaktaydı. Bulunduğu Barla Köyünde de belli bir kütüp
hane yoktu. Köyde evinde bir-iki kitabı bulunanlar da devrin cebbar ve zulüm
kar kanun ve jandarmaları korkusuyla, bu kitapları saklamak için delikler
arıyorlardı.

♦ Üstad Hazretleri Nur'un sair Risalelerinin te'lifi gibi, bu Risaleyi de -üç
yüzden fazla hadis, haber ve rivayeti naklettiği halde- ezbere söylüyor, katib
leri de sür'atle kaydediyorlardı.

♦ Bu Risale kuvvetli tahminlerle 1930 yıllarında te'lif edilmiştir. Bediüz
zaman'ın kendi ikrarıyla, 1914'de Birinci Cihan Harbi'ne iştirakinden beri,
Kur'an'dan başka sair kitapların mütalaalarını terketıniştir. Demek ki, bu Ri
saleyi yazdığı zaman onaltı sene evveli hadis, tefsir ve sair kitapları bir gözden
geçirmiş oluyordu. Bu eserini yazarken hiçbir kitaba müracaat etmeden ezbere
söyleyip yazdırdığı, bir çok sadık ve mü'min şahidlerin ikrarlarıyla sabittir.
Bunlardan halen Barla'da yaşayanları da vardır.

İşte bütün bu menfi şartlara rağmen, bu Risale'de geçen hadis ve rivayetle
rin tamamına yakın sened ve rivayetleri itibariyle de sahih, sabit ve sağlamdır.
Hatta içlerinde bir çok hadisleri mütevatirdir. Bir kısmı da, manevi tevatür de
recesindedirler. İçlerinde senedi zaif bir-iki tane rivayet varsa da -ki Bediüz
zaman da onlara işaret koymuş- sair rivayet yollan ve diğer hadis imamlarının
müsbet görüşleriyle o zaifliğinden kuvvetlendiğini ispat etmiştir.

• Mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) ismini almış olan bu Risalede geçen hadis
lerin me'hazlerini bulup kaydetmek için, en kolay yolu ihtiyar ederek, bu mev
zuda yazılmış hazır eserlerden istifade edip, geçebilirdik. Bu eserlerden
bazıları: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki, El-Hasais-ül Kübra - Suyuti, Uyün-ul
Eser - İbn-i Seyyid-in Nas, Siret-ü İbn-i Hişam, Es-Siret-ül Halebiye, Eş-Şifa -
Kadı İyaz, Hüccetullah Ale-l Alemin - Yusuf Nobhani gibi eserler... Adlnnnı
yazdığım bu eserlerde, Bediüzzaman Hazretlerinin kaydetmiş olduğu hadis ve
rivayetlerin hepsi ve hatta daha çok çeşitli nev' ve misalleri vardır.

Adlan geçen eserlerden de istifade etmekle beraber, -me'hazlerimizde göru
leceği üzere- asıl Ümmehat-ül Kütüb tabir edilen hadislerin ana kaynak kıtap
arından mümkin mertebe araştırmalar yaptık.
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♦ Bu Risalenin, bizden evvel hadislerini (İrhasat, Kahinler ve Kütüb-ü
Sabıka'daki ayetler hariç) Irak'ta Fellah Abdurrahman isminde bir zat bir çeşit
tahricini yapmıştır. Amma bu zat hadislerin mc'hazlcrini verirken, bizim
yaptığımız tnrzda yapmamış. Herbir hadis ve rivayet için birer-ikişer kaynak
göstermek suretiyle yetinmiştir.

Biz bu zatın (Allah ondan razı olsun) araştırmasından istifade etmekle be
raber, onunla iktifa etmedik. Kendimiz ayrıca yoğun bir araştırma yaparak
elde ettiğimiz me'hazleri, onunki ile karma yaparak dercettik. Görüleceği üzere
biz bir-iki me'hazle, -takib ettiğimiz metod gereğince- iktifa etmiyoruz. Bazan
onu, onbeşe, hatta hazan otuza yaklaşan me'hazler kaydetmişiz.

♦ l\lu'cizat-ı Ahmetliye Risalesinde geçen hadisleri, umumi hadisler cetve
linin tertibine göre, yani Sözler Mecmuası'nın başından itibaren sıraya dizilen
rakama göre kaydettik. Ancak Ondokuzuncu Mektub Risalesi müstakil bir ha
disler Risalesi olduğu için, ondaki bütün hadisler, hiçbirisi atlanmadan sıraya
dizildi. Ondokuzuncu Mektub dışındaki Risalelerde ise, bir hadisin tekrarı
yapılmadı. Ondan evvel aynı hadis bir yerde geçmişse, bir daha tekrarlanmaz.
Fakat Ondokuzuncu Mektub'da; evvelinde de sonrasında da aynı hadis geçmiş
ise de, hiçbirisi tcrkedilmeden tamamı yazıldı.

♦ Bu Risalenin hadislerinin tamamı kaç tane olduğunun bulunabilmesi ve
bilinebilmesi için; üst taraftan gelen cetvel sırası aynen devam etmekle bera
ber, bunun hadislerini mesela, 212/1 şeklinde başlayarak gideceğiz. Ta ki, bu
Risalenin hadislerinin adedi biline ...

***
212/1- «Kavl-i racih odur ki; nakl-i hadis-i bil-mana caizdir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 88

Me'hazler: Şerh-üs Sünne - Bogavi, Mukaddeme 5; Nevadir-ül Usul - Ha
kim-i Tirmizi sh: 389; Mecma-uz Zevaid 1/148-154; EI-Mctalib-ül Aliye 3/122:
Daremi 1/79; El-İlma' - Kadı İyaz sh: 12 ve 178; El-Fcth-ül Kebir 3/311; Bos
tan-ül Arifin - Ebu-1 Leys Semerkandi sh: 6 (ve bir de bu kitabın "Hadis İlmi
Bölümü"nde, "hadis-i bil-mana" kısmına da bakılabilir.)

Zait şekli: "S<J1 t.'»1 313,31',1 .3 <',a.,su "U S
«*

"Yani Hadisi naklederken, takdim ve tc'hirin zararı yoktur. Onun ma
nasında isabet edip doğru aktardı iseniz tamamdır."

Mes'elenin aslı şöyledir: Resulullah (A.S.M.)'dan veya bir Sahabi diğer bir
Sahabi'den veya bir Tabiin, bir Sahabi'den Peygamber'in hadislerini işittik
lerinde, başta Sahabeler olmak üzere mutlak ekseriyeti yüzde seksen nisbe-
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tiyle onu hafızalarında tutmuşlardı. Sonra yeri ve münasebeti geldikçe onu
nakletmişlerdir. Yazıyla anında kaydedilen hadisler, kaydedilmeyenlere nisbe
ten çok azdır. Fakat Sahabeler, hadisleri naklederken, Peygamber'in (A.S.M.J
,Ü • 4La L,,13 (I. [Si 6.35 • şiddetli ve tehditli ferman-1 Ne.
"«

bevi'yi hatırlayarak ellerinden geldiği kadar hadisin aynı aynını, lafzıyla ve
harfiyle nakletmeye çalışmışlardır. Amma bu durum Sahabelerin alim
olanlarına çoğu kere müyesser olduğu halde, alim olmayanlarına her zaman
müyesser olamamıştır. İşte, başta Sahabeler olmak üzere ekser muhaddisler
Peygamber'in sözlerini naklettiklerinde onun sonunda JU Us I cümlesini ek-
lemişlerdir. Manası: ''Yahutta Resulullah (A.S.M.) nasıl dedi ise, öyle ... "

Meselede azimet var, ruhsat var. Azimet tarafını tutan az bazı Sahabeler
ve sonra bazı muhaddisler: Peygamber'in (A.S.M.): "Kim ki yatağına uzanır, bu
duayı okursa ..." hadisi varid olduktan sonra, Sahabelerden bir zat, Peygam
ber'e (A.S.M.) duayı söylerken, duadaki ''Resul" yerine "Nebi" kelimesini söy
lemiş. Resul-i Ekrem (A.S.M.): "Hayır! Nebi değil, Resul diyeceksin." demiş.
İşte, bir kısım Sahabeler ve sonra bir kısım muhaddisler, Peygamber'in
(A.S.M.) bu ve benzeri hadis-i şeriflerine dayanarak: "Resulullah'ın hadisini,
aynı aynına lafzıyla ve harfiyle nakletmek lazımdır. Bil-mana caiz değildir"
demişlerdir.

Beri tarafta, Sahabe ve Tabiin ve muhaddislerin mutlak ekseriyeti ise, Re
sulullah'dan şeref-sudür eden ve has olarak bu mes'elenin halline bakan diğer
bazı hadislerinde: "Benim sözümü kasd-ı mahsusla ku·pmadan, kesmeden,
bozmadan; manasını alıp başka lafızlarla söyleyebilirsiniz. Takdim ve te'hirin
zarar yoktur" manasındaki hadislere dayanarak: "Hadis-i bil-mana ile nak
letmek caizdir" demişlerdir. Nitekim bazı me'hazleri de verildi.

***
213/2- «Ehl-i tahkikin yanında, Resul-i Ekrem (A.S.M.) bin kadar mu'cizat-ı

bahireyi göstermiştir.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 90
Me*hazler: 46 no.lu bölümde me'hazleri verilmiş olduğundan tekrar edil

medi.
*%* s :j:

214/3. «Abdullah bin Selam (R.A.), Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) mübarek si
masını görür görmez: "Bu simada yalan olamaz" deyip iman ettiği...»

Risalede yeri: Mektubat sh: 90

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İynz 1/207, 247, Tirmizi'den nakil; Mikat-üt
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Masabih hadis no: 5870 (Buhari'den nakil); El-Hasais-ül Kübra - Suyu ti 1/473
(İbn-i Sa'd, Tirmizi ve Hakim'den nakil, hem Tirmizi hem de İmam-ı Hakim
sıhhatine hükmetmişler); Hüccetullah Ale-1 Alemin - Nebhani sh: 133; El-Be
yan Vet-Tarif Fi-Esbabi Vün1di-l Hadis-i Şerif - İbn-i Hamza 1/249 (bu
me'hazde Tirmizi, Müsned-i Ahmed ve İbn-i Mace'nin de aynı hadisi naklettik
lerini yazmıştır). Ve hakeza bir çok kaynaklar ...

Zabıt şekli: El-Hasais'teki nakil: ,s UJ :JU (ey) •• 3 «Ul ,• 3

JIB "6t;31s613I.16JIJ.uee) 4O,,
« « e «e.+05 4» UA431U32 .18E C1 ..3

« «

Türkçesi: "Abdullah bin Selam (R.A.) demiş: "Resulullah (A.S.M.) Me
dine'ye ilk geldiği gün, insanlar O'na doğru sür'atle koşup gidiyorlardı. Ben de
kalabalık içine katılarak O'nun yüzüne bakmak için gittim. Simasını görür
görmez, kat'iyyen bildim ki; bu yüz bir yalancının yüzü değildir."

***
215/4- «Beşerde yüzbinler zatı nübüvvet dava edip, gelmiş geçmişler.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 91

Me'hazler: 25 no.lu bölümde kafi derecede me'hazler verildiği için tekrar
edilmedi.

***
216/5- «Resul-i Ekrem (A.S.M.) aleme teşrif ve küre-i arz ahalisi olan nev'-i

beşere meb'us olarak geldiği .. _,,
Risalede yeri: Mcktubat sh: 91

Me'hazler: En büyük me'haz ve şahid Kur'an-ı Kerim'dir ki, Sebe' Saresi
ayet: 28'd~ 3,1', 5 "UI331 {5, LA5, [, 51 yUU 331 SIUS1 G, ve

., ., .,, .,,, ,.

Cinn Suresi ayet: 1-2 ve Ahkaf Suresi ayet: 3l'deki:
33 'sa gEISUA[s ve...AI [,±6 1»1 ti,s U gibi fer-
,.,,. ,. , ,,,. ,,,. .,

manlarıyla onun ins ve cinne mcb'us olduğunu ilan etmektedir. Hadislerde de
pek çok deliller vardır. Umum ins ve cirme Peygamber olarak gönderildiğini
bildiren bir çok hadis-i şeriflerle de sabittir. Misal için bir kaç mc'haz:

Şuab-ül İman - Beyhaki 4/104, 107; El-İkmal - İbn-i Makule 1/249-250; Sa
hih-i Buhari 1/113; Şerh-üs Sünne hadis no: 19613; Sahih-i Müslim 1/370-371;
Dclail-ün Nübüvvc - Beyhaki 5/472; Es-Süncn-ül Kübra - Beyhaki 1/212,
2/329, 6/291; El-Musanncf - İbn-i Ebi Şeybe 11/432; Tefsir-i Ruh-ul Beyan -
Burusevi 5/212
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zabıt selli: 5G1(1[J U'.I3 (tel["91J1 :JU .JI »+kb u
...313510$"8 c0n Uz3 1,6 «,5J7[""5U8 36 US
,«af5

Meali: "Cabir Bin Ahdullah'tan (R.A.) sahih bir senedle gelmiş ki; Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş: Bana beş şey verildi ki, benden
evvelkilere verilmemiştir. Eski peygamberlerden her birisi, has olarak sadece
kendi kavmine gönderilirdi. Ben ise, bütün ins ü cinne meb'us olarak
gönderildim."

Hadisteki "Ahmer ve Esved" kelimelerinin manaları, İmam-ı Mücahid ve
diğer büyük hadis şarihlerince "İns ve Cinn" olarak tefsir edilmiştir.

***
217/6- «Bir vakit huzur-u Nebevi'de derince bir gürültü işitildi. Ferman etti

ki: "Bu gürültü... ilh."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 93

Me'hazler: 70 no.lu bölümde, kafi miktarda me'hazler verildiği için tekrar
lanmadı.

***
218/7- «Bir kıyye taamdan Peygamberimiz (A.S.M.) ikiyüz adamı do

yurduğu... »

Risalede yeri: Mektubat sh: 94

Me'hazler: İleriki sahifelerde, Bereket-i Taam mu'cizeleri içinde bilhassa
299/88 no.lu kısımda, bu hadisenin me'hazleri verilmiş olduğundan tekrarlan
madı.

***
219/8- «Fenn-i hadisin muhakkikleri, nekkadları o derece hadis ile hususivet

peyda etmişler ki; Resul-i Ekrem'in tarz-ı ifadesine ve üslüb-u alisine ve suret-i
ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki, yüz hadis içinde bir mevzu'u
görse; "Mevzu'dur" der... reddeder.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 94

Me'hazler: Bu mevzu, -bir hadis mes'elesi olmadığı için- sadece bir-iki ki
tabın ismini veriyoruz: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/29; El-Esrar-ili Merfua'
- Aliyy-ül Kari sh: 63

Zabıt şekli: Rubay' bin Haysem demiş:
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i.4o ,G3 .,5»s .,» 3 Üs <yoJ { {1 Yani: "Bazı hadis-i
«"

şerifler var ki; üstünde gündüzün ziyası gibi ziya vardır, onunla hadis
olduğunu hemen tanırsın."

***
220/9- lbn-i Cevzı'nin acib ifratı ue bir çok sahih hadisleri meuzu'lar içine

almış olduğu...
Risalede yeri: Mektubat sh: 94
Me'hazler ve aynı hususu dile getiren hadis imamları:

İbn-i Cevzi'nin çok ileri derecedeki şiddet ve ifratını bütün hadis imamları
beyan ediyorlar. Misal için, meşhur İbn-üs Salah, İmam-ı Sahavi, İbn-i Hacer-i
Askalani; İmam-ı Suyuti, İmam-ı Zebidi, hatta İbn-i Teymiye'yi dahi gösterebi
liriz. İmam-ı Suyuti "En-Nikat-ül Bediat" eserinde, İbn-ül Cevzi'nin
"Mevzudur" diye kaydettiği üçyüz kadar hadisin tahlilini yapmış; bu hadislerin
bir çoğunun sahih, bir kısmının da hiç olmazsa hasen veya zaif senedli
olduğunu ispat etmiş. Keza, Abdü-1 Hayy Leknevi "EI-Ecvibet-ül Fasıla Li-1
Es'ileti-l Aşereti-1 Kamile" eseri sh: 80, 120, 163 ve 170'de İbn-ül Cevzi'nin acib
ifratlarını ispatlı şekilde göstermiş. Keza, Kitab-ür Ref Ve-t Tekmil eseri sh:
50 ve 51 de aynı tahlilleri yapmıştır. Ve hakeza bir çok örnekler vermek müm
kündür. Bu mes'ele, bu kitabın "Hadis İlmi Bölümü"nde, "Mevzu' Hadisler"
kısmında da geçtiği için oraya havale ediyoruz.

***
221/10- «Resul-i Ekrem (A.S.M.) vazife-i risaletle parlayan mahiyeti, şerece-i

Tuba gibi ve Cennet'in tayr-ı hümayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 97 ve Yirmidördüncü Mektub'un Birinci Zeyli

ve sair risale]erde bulunabilir.
Me'haz: El-Fetavi-1 Hadisiye - Heysemi sh: 9-14

zabıt şekli: [5S (1 ,8 0U,E..JI(13136 (•.ve-&) 6I 3SN
*·

Meali: "Bizim Peygamberimiz (A.S.M.) bütün mahlukatın en ekmelidir.
Hem daima ve ebeden manen terakki halindedir."

***
222/11- «Hazret-i Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler uar. Tafsilat ve tasvirat

başka başkadır.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 95

Me'hazler: Bu mes'elede, Mehdi'ye dair vürüd etmiş hadislerin mc'haz-
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lerini vermekten ziyade, gelen hadislerin çokluğu ve ayrı ayrı tarzlarda
rivayetleri ve ihtilaflı durumlarına bakılacaktır.

Evet, bu hususta varid olmuş hadis-i şerifler, Peygamber'den sonra bütün
zamanlara baktığı ve Mehdi'ye bazı evsafta benzeyen bütün büyük mürşidleri
murad ve maksadlannda işaret ettikleri ve her birisine hususi ve ayrı şekilde
işaretler ettikleri için, çok çeşitli lafız ve manalarda sudür etmiştir. İşte bu hu
sus gözönünde bulundurularak, bu mevzu'da yazılmış kitapların isimleri
me'hazler olarak verilecektir: Kenz-ül Ummal 14/261-282 sahifeleri arasında
Mehdi'ye dair seksenbeş adet hadis kaydedilmiştir; El-Örf-ül Verdi Fi-Ahbar-il
Mehdi - Suyuti, bu risalenin bulunduğu El-Havi Lil-Fetava 2/213-247 sahifele
rinde, Mehdi hakkında yüz kadar hadis-i şerif tesbit edilmiştir ki, ayrı ayrı ri
vayetler ve ayn ayrı manalardadır; keza El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa - Berzenci
eserinde de bir o kadar hadisler vardır. En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir
1/24-31 sahifeleri arasında da yine Mehdi hakkında bir çok hadisler kayde
dilmiştir; Et-Tezkire - Kurtubi Kitabı yine bir o kadar hadisleri cem'etmiştir;
Cem'-ül Fevaid 2/773 ve sonraki sahifelerde yine birçok hadis-i şerif zabte
dilmiştir; El-İzaa - Muhammed Sıddık Han sh: 113-114'de yine Mehdi
hakkında aynı hadisleri toplamıştır. Et-Tevdih - Şevkani eserinde de onun
müellifi şöyle demiş: "Mehdi'ye dair vürüd eden hadislerin ellisi üzerinde du
rulmaya değer hadisler vardır. Bunlar kısmen sahih, kısmen basen ve kısmen
zaif hadislerdir. Şübbesiz bunların mecmuu mütevatirdir." Ve hakeza El-Hafz
Ebu Nuaym'in "El-Ahbar-ul Mehdi" eseri gibi bir çok eserler...

***
223/12- «Ahirzamanda gelen Mehdi gibi, herbir asır Al-i Beyt'ten bir nevi

Mehdi, belki Mehdiler bulmuş. Hatta Al-i Beyt'ten ma'dud olan Abbasiye hüle
fasından, büyük Mehdi'nin çok evsafına cami' bir Mehdi bulmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 95

Me'hazler: Bu bahiste iki mes'ele vardır: Birinci mes'ele: Her asır Al-i
Beyt'ten bazı Mehdileri bulduğu hakkında... İkinci mes'ele: Al-i Beyt'ten
sayılan Abbasi halifelerinden büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi'yi
bulması mes'elesiclir.

Bu mes'elenin her iki tarafı da, bir hadis-i şerifin metinleri değil, amma ayrı
ayrı şekilde gelen bir çok hadislerin Mehdi hakkındaki hükümlerini ve her za
manda, devrin durumuna göre Mehdilerin bulunduğunu ve bulunacağını bildi
ren ve tasdik eden neticedir. Ülema-i İslam her asırda bu hususdaki hadislerin
tatbikatını yapmak istemişler. Yani, ahirzamanda gelecek olan Büyük
Mehdi'nin gelmesini intizar etmişlerdir. Her asırda İslam alemindo büyük bazı
zatlara Mehdi ünvanını verenlor de bulunmuştur. Amma ittifak-ı ülema ilo ve
lbn-i Hacer'in de dediği gibi; ühirzamanda gelecok Mohdi-i Muntazar'dan önce
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de Mehdiler olacaktır. Lakin hiç birisi büyük olan ahirzaman Mehdisi değildir.
Bu Mehdiler, büyük Mehdi'den evvel zuhurları olduğu gibi, ondan sonra da
gelmeleri muhtemeldir demişlerdir. Bu hususta daha geniş izah için El-Fütu
hat-ül İslamiye - Ahmed Zeyni Dahlan 2/290-306 sahifelerine ve İmam-ı Su
yuti'nin El-Örf-ül Verdi Risalesine ve keza El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa eserine
bakılabilir.

Bahisteki ikinci mes'ele: Al-i Beyt'ten sayılan Abbasiye hülefasından Büyük
Mehdi'nin çok evsafına cami' bir Mehdi mes'elesine gelince: Abbasi halifelerin
den üçüncüsü olan Muhammed bin Mansur bin Muhammed bin Ali bin Abdul
lah bin Abbas (H. 127-169) kemal-i adalet, mürüvvet, seha ve kerem ile meşhur
olmasından dolayı, ona Mehdi ünvanı verilmiş. İsminin Muhammed, cedd-i
alasının ismi Abdullah olmasından ve I "I ±]6I4ı{k[
Hadis-i Şerifine de tatbiki muvafık ve mümkün olduğundan, ülemaca
Mehdiliği kabul edilmiş. Bu mevzu'da geniş izah isteyen, İmam-ı Suyuti'nin
Tarih-ül Hülefa Eseri, sh: 271 ile 272 sahifelerine bakabilirler.

Amma Abbasilerin Al-i Beyt'ten sayıldığı hakkındaki ülemanın hükümleri
ise, El-Fetavi-l Hadisiye - Heysemi eseri sh: 121'de geniş izahı mevcuddur. Bu
mevzu'u umumiyetiyle içine alan bazı me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı
1/685, Deleci ismindeki şarih: Mehdi-i Abbasi'nin Büyük Mehdi olduğunu iddia
etmiş. Keza İs'af-ür Ragibin sh: 152'de, Abbasi Hülefasından üçüncü halife
Muhammed bin Mansur'un, Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami' olduğunu
kaydetmiştir .. ve hakeza daha bir çok kaynak vermek mümkündür.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 96 (Dördüncü Nükte)

Me'hazler: Bu hadis-i şerif, sahihin sahihi ve en kuvvetli muzaafmütevatir
hadislerdendir. (Bak: Nazm-ül Mütenasir - Suyuti sh: 20-24) Bu hadisin mu
zaaf mütcvatir olduğuna hükmeden imamlardan başta İbn-üs Salah, Nevevi,
Iraki, Celaleddin-i Suyuti, İbn-i Abdi-l Berr, İbn-i Cevzi ve saire...

İmam-ı Suyuti: "Bu hadisin yüzden fazla rivayet tariklerini biliyorum"
demiş. (Bak: El-Esraru-] Merfua' - Aliyy-ül Kari sh: 34-35

Sair Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/38; Sahih-i Müslim 1/10; El-Feth-ül Kebir
3/234; Mu'cem-üt Taberani EJ-Kebir 6/6280, 10/10774, 17/288-904; Ramuz-ül
Ehadis sh: 441; Müsned-ül Bezzar hadis no: 867-971; Mu'cem-üt Taberani El
Evsat 2/1918-1924

Zabıt şekli: (Bu hadisin zabıt şekliyle mealini vermeye gerek yoktur.
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Çünkü gayet meşhurdur.)
***
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225/14- «Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ezuac-ı Tahiratına ferman etmiş ki: "Keşke
bilseydim, hanginiz o vak'ada bulunacak.",,

Risalede yeri: Mektubat sh: 96 (Dördüncü Nükte'nin Altıncı Esasının
Haşiyesi)

Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/719; El-Metalib-ül Aliye 4/297; Mecma-uz Ze
vaid 4/23; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/405; Hayat-u Hayavan-il Kübra
1/282

Zabıt şekli: {SE1ses{U ,«U.1 al J,o3 JU Ge) 4+ ol o+
··c>9 !L8JII»

Meali: İbn-i Abbas'tan rivayet: Resulullah (A.S.M.) Hanımlarına ferman
etmiş ki: "Keşke bilseydim hanginiz devenin üstünde olarak gazaya çıkacak."
Bu hadise İmam-ı Heysemi: "Onun ricali mutemed kişilerdir" demiş.

***
226/15- «Hazret-i Ali'ye ferman etmiş: "Senin ile Aişe beyninde bir hadise

olsa, US.U 4315,[3,G »
.,

Risalede yeri: Mektubat sh: 96 (Dördüncü Nükte'nin Altıncı Esasının
Haşiyesi)

Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/719; El-Esrar-ül Merfua' sh: 390 ve 434; De
lail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/410; Ramuz-ül Ehadis sh: 303; Müsned-i Ahmed
ve Taberani'den nakil; Mecma-uz Zevaid 7/234 Heysemı demiş: "Bu hadisin ri
cali mutemed kişilerdir"; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 1/995

' ' 'Zabıt şekli: Mecma-uz Zevaid'deki hadis: (7.e·t)al balo
11,5 G 0161 2±316 3U8 3 U53 (KI 15I6>») 54 3G

e.$ e e

1133 €,GU21 010G6 {53036 1,6U~TA.8+ 006 [3 0G
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CU "J G36 0Us 80 61(8J5 5 3G
g

Meali: Müsned-i Ahmed, Bezzar ve Taberani'den nakil iJe, Ebu Rafi'in riva
yetiyle: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Ali'ye demiş: "Seninle Aişe arasında
bir hadise çıkacak." Hazret-i Ali (R.A.): "Ben mi ya Resulallah!" diye sormuş.
"Evet sen" diye ferman etmiş. Hazret-i Ali: "Bütün arkadaşlarımın arasında
ben mi ya Resulallah?" Resulullah (A.S.M.): "Evet" demiş. Yine Hazret-i Ali:
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"Onlann en şakisi ben rnıyim ya Rcsulallah?" demiş. Resul-i Ekrem CA.S.l\l.J
"Hayır" demış. "Amma şayet oyle bir hadıse olursa, sen O'nu me'menine yani
selametlı bir yere götür!. " demiş.

***
227/16- Jel (_,İi

Bunun me'hazleri, 101 no.lu bölümde verildiği için, başka izahat verilmedi.
***

228/17- «Bedir Gazası 'nda Cebrail ile Mikail, iki yaver muhafız gibi
yanında buluna.ıı Resul-i Ekrem (A.S.M.J»

Risalede yeri: Mektubat sh: 97

Bu rivayet ve hadisenin me'hazleri ilerde "Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hıfz ve
ismeti" bölümünde kaydedilmiş olduğundan burada tekrarlanmadı.

***
229/18- ,,Çarşı içinde bedevi bir arabla bir at mübayaasında Resulullah'ın

münazaa ettiğini ve hadiseye tek şcıhid olarak Peygamber tarafından Hazret-i
Huzeyfe (R A.) gösterildiği ... >,

Risalede yeri: Mcktubat sh: 97 (Dördüncü Nükteli lşaı·cfin Altıncı Esası)

Me'hazler: Ebu Davud hadis nu: 3607; El-Feih-ür Rabbani Şerh-i Musned-i
Ahmed 22/233-234; Mecma-uz Zevaid 9/320, Heysemi demis: g>I )U, dl,,
Yani, "Onun ricali, sahih h:ıdis ricalidir,,; El-lsabc Fi-Temyiz-is Sahabe hadis
no: 2260; Nil-ul Evtar 5/180; Mustedrek-ul Ilfıkim 2/17 (iki kanal la ve Zehebi
de sıhhatinj ikrar et.mi~); llayat-ı Ebu Hanife - Ebu Zehre ı:ıh: 232; Mu'cem-üt
Tabcrani El-Kebir 22/946

Zabıt şekli ve hadisenin cereyan tarzı:

Hadis ve hfı<lisc sahih ve sabitti r ve şöyle cereyan ctmiı;;lir: Pcyguıu ber
(A.S.M ) çarşı içinde bir Arabi'dcn bir at satın almak uzere onunla finttu
anlaşırlar Resul-i Ekrem, Arnbi'nin parasını evden getirmek üzere hızlı
adımlarla yurumuş. Biraz yunidukLcn sunru ynvnşlnmış. Bu nradn bazı kinıHc
ler Arabi'nin yanma gelmişler, -Rcsululluh'ın o alı sntın aldığından haberleri
yok- ata fiatlar vermeye başlamışlar Arabi niyeti bozmuş ve arkadan Rl'sulul-
1:th'o bağırmış: "Eger atı alacak isen, gel fiat ver Yaksa ben onu sattım" demiş.
Resul-i Ekrem (A,S.M ) Arabiden bunları duyunca, geri dönmuş ve A'rnbiye
"Bu atı ben senden satın almadım mı?" demiş. Arabi: "Yok vallahi ben sana atı
satmadım" diye iftira etmiş Resul-ı Ekrem ise, "Evet, ben onu satın aldım"
deniş. A'rnbi "Bir şahidın vur mı?" demış. O sırada sahnbı-i cehl Hazret-i Hu-
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zeyfe (R.A.): "Ya ResulalJah, ben şahidlik yaparım ki sen atı satın aldın" demiş.
ResuJ-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Huzeyfe'ye: "Neyle şahidlik yapıyorsun?" diye
sormuş. Huzeyfe: "Senin tasdikinle ya Resulallah!" demiş ... ilh. Hadisin ravisi
Ammar bin Huzeyme'dir ki hadiseyi, Peygamber'in ashabından olan amu
casından duymuştur.

***
230/19- «Refref'e binip Cebrail'i arkada bırakıp, Kab-ı Kavseyn'e koşup

giden Zat-ı Nuranisi...»

Bu hükmün başka bir ifade tarzı da, bu Risalenin Ondokuzuncu Nükteli
İşareti'nin Beşinci Esasında şöyledir: «Onun haberlerine değil cinn, değil er
vah, değil melaike, belki Cibril'den başka Melaike-i Mukarrebin dahi karışa
mıyor. Hatta ekser evkatta O'nun arkadaşı olan Cebrail'i dahi geri bırakıyor."

Risalede yeri: Mektubat sh: 98 ve 193 (Dördüncü Nükte'nin Altıncı Esası
ve Ondokuzuncu Nükte'nin Beşinci Esası)

Me'hazler: Bunda iki mes'ele vardır. Biri: Cebrail'i geride bırakıp Kab-ı
Kavseyne koşması ... Diğeri de: O'nun haberlerine hazan Hazret-i Cebrail dahi
karışamadığı hususudur.

Birinci mes'ele hakkında gelen birçok sahih hadislerde, Sidret-ül Mün
teha'da Cebrail (A.S.)ın durup ileri gidememesi, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ise
Refrefe binip ötelere gitmesi hadisesini kaydetmişlerdir. İsteyenler Mi'rac
hakkındaki hadislere dair 136 no.lu bölüme bakabilirler.

İkinci mes'ele: Keşf-ül Hafa - Acluni 2/173; Mektubat-ı İmam-ı Rabbani 113
ve 253'de bir çok kaynaklardan nakledilmiş olan şu hadis-i şerif:

3 , Uz 5U .s •3 S 83 At g 'in gösterdiği mana ile,
"« e ee

Resulullah'ın hususi ve has bazı mazhariyet ve halleri olduğu kat'idir. Evliya-i
ümmet ise keşfen bir hakikatı hak ve doğru bulmuşlardır. Bu mes'ele geniş
izahlar istiyor. Fakat buradaki durum kaldırmaz. Çünki bu makam izah ve
şerh makamı değildir. Mes'eleyi "Risale-i Kuşeyriyye" gibi ehl-i tahkikin
kitaplarına havale ederiz. Bu mes'ele ile alakadar, Mevlana Halid'in (K.S.)
Divanı'ndan şu beytini kaydederek bitiriyoruz:

•I '>" 3sAkusa,Us'us .6'811G8 U4IsL
.,, , r- ,,,. ♦

Meali: "O'nun manevi esrarını Cebrail dahi bilememektedir. Eğer O'nun sa
dece sadrının şakkedilmesi mes'elesini yüz kere anlatsak da, bu mes'ele yine
do aıılaşılmaz." (Divan-ı Movltlnn Halid ve Şerhi sh: 64)

s: * t*

231/20- «Minber üstünde cemaat-ı Sahabe içinde ferman etmiş ki:
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Risalede yeri: Mektubat sh: 98; Lem'alar sh: 37
l\1e'hazler: (Bu hadis mütevatirclir. Nazm-ül l\1ütenasir Fil-Hadis-il Müte

vatir sh: 125)

Türkçe Terceme Sahih-i Buharı 8/141; Arabça Sahih-i Buhari 3/243 ve 244,
4/249, 5/222, 7/74; Türkçe Terceme Ebu Davud Sünnet/12; Tirmizi Menakıb/30:
Nesai Cuma/27; Tuhfet-ül Ahvezi Şerh-i Tirmizi 1/277-288 hadis no: 3775;
Müsned-i Ahmed 5/37, 44, 49, 51 ve 354; Müsned-i Tayalisi hadis no: 874; Müs
tedrek-ül Hakim 3/175 (Zehebi sıhhatini kabul etmiş); Şerh-üs Sünne - Begavi
14/136 ve 351; El-Feth-ül Kebir 1/285; Mişkat-ül Masabih hadis no: 6135,
3/256; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/474; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/343; Şerh-üş
Şifa - Aliyy-ül Kari 1/698; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/442; Mu'cem-üt Ta
berani El-Kebir 2/2588, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596 ve 2597:
Amel-ül Yevmi Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy hadis no: 389; Delail-ün Nübuvve -
Ebu Nuaym 2/554; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari 6/235; Amel-üt Yevmi Vel-Leyle
- Nesai hadis no: 251, 252, 255

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: ay l,ye,ll ıv.l,) pil)les

.'U+SlM"JI4AI, U36 ,8 3s. ve...
.,. ~ ,,,. ,, .,, ,

u J E-EU±&a3
Meali: Ebu Said-i Basrf (yani meşhur Hasan-ı Basri) diyor: Ben Ebu

Bckrc'den duydum ki, diyordu: "Ben Resulullah'ı minber iıstündc Hasan bin
AJi (Hazret-i Hasan R.A.) O'nun yanında olduğu halde görmiışttim. Resulullah
(AS M.) kah cemaata yüzünü çevirir konuşur, kah da Hazret-ı Hasan'a
bakıyordu ve diyordu: "Şu benim oğlum Hasan var ya, o Seyyiddir. Ümid cdı
yorum ki, Ccnab-ı Allah O'nunla müslümanlnrm iki büyük ordusunu 1slah ettı
rır yani barıştırır."

* * *
232/21- «Nakl-ı sahih ile Hazret i Ali'ye demiş

o83,41, oyk.6E, Oysu [ta- ". e
Risalede yeri: Mektubat sh: 98 (Beşinci Nükte)

(") Nkısin Bit edıp te onu bozan kimseler Kistin Hak ve adaletten sapan kinseler
Markin Diden çıkan bır kısım Haruiler
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Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 3/139-140; Şerh-üs Sünne - Begavi
10/234; Cem'-ül Fevaid 2/720; Mccma-uz Zevaid 7/138 iki ayrı rivayetle; El
Metalib-ül Aliye hadis no: 4462 ve 4463; El-Hasais-ül Kübra 2/485; Delail-ün
Nübüvve - Beyhaki 6/414; Mu'cem-üt Taberani 10/10053 ve 10054; Müsned-ül
Bezzar hadisno: 774; Müsned-üş Şaşi hadis no: 322

Zabıt şekli: Müstedrek'in hadisi:

89,66 04k06 {ae181J62"1U u1I[Az AU', 5Y,,,.,, ,,. ,

Meali: Peygamber (A.S.M.) Hazret-i Ali'ye emretti ki: Nakis ve kasıt ve
marklarla harbetsin. (Bu.nlann manaları dipnotta yazılmıştır.)

***
233/22- «Hazret-i Ali (R.A.), Hazret-i Zübeyr (R.A.) ile seviştiği bir zamanda

Resul-i Ekrem (A.S.M.) ona dedi: "Bu sana karşı muharebe edecek, fakat
haksızdır."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 98 (Beşinci Ntikte)

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 3/366-367; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i
Kesir 6/213; Mecma-uz Zevaid 7/235; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/686-687;
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/412 ve 414; El-Metalib-ül Afiye hadis no: 4470,
4475 ve 4476; Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 3/65

Zabıt şekli: Müstedrek'in hadisi:

,3, U .UU 3eG3 U8,3"3U t.. uJu3Uz uy
«*

e33653 U8U su 355dus tôIUa G-cee) ar0,, a'a 1
as* +

Müstedrek'te iki rivayet yoluyla gelen bu hadisin, Zehebi do sıhhatini ikrar
etmiş.

Meali: İbn-i Cerve diyor: "Ben, Ali ve Zübeyr'den duydum ki, Hazret-i Ali
Zübeyr'e diyordu: "Seni Al]ah'a yemin etmeye çağırıyorum ey Zübeyr! Sen Re
sulullah'tan işitmedin mi ki, diyordu: "Sen benimle harbedeceksin, fakat zalim
olacaksın." Zübeyr (R.A.): "Evet duydum, fakat unutmuştum.''

***
234/23- «Hem Ezvac-ı Tahirat'ına demiş: "İçinizden birisı, muhim bir fıtne

nın başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."»
Risalede yeri: Mektubnt sh: 98

Me'hazler: Bu hadisin me'hazleri kısmen 225 no.lu bolümde geçmekle
beraber, hadiste "Etrafında çoklar katledilecok" bölümü için bnzı me'hazler
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vereceğiz:

Mecma-uz Zevaid 7/234 (Müsned-i Bezzar'dan nakil); El-Feth-ül Bari Şerh-i
Sahih-i Buhari 13/45; El-Metalib-ül Afiye 4/294, İbn-i Ehi Şeybe'den nakil; El
Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1627

zabıt şektt: 2 (JF&" ,'3,5J1USU UG U3, G1[81.U CU'8"
"

" ur± us''? -Uf 3 ''o
«

Meali (tkinci hadisin): "Onun sağında ve solunda birçok kimseler katledile
cektir."

***
235/24- (Üstteki hadis ve hadisenin devamı orako"3,)1US5 GE>55,
Risalede yeri: Mektubat sh: 98

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/258; Müstedrek-ül Hakim 3/120 (bizzat
Hazret-i .Aişe'den nakil ve Zehebi de sıhhatini kabul etmiş); Cem'-ül Fevaid
2/719; El-Musannef - San'ani 2/365 (bunu Elbani bile sahih hadislerden
saymış. Bak: Silsilet-ül Ehadis-i Sabiha hadis no: 475); Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/687; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/410; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe
15/260; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1627

Zabıt şekli: İbn-i Hibban'ın hadisi: (Arabçasını vermeden mealini veriyo
ruz.) Hazret-i Aişe Cemcl Vak'ası öncesinde geceleyin Beni-Amir'in suları
yanından geçerken, köpek seslerini duydu. Sordu, "Burası hangi sudur?"
"Hav'eb suyudur" dediler. Bunu duyan Hazret-i Aişe, "Hemen dönmeliyim''
dedi. Fakat beraberindekiler: "Yarın müs1ümanlar seni görünce belki gelir, se
ninle müsalaha eder" dediler. Lakin yine de Hnzret-i Aişe (R.A.): "Ben hemen
dönmeliyim, çünki ResuJu1lah1tan bizzat işittim, diyordu:
53J US Uf US, II [8Tu (as Yani: "Keyke bilseydim, han-, .,
"ginize Hav'eb Sularının köpekleri havlayacak."

236/25- «Hazret-i Ali'ye (R.A.): "Senin sakalını senin başının kanıyla
slattıracak bir adam"ı ihbar etmiştir. Hazref-i Ali o adamı tanırmış. O da, Ab
durrahman bin Mülcem-ul Harici'dir.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 98

Me'hazler: (Hazret-i Ali'nin (R.A.) kendi katilı cılan Abdurrahman bin Mül
cem-ul Harici'yi daha önceden tanımış olması ve Kader-i İlahi'ye boyun egıp
beklemesi hususu do, vereceğimiz nynı ıne'huzlcrin ıçt•risindt• mcvcuddur.)
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l\Iüstedrek-ül Hakim 3/113 ve 141, Zehebi sıhhatini ikrar etmiş; Sahih-u
Cami-üs Sagir Elbani hadis no: 2586; Mecma-uz Zevaid 9/138; Müsned-ı Ah
med 1/102, 103, 148 ve 156, 4/262; Müsned-i TayalisI hadis no: 157; Tabakat-ı
İbn-i Sa'd 3/34-35; El-Feth-ül Kebir 1/473, Taberani ve Hak:im'den nakil; Tarih
ili Hülefa - Suyuti sh: 173; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/685; Mu'cem-üt Ta
berani, El-Kebir 1/173; Feth-ül Bari - İbn-i Hacer 1/210; El-Hasais-ül Kübra
2/420

Zabıt şekli: Müstedrek'in hadisi: "Ebu Sinan Ed-Deuli der ki: "Ben Hazret
i Ali'nin bir hastalığında onu ziyaret ettim, dedim: ''Ya Emir El-Mü1minin! Bizi
korkuttun." O dedi ki: "Fakat ben şimdi korkmuyorum, çünki Resulullah'tan
işittim ki dedi:

8G53 -42iJUL- CysL.> 3 Ey L»U,a 3
, ,,. .,,,. ""'

Yani: Resulullah (A.S.M.) bana hitaben: "Sen şu şu yerlerinden birer darbe
yiyeceksin ve -iki şakağını işaret ederek- buradan kanlar akacak, hatta
sakalını boyayıncaya kadar .. bunu yapan kimse ise, insanların en şakisidir,
Scmud Kavmi'nden Salih (A.S.)ın devesini hakaret için boğazlayan kimse gibi
şakilerin şak.isidir."

***
237/26- «Haricilerin içinde "Züssedye" denilen bir adamı garib bir ııişanla

alamet olarak haber vermiştir ki; o adam, Haricilerin maktulleri içerısinde bu
lunmuş. Hazret-i Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 98-99

Me'bazler: Sahih-i Buharı 3/243, 9/22; Snhih-i Müslim 2/744 ve 745; Feyz
ul Kadir - Menavi 1/59 ve 74; Şerh-us Sunne - Begavi 1/234, 10/226; El-Feth
ul Kebir 1/383, İbn-i Hanbel, Müslim ve İbn-i Macc'dcn nakil, Cem'-ul Fevaid
2/721-722 (Züsseyde nişanlı adamı tarif); Delail-ün Nübuvve - Beyhaki 6/426;
Eş-Şeria - Acurrl sh: 24 vo 32; Müsned-ül Bezzar hadis no: 900

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: HIaricilori tarif ettikten sonra;

++ o,saµ {ip u'a)Iu,il, y0J av>ar.31,"TL
«WJ,oy y ,s3 » {z'k. "3utb vu"IJ .yut3,u, J»
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Meali: "Onların nlameti, siynh bır adam, pazularındun bırısı kadın memesı
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yahutta bıdaası gibi olacak ... Bunlar insanların en hayırlı bir fırkasına karşı
isyan edecekler." Ebu Said der ki: "Ben şehadet ederim, bizzat bu badisi Resu
lullah'tan işittim. Yine şahidlik yaparım ki, Hazret-i AJi bunlarla harbederken
ben de beraberdim. Sonra Peygamber'in işaret ettiği şahsın getirilmesini em
retti, getirildi. Ben bizzat gözümle Peygamber'in vasfettiği şekilde aynen
müşahede ettim."

***
238/27- «Ümm-ü Seleme'nin ve daha diğerlerin riuayet-i sahiha ile haber

vermiş ki: Hazret-i Hüseyin (R.A.) Tıff, yani Kerbela'da katledilecektir.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 99 (Beşinci Nükte)

Me'hazler: Müsned-i Ahmed 1/85, 3/242 ve 256, 6/294; Cem'-ül Fevaid
2/533; Mişkat-ül Masabih hadis rio: 6072; Mecma-uz Zevaid 9/187 ve 188, Hey
sem'i ve Müsned-i Ahrned'in muhakkiki de bu hadis için sahihtir demişler; Sa
hih-i Cami-üs Sagir hadis no: 211; Fczail-üs Sahabe - !bn-i Hanbel hadis no:
1991; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/499-450; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/702; Nur-ul Ebsar sh: 139; EJ-Feth-ül Kebir 1/55; Delail-ün Nübüvve - Bey
haki 6/468; El-Feth-ür Rabbani Şerh-ül Müsned-i Ahmed hadis no: 1357;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 3/2827; Müsned-ül Bezzar hadis no: 184; Delfill
ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/553

Zabıt şekli: Müsned-i Ahmed'in birinci hadisi, Hazrct-i Ali'den rivayet: Ben
bir gün Resulullah'ın (A.S.M.) huzuruna girdim. Baktım, gözleri yaşlı ...
Dedim: "Ya Reı:ıulallah! Sizi üzen ve kızdıran bir kimse mi oldu?" "Hiayır!" dedi.
"Amma niçin gözleriniz yaşlı?" dedim. Dedi ki: "Şimdi Cebrail yanımdan kalktı,
buna dedi kj: Hüseyin, Fırnt kcnarındu katledilecektir."

.ı: * *
239/28- «Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Al-i Beytim benden sonra

u±3,s ~yal yani, katle ve belaya ve nefye maruz kalacaklardır»

Risalede yeri: Mckt.ubut sh: 99

Me'hazler: En-Nihaye Ev-il Melalim - İbn-i Kesır 1/28; Muhtasar-ı Sünen
i İbn-i Mnce 2/368, hadis no: 4088; Mustedrek-u! Hakim 4/482; Şerh-udş Şifa -
Aliyy-ul Kari 1/685; keza, El-Hufuci 3/181; Zehair-ul Ukba sh. 17; Ramuz-ül
Ehµdis sh. 135, Kenz-ul Ummnl 14/267, El-IIasais-ul Kubra 3/25; Musned-udş
Suşı hadis no 351

• .1 1, • • • • 2Zabıt şekli: İbn 1 Mnce'nin hadisı sysXl uy al ,tslc. dal Ul

.. (uJ>, lvi', .>k,,.S,, u
R N K t\ı\ynı1klıırı F 32
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Meali: "Biz Ehl-i Beyt'e Allah-u Teala ahireti dünyaya tercih ederek seçti.
Benim Ehl-i Beytim, benden sonra belaya, şiddete ve nefye maruz kalacaklar."

***
240/29- «Resul-i Ekrem (A.S.M.J Hazret-i Altnin hilafetini arzu etmiş, fakat

gaibden O'na bildirilmiş ki; murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp,
murad-ı ilahiye tabi' olmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 99

Me'hazler: Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 64; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti
2/195; Raınuz-ül Ehadis sh: 293

zabıt şekli: (8») 35 GI SI,6 3Ga 31 21IGJ[E U
e

Meali: "Ya Ali! Ben Allah'tan istedim ki, seni hilafette tekaddüm ettirsin.
Fakat Cenab-ı Allah bunu murad etmedi. En evvel Ebu Bekir olacak diye bil
dirdi."

***
241/30- «Hazret-i Ali'nin mümaşaatsız, pervasız, zahidane, kahramana.ne.

müstağniydne tavrı.. ve Hazret-i Ali'nin takib ettiği adalet-i hakikiye ue azimet
i şer'iyye ile beraber, zahidane, müstağniyane, muktesidane mesleği ... »

Risalede yeri: Mektubat sh: 99
Me'haz: (Yani: Hazret-i Ali'nin fıtratı ve mesleği, Üstad'ın tavsif ettiği

şekilde olduğu hakkında bir nümune:) Hazret-i Talha ve Zübeyr'in
(Radıyallahu Anhüma) Hazret-i Ali'ye hilafet için biat ettikten sonra, Aıem-i
lslam'ın idare ve siyaseti noktasında düşünceleri birbirine muvafık gelmemiş.
Bunun neticesi olarak "Ali bizimle istişare etmiyor" demeleri üzerine, Hazret-i
Ali (R.A.) şöyle cevab vermiş:

G 5,33 ,"k1,1,143,24,,5342, 1313 y>le3is u .AG
.,. , ,.,. , , , , .,, ,,,.

KS3U 0,,U u g>:U,A.UU!JUS 43LUE ,G".,
J0>&1,83 18s6 t.e8 U$I1U, 43$6 4

, .osll3 \es4s,±.8 48g {s5s es,J> g, , us.U·.+9)3 d\ 4 Ussa"I ı.!.U 33U5,~I ..,.o I ı:r> Le_,5'~ ~ ~ 1

il"8 ,at ta oyi, (ve.e dlJ,,+·b U tsl, U{»,
3 ye «l, Us ",l 2ss .iye• ı:r> J.ıts at,ts
+1u+8-34, l.ıfa. JJ 1 .i> 1 .~ 1.a ~ W-.,-:-il

.~I fltl, L...+JI J Mo'haz: Nehc-ül Belaga sh: 322
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Meali (Hazret-i İmam-ı Ali'nin sözleri): Benim vallahi hilafette ve velayette
lyani hükumette) gözüm ve isteğim yoktu. Lakin sizler beni ona davet ettiniz
ve bana yüklediniz. Vakta ki hilafet bana yüklendi, ben Allah'ın Kitabı olan
Kur'an'a baktım ve bizim için koyduğu kanun ve hükümlerine nazar ettim ve
O'na uydum. Sonra Peygamber'in (A.S.M.) Sünnetine dikkat ettim, ona iktida
ettim. İşte, bu durumda benim size müracaat etmeme ve görüşlerinize
başvurmama ihtiyaç duymadım. Hem Kur'an ve hadis'den hiçbir hüküm
yoktur ki, ona karşı cahil o1up da, size ve müslüman kardaşlarınuza istişareye
mecbur olayım... ilh."

***
242/31- «Peygamber'in (A.S.M.) haber verdiği gibi, sonra inkişaf eden yetmiş

üç fırka efkarı ... »

Risalede yeri: Mektubat sh: 99

Me'hazler: Hadis me'hazleriylc beraber 266 no.lu bölümde verildiği için
tekrarlanmadı.

***
243/32- «Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Ali'ye: "Ben Kur'an'ın tenzili için

lıarbettim, seıı de te'uili için harbedeceksin."»
Risalede yeri: Mektubat sh: 99
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 2/352, Zehebi de hadisi sahih görmüş;

Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/66 Nehrivan Hadisesi ... ; Sahih-i İbn-i Hibbnn
9/46; Müsned-i Ahmed 3/83; Müsned-ül Firdevs 1/46; Kcnz-ül Umma! hadis no:
32968; Ceın'-ül Fcvaid 1/844; Tarih-ül Hülefa - Suyuii sh: 173; Mccma-uz Ze
vaid 6/244, 9/133-134; Mcnakıb-ı Ali Beyt-ir Resul sh: 197; Tirmizi hadis no:
3715, 5/635, El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 7/2666, Ebu Said-i Hudri'c.lcn ri-
vayet. .

Zabıt şekli: UIJ,,H-i t, U .JU (e) sy\ıv a'o
s • • ° {ckhi;la ,as» U,s JUes ,».U.i oy uevppil.ug

• ' • • ~ I • • ,- JJ ' ' . ,_ •l. .•b: "U "s ,as Uky \dyo ı.i.liere y. (ye el>u-

le Ulu us "la u» JbJ [bu,, ~U 34o6s ... us,
,, . .
35, Y JUs le) 5 s \) ,5al w,3y Us,tzl .ay3

Aynı bu mannda bır rivayette de, Rib'i bın Hiraş'dan gelen bir hadiste 1se,
hadısenin Hudeybiye'de de vaki' olmuş oldugunu kaydeder.
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Meali: Ehi Said-i Hudri'den rivayet: Demiş, biz oturmuş, Resulullah'ın gel
mesini bekliyorduk. Hanımlarından birisinin evinden çıkıp geldi. Biz de ayağa
kalkbk. Bu sırada ayakkabısından birisinin bağı koptu. Hazret-i Ali onu tamir
için geride kaldı. Resulullah (A.S.M.) yürüdü. Biz de beraber yürüdük. Sonra
kalktı, Hazret-i Ali'ye bakıyordu. Biz de beraber kalktık. Sonra dedi ki: "Sizin
içinizden birisi Kur'anın te'vili için harbedecektir. Nasılki ben onun tenzili için
harbettim." Biz bunun kim olacağını bekleyip duruyorduk. İçimizde Ebu Bekir
ve Ömer de vardı. Biz onlara doğru bakarken, dedi ki: "Hayır, bunlar değil,
amma ayakkabıyı diken olacaktır." Ebu Said-i Hudri der: "Biz Ali'ye geldik,
onu kutladık. Ali ise sanki bu haberi evvelce duymuş gibi, fazla bir sürur izhar
etmedi.

* s* s*

244/33- Aktab-ı Erbaa kimlerdir?

Risalede yeri: Mektubat sh: 100 (Beşinci Nükte)
Me'hazler: Nur-ul Ebsar sh: 255; El-Kalaid-ül Cevahir Fi Menakıb-ı Es

Seyyid Abdülkadir sh: 83
Zabıt şekli: Aktab-ı Erbaa, me'haz olarak verdiğimiz kitaplarda: 1- Seyyid

Abdülkadir-i Geylani, 2- Seyyid Ahmed Er-Rufai, 3- Seyyid Ahmed El-Bedevi,
4- Seyyid İbrahim Ed-Desuki.

Bu zatlar çok makbul ve muteber kitablarda A.ktab-ı Erbaa olarak kayde
dildikleri gibi, beyn-el evliya da meşhurdurlar.

***

245/34- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, Ashabına haber uermiş ki: "Sız umum
duşmanlarınıza galebe edeceksiniz, Hem Feth-i Mekke, hem Feth-i Hayber, hem
Feth-i Şam, hem Feth-i Irak, hem Feth-ı İran, hem Feth-i Beyt-ül Makdis'e mu
vaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri oları lran ue Rum
Padtşahlarının hazınelerini beyninizde taksim edeceksinız."

Risalede yeri: Mektubat sh: 101
Me'hazler: (Not. Bu nakil ve rivayetlerde; Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) ayrı

ayrı zamanlardaki ve ayrı ayrı memleketlerin fetihleri hususunda irad etmış
olduğu bir kaç hadis-i şerifin ihbarları vardır Biz de o tarzda me'hazlerıni be
raber kaydedeceğiz )

Sahıh-i İbn-i Hibban 8/241-243; Şerh-üs Siyer-il Kebır - İmam-ı
Muhammed 1/46, Mışkat-ül Masabıh hadis no. 3747; Şerh-ü Buhari - Aliyy-ul
Kari 1/678-679, Sahih-ı Buhari 4/253; Sahıh-i Müslim 4/2236-2237, El-Feth-ul
Kobır 1/162 ve 452, Eş-Şıfa - Kadı İyaz 1/336; El-Hasaıs-ül Kübra 1/569, 2/100,
402 ve 403
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Zabıt şekli: İbn-i Hibban'ın bir hadisi: Jİ js {»<J :s, o al o
,

6sa' ')4 4Ca» G,a153D (a5 US
*,«

501

Meali: Cabir bin Semure'den rivayet: "Al-i Kisra, yani Fars Padişahlarının
ak sarayları ve hazinelerini müslümanlardan bir grup fethedecek ve
hazinelerini alıp aralarında taksim edeceklerdir."

***
246/35- «Nakl-i sahih-i kat'ı ile çok defa ferman etmiş:

,e 3 5. si3 sa ",- "sE. ve "Ebu Bekir az kalacak, Ömer
e e « « e e

çok kalacak."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 101 (Beşinci Nükte)
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 3/75; Tirmizi hadis no: 3662, 3805; lbn-i

Mace hadis no: 97; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/182; Mişkat-ül Ma
sabih 3/232; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/101; Müsned-ül Firdevs 1/70; Müsned-i
Ahmed 4/126, 127, 5/382; Sünen-ül Kübra - Beyhaki 5/212, 8/153; ?\Ievarid-üz
Zam'an hadis no: 2193; Müşkil-ül Asar - Tahavi 2/83-85; Tarih-ül Bağdad -
Hatib-i Bağdadi 4/337, 7/403 ve 12/20; Hilyet-ül Evliya - Ebu Nuaym 1/109;
Telhis-ül Habir - İbn-i Hacer 4/190; El-Feth-ül Kebir 1/215 ve 460; Ceın'-til
Fevaid 2/498; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/344; Ramuz-ül Ehadis sh: 78
İmam-ı Hakim, Şeyheyn ve İbn-i Ady'den nakil; Ed-Duafa' - Akili 4/95; El
Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/666 ve 797; El-Musanncf - !bn-i Ebi Şeybe
6/350 hadis no: 31942

Zabıt şekli: (Not: Bu hadiste veya rivayette iki mes'ele ve iki husus vardır·
1- Ebubekir ve Ömer'e iktida etme tavsiyesi, 2- Ebubekir'in (R.A.) az,

ômer'in (R.A.) çok kalacağı hususlarıdır Verilen mc'hazlerin içt•risindc iki
mes'ele de bulunmaktadır. Burrıda sadece birinci mcs'elenin bir hadismi veri
yoruz.)

Mustedrek'in hadisi: S ""l sis,,»u Is1.U lak> 35
s e .«

-fs \si..5,U. gu 16 .>,
Meali: Hazrct-i Huzcyfo'nin rivayeti: Rcsul-i Ekrem (A.S M.) ferman bu

yurmuş: Benden sonra Ebubekir ve Ömcr'c iktida ediniz ve Ammar'ın hidaye
tıylc dogru yolu seçiniz ve İbn-iı Ümmi Abd'in ahd ve va'd ve sudukalına
sarılınız." (İmam-ı Zehebi de hadisi sahih görmuştur.)

***
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247/36- «Hem ferman etmiş ki: U,Uy Us,Us, cs,Es [SI yJ U.,3
,,,,, .,. .,, ,, .,

G; uij 6yaUH..3.
Risalede yeri: Mektubat sh: 102 (Beşinci Nükte)

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2215 ve 8/171, hadis no: 2189 (ayn ayrı iki ta
rikle); Sahih-i İbn-i Hibban 8/252, 9/180; Müstedrek-ül Hakim 4/445 ve 449;
Şerh-üs Sünne - Begavi 14/351; Müsned-ül Firdevs 2/291 (aynen Üstad'ın
yazmış olduğu lafızla); El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 5/278; Tuhfet-ül Ah
vezi 6/398, 400 hadis no: 2267 lmam-ı Tirmizi bu hadis için "Hasenün" demiş.
Yine Tirmizi hadis no: 2177 ve 2230; İbn-i Mace hadis na: 3952, 2/1304; Ebu
D,.vud 2/452; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı 1/681; Cem'-ül Fevaid 2/467; Kenz-ül
Ummal 11/366; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/537

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi: &JI{),, JU5 :Jl (e) vko°
z.136 G63 G8,U 853(51 u81{ e-8?

.Gi ulu yL,

Meali: İbn-i Sevban (R.A.) demiştir ki: Resulullah ferman etti: "Cenab-ı
Hak yeryüzünü bana gösterdi. Ben onun şark ve garb taraflarını bir anda
müşahede ettim. Hem gördüm ki benim ümmetimin mülkü, yeryü2ünden bana
gösterilen kısmı kadar olacak."

***
248/37- «Nakl-i sahih-i kat'i ile Gaza-i Bedir'deıı evvel ferman etmiş:
S533S38,> U» 154,a> Gs z3 b,a> G» .euca G»

s:» •
Ve demiş: "Ben kendi elimle Übeyy lbn-i Halefi öldüreceğim."»
Risalede yeri: Mektubat sh: 102

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2203; Şerh-üs Sünne 13/385; Müstedrek-ül
Hakim 2/327; Cem'-ül Fevaid 1/87; Mişkat-ül Masabih 3/161 hadis no: 5938 ve
5871; Müsned-i Ahmed 1/390; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/343; Zad-ul Maad - İbn-ül
Cevzi 3/174; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/207, Aliyy-ül Kari 1/698; Cem'-ül Fevaid
2/90; Uyün-ul Eser - İbn-ü Seyyid-in Nas sh: 243; El-Hasais-ül Kübra 1/491 ve
496; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/258; Keza Delail-ün Nübüvve - Ebu
Nuaym 2/483

Zabıt şekli: <Not: Resul-i Ekrem (A.S.M.) hem Ümeyye bin Halef, hem de
Übcy_y bın Halef için -ayrı ayrı sahih rivayetlerle- beddua ettiğini ve onları öl
düıcrcğıni .. amma Ümcyye bin Halef için sadece öldüreceğini, Übeyy bin Halef
için ise, bizzat kendi eliyle katledeceğini söylemiştir. Nitekim, Bedir Harbi'ndt•
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Ümeyye bin Halef, Peygamber'in Sahabeleri tarafından, bir rivayette Bilal-i
abeşi tarafından öldürüldü. Uhud Harbi'nde de, Übeyy bin Halef, bizzat Re
sul-i Ekrem'in (A.S.M.) eliyle ona atılan bir harbenin onun boynuna değmesiyle
öldü.

Dikkat edilirse, HzBediüzzaman ihbar-ı bil-gayb hadiseleri bölümünde,
Bedir Harbi'nden (bir gün) evvel, tI y,a» (» ,as- {a> U»Jeya» O»
diyor ve Ümeyye'nin Bedir Harbi'nde gebereceğini ihbar ediyor. Ertesi gün
ihbar-ı Nebevi (A.S.M.) aynen tahakkuk ediyor. Fakat Üstad Hazretleri bu
hadisi kaydederken, onun altında da, ayrı bir rivayet olan Übeyy bin Halef
hadisesini rivayet eden hadisi de kaydediyor. Amma Bedir Harbi'nde, Übeyy
bin Halefin de geberdiğini kaydetmiyor. Bunun için, ilk nazarda, sanki her
ikisinin de Bedir Harbi'nde öldükleri anlaşılır gibi olur. Amma dikkatle
bakılırsa, ihbar-ı bil-gayb bölümünün o kısmında, müşriklerin gebermeleri ha
disesi makam itibariyle birbiriyle münasebettar olduğundan öyle yazılmış. Bu
nunla beraber bazı siyer kitapları Ümeyye yerine Übeyy diye yazanlar da
olmuştur. Hatta Buhari'nin 2/69 ve 138 ve keza 5/57 ve 94 hadislerine de dik
kat edilebilse, bir başka ihtimal ve imkan hususuna da bir işaret var gibidir.
Lakin umum sahih siyer ve hadis kitapları ise, üstte kaydettiğimiz tarzda zap-
tetmişlerdir.)

Sahih-i Müslim'in hadisi: JyJ ya> U"2 {0 «JIU31:(e) 5o
ese e

' 383 .20630G . ItGu:{I (a Ss {,a 0» O,a .'U
e

·el-(t)AI3'8y3333(131 u '3JU
Meali: Hazret-i Ömer (R.A.) rivayet etmiş ki, Resulullah (A.S.M.) Bedir

Harbi'nden bir gün evvel, kimlerin, yani müşriklerden hangisinin nerelerde
gebereceklerini bize gösteriyordu ve dedi: "Şurası yann filanın mezarı olacak
inşaallah..." Hazret-i Ömer (R.A.) diyor: "Resul-i Ekrem'i hak ile Peygamber
olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki; O'nun gösterdiği yerler ve işaret ettiği
şekilde gebermeler, hiçbirisi hududunu geçmeden aynı noktalarda vuku'
buldu."

***
249/38- «Hem -nakl-i sahih-i kat'i ile- bir ay uzak mesafede Şam etrafında,

Mute nam mevkideki gazve-i meşhurede muharebe eden Sahabelerini görür gibi
ferman etmiş:
-A 35 611[9 .6 16, (3 6x3 ,»U 53 2CIXI

, , ,

.+,,'O2 611,3
deyip birer birer hadisatı ashabına haber vermiş. İki-üç hafta sonra, Ya'la Ibn-i
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Münebbih, meydan-ı harbden geldi; daha söylemeden, Muhbir-i Sadık (A.S.M.)
harbin tafsilatını beyan etti. Ya'la kasem etti: "Dediğin gibi aynen öyle oldu.".

Risalede yeri: Mektubat sh: 102 (Beşinci Nillete)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 2/93, 5/182; Şerh-üs Siyer-il Kebir - İmam-ı
Muhammed 2/685; Mustedrek-ül Hakim 3/298 " 4JI ., C ti U31 "3 "

; , ;

var; yine Müstedrek 3/47 ve 71 "Halid bin Velid demiş ki: "O gün benim elimde
dokuz tane kılınç kırıldı11 Şerh-üs Sünne 3/11 ve 11/4 ve 14/26; Cem'-ül Fevaid
1/137; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5787 ve 6248; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/210;
Kenz-ül Ummal 11/367; Sahih-i Cami-üs Sagir - Elbani 1/122; Zad-ul Maad -
İbn-ül Cevzi 3/385; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 1/1459, 1460, 1461 ve 1463,
5/4655; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/529

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: «JI),, JU :J (b,) Ulu-il3°

36 ,,6 1G,{34a01UC2 G61[3 ,C,»U S3 2(1061 :t.e-g?,. ,,,,. ,. .,,.

9 iaiIe,"I16 613 G6JI,',"P
e 5 « e e e e ,,,,. *

Buhari'nin ikinci hadisinde: ay[. Ut. 2C1 1s1 [- latalar da
, , ,

vardır.

Meali: Bunun meali, Hazret-i Üstad'ın kaydettiğine yakın olduğundan
aynca meal verilmedi.

***
250/39- «Hem -nakl-i sahih-i kat'ı ile- ferman etmiş:

135339 17181 0> 36 6,,'2 &U' [,ss (3t0 3,38 444 1353M184
67 3172 5,83,3 6,'%2 6U [,83(3156, .133KI (5 .

Risalede yeri: Mektubat sh: 102 (Beşinci Nükte); Lem'alar sh: 35, 37;
Sikke-i Tasdik sb: 136, 137; Şualar sh: 421 ve 431

Me'hazler: (Not: Bu bölümde iki ayrı ayn hadisler vardır.)

Sahib-i İbn-i Hibban 8/227, 9/48; Şerh-üs Sünne 14/74, 75; Mişkat-ül Masa
bih hadis no: 5281 ve 2/699; Mecma-uz Zevaid 5/189; El-Feth-ül Kebir 2/106;
Müsned-i Ahmed 4/72 ve 273, 5/44, 50, 220 ve 404; Ebu Davud Sünnet 8; Tir
mizi Fiten 48; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 23/10; Eş-Şifa - Kadı İyaz
1/340; Müsned-i Tayalisf hadis no: 438 ve 2592; Cem'-ül Fevaid 1/833; Mu'cem-
ut Taberani EI-Kebir 1/13, 136, 367 "L,, 5" I, YI Ii» {("; EI-Hasais-ul
Kübra 2/421; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 3/1237 ve 7/2704 ve 271 l ·,
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Müstedrek-ül Haklın 3/145; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/333, 339 ve 341;
Müsned-ül Firdevs 1/35 ve 2/207; Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 1/140; Sahih-i
Cami-üs Sagir hadis no: 3336 ve hakeza hadisin her iki rivayet tarafı da
sahihin sahihidir.

Zabıt şekli: İbn-i Hibban'ın hadisi (birinci şık için): :JU (ey3) as p°

3' zir... , •.'<.s')'-
•• • Uu 03 e it. 033 5n as»Ul i,e {p ·o.g " soc*.»

Meali: Hazret-i Sefine (R.A.) demiş ki, ben Resulullah'ın (A.S.M.) şöyle
dediğini duydum: "Hilafet benden sonra otuz sene olacak .. ondan sonra da,
padişahlık şekline dönecektir.. . "

***
251/40- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile ferman etmiş:
11328436 U.. 4J31L7.5 111(GC0116 333 341(eC ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 103
Me'hazler: (Not: Bu rivayet şeklinde de iki kısım hadisler vardır: 1- Haz

ret-i Osman'ın halife olacağının ihbarı, 2 Onun mazlumen Kur'an okurken
katledileceği.)

Müstedrek-ül Hakim 3/100 ile 103; Mişkat-ül Masabih 3/238, hadis no:
6068; Cem'-ül Fevaid 1/844 iki ayrı ayrı hadis ve 2/555; Tarih-ül Hulefa - Su
yuti sh: 152; Nur-ul Ebsar sh: 84; Fezail-üs Sahabe 1/501 hadis no: 817; Eş
Şifa' 1/338 ve 339; Mecma-uz Zevaid 5/188; El-Hasais-ül Kübra 2/437; Şerh-üş
Şifa - Aliyy-ül Kar'.i 1/668; Müsned-ül Firdevs 5/313, 315; Müsned-i Ahmed
6/75 ve 114; Tirmizi hadis no: 2706; İbn-i Mace hadis no: 112; Mu'cem-üt
Taberani El-Kebir 5/5061; Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 3/409

Zabıt şekli: Birinci kısım hadislerden; 3IJ{U U'a_.5 UU.aIE 21IS,N
., ., , -

• • *ki 1: [I" ,"3asli3 3 «slb+ o3abu.k
> «'

1kinci kısım hadislerden: .. .s5)1 5,," Is ESI, (JEzz {4* U-
Bu her iki hadis rivayeti de Müstedrek-ül Hakim'in hadisleridir.
Mealleri: 1- "Ey Osman! Cenab-ı Hak sana bir gömlek giydirecek. Şayet

münafıklar onu senden çıkarmasını isteseler de, sen çıkarma!."

2- "Ya Osman! Sen Kur'an'dan Bakara Surcsi'ndon okurken katlcdilccek
sin."

***
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252/41- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile; hacamat edip, kanını Abdullah bin
Zübeyr teberrüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş:
yĞ3l {• 8 [,, o» UU ,» Ve Hazret-i Abdullah'ın Haccac-1 Zalim

s

tarafından şehid edilmesi ...

Risalede yeri: Mektubat sh: 103
Me'hazler: Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 212; Mecma-uz Zevaid 8/270; El

Metalib-ül Aliye 4/21; Eş-Şifa - Kadı Iyaz 1/339; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/687, EI-Kamila Fidduafa' 2/497

Zabıt şekli: Bu hadise ve hadis için Heysemi demiş:
aa 3•3 «lal3l US ,"e gev al! Jle,[lJl»» 3D!bilki•by,

Yani: "Bu hadisi Taberani ve Bezzar muhtasaran rivayet etmişler. Bezzar'ın
senedindeki kişiler, sahih hadis ricalidir. Ancak Hüneyd bin El-Kasım'dan
başka, ki o da mutemeddir."

Hadisenin cereyan şekli: Resul-i Ekrem (A.S.M.) kendine hacamat yaptırdı.
Kanını Abdullah bin Zübeyr'e vererek: "Bunu kimsenin görmediği bir yere
göm!" demiş. Hazret-i Abdullah ise, o kanı aldı, gitti ve tenha bir yerde içti.
Döndüğünde, Resul-i Ekrem (A.S.M.) O'na sordu: "Kanı ne yaptın?" O da: "En
gizli bir yere gömdüm ve oraya bıraktım" demiş. Bunun üzerine Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam: "Yoksa sen onu içtin mi?" diye sormuş. Hazret-i Ab
dullah (R.A.) "Evet" demiş. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (A.S.M.) Abdullah
bin Zübeyr'e hitaben: ,Ul { 8d [,y, &U» "UU " diye ferman etmiş. Yani

«+

"Veyl olsun o insanlara ki senin elinden çekecekleri olacak. Sana da veyi olsun
ki, senin de insanlardan çekeceğin olacak."

Amma Abdullah bin Zübeyr (R.A.) Haccac-ı Zalim'in Mekke üzerine büyük
ordusuyla giderek, çok büyük müsademelerden sonra şehid edilmesi hadisesi
ise, tevatür derecesinde meşhurdur. Bütün İslam tarihlerinde yazılıdır.

***
253/42- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile Emeviye Devleti'nin zuhurunu ue on

ların padişahlarının çoğu zalim olacağını ve içlerinde Yezid ve Velid bulu-
nacağını.. ve Hazret-i Muaviye ümmetin başına geçeceğini.. vepl {sL fl
fermanıyla, rıfk ve adaleti tavsiye etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 103

Me'hazler: (Not: Bu bölümde de iki üç çeşit hadisler vardır. Emeviye Dev
letinin zuhuru ... meliklerinin çoğu zalim ve facir olacakları... Yezid ve Velid
gibi facirlerin olacağı .. Ve Muaviye'nin bu devletin buşı olacağı ... İşte bütün
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bunların me'hazleri beraber verilmiştir.)

Şerh-üs Sünne - Begavi 3/422; Cem'-ül Cevami' - Suyuti 1/978; El-Musan
nef - İbn-i Ebi Şeybe 11/148; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/446, 485, 496 ve
505; El-Metalib-ül Aliye hadis no: 4085, 4528, 4529 ve 5031; Cem'-ül Fevaid
1/844; Mişkat-ül Masabih hadis no: 3715; Eş-Şifa 16338; Şerh-üş Şifa - Aliyy
ül Kari 1/683-684; keza Hafaci 1/179; Mecma-uz Zevaid 5/186; El-Esrar-ül
Merfua' - Aliyy-ül Kari sh: 390 ve 434; Müsned-ül Firdevs 5/394; Tarih-ül Hü
lefa - Suyuti sb: 195; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 19/850

zabıt şekli: ,2UI35U [11.1,{I4,63 G [,$1 CKL {Ia,,LI U
« «

0 •o • e o • o • «3 o S, • j ee si3l l,l p* el ol k3l l gibi lafızlarla gelmiştir.
•

Meali: "Ey Muaviye! Şayet melikliğe geçersen, onu güzel bir tarzda yap ve
yürüt!" Başka bir rivayette: ''Ya Muaviye! Sana bir iş, bir valilik gelirse,
Allah'a karşı takvayı elden bırakma!" gibi. ..

***
254/43- «Emeviye'den sonra. ""SI, S,J1 0U(U "UJIL cs,

, , ., , ,

ı)l: Lo ~~1 deyip, Deulet-i Abbasiye'nin zuhurunu ue uzun müddet de
vam edeceğini haber vermiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 103
Me'hazler: Eş-Şifa 1/338; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/684; Tarih-ül Hü

lefa - Suyuti sh: 16-18; Mecma-uz Zevaid 5/186; Kenz-ül Ummal 14/261-267 ve
271; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/513; En-Nihaye - İbn-i Kesir 1/10 ve ha
keza bütün siyer ve tarih küapları. ..

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'nın hadislerinden:

'o4 U5 "Ü Sur 6GG {la Tarih-at Halefe'nm

bir hadisi ise:

3UC31,}.636, 3C'111 3C11 G,,-400 O550 73
re

u-e Rey\ue!84+jPI wtalanyla...

Hazret-i Üstad ise, Şifa-i Şerif sahibi Kadı İyaz gibi, bu babdaki hadisleri
birleştirerek iktibas ve hadis-i bil-mana ile kaydetmişlerdir.

Meali: "Beni Abbas'ın siyah olun bayrakları yakında zuhur edecektir Ta
Şam'da konaklaruncayn kadar gelecekler."

***
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255/44- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile ferman etmiş: Gss\ s" y• •"U J,
5 e e

deyip, Cengiz ve Hülaga'nun dehşetli fitnelerini ve Arab Devlet-i Abbasiyesini
mahvedeceklerini haber vermiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 104

Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/241 ve 9/60; Sahih-i Müslim 4/2207 ve 2208,
hadis no: 2880; Sahih-i İbn-i Hibban 1/272, 8/294 iki kanalla; Müstedrek-ül
Hakim 1/108, 4/439 ve 483; Eş-Şifa 1/337; Şerh-üs Sünne 14/397 Cem'-ül Fe
vaid 1/233, 2/710; El-Musannef - San'ani 2/395; Müsned-ül Firdevs 4/395 iki
hadis; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/154; El-Feth-ül Kebir 3/305; Kenz-ül
Ummal 1/308; Mu'cem-üt Taberan.i El-Kebir 23/1005

Zabıt şekli: (Not: Hadis-i şeriflerin metinlerinde elbette ki "Cengiz ve Hü
lagü" isimleri yoktur. Amma hadislerin hadiseleri anlatış şekillerinden ve ta
riflerinden rahatlıkla o dehşetli fitne sahibleri onlar olduğu anlaşılmaktadır ki,
İslam aleminin bilhassa Arablann gördükleri zulüm, katı ve ihanet, hiçbir za
man Cengiz ve Hülagü fitnesi kadar olmadığını İslam tarihleri yazmaktadır.
Elbette en ufak hadiselere bile hadislerinde işaret eden Şeriat sahibi, onlardan
çok ehemmiyetle bahsedecektir.)

Zeyneb ve Ümm-ü Habibe'den rivayeten:

48s1 as " 3 •ad , I SI 21 S ... Bütün me'hazlerde az değişik
« g e e

lafızlarla aşağı yukarı bu metin gibidir.

Meali: Zeyneb ve Ümm-ü Habibe, Hz.Peygamber'den nakletmişler ki:
"Resulullah bir gün uykudan uyandığında şöyle demiştir: "Lailaheillallah!
Yaklaşmakta olan bir şerden Arablara veyl olsun!"

***
256/45- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, Sa'd bin Ebi Vakkas (R.A.) gayet ağır hasta

iken, O'na ferman etnş:{s\ O,a , {G51 &U gFa U8U.s 3L,
Risalede yeri: Mektubat sh: 104 (Beşinci Nükte)
Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/4; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 2/699; keza Ha

faci 3/209; Hilyet-ül Evliya 1/94; El-Hasais-ül Kübra 3/68; Riyaz-üs Salihin sh:
14; El-Feth-ül Kebir 1/431 ve daha geniş me'hazler için Miftah-u Künüz-is
Sünne sh: 236

Zabıt şekli: El-Fcth-ül Kebir'dcki hadis:

3,sVt'a,,{45104 güUUs 810La
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Şeyheyn, İbn-i Hanbel, Ebu Davud ve Tirmizi'den nakil...

Meali: Resul-i Ekrem Sa'd bin Ehi Vakkas'o demiş: "Ola ki sen daha çok
yaşayasın. Ta ki, bir kısım milletler senden menfaat görüp, diğer bazıları da
senden zarar göreler ... "

257/46- «Nakl-i sahih-i lıat'i ile, imana gelen Habeş Meliki olan Necaşf, Hic
ret'in yedinci senesinde vefat ettiği gün, Ashabına haber vermiş. Hatta cenaze
namazını kılmış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 104

Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/109, 111 ve 5/65; Sahih-i Müslim 2/656; Sahih
i İbn-i Hibban 5/40 üç ayrı ayrı tarikle; Ccrn'-ül Fevaid V354 Kütüb-ü Sitte'nin
her altı kitabından da nakil; El-Feth-ül Kebir V288; Müşkil-ül Asar - Tahavi
Vl08; El-Hasais-ül Kübra 2/372; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/700; Delıiil-un
Nübüvve - Beyhald 1/410; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 2/2346, 23-17, 2348 ve
2350 ayrı ayrı tariklerle ...

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: «Jl ),.,, Uv :le3) s9 ulu
ssy La- 1 0Gs .3 U>U 3»" t,sJI ,>U»,ta4-et

t = e

Aynı hadisin başka bir tarikindc:
U314U 53Fa'UJu U> kue& U5IS

,,, .,. "' ~

Meali: Hazret-i Ebu Hüreyre (R.A.) demiş kı: "Habeş Melıkı vefat ettiğı
günde, Resulullah bize haber verdi ve sonra da onun cenazt:> namazını kılmuk
üzere, bizlt•ri musallada ı:;af tutturdu ve dürt tckbır alarak cenaze namazını
kıldırdı."

***
258/47- «Nakl-i sahih ıle, Cihar-t Yar-ı Güzin ıle beraber Uhud veya Hıra

Dağı'nın başında iken, dağ titredi, zelzcleLendt. Daf:a (ermaıı ettı la
»4, 3o,"; oUf.ut3,
. .

Risalede yeri: Mcktubat sh: 104
Mc'hazler: Sahih-i Buhuri fi/142; Sahih-i Müslim 4/1880; lbn-i Ilıbbnn <J/7,

ıs, 32, 69 ve 642 (bir kaç tarıkle hem Uhud'da, hem de Hiru'du hüdıe vuku'
bulduğ'unu kaydederler); MüRtcdrck-ül Hükım 3/4f>0-4Gl (ıki yolla nakledılmıs,
İmam-ı Zehebi de sıhhatini kabul etmiş); Şerh-üs Sünne Begavi 14/106, 107,
El-Feth-ül Kebir l/40 Vl' 183, Müsned-ı Ahmed 1/187, 188 ve 189, 3/112 ve 147,
5/331, Cem'-uil Fevaid 2/476, 494 ve 512 (ondört tarıkle ayrı ayrı hudisler),
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Mişkat-ül Masabih 3/249, hadis no: 6108 ve 1074; Nevadir-ül Usul Hfilcim-i
Tirmizi sh: 64; Nesai El-İhbas 4; Müsned-ül Humeydi 3/147; Mu'cem-üt Tabe
rani El-Evsat 1/894; Tirmizi hadis no: 3758; Ebu Davud 2/515; İbn-i Mace Mu
kaddeme 1/32; Müsned-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 1630; De
lail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/43; El-Müntehab - Abd bin Humeyd sh: 410;
Müsned-üş Şaşi hadis no: 193-214; Müsned Halife bin Hayyat sh: 14

Zabıt şekli: (Not: Verdiğimiz me'hazlerde Uhud, Hira ve aynca da Sebir
Dağları geçmektedir. Bazan "Şehid" hazan da "Şehidan'' lafızlanyladır.)

Buhart'ain hadisi: ( 4 '-1u"" FQUIa USU Igİ[SIu -y uz usr
a

Meali: "Ey Uhud (yahut ey Hira) sakin ol! Zira senin üstünde bir peygam
ber, bir sıddık ve iki şehid vardır."

***
259/48- «Nakl-i sahih-i kat't ile Hazret-i Fatıma'ya (R.A) ferman etmiş ki:

"•G,'3LAJ1U1eJL,, , ,,,,. .,,,,.

Risalede yeri: Mektubat sh: 105 (Altıncı Nükte)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/248, 5/26; Sahih-i Müslim 4/1904 hadis no:
2450; Müsned-i Ahmed 6/77, 240 ve 283; Tirmizi Menakıb; Tefsir-ü Ruh-u.1 Be
yan - Burusevi 3/255; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 7/164; Ed-Dürr-ül Mensur
- Suyuti 6/407; El-Feth-ül Kebir 1/386; Eş-Şifa 1/340; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ill
Kari 1/69

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: " Ğlu "*,5JI (E1 si
,. , , ,,. ;

Meali: Resul-ü Ekrem (A.S.M.), Hazret-i Fatıma'ya; kendisinin çok hasta
bulunduğu bir zamanda onun ağladığını görünce demiş: "Sen, Ehl-i Beytimden
en evvel bana iltihak edeceksin, kavuşacaksın."

***
260/49- «Hem Ebu Zerr'e (R.A.) ferman etmiş:
,,, ., . , , , ,., .., .,. . ., , .,, ,., . , , . ., .,

y ysi3 3 is3 V p @r deyip, Medine'den nefyedilip, yal-, ,

nız hayat geçirip, yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 105

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/234; Müstedrek-ül Hakim 3/345; Eş-Şifa
- Kadı İyaz 1/343; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/700; El-Feth-ül Kebir 2/246·

epEJ-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 5/8-9; El-Metalib-ül Aliye 4/16, 19, 41; El-
İsabe - İbn-i Hacer 4/64; Mecma-uz Zevaid 9/332; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti
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2/464; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/401; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi
3/528

Zabıt şekli: İbn-i Kesir'in kitabından: "İbn-i Mes'ud (R.A.) Ebu Zerr'in
(R.A.) cenazesini gördüğü zaman demiş:

,,±33153U5,553,fa,53 GU,2 V-eg4033»
Meali: "Yani Resulullah ne kadar doğru söyledi: Allah Eba Zerr'e rahmet

eylesin, tek başına yürüyecek, tek başına ölecek ve tek başına da yaşa
yacaktır."

Ruh-ul Beyan Tefsirinde ise şöyle geçer: "Bir gazada Ebu Zerr-i Gıffarı'nin
geceleyin devesi yürüyemez olur. O da eşyasını omuzuna alarak yürüye yürüye
Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) ulaşır. Resul-i Ekrem (A.S.M.) onun karaltısını

« ee • J

görünce 1~ ½I ,;_;5 yani "Ebu Zerr obnalı." Sahabeler dediler: "Evet bu odur ya
$

Resulallah!" Bunun üzerine Peygamber (A.S.1\1.) ferman etti:

Yani: "Allah Ebu Zerr'e merhamet eylesin, tek başıyla yürüyecek, yalnız
olarak vefat edecek ve tek başına ba's olunacaktır."

***
261/50- «Hem, Enes bin Malik'in halası olan Ümm-ü Haram ',ıı hanesinde

uykudan kalkınış tebessüm edip fermaıı etmiş:
SI F oy86 "91 " 338 SA EU üam-u Haram niyas etmis:

'"Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım.'' Ferman etmiş: "Beraber
olacaksın ... " Kırh sene sonra, zevci oları Ubbade lbıı-i Samit'iıı refakatıyla
Kıbrıs'ın fethine gitmiş, Kıbrıs'ta L1efat etmiş.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 105

Me'hazler: Snhih-i l\'lüslim 3/1518 üç tarikle ve 5/49; Sahih-i İbn-i Hibban
9/160; Müstedrck-ül Hakim 4/556; EI-Feth-ül Kebir 1/175, 2/128 (aynen Üs
tad'ın metniyle Ebu Davud'dan nakil); yine EI-Fcth-ül Kebir 3/260 (Ümm-u
Harom'ın Kıbrıs'n gidip orada vefat ettiği hakkında); Muvatta'- İbn-i Malik
kitab:2l hadis no: 39; Müsned-i Ahmed 3/264, 6/361, 423 ve 435; Sünen-i Da
remi kitab:16 bnb:28; Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 155; El-Hasais-ül Kübra
2/408; Şcrh-tiş Şifn - Aliyy-ül Kari 1/696; İbn-i Mace Fiten/9, Delail-ün Nu
büvve - Beyhaki 6/450; Feth-ül Bari - İbn-i Hacer 6/350, 358 ve 416; Delaıl-un
Nübüvve - Ebu Nuoym 2/55; Tirmizi hadis nu: 1645; Mu'cem-ut Taberani El
Kebir 25/316 ve dalın bir çok me'hazlar için bak. l\lıftnh-u Künuz-is Sünnc sh:
134
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Zabıt şekli: (Not: Ümm-ü Haram Binti Milhan (Radıyallahu Anha) Resu
lullah'ın (A.S.M.) süt halalarından olduğu için, çok defalar serbestçe onun
evine gider, yemeğini yer ve orada yatarlardı.)

Yine birgün Ümm-ü Haram'ın evine gitmiş, yaptığı yemeğini yemiş ve
uzanmış. Uyandığında tebessüm eylemiş, süt halası olan Ümm-ü Haram bu
tebessümün sebebini sormuş ... Resulullah (A.S.M.) hadiste kaydedilmiş olan
müjdeyi ona söylemiş. O da niyaz etmiş ki: "Dua et, ben de onlardan olayını ...
ilh." Peygamber (A.S.M.) orada yine yatmış, rü'yasında aynı durumu tekraren
görmüş. Uyandığında yine tebessüm eylemiş, Ümm-ü Haram yine sebebini
sormuş. Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman buyurmuş: "Az önceki durumu tekrar
gördüm." Ümm-ü Haram yine niyaz etmiş ... Resul-i Ekrem (A.S.M.) "Sen on
ların ilklerinden olacaksın" diye müjdelemiş.

Muaviye (R.A.) zamanında Kıbrıs Fethine kocasıyla beraber gitmek üzere
gemiye binmiş gitmişler. Kıbrıs'a gemiden çıkarken, atına binmiş, atı
şahlanmış ve yere düşmüş, şehid olmuştur.)

Sahih-i Müslim'in hadisi şöyle:

,-J oy633138 3,82 "AV, U,3 U.,L
*«"

Bu hadis, Sahih-i Buhari'de de vardır.

Meali: "Rü'yada bana ümmetimden bir kavim, bir taife gösterildi ki;
denizin sırtına padişahların tahtlarına oturmuşçasına binerek yollarına devam
ediyorlardı."

***
262/51- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile ferman etmiş ki:
}, , S, • o s ,o •

-°5 qli "aai p° @o Yani: Sakif kabilesinden biri, dava-i nübüvvet
$

edecek.. ve biri, hunhar zalim zuhur edecek.. ve yüzbin adam öldüren Haccac-u
Zalim...»

Risalede yeri: Mektubat sh: 105

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1972; Müstedrek-ül Hakim 3/453, 4/254; El
Feth-ül Kebir 1/401, 2/275; Cem'-ül Fevaid 2/725; Mişkat-ül Masabih 2/212,
215 ve hadis no: 5985, 5994; Müsned-ül Humeydi 1/246; Cami-ül Usül - İbn-i
Esir 10/99, hadis no: 7567 (Haccac-ı Zalim'in boş yere öldürdüğü müslüman
larıo sayısı yüzyirmibin olduğu); EJ-Keşkt11 - Bahaeddin El-Amili 2/400; El
Hasais-ül Kübra 2/471; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/689; Delail-ün Nübüvve
- Beyhaki 6/478, 480 ve 485; En-Nihaye - lbn-i Kesir 1/10; Mu'cem-üt
Taberani EI-Kebir 24/214-282 on tarikle ...
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Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hatss: (",5, G(1s , i,a ",> 3h
«$ e
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Hadis ve rivayetin her iki tarafı da sahihin sahihidir.

Meali: Hazret-i Üstad, mealini verdiği için ayrıca birşey yazmaya gerek
duyulmadı.

***
263/52- «Hem nakl-i sahih-i kat'ı ile
_, ·- ',.•-, -· - _, _, -· -·, ,; 1,·1,· 'j ,_.,_s*zulvi3 V\3l«ii.. al@it.demiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 105

Me'hazler: :t-.1üstedrek-ül Hakim 4/422 Abdullah bin Bişr El-Ganevi'den,
İmam-ı Zehebi de sıhhatini tasdik etmiş; Müsned-i Ahmed 4/235; Tarih-üs Sa
gir - Buhari hadis no: 139; Telhis-ül Habir - İbn-i Hacer 1/91 (Hatib-i
Bağdadi'den nakil); Tarih-i İbn-i Asakir 16/223; Müsned-ül Firdevs 5/481; Zü
her-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/423; El-Feth-ül Kebir 3/10; Mecma-uz Zevaid
6/218; Elyazma Tarih-i İbn-i Hayseme 2/10, 101; El-Mu'cem İbn-i Kani' k.15/2;
Kenz-ül Ummal 14/219; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 2/1216 (ve hakeza hadis,
sahihin sahihi olduğu halde, yine de, Elbani Efendi onu zaif saymış.)

Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi:

3SJLGS[A3J17.3 6,1,,91,38 8431 3K8SU
* « °

(Not: Hadis ravisi, sahabi-i celil Abdullah bin Bişr El-Gancvi (R.A.) demiş:
l\1esleme bin Abdülmelik El-Emevt, bu hadis için beni çağırdı. Hadisi sordu.
Ben de aynen anlattım. Bunun üzerine Kostanteniye'nin (İstanbul) Fethi için
sefer hazırlığına başladı ve ordu sefere çıktı.. ")

Meali: "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fethedecek kumandan ne gu
zel bir kumandan ve onun ordusu ne güzel bir ordudur."

***
264/53- «Nakl-i sahih-i kat'i ule ferman etmiş ki:

8 .U]}Ot,4 u GbU U,3 3uy 3a3»
Risalede yeri: Mektubat sh: 105

Me'bazler: Sahih-ı Buharı, 6/188; S::ıhih-i İbn-i Ilibban 9/127 ve 207 (uç
tarikle); Şerh-üs Sunne 14/199-200; Musned-ül Firdevs 3/360 ve 4/367, Tef'sır-ı
Taberi 26/42; Tarih-i Bağdad - Hatib-i Bağdadi 10/313, El-Feth-ul Kebir 2/44-
45 (bir kaç tarik ve kaynaktan nakili, Mişkat-ul Musubıh hadis no: 6203 ve
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6244; El-Lü'lü' Ve-l Mercan 3/183, hadis no: 1650; Müşkil-ül Asar - Tahavi
3/93-94; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/697; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
10/10970; EI-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1357

Zabıt şekli: (Not: Hadislerde {3I 3U "J ibaresi olduğu gibi, 3UYI 3U 'J
"lafzı da vardır.)

Buhari'nin hadisi:.S {• {J6 21U Cet {Gvl 31 ',J :(e») •»! =
, .,. ; ,, ,

Hazret-i Ebu Hüreyre (R.A.) demiş: "Resul-i Ekrem (A.S.M.) bu hadisi, Sel
man-ı Farisi'nin içimizde bulunduğu bir sırada söyledi."

Meali: "Eğer din, (yahud iman) Süreyya Yıldızı'nda da bulunmuş olsaydı,
Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp getirebileceklerdir."

***

265/54- «Hem ferman etmiş ki: Ule»,SI 3USSss Jt »
« e

Risalede yeri: Mektubat sh: 106 (Altıncı Nükte)
Me'hazler: (Not: Dikkat edilirse, bu hadis için Hazret-i Üstad sair hadisler

gibi; "Nakl-i sahih-i kat'ı ile" ifadesini kullanmamış. Yani senedi itibariyle
za'fıyetine işaret etmek istemiş. Bununla beraber bu hadis bir kaç yol ile nak
ledilmiştir. O zaifler birbirine dayanarak kuvvet veriyorlar. Bu hadis seneden
zaif olduğu halde, ilmi kanaat ile sıhhatine hükmedilıniştir.)

El-Feth-ül Kebir 1/243; El-Hasais-ül Kübra 2/53-54, Tayalisi ve Beyhaki'den
nakil; Ramuz-ül Ehadis sh: 186, İbn-i Hacer ve Beyhaki'den nakil; Keşf-ül
Hafa - Acluni 2/53, 54, Acluni, bu hadis için İbn-i Hacer ve Beyhaki'den
za'fiyetini rivayet etmekle beraber; zaif olan ayrı ayrı yol ve rivayetler
birbirine eklense, kuvvetleneceğini söylemiştir.

Zabıt şekli: Keşf-ül Hafa'daki bir-iki metin şöyledir:

1- Aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği lafızla...

2..C1e [8,5SGU SG US3 U 5 5, ,. ,

Mealli: "Kureyş'in alimi, yerin tabakalanru ilimle dolduracak."
İmam-ı Ahmed bin Hanbel demiştir: "O alim, İmam-ı Şafir'dir."

***
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266/55- «Nakl-i sahih-i kat'i ile ferman etmiş ki: uy.-y Usol oin
*

+RE,<f el uO6 c450> G3 su( 70128,3»
e *
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Risalede yeri: Mektubat sh: 106
Me'hazler: Ebu Davud Sünnet:l, 4/198; Tirmizi İman/18; İbn-i Mace Fi

ten/17; Müsned-i Ahmed 2/332, 3/120 ve 148; Cem'-ül Fevaid 1/31; Mişkat-ül
Masabih hadis no: 172; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 24/6; Eş-Şifa - Kadı
İyaz 1/337; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/679; El-Feth-ül Kebir 1/206; El-Ha
sais-ül Kübra 3/16; En-Nihaye - İbn-i Kesir 1/18 ve 19; Eş-Şeria - Acürri sh:
15; Yine Tirmizi 5/25; Ed-Duafa'-ul Kebir -Akili 2/26; İbn-i Mace sh: 1321

Zabıt şekli: İbn-i Mace'nin hadisi: Issi9 s.i sili,
" e

Ü3,43 3US 48J3 T6,3 13,5 894.3 8S3 F
•• s

Meali: "Benim nefsim kabza-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki; be
nim ümmetim yetmişüç fırkaya ayrılacaktır. Bunların içinde birisi Cennet'te,
yetmişik.isi ise Cehennem'ded.ir."

***
267/56- «Hem ferman etmiş ki:L'\ sis ""» İzJ1... Kaderiye Taifesini ve

... ..., ...

çok fırkalara inkısam eden Rafizileri haber vermiş.»
(Not: Hazret-i Üstad bu hadis veya kısım için yine "Nakl-i sahih-i kafi" iba

resini kullanmamış. Senedi üzerindeki tartışmaları bildiği için, işaret koy
muştur. Hem Kaderiye, hem de Rafıziye taifeleri hakkındaki bütün rivayet ve
hadisleri tek bir mes'ele halinde kaydetmiştir.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 106
Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 1/85, Zehebi sıhhatine hükmetmiş; Ebu

Davud Sünnet 5; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/305; Eş-Şeria - Acürri sh: 190;
El-Feth-ül Kebir 3/23; İbn-i Mace Mukaddeme, bab:10; Müsned-i Ahmed 2/86
ve 125, 5/406; Cem'-ül Fevaid 1/335; Mişkat-ül Masabih 3/305, hadis no: 107;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/694; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/545; Müs
ned-ül Firdevs 3/237; Feyz-ül Kadir hadis no: 6180; El-Kamil Fid-Duafa' - lbn-i
Ady 3/1068, 6/2318, 7/2539

Zabıt şekli: El-Feth-ül Kebir'in İbn-i Hanbel ve Ebu Davud'dan naklettiği
hadis:

Rafizileri ihbar eden hadislerin mc'hazlori ise, 269. numaradadır.
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Meali: Herbir ümmetin mecusileri olduğu gibi, bu ümmetin mecusileri ise,
onlardır ki; "Kader yoktur» derler.

***
268/57- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, lmam-ı Ali'ye (R.A.) demiş: «sende Hazret-i

lsa gibi iki kısım insan heldkete gider. Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı
adauetten. u,,

Risalede yeri: Mektubat sh: 106

Me'hazler: Zevaid-ül Müsned - Abdullah bin Ahmed bin Hanbel 1/160; Fe
zail-üs Sahabe - Ahmed bin Hanbel 2/565, hadis no: 952; Mişkat-ül Masabih
3/246, hadis no: 6903; Nur-ul Ebsar sh: 89; Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 173;
Müstedrek-ül Hakim 3/123; El-Hasais-ül Kübra 3/118; Mecma-uz Zevaid 9/133;
Zehair-ül Ukba sh: 92-93; Müsned-ül Firdevs 5/119; El-Mecruhin - İbn-i Hib
ban 2/122; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali, Tahkik-i Subhi Salih sh: 31

Zabıt şekli: Hadis ve rivayet sahihin sahihi olduğu, İmam-ı Ali'nin bizzat,- - , . - J ı: , " , - • - J • , J, , - • , , r - -şu ifadesiyle sabittir: .J>!l _,c I>ol «si b,i•c-u .le3ele
*

·51L>JOI.»U515as',
eso

Meali: "Bende iki sınıf insanlar hela.kete gidecektir. Bunlardan birisi: l\ı!üf
ritane muhabbet edenlerdir ki, o muhabbet haksızlığa doğru onu götürür. Bir
sınıfı da: İfrat derecede bana karşı buğz ve adavet edenlerdir ki, o buğz, onları
hadd-i meşru'dan aşırıp haksızlığa götürecektir."

***
269/58. «i_ "as[,I {1 {J, i [yJ ifrat-: muhabbet ite Rafetter.. ve bir

,, ,,

kısmı senin adauetiııden çok ileri gidecekler; onlar da Hauaric'dir ue Emeutleriıı
müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki; onlara "Nasibe" denilir.»

Risalede yeri: Mektubat sb: 106
Me'hazler: Müsned-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed ŞAkir 2/137; El-Feth-ür

Rabbani Şerh-i Müsned 24/20-21; Mecma-uz Zevaid 10/22; El-Hasais-ül Kübra
3/19, Beyhaki'den nakil; Müsned-ül Firdevs 5/316; Kenz-ül Ummal hadis no:
3636, İbn-i Neccar'dan nakil.

Zabıt şekli: Müsned-i Ahmed'deki hadis: Jl :(ue) Jb "luud+ on
,0.50 3'82 ,143(13,1$7,3 3U'9ISIU Sah <ae-e)4,A,

, . -- - , ,. - , . r , +•. ..• , CI ı . ' ı .-&l p3b>y 4as,)epes oxtz der as\ol sj3l.y
"*

Meali: Hazret-i Ali (R.A.) demiş ki: Rcsul-i Ekrem (A.S.M.) dedi:
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"Ahirzamanda bir kavim çıkacak, onlara Rafiziler denilir ki, İslam'ın hudu
dundan çıkarlar." Bu hadisi aynı zamanda Buharı dahi Tarih-i Kebir'inde şöyle
nakletmiştir: "Bir kavim çıkacak ve onlara Rafiza denilir ki, dinin hududundan
çıkarlar."

***
270/59- «Nakl-i sahih-i kat'i ile ferman etmiş: "y»G, 1 ULLII .-" El

e4>E ;SAw,U40 +3J6U-,6be»

Risalede yeri: Mektubat sh: 107
Me'bazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/253; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 2/52;

Şerh-üs Sünne - Begavi 14/395; Mecma-uz Zevaid 10/232 ve 237, Heysemi bu
hadis için "Senedi sahihdir" demiş; El-Feth-ül Kebir 1/156, Tirmizi'den nakil;
Cami-ül Usal - İbn-i Esir 10/40, hadis no: 7503; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed
Şakir hadis no: 2262; Eş-Şifa 1/237; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/680; Ramuz
ül Ehadis sh: 68; En-Nihaye - İbn-i Kesir 1/22; Delail-ün Nübüvve - Ebu
Nuaym 2/539; El-Hasais-ül Kübra 2/411; Tirmizi hadis no: 2262; Mu'cem-üt
Taberani El-Evsat 1/132; Ahbar-u Isbahan - Ebu Nuaym 1/308; Ed-Duufa'-ul
Kebir -Akili 4/162; El-Kamil - İbn-i Ady 6/335

Zabıt şekli: İbn-ül Mübarek'in hadisi:

·•,I'3C13263 (CALI U'AI,ASI33 G
64" 6,>IS ,"{J636101

Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerinde manası verildiği için, başka bir şey
yazmaya gerek duymadık.

***
271/60- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile ferman etmiş:

" '<u ul "s Sa, 1hinci gün bir mu'cize-i Nebeviye olarak.
Hayber Kal'asının kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fethe
muvaffak olduktan sonra, kapıyı yere atmış ... Sekiz kuvvetli adam o kapıyı
yerden kaldıramamış... Bir rivayette, kırk adam kaldıramamış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 107
Me'hazler: (Not: Bu kısımda iki çeşit hadis rivayetleri vardır: 1- Hayber

Kal'asının Hz. Ali ile fethedileceği hakkında ... 2- Hayber Kal'ası kapısını Hz.
Ali onu kalkan gibi istimal etmesi ve fetihten sonra onu yere bıraktığında;
sekiz adam, başka rivayetlerde kırk adam onu yerden kaldıramadıkları.)
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Biz bu her iki kısım hadislerin me'hazlarını müşterek olarak vereceğiz:

Birinci kısım hadisler, sahihin sahihi olduğu halde, ikinci kısım hadisler
ise, hasen kısmından sayılmıştır.

Birinci kısım hadisler: Sahih-i Buhari 4/57, 5/171; Sahih-i Müslim 3/1441,
4/1871 ve 1872; Sahih-i İbn-i Hibban 9/43-44, iki rivayet ve hadisler; Müsted
rek-ül Hakim 3/109; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/111; Müsned-i Ahmed 4/52;
Cem'-ül Fevaid 1/517; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/205

İkinci kısım hadisler: EI-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 4/189-190; Uyün
ul Eser - İbn-ü Seyyid-in Nas 2/135; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/312, ayrı
ayn üç yolla; Siret-ü İbn-i Hişşam 3/290; Tarih-ül Hülefa sh: 164; İs'af-1 Ragi
bin sh: 164; Ed-Dürr-ül Mensur sh: 188 ve geniş izah için Keşf-ül Hafa 1/365 ve
aynca bu kitabın 357. kısmına da bak ...

Zabıt şekli: İki türlü zabıt şekli de olacaktır:

1- Sahih-i Buharr'nin hadisi: Fetih'ten bir gün evvel, Sehl bin Sa'd'ın riva
yetiyle:

·EU,a1333,82 ,385 .±8>1453 401,45
31 .3, 884 38 1e 8306 ,43183,4IK, $,303

, , , ,

{2 +813 U6313 4513G3a3 4,,8
0

Meali: Sehl bin Sa'd, Resulullah'tan naklederek demiş ki: Resulullah dedi:
"Ben yarın bayrağı öyle bir kişiye vereceğim ki, Cenab-ı Allah onun eliyle fethi
verecektir. Bunun üzerine birçok kimseler bu şerefe nail olmak için kalktılar,
Resulullah acaba bayrağı kime verecek diye ... Böylece o günü akşam oldu ve
ertesi sabaha kadar hep buna intizar eylediler. Sabahleyin Resulullah dedi ki:
"Ali nerdedir?" Denildi ki: "Gözleri ağrıyor." Emretti: "Çağırın!" diye. Hazret-i
Ali geldi, gözlerine tükrüğünü sürdü, hemen orada şifa buldu, hatta öyle ki
sanki hiç gözleri ağrımıyormuş gibi oldu...

2- Resulullah'ın hizmetkarlarından Ebu Rafi' naklediyor ki: "Biz Ali ile bir
likte Hayber Kal'asına yürüdük. Peygamber (A.S.M.) ona bayrağı vererek yol
lamıştı. Ali (R.A.) kal'aya yaklaştığında, kal'anın sakinleri olan Yahudiler ona
hücum ettiler. O da onlarla harbetmeye başladı. Ali Yahudilerden bir kişiye bir
darbe vurdu, o darbenin te'sirinden Ali'nin kalkanı elinden yere düştü. O da
hemen kal'a kapısına yapışarak onu kopardı ve kalkan gibi kullonmaya
başladı. Cenab-ı Hak kal'anın fethini müyesser edinceye kadar o kapı Ali'nin
elinde kaldı. Sonra onu yere bıraktı. .. Ben içlerinde olmak üzere, sekiz kişi
kapıya yapıştık, yerinden döndüremedik."

İkinci bir rivayette, yani Hazret-i Cabir'in rivayetinde: "Kırk kişi kapıyı ye-
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rinden kaldıramamış." Yine başka bir rivayette: "Yetmiş kişi kaldıramamış"
diye nakledilmiş.

"(Not: Bu ikinci kısım rivayetlerin bazılarının senedlerinde za'fiyet varsa da,
mühim değil. Çünki hadis usulü kaidelerinden birisi budur ki: Bir çok zaifler
yanyana gelseler kuvvetlenirler. Nitekim bu mes'elede imam-ı Suyuti ve Keşf
ül Hafa sahibi Achini gibi çok muhaddisler, bu görüşü paylaşmışlardır.)

k sj: s[

272/61- «Hem ferman etmiş ki:5I s>> 3ti [JzSfaÜı,si 5
Risalede yeri: Mektubat sh: 107

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/22214; Sahih-i İbn-i Hibban 8/259; Şerh-üs
Sünne - Begavi 10/229, 15/38; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/218; Mecma-uz
Zevaid 8/224; Müsned-ül Humeydi 4/749, hadis no: 110; Eş-Şifa - Kadı lyaz
1/344; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/704; Ramuz-ül Ehadis sb: 476 Buhari,
Müslim, İbn-i Mende, Ebu Davud ve Nesai'den nakil; Müsned-ül Bezzar hadis
no: 1031; En-Nihaye - İbn-i Kesir 1/36 ve hakeza sahihin sahihi ...

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi:

EV [5 f2Un,,s5 .Geg) 4I,3 J0 (>») i»o

Meali: Ebu Hüreyre'den, Resulullah ferman etmiş ki: "Kıyamet kopmaya
caktır, ta ki müslümanlardan iki ordu, yahud iki büyük cemaat birbiriyle har
betmeyinceye kadar ... O harb büyük bir harb olacnk, halbuki her iki tarafın
davası da bir olacaktır."

***
273/62- «Hem ferman etmiş ki: İl_aUI fiaI {[ai (U- SI Hazret-i

«ve

Ammar (R.A.) Sıffin'de şehid düştü. Hazret-i Ali (R.A.) onu; Muaviye'nin
taraftarlarının bagi olduklarına hüccet gösterdi. Muaviye te'vil etti, Amr bin
As: "Bagi yalııız onun katilleridir, umumumuz değildir" dedi.»

(Bu hadis mütevatirdir. Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh:
126)

Risalede yeri: Mektubat sh: 108
Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/122; İbn-i Hibban 8/260, 9/105; Müstedrek-ül

Hakim 2/155, 3/191, 386 ve 397; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/154; EI-Feth-ül
Kebir 2/9 ve 35; Cem'-ül Fevaid 2/537, 538 ve 539; Mecma-uz Zovaid 4/304 ve
2/720; Kenz-ül Ummal 11/367; Tirmizi hadis no: 800; Delail-ün Nübüvve -
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Beyhaki 6/407; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/494; Mu'cem-üt Taberani El-Ke
bir 1954, 23/852-884, 19/382 ve 9332 ve 4/3720, 4030

Zabıt şekli: Sahih-i Buhari'nin hadisi: "Mescid-i Nebevi Medine'de
yapılmaya başlandığında, Ebu Said der ki: "Bizler birer kerpiç taşıyorduk.
Fakat Ammar ikişer taşıyordu. Resul-i Ekrem (A.S.M.) onu gördü, üzerindeki
toprağı silkti ve dedi:
.,UJ1JC,1» "J,32O .z2UtLtSU> g3
_""

Muaviye'nin te'vil etmesi rivayeti ise, Müstedrek-ül Hakim'in üstteki yerle
rinden okunabilir.

Meali: Bunun meali açık olduğu için, yani hadisin metninden "Bagi bir
grup, Ammar'ı katledecektir." ifadesi anlaşıldığından ayrıca bir meal
yazılmadı.

***
274/63- «Hem ferman etmiş hi:US ".a ,6> Uck3 S [58z1 {1»

Risalede yeri: Mektubat sh: 108

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/140; Sahih-i Müslim 4/2218 ve 2238; Mecma
uz Zevaid 8/72 ve 73; Müsned-ül Firdevs 5/101; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer
4/210; Kenz-ül Ummal hadis no: 13134; El-Hasais-ül Kübra 2/480-483, on iki
çeşid rivayetlerle; Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 117-119; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/668; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/386

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: Hazret-i Huzeyfe'den: "Biz Ömer'in yanında
oturmuştuk. Hazret-i Ömer sordu, "Hanginiz fitneler hususunda Resulullah'ın
sözlerini muhafaza ediyor?" Dedim: "Ben .." "Bu mes'elede sen cür'etlisin" dedi.
Dedim: "Adamın ehil, mal, evlad ve komşusunun fitnesine; onun namaz, oruç,
sadaka, emr-i bil-rna'ruf ve nehy-i ani-1 münkeri karşı gelerek, onun kcffareti
olur." Dedi: "Benim istediğim bu değil, denizin dalgalandığı gibi dalgalanacak
olan fitneleri anlatmanı istiyorum." Dedim: "Ya Emir-el Mü'minin! O fitneler
den sana ait birşey yoktur. Çünki seninle onun arasında kapalı bir kapı
vardır." Hazret-i Ömer dedi: "Acaba o kapı kırılacak mı, yoksa bayağı açılacak
m?" Dedim: "Kırılacak..." Dedi: "Öyle ise, artık o daha hiç kapanmayacaktır."

Ve hadisin sonunda Huzeyfe'ye sormuşlar: "Ömer (R.A.) o kapının kendisi
olduğunu biliyor mu idi?.." Demiş: "Evet, bu gündüzün arkasında gece olacağı
gibi kat'ı biliyordu. Çünki O'na ben dosdoğru ve içinde hiç eğrilik ve yanlışlık
olmayan hadisi anlatmıştım."

***
275/64- «Sehl bin Amr, daha imana gelmeden Sahabelere esir olmuş...
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Hazret-ı Ömer (RA.) Resul-i Ekrenı'e demiş ki: "İzin ver, ben bunun dışlerını
çekeceğim. Çünki o, fesahatıyla küffar-ı Kureyşi harbimize teşvık edıyordu.
•s.y • {s s • , • • •

Resul-ı Ekrem (A.S.M.) ferman etmiş ki: ,ss \, \lo ye bl+»"

Risalede yeri: 1\1ektubat sh: 108

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/704; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/344;
yine Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/218; El-İsabe - İbn-i Hacer 2/93-94 hadis no: 2573;
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/367; El-Hasais-ül Kübra 2/458-459 dört tane
ayrı ayrı tarikle ...

Zabıt şekli: 11e'hazlerde aynen Hnzret-i Üstad'ın ifade ettiği gibi kayıdlı
olduğundan tekrarlanmadı.

Meali: Sadece rivayetin içindeki Arabçasının mealidir: Resul-i Ekrem Haz
ret-i Ömer'e ferman etmiş ki: "Ey Ömer! Bir gün gelir, bu öyle bir makama
çıkabilir ki; seni mesrur edecektir."

***

276/65- «Saraka'ya ferman etmiş ki: s,s5,l CU_JI SI 8U 's "
. -

(Not: Hadisteki Süraka, Hicret günü Kureyş müşrikleri tarafından buvük
bir mal ve meblağ va'd edilerek; Resul-i Ekrem'i. öldürmesi için yollanmış ve o
da Pcygamber'i takibe çıkmış olan Süraka bin Malik El-1\ledleci'dir ki, Feth-i
Mekke günü müslüman olmuş, Peygamber'in Sahabeleri arasına katılmıştır.)

Risalede yeri: Mektubat sb: 108
Me'hazler: El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/413-414; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ul

Karı 1/703; El-İsabe Fi-Temyiz-is Sahabe - İbn-i Hacer hadis no: 3115; Cem'-i.ıl
Fevaid 2/466

Zabıt şekli: Süraka İslam diniyle muşerref olduktan. sonra, bir gun Resul-ı
Ek.rem (A.S.M ) onun çok cesim bilek ve pazularına bakmış demiş ki.

s, s . •» o • ,_° f • 1 •
4>U9 «zab'o3 ,5 53\» ? U Yani: "Ben sanki seni,-Kisra'nın iki bileziğini, kuşağını ve tacını giymişsin gıbi görüyorum."

***
277/66- «İran Hazret-i Ömer'in (R.A.J hilafetinde fethedilıp, Kısra mahve

dıldı Onun z[netleri ve şahane bilezikleri Medine'ye geldi. Hazret-ı Ömer (R.A N

onları Süraka'ya giydirdi ve dedi;: Is\, \,4 J s,s "el> siJI U LJ
Risalede yeri: Mcktubat sh. 108
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Me'hazler: Bir üstteki numaradaki me'haz1er aynı bu numaranın da
mc'hazlericlir. Ayrıca me'haz vermeye gerek duymadım. Yalnız bir numune için
Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/344 eserine bakılabilir.

Zabıt şekli: İran fetholup, hazineler ve bilezikler Medine'ye gelince, Haz
ret-i Ömer Süraka'yı çağırtmış ve ona kisranın eşyalarını giydirmiş ve demiş:

!ARAN6"ÜÇU33J\s6 A'UJ
,s. .,. ,,,. ,. h«s« se «

İkinci rivayette ise, onları Süraka'ya taktudıktan sonra:

EL3C Gy 9L ">SIoS UT ,as1U33 demiş.
«1 e e

Yani: "Allah'a hamdolsun ki, Kisra bin Hürmüz'ün ellerindeki bilezikleri
bugün Süraka bin Malik olan Beni-Medlec'in bedevi Arablarından birisine giy
dirdi." İkinci rivayetin hadisinde ise: ''Allah'a şükrolsun bu ikisini (bilezikleri}
Kisra İbn-i Hürmüz'ün ellerinden çıkardı ve şimdi onları A'rabi olan Süraka'ya
giydirdi.''

***
278/67- «Hem ferman etmiş ki: "Ü• s,$0 s,.S 2A3 f31%- , ,

Risalede yeri: Mektuhat sh: 108

Me'hazler: Sahib-i Buharı 4/77 ve 104; Sahih-i Müslim 4/2236-2237 üç ta
rikle; Şerh-üs Sünne 13/308-309; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5418; El-Mu
sannef- San'ani 2/387; Müşkil-ül Asar - Tahavi 1/231; El-Feth-ül Kebir 1/162,
Buhari ve Müslim'dcn nakil; El-Hasais-ül Kübra 2/412-414, altı yolla; Tuhfct
ül Ahvczi 6/462 ve 663; Eş-Şifa 1/337, Kenz-ül Ummal 11/368-370; Cem'-ül Fe
vaid 2/466; El-Bidaye Ven-Nihayc - lbn-i Kesir 4/271; Mu'ccm-üt Tabcrani El
Evsat 2/1850

Zabıt şekli: Sahih-i Muslim'ın bir hadisi: Jl :("e,) sa*lu
,4334 6G,5355Uu' .t.ve.g) a,,
«-Uy3s ya'1 , -b si, Su ,as 53

, -
Meali: Ebu HLireyre'dcn rivayl!t: Resulullah ferman etmiş ki: "Artık Kisra

oldu, ondan sonra Kisra gelmeyecektir ... "
* * *

279/68- Resul-ı Ekrem (A.S.M) Kısra'nın elçisine demiş. "Şımdı Kısra'nın
oğlu Şırveyh Pervtz, Kısra'yı oldürdü." O elçı tahkik etmiş, aynı vakıtte öyle
olmuş, o da Islam olmuş.. Bazı ehadiste, o elçının adı Fırüz'dur.»
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Risalede yeri: Mektubat sh: 109
Me'bazler: Eş-Şifa 1/343; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/211 ve Aliyy-ül Kari

1/700; El-Hasais-ül Kübra 2/412; El-Feth-ül Kebir 1/164, Ebu Nuaym'in Delail
ün Nübüvve'den nakil; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/348 ve 351;
Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 177; Kenz-ül Ummal 8/338, 11/369 ve
12/347; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/390; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i
Kesir 4/268, 272

Zabıt şekli: (Rivayettelti hadise, bir kaç şekilde vürüd etmiştir. Şifa'nın
şarihleri, aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibi o elçinin ismi Firüz olduğunu
yazmışlar. Fakat Beyhaki, İbn-i Kesir'in kaydettikleri şekil ise şöyledir:

"Kisra, Peygamber'in mektubunu yırttıktan sonra, Yemen'deki kendi vezir
ve valisi Bazam adındaki adama bir mektub yazarak: "Şu Hicaz'da zuhur
etmiş ve ben Peygamberim diyen adamın ahvalini anlamak ve neticede onu
yakalayıp bana göndermek üzere iki kahramanını gönder." diye emretmiş.
Yemen valisi Bazaın ise, kendi kahramanı, aynı zamanda katip ve muhasibi
Ebazüveyh ile Hırhıra ismindeki adamı Resulullah'a göndermiş. Medine'ye,
Resulullah'a gelen bu iki şahsın sakallan traş edilmiş. bıyıklan uzun ve
ağızlarına sarkmış olduğundan Peygamber'in nazar-ı istikrahını celbetti.
Bunlar Resulullah'a söyleyeceklerini söylediler. Resul-i Ekrem (A.S.M.) onlara
dedi: "Bugün gidin, yarın gelin. Size o zaman cevab vereyim."

O gece Peygamber'e semadan, yani Cibril-i Emin vasıtasıyla emir geldi ki,
"Kisra'nın oğlu Şirveyh bu gece babasını öldürdü." Sabah olunca, Resul-i Ek
rem (A.S.M.) o iki elçiyi yanına çağırmış, onlara hadiseyi anlatmış ... ilh.

k * sk

280/69- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, Hatıb bin Beltaa'nın, gizli Kureyş'e gön
derdiği mektubu haber vermiş. Hazret-i Ali'yle Mikdad'ı göndermiş: "Filan
mevkide bir şahısta şöyle bir mektub var, alınız, getiriniz " Gittiler, aynı yerde,
aynı mektubu buldular getirdiler... Hatıb'ı celbetti: "Neden yaptın?" demiş. O
da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 109
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/72, 5/184; Sahih-i Müslim hadis no: 2494;

Müstedrek-ül Hakim 3/301; Cem'-ül Fevaid 2/139; Müsned-i Ahmed 1/80; Eş
Şifa - Kadı İyaz 1/342; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/698; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 5/14

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: Ravi İmam-ı Ali'dir. Der k:i: Resulullah
(A.S.M.) beni, Zübeyr'i ve Mikdad bin El-Esved'i çağırdı ve emretti: "Filan yere
gideceksiniz, bir meyve bahçesine rast geldiğinizde, bahçenin içinde devenin
üzerinde bir hevdeç bulursunuz (kadınların içinde oturup seyahat etmelerine
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mahsus devenin sırtında yapılan bir çeşit hol). İçinde oturmuş olan kadında bir
mektub var, onu alın, getirin.

Gittik, aynen öyle bulduk ve getirdik. Resulullah Hatıb bin Beltaa'yı
çağırdı. "Bu nedir ya Hatıb?.. " dedi. O da mazeretini ve bunu ne için yaptığını
samimiyetle beyan ederek ve "Ben bir küfür ve irtidad yolunda veya onlara
yardım için bunu yapmadım." dedikten sonra, Resulullah (A.S.M.) özrünü ka
bul etti. Fakat bu arada Hazret-i Ömer ayağa kalkarak dedi ki: "İzin ver ya
Resulallah, bu münafığın kellesini uçurayım." Peygamber (A.S.M.) dedi: "Ya
Ömer! Biliyor musun, O Bedir Harbi'ne iştirak etmiş bir insandır. Sen Bedir
Harbi'ne iştirak edenler için Cenab-ı Hakk'ın ne dediğini biliyor musun?" Ve
Bedir Harbi'ne iştirak edenlere, Cenab-ı Allah hitaben: "Siz ne yaparsanız
yapınız, ben sizi affetmişim" demiş, diyerek Hazret-i Ömer'i teskin etmiş.

A: s} s*

281/70- «Nakl-i sahih-i kati ile, Utbe bin Ebi Leheb hakkında ferman etmiş
i, s.*3ki: al cl al Utbe'nin akıbet-i feciasını haber vermiş... Sonra Yemen
sa

tarafına giderken bir aslan gelip onu yemiş.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 109
Me'hazler: (399 no.lu bölümde de aynı hadisenin bir başka tarzı için bazı

mehazler verilmiştir. Oraya da müracaat.)
Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/343; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/699; keza Nesim-ür

Riyad - Hafaci 3/139; Kenz-ül Ummal hadis no: 438-439; El-Hasais-ül Kübra -
Suyuti 1/366; Cem'-ül Fevaid 2/64; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/335

Zabıt şekli: Bu mevzudaki rivayetler muhteliftir. Bazı rivayetlerde Ebu
Leheb'in oğlu Leheb hakkında Peygamber beddua etmiş, bazı rivayetlerde de,
yine Ebi Leheb'in oğlu Uteybe hakkında beddua etmiş ... Amma rivayetlerin
ekserisinde Utbe bin Ehi Leheb hakkındadır ki, hadise şöyle olmuştur:

Süre-i Tebbet nazil olduktan sonra, Ebu Leheb, Peygamber'in iki damadı
olan oğullan Utbe ve Uteybe'yi çağırmış ve onlara emretmiş ki: "Her ikiniz de
onun kızlannı boşayacaksınız! Yoksa ben babanız olmayacağım." Anneleri de
aynı şeyi istemiş ... Sonra bu ikisi Peygamber'in kızlarını boşayıp göndermişler.
Sonra da, bu Utbe denilen herif gelmiş, Resulullah'a karşı galiz sözler sar
fetmiş. Bununla da kalmamış, Peygamber'in yakasına yapışmış ve gömleğini
yırtmıştır. Resul-i Ekrem (A.S.M.) demiş: "Ben Allah'tan istiyorum ki ona bir
itini musallat etsin."

Ve hadis veya hadisenin diğer tarafında ise, yine ihtilaf vardır. Kimisi,
"Şam tarafına giderken, geceleyin bir arslan gelmiş, onun kellesini koparmış
ve yemiş." demişler. Kimisi de, "Yemen tarafına giderken hadisenin vuku'
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bulduğunu" kaydetmişlerdir. Amma Şam ile Mekke arasında ne büyük bir or
man ve dağ vardır ki, orada arslan bulunsun.. fakat Yemen tarafında ise
dağlar da var, ormanlar da var, arslanlar da vardır.

***
282/71- «Nakl-i sahih-i kat'ı ile Feth-i Mekke vaktinde Hazret-i Bilal-i

Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Rüesa-i Kureyş'ten Ebu Süfyan, Hat
tab bin Üseyd ve Haris bin Hişşam oturup konuşmuşlar. Hattab dedi: "Pederim
Üseyd bahtiyar idi ki, bu günü görmedi." Haris dedi ki: "Muhammed bu siyah
kargadan başka adam bulamadı mı ki müezzin yapsın." Hazret-i Bilal-ı
Habeşi'yi tezyif etti ... Ebu Süfyan dedi: "Ben korkarım, bir şey demiyeceğim.
Kimse olmasa da, şu Batlıa'rıııı taşları O'ııa haber verecek, o bilecek.. ." Hakika
ten bir parça sonra, Resul-i Ekrem (A.S.M.) onlara rast geldi, harfiyyen
konuştuklarını söyledi. O vakit Hattab ile Haris şehadet getirdiler, milslüman
oldular.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 109
Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/750; keza Hafaci 3/219-220; El

Metalib-ül Aliye hadis no: 4366, hadisin ilk kısmım almıştır. !kinci kısmı ise.
Zad-ül Maad Kitabı 3/409-410'da kayıtlıdır; Siret-ü lbn-i Hişşam 2/413; Delail
ün Nübüvve - Beyhaki 5/75

Zabıt şekli: Me'hazlerde aynen Üstad'ın kaydettiği tarzda olduğu için, tek
rar etmeye gerek görmedik.

***
283/72- «Nakl-i sahih-i kat'ı ile Gazve-i Bedir'de Hazret-i Abbas (R.A.) Sa

habelerin eliııe esir düştüğü vakitte; fidye-i necat istenmiş. O da demiş: "Param
yok!" Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman etmiş ki: "Zevcen Ümm-ü Fadıl
yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın." Hazret-i Abbas tasdık edip;
"İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi." O vakit kemal-i imanı ka
zanıp İslam olmuş.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 109
Me'hazler: Tabakat-ı İbn-i Sa'd 4/Birinci kısım sh: 9; Cem'-ul Fevaid 2/100;

Eş-Şifa 1/343; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/698; keza Nesim-ur Riyad -
Hafaci 3/206-207; Mecma-uz Zevaid 6/85; Delail-ün Nübuvve - Beyhaki 1/516;
Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/476; Mi.ısned-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed
Şakir hadis no: 3310; Feth-ül Bari - İbn-i Hacer 8/321; El-Hasais-ul Kübra
1/516

Zabıt şekli: Mecma-uz Zevaid'deki rivayet, aynen Hazret-ı Ustad'ın kay
dettiği tarzda olup, rivayet İbn-i Abbas'dan gelmiştir Ayrıca bır şey yazmaya
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gerek duymadık.
***
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284/73- «Nakl-i salıih-i kat't ile muzır bir seıhir olan Lebid-i Yahudt, Resul-i
Ekrem'i (A.S.M.) rencide etmek için acib ue mu.zır bir sihir yapmış; bir tarağa
saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış, Resul-i Ekrem (A.S.M.)
Hazret-i Ali'ye ve Sahabelere ferman etmiş: "Gidiniz filan kuyuda bu çeşid sihir
aletlerini bulup getiriniz!." Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 110

Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/148; Sahih-i Müslim 4/1720, hadis no: 2189;
El-Feth-ül Kebir 3/396, İbn-i Hanbel ve Şeyheyn ve İbn-i Mace'den nakil; Cem'
ül Fevaid 2/327; Müsned-ül Humeydi 1/259; El-Hasais-ü] Kübra - Suyuti
2/373; İbn-i Mace hadis no: 3545; Müsned-i Ahmed 4/367, 6/57, 63 ve 97; Şerh
üş Şifa, Aliyy-ül Kari 1/706; Delail-ün Nübüvve- Beyhaki 6/247

Zabıt şekli: Uzun olan Sahih-i Müslim'in bir hadisi: : (~) ~~ ,:,r-
J619I,J U065 i ye.'Gaye 'ta)O3s
jet6 U36 GELE 'AS U, ,'AI(W U314JII±10,'3 345
3o,sif±G UG[ .us(3 US"S Gt+o) AI,, 0sat~ ,1

, , -
"sll,' e ls.l us yleile fa3 a naz.l li ilsl«1N

! ve sil)ge +ril,J ve sil,besiyle_,J+
·"<el3l4,U sa,,b 3 1U (yollu!) v,h Jl 4de/la:

J4 5y gl Jl .53 k«lb ve3 dl ablt»y bt» "+Jl i-y,ilde ·Jl

+tel3Va Wte) I, 1Ul cJl ...3bulus ad
-oydU4"3 Velu {U6, <Ü» kel la U3U6 4UI, a13le U :JU "

Meali: (Bu uzun hadisin hepsinin mealini vermek uzun olacağından, sadece
kısa bir hülasasın1 veriyoruz.)

Hazret-i Aişe naklediyor: Bent-Zürayk Yahudilerinden Lebid bin A'sam, Re
sulullah'a sihir yaptı. .. Hayli rahatsızlandı. Sonra bir gece çok dua etti. Sonra
bana dedi ki: "Ey Aişe! Cenab-ı Hak bana, benim hastalığımın sihir olduğunu
ve bunu Yahudi Lebid'in yaptığtnı bildirdi. Lebid-i Yahudf'nin yaptığı o
sihirleri bir tarağa yaparak, Zi-Ervan kuyusuna bıraktığı anlaşıldı." Hazret-i
Aişe diyor: "Sonra Resulullah kalktı, Sahabelerinin bazılarının yanına geldi ve
mes'eJeyi onlara da bildirdi."

***
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285/74- +Nakl-ı sahih-ı kat'i ile, Ebu Hüreyre ue Huzeyfe (R.A.) gibi mühim
ziıılar bulunduğu bir hey'ette, Resul-i Ekrem ferman etmiş ki:
_.i, "kat ,U s "s41 [,» Ebu Hüreyre der: "O hey'etten, ben bir

.

adamla ıkımiz kaldık. Ben korktum ... Sonra öteki adam, Yenıame Harbi'nde
Museylime tarafından bulunup mürted olarak katledildi."

Risalede yeri: l\1ektubat sh: 110
Me'hazler: Sahih-i 1\1üslim 4/2189, Cehennem'de kafirlerin bir dişinin

Uhud Dağı kadar olacağı hakkındaki hadis-i şerif; Eş-Şifa 1/342; Şerh-üş Şifa -
Alıyy-ül Kari 1/298; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/203; Mecma-uz Zevaid 9/289-
290; Mişkat-ül Masabih 3/103, kafirlerin dişlerinin Cehennem'de dağ kadar

$ «f • » »,olacağı hakkında; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 4/4434 "U:dl ,+ ,i)l •YJ> >l"
, , ., ,

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari'nin kitabındaki hadis ve rivayet:
Taberani'den nakil: "Ebu Hüreyre ve Fırat bin Hassan-ül İcli ve İbn-i Ankavet
El-Yemami'den bazı adam1ar Resulullah'ın yanında oturdukları bir sırada,
ferman etmiş: i {bel yUI ">s1 ,> Birinizin dişi, Cehennem'de

g « e

Uhud Dağı'ndan daha büyük olacaktır." Ve hadisenin devamı, aynen Hazret-i
Üstad'ın kaydettiği gibidir.

***
286/75- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, Umeyr ue Safuan müslüman olmadan euvel

mühim bir mala mukabil Peygamber'in (A.S.M.) katline karar verip; Umeyr ise,
Peygamber'in katlini niyet ederek Medine'ye gelmiş. Resul-i Ekrem (A.S.M.)
Umeyr'i görmüş, yanına çağırdı, dedi: "Safuan ile maceranız budur.'' Eliııi
Umeyr'in göğsüne koydu. Umeyr "Evet!" dedi, müslüman oldu.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 110

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/342 ve 443; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/698; Mecma-uz Zevaid 8/284-286; El-Bidaye Ven-Nihayo - İbn-i Kesir 3/313;
El-Hasais-ül Kübra 1/519

Zabıt şekli: AJiyy-ül Kari'nin Şerh-üş Şifa eserindeki hadis: Umcyr bin
Vehb bin Halef ile, Safvan bin Umcyyc bin Halef, kendi aralarında bazı şartlar
çerçevesinde Peygamber'in katli hususun<la ittifak edip anlaştılar Uıncyr,
mezkur niyetle Medine'ye gelir.. ve Üstad'ın kaydettiği şekilde Resul-i Ek
rem'le karşılaşır. Resul-i Ekrem (A.S.M.) gizli kurduğu plfımnı kendisine
açıkladıktan sonra, muslüman olur ... Sa.fvan ise, Huncyn Harbi'nden sonra
Islamiyeti kabul eder. Bu hadisi Halimi, İbn-i İshak ve Beyhaki ve Tabe
rani'den nakletmiştir.

***
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287/76- «Nakl-i sahih ile Hazret-i Halid'i (RA.) harb için Dümet-ül Cendel
reisi olan Ukeydir'e gönderdiği vakit, ferman etmiş ki: 5)I S"3 {UN

, -
Bakar-ı vahşi avında bulacağını, kavgasız esir edileceğini ihbar etmiş."

Risalede yeri: Mektubat sh: 111

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 4/519, Zehebi de hadisin sahihliğini kabul
etmiş; Tabakat-ı İbn-i Sa'd 2/119 Birinci Kısım; Siret-i İbn-i Hişşam 1/903; El
Vakidi sh: 403; Eş-Şifa 1/344; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı 1/704; El-Bidaye
Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 4/30-31; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/66, 3/389,
5/250; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/526 El-İsabe - İbn-i Hacer 1/132: Si-' ,ret-ü İbn-i İshak 2/526

Zabıt şekli: Mustedrek'in hadisi: J1[Fz U,G a"., us1 3,ss [s5G...

Ebu Nuaym'in hadisi ise: aJI ,u- {Ul ifadesiyledir. Hadise şöyle
, - -vuku' bulmuş:

Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Halid'i (R.A.) Tebük'ten Dümet-ül Cendel'e
gönderdi. Hazret-i Halid oraya vardığı zaman, vakit gece olmuştu. Ukeydir is
mindeki kal'a reisi, kal'anın damında, gece mehtabında ve oradaki hususi
köşkünde otururken; bakar-ı vahşi, yani yabani öküzden birkaç tane gelmiş,
kal'anın kapısını boynuzlarıyla vurarak tıkırdamışlar. Ukeydir'in karısı demiş:
"Baksana, sen hiç böyle acib birşey gördün mü?" "Hayır!" demiş. Sonra Ukeydir
kal'adan inmiş, atına binmiş, beraberinde yakın akrabalarından birkaç kişi de
atlarına binmiş ve çıkmışlar. Tam o sırada Hazret-i Halid onlara rastlamış.
Ukeydir'in kardeşi öldürülmüş, kendisini de yakalayıp Peygamber'e ge
tirmişler.

Dumet-ül Cendel, şimdi de güzel bir beldedir. Medine'ye yaya on günlük
mesafe olduğu gibi, aynı o kadar mesafe de Küfe'den uzaktır. Ve aynı zamanda
o kadar mesafe ile de Şam'dan uzaktır. Bugünkü durumuyla Irak'tan Me
dine'ye giderken "Arar"dan sonra 260 km. uzaklıktadır.

***
288/77. «Nakl-i sahih ile Kureyş, Bent-Haşim aleyhinde yazdıkları ue

Ka'benin sakfına (tavanına) astıkları sahife hakkında ferman etmiş ki: "Kurtlar
yazılarınızı yedi, yalnız sahifedeki Esma-i llahiye'ye ilişmemişler. ,, Sonra sahi
feye bakmışlar aynen öyle olmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 111
Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuayın 1/273 ve 274; El-Hasais-ül

Kübra 1/374, 375 ve 377 bir kaç rivayet tarikıyla; Delail-ün Nübüvve - Bey
haki 2/311; Eş-Şifa 1/345; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/706; keza Hafaci 3/96-
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97; Siret-ü İbn-i Hişşam 1/371; Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1/139; Tarih-i Taberi 2/335;
El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 3/84; Es-Siret-ül Halebiye 1/449; Ed-Dürer
Fi-İhtisar-il Magazi sh: 53; Sübül-ül Hüda Ve-r Reşad 2/502

Zabıt şekli: İmam-ı Beyhaki, Delail-ün Nübüvve eserinde hadiseyi şöyle
nakleder: "Kureyş müşrikleri, müslümanlar üzerinde eza ve cefalarını en
kabili bir şekilde şiddetlendirdikleri bir zamanda; hatta müslümanları toptan
katletmek, hatta Peygamber'i alenen öldürmek kasdıyla toplandılar. Bu
durumu gören Ebu Talib, Beni-Abdulmuttalibi, yani Abdulmuttalib oğullarını
topladı ve onlara emretti ki; Muhammed'i muhafaza ediniz ve Kureyş'in bu
kötü niyetine karşı dikkat ediniz. Abdulmuttalib oğullarından müslumanı
kafiri Ebu Talib'in yanında toplanmışlardı. Kimisi milli hamiyetinden, kimisi
de iman ve itik.adından tesanüd ve birlik akdettiler.

Kureyş müşrikleri bu durumu öğrenince toplandılar ve şu karan aldılar:
Abdulmuttalib ve Haşimoğullarının ne evlerine gidilecek, ne onlarla ahş-veriş
yapılacak ve ne de onlarla konuşulacak. Ta ki Peygamber'i öldürmeleri için
kendilerine teslim edinceye kadar ... Bu kararlarını da bir sahifeye (yani bir
tahta parçası levhasına) yazarak, Ka'benin tavanına astılar. Bu karara bütün
Kureyş müşrikleri ahd ü peyman ile söz verdiler. Üç sene müddetle böylece
Beni-Haşim bir nevi muhasarada kaldı. Çok zorluklarla karşı karşıya kaldılar.
Fakat Ebu Talib kararında azimli kaldı ve yılmadı. Gece-günduz Peygambcr'i
muhafaza etmek için O'nu gözetlettirdi. Üç sene bu hal böylece devam etti.
Üçüncü senenin sonunda; Kureyş'ten Beni-Haşim'in bazı yeğenleri, yani
kızlarından doğmuş çocukları -Beni-Abd-ü Menaf ve Beni-Kusay ve diğer
bazıları- Beni-Haşim'e karşı yapılan bu çok katı merhametsizliğe son vermek
üzere, verdikleri ahidlerini bozmak üzere toplandılar.

Bu arada Resul-i Ekrem (A.S.M.) amucası Ebu Talib'e dedi ki: "Kurtlar on
ların sahifesindeki bütün yazıları kemirmişlerdir. Yalnız Allah'ın isimleri baki
kalmış."

Bunu duyan Ebu Talib; "Parlak yıldızlara yemin ederim ki; O, yani Mu
hammed mutlaka doğru söyler, beni aldatmaz." diyerek, Beni-Abdulmutta
lib'den bir kaç kişiyle Mescid-i Haram'a geldiler. Tam o sırada Mescid-i Haram
Kureyş müşrikleriyle dolu bir halde imiş. Kureyş zannettiler ki; Ebu Talıb,
belanın ve zulmün ve muhasaranın şiddet ve zahmetinden teslim olarak bizim
dediklerimizi yapmaya gelmiş .. Ebu Talib konuşmaya başladı ve "Sizin
aranızda bazı hadiseler olmuş, biz onlardan sozetmek için buraya gelmedik.
Bizim sizinle konuşmaya gelmemizin sebebi şudur ki: Siz o sahifenizi alıp ge
tirmenizdir. Ola ki aramızda sulha vasıta olsun . " Kureyş hemen gidip sahi
feyi getirdiler, dediler ki. "Artık dediklerimizi yapmak uzere inad ve
ısrarınızdan dönmenin zamanı geldi değil mi? Bizım aramıza bir adam gırdi ve
bizi birbirimize düşman eyledi." ve saire.

R N K Kaynakan F 34
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Ebu Talib ise dedi ki: "Benim size gelmemin sebebi; ne size ve ne de bize za
rarı olmayacak olan bir hususu söylemek içindir." O da: "Benim kardeşimin
oğlu bana haber verdi -ki, hiçbir vakit yalan ile beni aldatmamıştır- işte O di
yor ki: "Cenab-ı Allah sizin aleyhimizdeki sahifenizde olan bütün yazılarınızı
imha etmiş, kendi ismine ait olan yazılar baki kalmış ... " İşte eğer kardeşimin
oğlunun dediği doğru çıkarsa, Allah'a yemin olsun ki; hepimiz ölünceye kadar
O'nu muhafaza etmeye çalışacak ve asla size teslim etmeyeceğiz... Şayet O'nun
dediği doğru çıkmazsa, O'nu size teslim edeceğiz. Siz o zaman ne yaparsanız
yapınız, karışmayacağız.

Müşrikler, Ebu Talib'in ileri sürdüğü bu şarta razı oldular ve dediler
"Tamam!" Sahifeyi açtılar, gördüler ki; aynen sadık, masdük olan Resulullah'ın
haber verdiği gibi çıktı. Müşrikler hemen yine sihre hamledip; eza ve cefalarını
daha da şiddetlendireceklerini söylediler. Onlara karşı Beni-Haşim dahi sertçe
cevablar verdiler ve: "Olsa olsa sahir olan sizlersiniz ... " dediler.. ve ilh....

***
289/78- «Hem nakl-i sahih-i kat'i ile: "Beyt-ül Makdis'in fethinde büyük bir

taun çıkacak" diye ferman etmiş.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 111

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/383; El-Hasais-ül Kübra 2/477-
478, dört rivayet şekliyle; Müsned-i Ahmed 4/195-196

Zabıt şekli: Muaz bin Cebel'den nakil: :J,e: (pe-r) «dl,,c...l
3G, G,,8[33 1»U> GU6 0337 ,0ur3,6"s

« e

•,8U1± ,5383,03 ,81314 1'y±.7'yC Uy
Ve Hazret-i Muaz dua etmiş ki; "Ya Rab! Resulullah'tan duyduğum şekliyle

onu bana veya evladıma nasib et!" demiş ve hakikaten öyle olmuş. Bu taun
"Imvas Taunu"yla meşhurdur ki; Şam bölgesinden sayılan Filistin arazisinde
"Cabiye" diye bir köyde vuku' bulmuştur.

Meali: (Sadece üstteki Arabça kısmının mealidir); Muaz bin Cebel demiş ki:
Ben Resulullah'tan işittim ki, diyordu: "Sizler Şam bölgesine gideceksiniz,
orada Cisr-i Imüse denilen yere konaklayacaksınız. Orada size iki hurc, yani
musibet şekli çıkacak. O musibet ve belaların yara sinekleri gibi sinekleri
olacak. Onunla Cenab-ı Allah sizleri ve çocuklarınızı şehid ettirecek ve
mallarınızı onunla sadaka haline getirecektir."

***
290/79- «Hem nakl-i sahih-i kati ile, o zamanda vücudları olmayan Basra

ve Bağdad'ın vücuda gelecekleri ve Bağdad'a dünya hazinelerinin gireceği...»
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Risalede yeri: Mektubat sh: 111

Me'hazler: Kenz-ül Ummal 14/218 ve 279, hadis no: 8725; Tarih-i Bağdad -
Hatib-i Bağdadi 1/32; Müsned-i Tayalisi 2/214; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/703; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5433; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir
10/102; Cem'-ül Fevaid 2/600; El-Hasais-ül Kübra 3/29; El-Fevaid-ül Mecmua -
Şevkani sh: 434; Müsned-ül Firdevs 2/73

Zabıt şekli: Müsned-ül Firdevs'teki hadis:

63,9,"5 4{S45353,11s2 4.6 ,$5
,,,. .« e $ 5 e e

5,33,51, va01533 de33G,310 0
.* e

Meali: "Bir şehir kurulacak, bu şehir Dicle ve Diclecik ve Katar'ın arasında
olacak... Bu şehre yerin hazine ve kenzleri ona gelecek. Onun kuru bir arazide
kurulmasına rağmen yeryüzünde demir telleri gibi ona her taraftan yollar ve
muhabereler olacak.. "

***
291/80- <<Türkler ue Bahr-i Hazar etrafındahi milletler ile Arabların muha

rebe edeceklerini ue sonra onlar çoklukla lslamiyete gireceklerini; Arablara,
Arablar içinde hakim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki:s " ket: tay'<tjtk terlu ,

. ) ula13c uy>'.c "t!u yz.,. .,, ,,. ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 111
Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 4/519; Mecma-uz Zevaid 7/310-311; Eş

Şifa - Kadı İyaz 1/337 ve 341; Nesim-tir Riyad, Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/194;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/692; Müsned-i Ahmed 2/288, 296, 301, 304,.324,
377, 520 ve 4/66, 5/38; Müsned-i Tayalisi hadis no: 3508; El-Musannef -
San'ani 1/385

o s • e •o • fi • »
Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi: "Si u,l+ l al eli,

,s33 3,88 3[563Ja,s o,a s ti,es+ol,
Meali: "Yakındır, sizin içinizde acemli insanlardan dolmasına... Onlar sizin

karşımzda arslanlar gibi görünecek ve sizin boyunlarınızı vuracak ve sizin
malınızı ve hcrşeyinizi gözünüz önünde yiyeceklerdir."

***
o , • •, s 3 , s •

292/81- «Hem ferman etmiş ku: k> i» kalel u y" gtl e» diye Eme-
s

viye'nin Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber vermiş.»
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Risalede yeri: Mektubat sh: 111

Me'hazler. Sahih-i Buharı 2/242, 9/60; Sahih-i İbn-i Hibban 8/215 ve 252;
l\1üstedrek-ü1 Hakim 4/479, 527 ve 572; Müsned-i Ahmed 2/324; Feth-ül Bari -
lbn-i Hacer 1/514; Mu'cem-üt Taberani Sagir, hadis no: 554; El-Feth-ül Kebir
3/292 Ebu Davud'dan nakil; Cem'-ül Fevaid 2/725; Delail-ün Nübüvve - Bey
haki 6/464; Müsned-ül Firdevs 4/446

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:#',s 3, ala [su U"e "-1 (6» 1atayla ol-
s ,,,,. • ,,,, ,,,,,

duğu gibi, Müstedrek-ü1 Hak.im'in birinci hadisi aynen Üstad'ın kaydettiği
ibare iledir.

Meali: "Benim ümmetimin helaketi, Kureyş'in sefihlerinin elleriyle olacak."
***

293/82- «Hem Yemame gibi bazı yerlerde irtidad vuku' bulacağını. haber
uermış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 111
Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/247, Sahih-i Müslim 4/2274; Delail-ün Nü

büvve - Beyhaki 5/334-336, 6/358, 360 ve 524 uzun hadiseler ve maceralar ile
hadisin onlara tatbiki yapılmış.

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: (-e.p) «llJ,,3l :le)) s2 ! o
8 Ca088"53 GU8 G 8La0 U 57 bu

« s e e

,53310561363•y633"0 0890 .Cus 4333131,CJI
a43C.4> y(81zC 1 35

, , ,

Meali: Ebu Hüreyre1den rivayet: Resulullah buyurmuşlardır ki: "Ben
uyurken gördüm ki, ellerimde altından iki bilezik var. Bunlar nedir diye
düşünürken, rü'yada bana ilham edileli ki; "Onlara üfür!" Ben üfürünce, onlar
uçuştular, gittiler. Ben bunun te1vilini şöyle yaptım ki; benden sonra iki ya
lancı çıkacak. Bunlardan birisi Ansı, ikincisi ise Yemame reisi Müseylimet-ül
Kezzab'dır."

***
294/83- «Gazve-i meşhure-i Hendek'te ferman etmiş ki:

$,a10L, 6O,İG 5 U65 0e53 {6
4

Risalede yeri: Mektubat sh: 111

Me'hazler: Sahih-i Buhari 5/141; Sahih-i lbn-i Hibban 6/272; Şerh-üs
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Sünne - Begavi 7/14; Cem'-ül Fevaid 2/121; Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/695;
Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/200; El-Feth-ül Kebir 6/504, Buhari ve Müsned-i
Ahmed'dcn nakil; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/457; El-Hasais-ül Kübra
1/565; Mu'cem-üt Taberani, El-Kebir 7/6484-6485; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i
Ady 2/734; Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 2/1008

Zabıt şekli: Sahih-i İbn-i Hibban'ın hadisi, aynen Üstad'ın kaydettiği
lafızlarladır ve şöyledir:

U±5257.AG (0,35 368, 43 34- - -
Meali: "Bundan sonra Kureyş ve Hizbler artık bundan sonra kat'iyyen bana

hücum edemiyeceklerdir. Allah'a yemin olsun ki, bundan sonra o.nlara ben
hücum edeceğim."

***
295/84- «Nakl-i sahih ile, vefatından bir-iki ay evvel ferman etmiş ki:
Gec U Es6 "s fa {1diye vefatını haber vermiş.»
*°

Risalede yeri: Mektubat sh: 112
Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/126; Sahih-i Müslim 4/1854; Şerh-üs Sünne -

Begavi 14/38; Et-Tac 3/306-307; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no:
3661; Sahih-i İbn-i Hibban 8/200, 9/58

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:
..AY3» U86 {E. G35,CIS O *3214

.,,. , ; ;

Meali: "Cenab-ı Allah bir kulu dünya ile kendi yanındaki arasında muhay
yer bıraktı. O kul, Allah'ın yanındakini seçti."

***
296/85- «Hem Zeyd bin Suhan hakkında ferman etmiş ki:
2J "J '. zi y', zeyd'den euvel bir uzvu şelıid edileceğini haber

r «

vermiş ... Sonra Nihavend Harbi'nde onun bir eli kesildi.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 112 (Altıncı Nükte'nin son hadisi)
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/343; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/702;

Ncsim-ür Riyad - Hafuci 3/204; Cem'-ül Fevaid 2/568; Mecma-uz Zevaid 9/398;
El-Mctalib-ül Aliye 4/91, hadis no: 4047; El-Hasais-ül Kübra 2/471 ve 494; De
lail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/416

Zabıt şekli: Aliyy-ül Kari'nin Şerh-üş Şifa eserinde, rivayeti Beyhaki ve
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İbn-i Ady'den iki tarzda getirmiştir. Birisi: z3)I JI, "»i [a' ,
, .,. ., .,

İkincisi: İmam-1 Ali'den şu şekilde gelmiştir: J> JIk,1L.,.
36,'»Su AS .az3uCu.(al$..3

, ., ., .,. .,, .,,, .,,..

Meali (Yalmz ikinci rivayetin mealini veriyoruz): "Kim arzu ederse ki; bazı
azaları ondan evvel Cennet'e gideceği adama nazar etsin, Zeyd bin Suhan'a
baksın."

(Not: Buraya kadar ihbar-ı bil-gayb hadislerinin, Üstad'm ifadesiyle seksen
adet çeşidi sona ermiş oluyor. Seksenden biraz fazla var, bunlar risalenin
başındaki Hadis İlmi mevzularıyla alakalı hadislerdir. Bununla beraber orta
lama seksen rakamı verilmiştir. Beliti az eksik veya fazla da olabilir.)

* * *
YEDİNCİ NÜKTE - BEREKET-I TAAM MUCİZELERİ

Bereket-i Taam hadisleri, mecmuu itibariyle mütevatir hadislerdendir.
(Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 136) Hem Delail-ün Nü
büvve - Ebu Nuaym eserinde; Bereket-i Taam rivayetleri mecmu'u ile onbeş
tarik olduğunu kaydetmiştir. (Bak: 2/415-430)

297/86- «Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) Hazret-i Zeyneb ile tezeuuücü uelinıesinde
Hz. Enes'in validesi Ümm-ü Süleym (R.A.) bir iki auuç hurmayı yağ ile kauura
rak, bir kaba koyup Hazret-i Enes'le Peygamber'e gönderdi. Enes'e (R.A.) fer
man etti ki: "Filan, filanı çağır! Hem kime tesadüf etsen davet et!" Enes de
(R.A.) kime rastgeldiyse çağırdı. Üçyüz kadar Sahabe gelip, Suffa ue Hücre-i
Saadeti doldurdular. Ferman etti: s"±2 5,±e lal3 Yani: "Onar onar halka
olunuz!." Sonra mübarek elini o az taam üzerine koydu, dua etti: "Buyıı.ruııJ. •·
dedi. Batan o üçyüz adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş:
"Kaldır!" Enes demiş ki: "Bilmedim, taam kabını koyduğum vakit mi taam
çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu, farkedemedim."

Risalede yeri: Mektubat ah: 113 {Yedinci Nükte)
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/234 ve 235; Sahih-i Müslim hadis no: 234; Eş

Şifa - Kadı İyaz 1/294; El-Hasnis-ül Kübra 2/229; Cem'-ül Fevaid 2/253, 474 ve
481; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/465 ve daha geniş me'hazler için bnk:
Miftah-u Künôz-is Süru1e sh: 455

Zabıt şekli: Hadise aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır. Yalnız
bazı hadisler yetmiş-seksen kişi diyor. Diğerleri ise, üçyüz kişidir diyor.

***



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 535

298/87- «Ehl-i keşfin tasdikıyla yetmiş defa Resul·i Ekrem (A.S.M.) temessül
edip, yakaza halinde O'nun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin-i Suyuti gibi
allame ve muhakkikler...»

Risalede yeri: Mektubat slı: 113 (Yedinci Nükte) ve Nur'un El-Hüccet-üz
Zehra gibi sair Risalelerinde ...

Me'baz: El-Feth-ül Kebir - Ş. YusufNebhani 1/7 Mukaddeme
Zabıt şekli: İmam-ı Suyutı'nin bir talebesi olan Şeyh Abdülkadir-i Şazeli

demiş: "Ben İmam-ı Celaleddin-i Suyuti'ye sordum, "Efendim, siz kaç defa ya
kazaten Resulullah'la buluştunuz?"

İmam-ı Suyuti dedi: "Yetmişten fazla... "
Aynı me'bazde, Şeyh AbduJvalıhab-ı Şa'rani'nin EI-Mizan-ül Kübra Mukad

demesi'nden naklen: Şeyh Abdulvahhab-ı Şa'rani demiş: "Ben İmam-ı Cela
leddin-i Suyuti'nin kalemiyle yazılmış bir kağıdı onun talebelerinden Şeyh Ab
dülkadir-i Şazeli'nin yanında görmüştüm. O kağıtta; bir zat, lmam-ı Suyuti'ye
müracaat ederek, o sıra Mısır sultanı Kaytabay'ın yanında bir işinin halli için
şefaatçı olmasını dilemiş. İmam-ı Suyuti ona yazmış ki: "Kardeşim, ben Resu
lullah ile şimdiye kadar yetmiş defa yakazaten görüştüğüm için, eğer sultan
ların yanlarına girmekle, Peygamber'in bana karşı hicablanroası, yani görün
memesi korkusu olmasa idi, senin için saraya çıkar, sana şefaatçı olurdum."
demiş.

***
299/88- «Mihmandar-ı Nebevi, Ebu Eyyub-il Ensari, hanesine teşrif-i Nebevi

hengamında, Ebu Eyyub der ki: "Resul-i Ekrem ue Ebubekir-is Sıddık'a kafi
gelecek iki kişilik yemek yaptım. O'na ferman etti ki:
,US\ iz3» 8oçs Otuz adam geldiler, yediler.. Sonra ferman etti:
,,, , ,,, ,

e , o,•.o, , • •& f>l Altmış daha davet ettım... Sonra ferman etti: Uy. {I Yetmiş
daha davet ettim, geldiler yediler... Bütün gelenler o mu'cize karşısında
İslamiyete girerek, biat ettiler. O iki kişilik taamdan yüzseksen adam yediler. .,

Risalede yeri: Mektubat sh: 114

Me'bazler! El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/111; Eş-Şifa - Kadı İyaz
1/292; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/33; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/604; Delail
ün Nübüvve - Beyhaki 6/94; El-Hasais-ül Kübra 2/232; Mecma-uz Zevaid
8/303; keza Kenz-ül Ummal 12/426; Mu'cem-üt Taberani El-Kebır 4/4090

Zabıt şekli: Ebu Muhammed El-Hadrami tarikıyla Ebu Eyyub-i) En
sari'den: "Ben, Ebu Bekir (R.A.) ve Resulullah'a (A.S.M.) yetecek kadar bir ye-
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mek yaptırıp, önlerine koydum. Resulullah (A.S.M.) bana emretti: "Git bana
Ensar'ın eşrafından otuz kişiyi davet et!" Resulullah'ın bu emri bana müşkil
geldi. Kendi kendime dedim: "Bu yemeğe ilave edecek bir şeyim yok." Resulul
lah, beni unuttu gibi biraz eğlendim kaldım. Bunun üzerine emrini tekrarladı
ve "Git otuz kişi davet et!" dedi ... İster istemez gittim, davet ettim. Geldiler.
Gelenlere "Buyurun yeyin!" dedim. Başladılar yemeye ve doyuncaya kadar ye
diler. Sonra bütün gelenlerin hepsi O'nun Peygamberliğine şehadet etmek
üzere iman ettiler ve henüz evden çıkmadan önce O'na biat ettiler ...

Ve hadis'in sonunda: "Benim o taamımdam yüzseksen adam, hepsi de En
sar'dan yediler ve doydular" diye ifadesi vardır.

***
300/89- «Hazret-i Ömer İbn-il Hattab ue Ebu Hüreyre ue Seleme İbn-il Ekva'

ue Ebu Amret El-Ensari gibi, müteaddit tariklerle diyorlar ki: Bir gazvede ordu
aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti
ki: "Heybelerinizde kalan bakıye-i erzakı toplayınız!" Herkes azar birer parça
hurma getirdi. En çok getiren dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme
der ki: "Mecmuunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı."
Sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bereketle dua edip, fermaıı etti:
"Herkes kabını getirsin!" Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir hap kal
madı, hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş: "O be
reketin gidişatından anladım; eğer ehl-i Arz gelseydi, onlara dahi kafi gele-
k . ,,ce ti. »

Risalede yeri: Mektubat sh: 114

Me'hazler: Sahih-i Buhari Bab-ı Cihad, hadisin bir parçası; Sahih-i Müslim
1/56 hadis no: 45 ve 1729; Müstedrek-ül Hakim 2/618, İmam-ı Zehebi hadisi
sahih görmüş; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/293; Delail-udn Nübüvve - Ebu Nuaym
6/120; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/321; Tuhfct-ül Eşraf 9/236

Zabıt şekli: (Not: Hazret-i Üstad'ın işaret ettiği gibi, hadis ve rivuyet bir
kaç tarikle ve ayrı ayrı lafızlarla gelmiştir.)

Sahih-i Müslim'in hadisi: Ebu Hüreyre veya Ebu Said'dcn nnkil: "TebUk
Gazası'nda ordu açlığa giriftar oldu. Resulullalı'a geldiler, dediler: "Eğer ızin
verseniz, biz binek hayvanlarımızı keserek, hem yeriz, hem do ynğını nlıp iNtı
fade ederiz." Peygamber Aleyhissalatü Vosselam: "Olur, yapabilirsiniz." dedi. O
esnada Hazret-i Ömer (R.A ) geldi, dedi: "Ya Resulnllah! Eğer siz buna izin
verseniz, hayvanlarımız azalacaktır... Herkesin yanında nesi kal1ıssa

1 1

azıklarının bakıyelerıni toplayıp, siz ona bereketle dua etsoniz, belkı Cenab-ı
Hak bereketini içine kor da, askerler açlıktan kurtulur."

Bunun üzerine Peygamber Aleyhissnlatü Vesselam. "Peki öyle olsun!" dodi
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Ve bir kilim getirilmesini emretti. Kilim geldi, yere senidi. Sonra. "Herkes
yanındaki azığından kalan kısmı ne varsa getirsin!." dedi.

Kinlisi bir avuç kavrulmuş un, kimisi bir avuç hurma, kimisı de bir parça
kuru ekmek getirip, kilimin tistüne yığdılar. Çok az birşcyler toplanabildı
Sonra Peygamber bereketle dua etti ve ferman etti: "Herkes kabını getirsin!"
Herkes geldi, orduda hiçbir knp kalmadı hepsi doldu ...

* * *
301/90- «Abdurrahman İbn-i Ebt Be/lir-is Sıddilt der: Biz yuzotuz sahabe,

bir seferde Resul-i Elzrenı Aleylıissalatü Vessclôm ıle berabcrdık. Durl m·ııç
mikdarı olan bir sa' ckmelt için, hamur yapıldı. Bir keçi dalıı kesildi, ptştrıfdı,
yalnız ciğer uc böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, o kebaptan yuzotuz sa
habeden hcrbirisine bir parça kesti, verdi. Sonra Resul-i Ekrem Alcyhıssaliitiı
Vesselanı, ptşnıiş eti ihi kaseye koydu. Biz wnumumuz tok oluncaya kadar re•
dılz, fazla kaldı. Bcıı fazlasuıı deveye yukledinı.>,

Risalede yeri: l\1ektubat sh: 114
Me'hazler: Sahih-i Buharı 7/90; Feth-üJ Bari, Şerh-i Buhari 5/230, Sahih-i

tvltislim 3/1626-1627 hadis no: 2057; El-Feth-ur Rabbani Şcrh-i l\Iusned -1/174,
22/55; Delail-ün Nubuvve - Beyhaki 6/95; Cem'-ül Fevnid 2/480; Delal-un Nü-
büvve - Ebu Nuaym 2/418

Zabıt şekli: Sahih-i Buhari'nin hadisi: Aynen ve kelimesı kelımesıne, Hz
Ustad'ın kaydettıgi tarzda olduğu için, başka birşey yazmaya gerek duyulmadı

* * *
302/91- «Yevm-ul Hendek'te, Hazret-t Ccibır-ul Ensarı kasem ıle ulan edıvor

O gunde, dört avuç oları btr scı' arpa c>lwıeğıııdc:ıı, bır senelık bır keçi
oğlagıııdan brn adam yecl.tler ve öylece Jwlclt Ilazrct-ı Cühtr der kı "O ,-:ıııı ve
mek, hanemde pişırildı, butun bın adam o sa'dan, o oglaktan yedıler. gittıler
Daha tenceremız dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. () hamura,
o tencereye mubarek ağzının suyunu koyup, bereketle dua etmiştt.»

Risalede yeri: Mektulnıt sh 115
Me'hazler: Sahih-i Buhnri 5/138-139, Sunen-ı Daremi Mukaddeme sh 26;

l\lustcdrc.-k-ul Hakim 3/31, Musned-ı Ahmed 3/218, Ct•nı'-ul Fcv,ud 2/.t7H, Eş
Sıfa Alıyy-ul Kari 1/290, Sahhı Muslim hadis no, 3029, El-Hasa1is-ul Kubıra
1/566, Kenz-ul I 1nımal 12/409 ve 424

Zabıt şekli: Buhari, hadıseyı bır kaç şekılde Hazret-1 Cabir'den nakletmek
tedir Amm Buhari'nın 5/139'dakı rivayetı, aynen Iazret-ı Ustad'ın kaydettıgı
tarzdadır Yalnız "Hendek gunu biz uy yun hıçbır şey yememiştık Ben Eesu
lullah'ın simasında açlık eser gordum, eve pıttım hunınıa h..ılıt r vt•ıdım (1p~
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on kişilik bir yemek hazırlamasını söyledim." gibi kısımlar hariç ...
s* s* s*

303/92- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, hadim-i Nebevi Hazret-i Enes'in amucası
meşhur Ebu Talha der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalfıtü Vesselam; yetmiş seksen
adamı, Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya ka
dar yedirdi. "O az ekmekleri parça parça ediniz!" emretti ve bereketle dua etti.
Menzil dar olduğundan, onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 115

Me'hazler: Sahih-i Buharı 3/234-235; Sünen-i Daremi sh: 27; .Müsned-i
Ahmed 3/218; Sahih-i Müslim hadis no: 1612 ve 2040; El-Feth-ür Rabbani
Şerh-i Müsned 22/59; Cem'-ül Fevaid 2/478-479; Eş-Şifa 1/291 ve 297; El-Ha
sais-ül Kübra - Suyuti 2/227-228; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/88; Delail-ün
Nübüvve - Ebu Nuayrn 2/415; Müstedrek-ül Hakim 3/31

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi şöyledir: "Enes bin Malik'den nakil: Ebu
Talha (R.A.) hanımı olan Ümm-ü Süleym'e gelmiş, demiş ki: "Ben Resulullah'ın
sesini açlıktan zaif duydum. Yanında bir şeyler yok mu?" O da: "Evet var"
demiş ve bir kaç arpa ekmeğini çıkarmış bir bohçaya sarmış, Enes'in koltuğu
altına sıkıştırarak Peygamber'e göndermiş. Enes der: "Ben ekmeği aldım, gö
türdüm. Resulullah'ı Mescid'de Sahabelerin içinde oturmuş buldum, yaklaş
tım... Resulullah (A.S.M.) bana dedi: "Ebu Talha mı seni gönderdi?" Evet.
dedim. "Taam ile mi?." dedi. "Evet!" dedim.

Bunun üzerine Resulullah yanında oturan sahabelere: "Haydin kalkınız!"
dedi ve yürüdüler ... Ben de beraberlerinde ... Ebu Talha'ya geldim, haber ver
dim. Ebu Talha hanımına: "Ya Ümm-ü Süleym! Resulullah beraberindeki in
sanlarla geliyor. Onlara yedirecek başka bir şeyimiz de yok." Umm-ü Suleym
dedi: "Merak etme! Onu Allah ve Resulü daha iyi bilirler." Sonra Ebu Talha
Peygamber'i karşılamak üzere yürüdü, karşıladı ve hep beraber evine geldiler.
Resulullah Aleyhissalatü Vesselam: "Getir bakalım yanındakini ya Umm-u Su
leym!" dedi. Ümm-ü Sü]eym ise, Enes ile gönderdiği ekmeği getirdi. Resul-ı
Ekrem (A.S.M.) ekmeklerin ufaltılmasını emretti, Ümm-u Suleym de Ukke,
yani yağ tulumundaki çok az olan yağı o ekmeğin üzerine sıkarak kattk ynptı
Sonra Resul-i Ekrem (A.S.M.) o taamın üzerinde birşeylcr okudu ve Ebu
Talha'ya (R.A.): "On kişiye izin ver gelsinler!" dedi. Geldiler, doyuncaya kadar
yediler, çıktılar. On kişi daha geldi, bunlar da tok oluncaya kadar yediler.
çıktılar. Böylece, onar onar gelip yiyip, çıktılar. Gelenlerin tamamı yetmış
seksen kişiydiler."

***
304/93- Nakl-ı sahih-i kat'i ile «Hazret-i Cabir.ül Ensari dıyor Bir zat, Re-
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sul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'dan iyali için taam istedi. Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam, yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyali ile ve
misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. Noksaııiyetini anlamak
için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı, noksan olmağa başladı. Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'a geldi, vak'ayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti:
°<,·-r .• '\er '1 '1 '{r. p'uy 4» ct a e » Yani: "Eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz.
hayatınızca size yeterdi.""

Risalede yeri: Mektubat sh: 115
Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1784 hadis no: 2281; Eş-Şifa 1/191; Mişkat-ül

Masabih hadis no: 5941; Cem'-ül Fevaid 2/480; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti
2/242; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/114 birkaç tarikle; Kenz-ül Ummal
11/389; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/119

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim ve Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvve eserindeki
rivayet, aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzda olduğu için başka bir şey
yazmadım.

***
305/94- «Hazret-i Semure bin Ciindüb der: "Resul-i Ekrem Aleyhissalatü

Vesselam'a bir kase (büyükçe bir kap) et geldi. Sabahdan akşama kadar fevc
feuc adamlar geldiler, yediler."»

Risalede yeri: MektubaL sh: 115

Me'hazler: Tirmizi 2/205, İmam-ı Tirmizi hadis için "Hasenün Sahihun"
demiş. Yine Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 2629; Müsned-i Ahmed
5/12 ve 18; Cami-ül Usal - İbn-ül Esir hadis no: 8913; Sünen-i Daremi hadis
no: 32-33/157; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5928; Eş-Şifa 1/292; Sahih-i lbn-i
Hibban 8/162; Cem'-ül Fevaid 2/480; El-Hasnis-ül Kübra 2/232; l\1üstedrek-ül
Hakim 2/618, İmam-ı Zehebi sıhhatine hükmeylemiş.

Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi: Semure bin Cündüb der: .. Biz
Peygamber'in (A.S.M.) yanında sabahtan akşama kadar büyükçe bir kabdan
yemek yedik. On kişi kalkar, on'u oturur, giderlerdi. Resul-i Ekrem Aleyhissa
datü Vesselam'a sorduk: "Bu bereket neredendir?" Ferman etti: "Niye taaccüb
ediyorsunuz?" Ve eliyle göklere işaret ederek: "Buradandır buradan ..." dedi.

* }: :

306/95- «Ebu Hüreyre (R.A.) der: "Resul-i Ekrem (A.S.Aı/.) bana emn•tlı.
"Mescid-i Şerif'in sofasını mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukara-i muhaci
rini davet et!" Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bır tabla taam
konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O kase konuldugu vakıt nasıl idı,
yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamda görünüyordu."
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Risalede yeri: Mektubat sh: 116

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/293; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/606;
El-Hasais-ül Kübra 2/235; Mecma-uz Zevaid 8/305-308; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 6/101; Kenz-ül Umma] 12/426

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'daki rivayetten: "İbn-i Ebi Şeybe ve Taberani-i
Evsat'ın güzel bir senedle rivayet ettikleri'' diye başladıktan sonra, çeşitli hadis
rivayetleriyle "Ehl-i Soffa"yı tarif eder. Rivayetin diğer kısmı aynı aynısına
Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.

: : *

307/96- «Nakl-i sahih-i kat'i ile Hazret-i lmam-ı Ali der: Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam, Beni-Abdülmuttalibi cem'etti. Onlar kırk adam idiler
Onlardan bazıları bir deue yaurusunu yerdi ue dört kıyye süt içerdi. Halbukı
umum onlara, bir avuç kadar bir yemek yaptı; umum yeyip tok oldular. Yemek
eskisi gibi kaldı. Sonra üç-dört adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içinde
süt getirdi. Unıumen içtiler, doydular. içilmemiş gibi baki kaldı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 116

Me'hazler: Eş-Şifa 1/293; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/607; keza El-Hafaci
3/36; Mecma-uz Zevaid 8/302-303; Fezail-üs Sahabe - İbn-i Kesir hadis no:
1220; Müsned-i Ahmed 1/159; El-Hasais-ül Kübra 1/306 ve 309 bir kaç tarikle;
Cem'-ül Fevaid 2/481, İmam-ı Heysemi: "Hadisin senedinde bulunan ravıler
mutcmed kişilerdir" demiş.

Zabıt şekli: El-Hasais-ül Kübra'da İmam-ı Suyuti, rivayetın dört tarikını
kaydetmiş, her dört rivayet de İmam-ı Ali'dendir. uysYl 8U,te jil,
Ayeti nazil olduğunda, Resul-i Ekrem (A.S.M.) en yakın akrabalarını topladı.
Bunların içinde Ebu Leheb, Hamza gibi amucaları da vardı. Rivayetin diğer
kısmı, aynen Üstad'ın kaydettiği gibidir. Ancak Ebu Leheb: "Yine bıze sihir
etti" deyip kalkmış, gitmişi> olan kısmı hariç. Bu dört rivayet, Ebu İshak, Bey
haki, İbn-i Sa'd ve Ebu Nuaym gibi Erbab-ı Siyer ve ehl-i hadisın tahrc
ettikleri rivayetlerdir. Şerh-üş Şifa eserinde Aliyy-ul Kari de, rivuyctlcr ıçın
Beyhaki ve İmam-ı Ahmed'in güzel bir scned ile tahric ettiği. dıye
kaydetmiştir.

308/97- «Nakl-i sahih ile, Hazret-i Ali ve Fatımet-üz Zehra velimesınde, Re
sulı Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Bilal-i Habeşi'ye emrettı. "Dort-beş avuç
un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesılsin." Hazret-ı Bilal der Ben taamı
getirdim, mubarek elıni üstüne uurdu, sonra taife taife sahabeler geldıler, yedı
ler, gittiler O yemekten baki kalan mıktara yine bereketl" dua ettı, butun Ez-
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uac-ı Tahirat'a herbirine birer kase gönderildi. Emretti ki: "Hem yesinler, hem
yanlarına gelenlere yedirsinler.",,

Risalede yeri: Mektubat sh: 116

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/297; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/613;
El-Musannef - San'ant 5/48; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/160

Zabıt şekli: Şifa-i Şerif Müellifi Kadı İyaz ve Şerh-üş Şifa sahibi Aliyy-ul
Kart, hadisin senedini, Ebu Bekir bin Muhammed bin El-Hüseyn bin Abdullah
El-Bağdadi El-Acürri'nin "Kitab-üş Şeria" eserinden nakletmişler. Hiç kimse
de itiraz edememiş. Öyle ise, sıhhatinde şübhe yoktur. Şifa-i Şerif ile Hazret-i
Üstad'ın kaydettiği şekil aynen birbiri gibidirler.

***
309/98- «Hazret-i İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri lmam-ı .AJuhammed-iil

Bakır'dan, o da pederi lmam-ı Zeynel'abidin'den, o dahi İmam-ı Ali'den nakle
der ki: Fatınıet-üz Zehra, yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra
Ali'yi gönderdi; ta Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam gelsin, beraber yesin
ler. Teşrif etti ue emretti ki: O yemekten her bir ezuacına birer kase gi:indcrildi.
Sonra kendine, hem Ali'ye, henı Fatıma ve evladlarına birer kase ayrıldıktan
sonra, Hazret-i Fatıma der: "Tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu.
Meşiet-i ilahiye ile, hayli zaman o yemelıten yedik."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 116

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/294; El-Hasais-ül Kubr:ı 2/235; Şcrb-uı;,
Şifa -AJiyy-ül Karı 1/608

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'da, Aliyy-ül Kari bu rivaycli lbn-i Sn'd ve Siret-ul
Halebiye'den naklederler. Yalnız rivayetin munkati' olduğunu ve fakat Es-Si
ret-üt Halebiye sahibinin ise, "Rivayetin bu durumuyla bir çeşit mürsel hadis
sayılır" dediğini de kaydetmiş ve "Ne İmam-ı Muhammed Bakır ve ne de
Imam-ı Zeynel'abidin Hazret-i Ali'ye ulaşmamışlar" demiş. Rivayetin sair
kısımları aynen Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.

:j: sj: s

310/99- «Müteaddit tariklerle Hazret-i Ömer İbn-il Hattab'dan naklediyorlar
ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Hazret-i Ömer'e emrettı "Ahmesi
Kabilesinden gelen dört yüz atlıya yolculuk içın zad ü zahire ver"" Ilazret ı
Ömer dedi: "Ya Resulallah! Mevcud zahire, birkaç sa'dır. Kumesı, oturmuş bur
deve yavrusu kadardır." Ferıııaıı etli: ''Git ııcr!'' O da gittı, yarım yuk hurma
dan, dörtyüz süvariye kifayet derecesinde zad u zahire verdı. Ve dedı Hiç nok
san olmamış gibi eski halinde kaldı.»

Risalede yeri: Mektubnt sh: 117



542 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/294; Şerh-üş Şifa - AJiyy-ül Kari 11609;
El-Feth-ur Rabbani Şerh-ül Müsned 22/58; Mecma-uz Zevaid 8/304; Miısned-ül
Humeydi hadis no: 893; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 5/365; Tabakat-ı İbn-ı
Sa'd 1/291; Şerh-i Mevahib-ül Ledünniye - Kastalani 4/37; l\.1üsned-i Ahmed
5/445

Zabıt şekli: İmam-ı Beyhaki rivayetin dört tarikını zikretmiştir. Rivayet
lerde "Müzeyne" veya "Ahmesi" kabilesi şeklinde geçmektedir. Ve aynen Haz
ret-i Üstad'ın yazdığı gibidir.

***
311/100- «Başta Buhari ve Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: Haz

ret-i Cabir'in pederi vefat eder; borcu çok, ziyade medyun. Borç sahibleri de
Yahudiler. Cabir, pederinin asıl malını guremaya verdi, kabul etmediler. Hal
buki bağındaki meyveleri, kaç senede deynine kafi gelmeyecek. Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam ferman etti: "Bağın meyvelerini koparınız, harman edi
niz!" Öyle yaptılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam harman içinde gezdi.
dua etti. Sonra Cabir harmandan pederinin bütün gurenıasının borçlarını ver
dikten sonra, yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı.
Bir rivayette, bütün guremaya verdiği kadar kaldı. O hadiseden borç sahibleri
olan Yahudiler, çok taaccüb edip hayrette kaldılar.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 117

Me'hazJer: Sahih-i Buharı 3/88, 154, 156, 210, 135 ve 246, 4/358; Sahih-i
İbn-i Hibban 8/167; Ebu Davud kitap:!, bab:17; Nesai kitap:30, 3 ve 1; İbn-i
Mace kitap:15, bab:20; Daremi Mukaddeme bab:6; Müsned-i Ahmed bin Han
bel 3/313, 365, 374, 391, 395 ve 397; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/60;
El-Hasais-üJ Kübra 2/243 ve 244 bir kaç tarikle; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/295:
Cem'-ül Fevaid 2/482; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/435 ve 436; El
Musannef - İbn-i Ebi Şeybe hadis no: 11756

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: Hazret-i Cabir (R.A.) der: "Borç sahibleri
babamın butün malını kendi alacakları karşıJığında kabul etmeyince; Resulul
Iah'dan yardım istedim ki, bu teklifi onlara kabul ettirsin. Peygamber (A.S.M.)
borç sah~iblerine teklifi söyledi. Fakat onlar yine kabul etmediler. Bunun üze
rine Resul-i Ekrem (A.S.M.) bana emretti: "Git, hurmalarım kopar ve sınıf sınıf
harmanda diz, sonra beni çağır!"

Gitüm öyle yapthn, Peygamber (A.S.M.) geldi, harmanın ortasındu olurdu.
(İbn-ı Hibban'ın rivayetinde ise, Ebu Bekir ve Ömer'he (R.A.) beraber harmanın
ortasında oturdular ve bereketle dua etti) ve "Şimdi borç suhiblerine, borçlarını
ölç ölç ver!" dedi ve rivayetin devamı aynen Ilazret-i Üstad'ın kaydettıgi gibı
dir.

% Me ue
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312/101- Nakl-i sahih-i kat'f ile «Ebu Hüreyre demış ki: Bir gazvede -başka
bir rivayette Gazve-i Tebük'te- ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Alcyhıssalfıtu

• , o ...
Vesselam ferman etti: {+s* o* da "Bir şey var nıı ?" diye emretti. Ben dedım.

2 "*

"Heybede bir parça hurma uar." (Bir rivayette, onbeş tane imiş.) Dedı: "Getur!"
Getirdim. Mübarek elini soktu, bir kabza çıkardı, bir kaba bıraktı, bereketle
dua buyurdular. Sonra onar onar askeri çağırdı, umumen yedılcr. Sonra /cr-
man etti: [$S , «Ie asl, « ci» U W Ben aldım, elimi o heybeye

P •

soktum. Evvel getirdiğim kadar elime geçti. Sonra Rcsııl-i Ekrem Ale·yhissalô.tü
Vesselam hayatında, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatında, o hurmalardan
yedim. Başka bir tarikte rivayet edilmiş ki: O hurmalardan kaç yük, fisebilillalı
sarfettim. Sonra Hazret-i Osman'ııı katlinde, o hunna kabı ile nehb ve garat
edildi, gitti."

Risalede yeri: Mektubat sb: 117

Me'hazler: Eş-Şifa 1/295-296; El-Hasais-ül Kübra 2/241, uç rivayet
şekliyle; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/110, birkaç tarikle; Musned-ı Ahmed
2/352; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/56; Mişkftt-ül l\1asabıh 3/191
hadts no: 5933; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 3838; Cem'-ül Fe\',.lld
2/481; Kenz-ül Ummal 12/353-354; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Keı-nr 6/117;
Delail-ün Nübüvve- Ebu Nuaym 2/534 ve 520

Zabıt şekli: Hadise veya hadis, birkaç tarikle Ebu Hiıreyre'den rıvayL't
& eo •

edilmektedir. Yalnız hadiste, aynı manada olan {+_+* U* da yerıne '-,iuc
vardır. Yine Hazret-i Üstad'ın rivayet ettiğı şekilde. "Bir rıvnyellt• unbt•;; tnnt•
imiş" yerine, "yirmi bir tane" diye zabledilmiş. Dığer kısımlar uşağı yukarı
aymmdir.

313/102- "Başta Bulıarf, kutub-u sahıha ·nakl-ı kat'ı ıle- heyaıı cdıyvrlcır kı
Hcızrct-ı Ebu Hüreyre aç olmuş, Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatu Vesselamın ar
kası.ııdaıı gıdıp menzil-ı saadete gıtmışler. Bakarlar kı bır kadeh sut, orava
Jıe<Live gc:tırtlnıiş Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatu Vesselam emretti kı "Ehi ı
Suffe'vı rcıaır1" Ben kcılhımden decltın kı. "Bu sutun bütununu ben ıçebılırım
Beıı daha zıyade nuıhtacım." Fakat emr ı Nehet•i ıçııı, orıluı ı loplculım, ,l.!efır
dıın. Yuzu ınutecacnz ulılcr Ferman etti. "Onlara ıçır!" Ben de o kadehdekı
sulu bırer birer verdım. Her burısı doyuncaya kadar ter dtgerıne t ı'llrtTII

Byle birer bırer ıçirerek, butun Ehl,ı uffe o safı sutten uctıler Sonra ferman
etti kı. "al el, Ul er Ben utun. "Ietıkçe, «!" ferman eder ta ben dedim

"Senı hak ile irsal eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederını, yer kalmadı kı uevim"
Sonra kendısi aldı Btsmillah deyıp hamdederek bakıyesını ıçtt
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Risalede yeri: Mektubat sh: 118

Me'hazler: Sahih-i Buharı 8/120; Sahih-i İbn-i Hibban 4/166; Müstedrek-ül
Hakim 3/15; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 2479; Cem'-ül Fevaid
2/479; El-Hasais-ül Kübra 2/234; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/296; Fetb-ül Bari, Şerh
ül Buhari 11/281

Zabıt şekli: (Bu hadisin zabtı uzuncadır. Hülasasını kaydediyoruz:) Ebu
Hüreyre (R.A.): "Ben bir gün açlıktan karnıma taş bağlamış, ciğerlerimi, yani
karnımı yere koymuş uzanmıştım. Sonra kalktım, yolda oturdum. Belki bir
Sahabi beni alır, evine götürür de, birşeyler yedirir diye ... Ebu Bekir (R.A.)
yanımdan geçti, ben O'na bir ayet sordum ... Maksadım, belki beni çağırır da
eve götürür. O bana birşey demedi ve geçti, gitti. Sonra Ömer (R.A.) yanımdan
geçti. O'na da aynı şekilde bir ayet sordum. O da geçti, gitti. Sonra Ebu-1
Kasım (A.S.M.) yanımdan geçti, beni görünce tebessüm eyledi. Yüzümde ve du
rumumdaki açlık eserini hissetti. Bana dedi: "Ya Ebahirrin!" Dedim: "Leb
beyke ya Resulallah!." "Gel benimle!" dedi ... Ve rivayetin diğer kısımları aşağı
yukarı Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır. Yalnız "zl SI, Ul e

, o,,,,,,. ,,,. , .,,,

yerine -ki bil-manadır- c.Jl, Ul ce dır.-
***

SEKİZİNCİ NÜKTE - SU İLE ALAKALI MU'C1ZELER
314/103- «Başta Buhari, Müslim, kütüb-ü sahiha Hazret-i Enes'ten nakl-i

sa/ıilı ile haber veriyorlar ki: Hazret-i Enes diyor: Zevra nanı mahalde, uçyuz
kişı kadar, Resul-i EkremAleyhissalatü Vesselam ile beraberdık. ikindi namaz,
için abdest almayı. emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, geturdık.
Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki, parmaklarından çeşme gibi su
ahıyor. Sonra bütün maiyetindeki üçyüz adanı geldiler, umumu abdest alıp içti
ler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 121 (Sekizinci Nükte)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/233; Sahih-i Müslim hadis no: 2279; Sahih-ı
İbn-i Hibban 8/171; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 3635; Nesai
1/60; Muvatta' İmam-ı Malik 1/32; Cem'-ul Fovaid 2/476, El-Hasais-ul Kübra
2/214, Şerh-üs Sünne - Beguvi 2/24; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/405-
413

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi Arabça metniyle: l">lig5ys 5»l» 3y

g1U..0"> ive»54 ay•VUU9ILI J
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Meali: Hazret-i Encs'den rivayet eden Hazret-i Katade (R.A.) demiş ki:
Peygamber'e (A.S.M.) Zevra'da iken, bir kab su getirildi. Mübarek ellerini o su
kabının içine koydu. Su, mübarek parmaklan arasından kaynamaya başladı. ..
Bütün o insanlar abdest aldılar. Katade der: Ben Enes'e sordum: "Siz kaç
kişiydiniz?" Hazret-i Enes demiş ki: "Biz üçyüz kişi, yahud da ona yakın idik."

***
315/104- «Başta Buhari, Müslim, kütüb-ü sahilıa haber veriyorlar ki:

Hazret-i Cabir İbn-i Abdullah-il Ensari beyan ediyor: Biz bin beşyüz kişi,
Gazue-i Hudeybiye'de susadık. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam kırba
denilen deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu. Gördüm ki.
parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Bin beşyüz kişi içip, kaplarını o
kırbadan doldurdular. Salim İbn-i Ebi-l Ca'd, Cabir'den sormuş: "Kaç kişi
idiniz?" Cabir demiş ki: "Yüzbin kişi de olsaydı, yine kafi gelirdi. Fakat biz,
onbeş yüz (yani bin beşyüz) idik."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 121
Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/234, 5/156; Sahih-i İbn-i Hibban 8/110 ve 169,

9/168; Şerh-üs Sünne - Begavi 3/291; Cem'-ül Fevaid 2/476; Sahih-i Müslim
hadis no: 1856; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/110 ve 115; Kenz-ül Ummal
12/367; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/405-513

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi, aynen Hazrct-i Üstad'ın kaydettiği tarzda
olduğu için, başka birşey yazılmadı.

***
316/105- «Gazve-i Buvat'da -yine Buhari, Müslim başta- kütüb-ü sahiha be

yaıı ediyorlar ki: Hazret-i Cabir dedi ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam
'ferman etti: •ey\ »U "Abdest almak için nida et" dediler. "Su yok" denildi.

,
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam dedi: "Bir parça su bulunuz." Gayet az
su getirdik. Sonra o az su üstüne elini kapadı, birşeyler okudu; bilmedim ne idi.
Sonra ferman etti:sJ zz» Us Yani, kafilenin büyük teştini (tekne) getir
bana. Getirildi; ben de Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın önüne koydum.
O da elini içine lwydu, parmaklar11u açtı. Bcıı de o az suyu, mıibu.r<'li eli ilzeriııe
döküyordum. Gördüm ki, mübarek parmaklarından kesretle su aktı, sonra teşt
doldu. Suya muhtaç olanları çağırdım; bütün geldiler, o sudan abdest altp
içtiler. Ben dedim: "Daha kimse kalmadı." Elini kaldırdı, o cefne (yani tekne)
lebaleb dolu kaldı.»

R N K Kaynakları F 35
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Risalede yeri: Mektubat sh: 121

Me'hazler: Sahih-i Buhari 7/148; Sahih-i Müslim 4/2307 ve 2309 hadis no:
3014; Cem'-ül Fevaid 2/486; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/214; Sahih-i İbn-i
Hibban 8/159; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/405-413; ve daha bir çok
kaynaklar için bak: Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 455

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi, tıpatıp aynen Hazret-i Üstad'ın kay
dettiği tarzdadır. Yalnız "Gazve-i Buvat" ifadesi Müslim'in hadisinde yoktur.
Fakat onun şerhlerinde olması lazımdır. Aynca hadiste ResuJ-i Ekrem (A.S.M.)
Hazret-i Cabir'e: "Suyu elime dök ve Bismillah de!" ifadeleri de mevcuddur.

***
317/106- «Başta İmam-ı Malik, Muvatta' kitab-ı mu'teberinde, Muaz lbn-i

Cebel gibi meşahir-i sahabeden haber veriyor ki: Hazret-i Muaz lbn-i Cebel dedi
ki: Gazue-i Tebük'te bir çeşmeye rastgeldik, sicim kalınlığında güç ile akıyordu.
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam emretti ki: "Bir parça o suyu toplayınız."
Avuçlarında bir parça topladılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam,
onunla elini yüzünü yıkadı; suyu çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin menfezi
açılıp, kesretle aktı; bütün orduya kafi geldi. Hatta bir ravi olan İmam İbn-i
lshak der ki: Gök gürültüsü gibi, toprak altında o çeşmenin suyu gürültü
yaparak öyle aktı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Hazret-i Muaz'a
ferman etti ki: GU> {Ü S Gy» G sa S1 SUS 8U UJ 3I SG G (As,{ yani:

*

Bu eser-i mu'cize olan mübarek su devanı edip, buraları bağa çevirecek; ömrün
varsa göreceksin. Ve öyle olmuştur.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 122
Me'hazler: Muvatta' - İmam-ı Malik Sefer/2; Sahih-i Müslim 4/1784 ve

1785, 7/60 hadis no: 10; Müsned-i Ahmed 5/228 ve 237; Sahih-i Buhari 4/235;
Cem'-ül Fevaid 2/477 Muvatta' K.itabmdan naklettiği uzun hadis; Sahih-i İbn-i
Hibban 8/167; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 3637; Nesai 1/60; El
Feth-ül Kebir 3/439 (Sahih-i Müslim ve Müsned-i Ahmed'den nakil); Kenz-ül
Ummal 12/378; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/64, 5/236; Delail-ün Nübüvve -
Ebu Nuaym 2/405, 413 ve 522; Müsned-i Ahmed 5/238

Zabıt şekli: Sabih-i Müslim'in hadisi, ilk bölümü itibariyle, yani Tebük'e
henüz gelmeden önceki şekli hariç olarak, geri kalanı aynen Üstad'ın kay
dettiği tarzdadır.

k * *
318/107- «Başta Buhari Hazret-i Bera'dan ve Müslim Hazret-i Selemetebn-ı

Ekva'dan ve sair kütüb-ü sahiha başka ravilerden müttefikan haber veriyorlar
ki: Gazve-i Hudeybiye'de, bir kuyuya rastgeldik. Biz dört yüz kişi idik. O kuyu-
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nun suyu, elli kişiyi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde birşey
bırakmadık. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam geldi, kuyunun başına
oturdu, bir koua su istedi; getirdik. Kovanın içine mübarek ağzının suyunu
bıraktı ve dua etti, sonra o kovayı kuyuya döktü. Birden kuyu coştu ve kaynadı;
ağzına kadar doldu. Bütün ordu, kendileri ve hayuanatı doyuncaya kadar içti
ler, kablarını da doldurdular.»

Risalede yeri: Mektubat sb: 122
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/234; Feth-ül Bari Şerh-i Bubari 7/441; Sahih-i

Müslim 3/1432 hadis no: 1807; El-Feth-ür Rabbani, Şerh-i Müsned 22/61;
Cem'-ül Fevaid 2/477; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/110; El-Hasais-ül Kübra
2/214-215; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/405-413; ve daha birçok
me'hazler için, Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 455

Zabıt şekli: Bubari'nin hadisi, Hazret-i Üstad'ın kaydettiği ibareyle aynı
aynınadır. Yalnız Sahabelerin sayısı için Buhari ve Müslim bindörtyüz kişi
demiş, Üstad'ın kaydında ise, sadece dörtyüz kişi yazılıdır. Bence katiblerin bir
sehvi olması lazımdır.

***
319/108- «Müslim ve lbn-i Cerir-i Taberi gibi hadisin dahi imamları başta

olarak kütüb-ü sahiha nakl-i sahih ile meşhur Ebu Katade'den haber veriyor-
J

lar ki: Ebu Katade diyor: Mute gazue-i meşhuresinde reislerin şehadetleri üze-
rine, imdada gidiyorduk. Bende bir kırba uardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam bana ferman etti: "be Ui U {"s_3 (Ufa • Ie 'kaI Yani:

*

"Kırbanı sakla, onun büyük işi var." Sonra susuzluk başladı. Yetmişiki kişi
idik, -Taberi'nin nakline göre, üçyüz idik- susuz kaldık. Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam dedi: "Kırbanı getir." Ben getirdim. O da aldı, ağzını
ağzına getirdi, içine nefes etti etmedi bilmem; sonra yetmişiki kişi geldiler,
içtiler, kablarını doldurdular. Sonra ben aldım, verdiğim gibi kalmıştı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 123
Me'hazler: Sahih-i Müslim 1/472-473; EI-Musannef - San'ani 11/278-279·

'Cem'-ül Fovaid 2/475-476; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/225; Delail-ün Nü-
büvve - Ebu Nuaym 4/282, 6/132; Ebu Davud hadis no: 437-441

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'deki bu hadis, epeyce uzundur. Ilk kısmını
Hazret-i Üstad almamıştır. İkinci bölümdeki ", Ie la>l yerine

fa» UL- "kilidir. Sair kısımlar aynendir.
,
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(

320/109- «Başta Buharı ve Müslim olarak kütüb-ü sahiha, Hazret-i lmran
İbn-i Husayn'dan haber veriyorlar ki: İmran der: Bir seferde, Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam ile beraber susuz kaldık. Bana ve Ali'ye ferman etti ki:
"Filan mevkide bir kadın, iki kırba suyu hayvana yükletmiş gidiyor; alıp bu
raya getiriniz." Ben ve Ali beraber gittik, aynı yerde kadını, su yükü ile bulduk,
getirdik. Sonra emretti: "Bir kaba bir parça su boşaltınız." Boşalttık. Bereketle
dua etti. Sonra yine suyu, o hayvandaki kırbaya koyduk. Ferman etti ki:
"Herkes gelsin, kabını doldursun." Bütün kafile geldi, kablarını doldurdular,
içtiler. Sonra ferman etti: "Kadına birşeyler toplayınız." Kadının eteğini dol
durdular.

İmran diyor ki: Ben tahayyül ediyordum ki, gittikçe iki kırba doluyor, daha
ziyadeleşiyor. Resul-i EkremAleyhissalatü Vesselam o kadına ferman etti ki:

u6'2I{SG, 63 abu}•U1,1 6G ",831»
*« " e

(Arabça ibarenin manası: "(Ey kadın,) artık git! (Çünki) biz senin suyundan
almadık. Amma Cenab-ı Hak bize su verdi.")

Risalede yeri: Mektubat sh: 123
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/233; Sahih-i Müslim 1/475; Cem'-ül Fevaid

2/474; El-Musannef - San'ani 11/272; EI-Hasais-ül Kübra 2/221, 222 ve 227;
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/276, 6/130; Şerh-üs Sünne - Begavi 13/293

1 Zabıt şekli: Müslim ve Buhari'nin hadisinde: "Beni ve Ali'yi gönderdi, filan
yerde bir kadın, iki kırba suyu hayvana yükletmiş" lafızları yok. Onun yerine,
"Biz yürürken kadına rastgeldik" şeklindedir. Fakat Cem'-ül Fevaid ve sair
me'hazlerde, Üstad'ın kaydettiği tarzda vardır. Hz.Üstad, rivayetleri birleşti
rerek kaydettiğini görüyoruz. Hem hadis ve hadise uzuncadır. Buradaki kısım
onun yarısı kadardır.

***
321/110- «Başta meşhur İbn-i Hazm Sahihinde, raviler Hazret-i Ömer'den

naklediyorlar ki: Gazve-i Tebük'te susuz kaldık. Hatta bazılar devesini keser,
susuzluktan içini sıkar, içerdi. Ebu Bekir-is Sıddik, Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam'a, dua etmek için rica etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam
elini kaldırdı; daha elini indirmeden bulut toplandı; yağmur öyle geldi ki, kab
larımızı doldurduk. Sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu
tecavüz etmedi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 124

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/190; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/600
Sahih-i İbn-i Huzeyme ve Beyhaki'den nakil; Kenz-ül 'Jmmal 12/353, bir çok
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sağlam kaynaklardan nakil; Sahih-i İbn-i Huzeyme 1/135; Delail-in Nübüvve -
Ebu Nuaym 2/523; Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hibban hadis no: 1707; Delail
ünNübüvve - Beyhaki 2/63; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/105; Mecma-uz
Zevaid 6/195

Zabıt şekli: (Risalede "İbn-i Hazm'in Sahihinde" diye yazılmış. Lakin bizce
bu da katiplerin bir sehvidir. Çünki İbn-ül Hazem El-Endülüsi'nin bir çok
eserleri varsa da, hadiste sahihi veya müsnedi yoktur. Bu zatın lakabı, -Risa
lede kaydedildiği gibi- İbn-ül Hazm değil, İbn-ül Hazem'dir. Herhalde, "Sahih-i
İbn-i Huzeyme" olması lazımdır.) Rivayet ve naklin sair kısımları, aynen Haz
ret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.

***
322/111- «Meşhur Abdullah İbn-i Amr İbn-il As'ın hafidi ve dört imamın

ona itimad edip ve ondan tahric-i hadis ettikleri Amr İbn-i Şuayb'dan nakl-i
sahih ile haber veriyorlar ki, demiş: Nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam amucası Ebu Talib ile deveye binip Arala civarında
Zilmecaz nam mevkie geldikleri vahit Ebu Talib demiş: "Ben susadım." Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam inmiş, yere ayağını vurmuş, su çıkmış; Ebu
Talib içmiştir. Muhakkıkinden birisi demiş ki: Şu hadise nübüvvetten evvel
olduğundan, irhasat kabilinden olmakla beraber, bin sene sonra aynı yerde
Arafat çeşmesi çıkması, o hadiseye binaen bir keramet-i Ahmediye (A.S.M.)
sayılabilir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 124
Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/15-20, 6/141; Eş-Şifa - Kadı

İyaz 1/290; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/29; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/601; El
Hasais-ül Kübra 1/309-311; Kenz-ül Ummal 12/347; Mu'cem-üt Taberani El
Kebir 10/10564; Er-Rahik-ul Mahtum sh: 67; Muhtasar Siret-ür Resul sh:15-16

Zabıt şekli: Aynendir.
Bu rivayeti te'kid ve takviye eden Feth-ül Bari Şerh-i Sahih-i Buhari

2/508'deki şu hadis-i şeriftir: "Enes bin Malik'ten rivayet: Bir Arabi Peygam
ber'c gelerek, kuraklık ve yağmursuzluktan şikayetini dile getiren
yal ye U*an (A Ut: 53, » GU "O 1CU~G, {CIS1 baslık ozan

, ; , ,, .,
şiirini ukudu. Resul-i Ekrem (A.S.M.) hemen eteklerini yukarı çekerek minbere
çıktı ve ellerini göğe doğru açtı: .il.. .c3JI Ez'lI[{UI diye dua etti. Hazret-i
Enes (R.A.) yemin ederek der ki: "Resul-i Ekrem (A.S.M.) henüz ellerini indir
meden, semadan gökgürültüleriyle yağmur boşandı. Halk geldi: "Aman, ya Re
sulallah, gark oluyoruz." dediler. Bunun üzerine Ilazrot-i Pcygumbcr ellerini
kaldırarak Ul- , uf,» "glI dedi. Birden bulutlar Medine'nin üstünden
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kayarak gittiler. Bu vaziyeti temaşa eden Resul-i Ekrem (A.S.M.) sevincinden
öyle güldü ki; arka dişleri bile göründü... Sonra dedi: "Eğer Ebu Talib şimdi
sağ olsaydı, bizi şiiriyle yad eden sözlerine, asıl şimdi daha çok ferahlanırdı."

Bunun üzerine Hazret-i Ali (R.A.) ayağa kalkarak dedi: "Ya Resulallab! Siz
O'nun bu şiirini kasdettiniz" diyerek, Ebu Talib'in meşhur şiirini şöyle okudu:

·e JGt'a ROL06 » +e,74812.5.(aG.,, ., , .,, .,, .,,.,. .,,,

Ebu Talib'in şiiri, her ne kadar bir başka yağmur hadisesi için ise de,
zımnen rivayetteki hadiseyi de belgelemektedir.

Ve bu bölümde Hazret-i Üstad'ın kaydettiği rivayet, Eş-Şifa - Kadı İyaz Ki
tabında aynen mevcuddur.

***
323/112- «Başta İmam-ı Beyhaki ve Hakim olarak, kütüb-ü sahiha, Hazret-i

Ömer'den haber veriyorlar ki: Hazret-i Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Ves
selam'danyağmur duasını niyaz etti. Çünki ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam elini kaldırdı, birden bulut toplandı, yağmur geldi. Or
dunun ihtiyacı kadar su verdi, 'gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için
me'mur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi gitti.

...İbn-i Cevzi gibi bir muhakkik der ki: Şu hadise Gazve-i Meşhure-i
Bedir'de vuku bulmuş. +"5"l.3.U .UJ{» UJa, ayet-i kerimesi, o hadiseyi
beyan edip, ifade eder.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 124
Me'hazler: Nesim-ür Riyad Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/128; keza Şerh-üş Şifa

-Aliyy-ül Kari 1/601; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 3/170-171; Delail-ün
Nübüvve - Ebu Nuaym 2/523; Siret-ü İbn-i İshak 2/522, hadis-i mürsel olarak
kaydetmiş.

Zabıt şekli: Ed-Dürr-ül Mensur tefsirinde bu hadisenin hakkında yani
o J e J ~ • , • Je,8,

(Enfal S0resi, ayet:ll) 4 "5,4k,) •lo el.J p± dj3'in nüzulü hakkında bir
kaç rivayetle bu hadisenin Bedir'de vuku' bulduğunu, hatta başka rivayetlerde
aynı Ayet, Uhud Harbi'nde yağmur hadisesine do baktığım kaydetmişlerdir.

***
324/113- «Dua-i Nebevt ile, birden ue sür'atle ve daha elini indirmeden

yağmurun gelmesi, çok tekerrür etmiş, tek başıyla bir mu'cize-i mütevatiredir.
Bazı defa camide, minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış; te
vatür ile nakledilmiş.»
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Risalede yeri: Mektubat sb: 125
Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/15, 34, 36, 37 ve 38, 4/236; Sahih-i İbn-i Hib

ban 4/228; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/139; Feth-ül Bari Şerh-i Buharı
2/508

Zabıt şekli: Bu hadise veya hadis, aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği
şekildedir ve mütevatir olarak bir kaç tarik ile gelmiştir.

***
DOKUZUNCU NÜKTE - AĞAÇLARLA ALAKADAR MUCİZELER

(Bu hadise, nev'i itibariyle mütevatirdir. Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Ha
dis-il Mütevatir sh: 137)

325/114- «Başta lmam-ı Mace ve Daremi ve İmam-ı Beyhaki nakl-i sahihle
Hazret-i Enes İbn-i Malik'ten ve Hazret-i Ali'den ve Bezzaz ue lmam-ı. Beyhaki
Hazret-i Ömer'den haber veriyorlar ki: Üç sahabe demişler: Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam, küffarın tekzibinden müteessir olarak mahzun idi.

« o , «a e o e ""S • s." • o •Dedi: \ ii p* ay Y al al v W Enes'in rivayetinde, Hazret-i, ,,.
Cebrail hazır idi. Vadi kenarında bir ağaç uardı. Hazret-i Cebrail'in i'lamiyle,
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam o ağacı çağırdı; ta yanına geldi. Sonra
git dedi. Tekrargitti, yerine yerleşti.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 125
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/302 (Aynı bu rivayet, Hazret-i Ali'den de

menkul olduğunu kaydetmiş. Amma onun rivayetinde "Cebrail hazırdı" lafzı
yok); Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/13 (Hazret-i Ömer'den) ve yine 6/14
(Hazret-i Hasan'dan); Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/620; İbn-i Mace 2/1336
hadis no: 4028; Sünen-i Daremi Mukaddeme bab:3 sh: 20; Müsned-i Ahmed
1/223, 3/113, 4/177; Mecma-uz Zevaid 9/10; Kenz-ül Ummal 12/354; Hüccetul
lah Ale-1 .Alemin - Nebhani sh: 441; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/389-
390; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/302

J •

Zabıt şekli: İbn-i Mace'nin hadisi: k •l :dl (e,) el p!ov

's .U3bas 5 ,{> U6 uo) 4,5 A/»ob-t
36 153, .5y , U88us suU G,» le0 06s 1su ("1(as k,>
al {»4 .36I.U+j83Uk o Ja sz,I ay,f3U.3
·&'7swy .4eb..8l"is363 6u .s3's
,·@o) at,,J6s .ut.» "Jbost,
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Meali: Enes bin Malik (R.A.) demiş ki: "Bir gün Cebrail Aleyhissela.m. Re
sulullah'a geldi. O sırada Peygamber (A.S.M.) bazı ehl-i Mekk.e'nin O'nu tekzib
ve tahkirlerinden ötürü oturmuş, başı-yüzü kanlı, hüzün içinde ağlıyordu. Ceb
rail Aleyhisselam Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) dedi: "Neden böyle mahzunsun?"
Peygamber (A.S.M.) dedi ki: "Şunlar, şunlar bana karşı böyle böyle yaptılar."
Cebrail dedi: "İster misin ki sana bir ayet göstereyim?" Resulullah, "Evet gös
ter" dedi. Cebrail (A.S.) vadinin gerisindeki bir ağaca baktı ve dedi: "Şimdi şu
ağacı çağır!" Resulullah (A.S.M.) onu çağırdı, ağaç yürüyerek geldi. O'nun
yanında durdu. Cebrail dedi: "Şimdi ona, yerine dönmesini söyle!" Peygamber
(A.S.M.) öyle söyledi. Ağaç yine gitti, eski yerine dikildi. Bunun üzerine Resul-i
Ekrem (A.S.M.) dedi: "Bu bana kafidir."

***
326/115- «Allame-i Mağrib Kadı lyaz Şifa-i Şerifte ulvi bir senedle, doğru ve

sağlam bir an'ane ile, Hazret-i Abdullah lbn-i Ömer'den haber veriyor ki: Bir
seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Fer-

, J , O,

man etti: J.J_} ~I Nereye gidiyorsun?" Bedevi dedi: "Ehlime." Ferman etti:

susS y\@ «ondan daha iyi bir hayr istemiyor musun?" Bedevi dedi:
%

"Nedir?" Ferman etti:
',', {C2 (O33 5G 1 8U3 9 I3, Z1u SL 2Lv $178±i 31 8edtevt ad~adı- "Bu

, ; ,
3, 5 7 »,» $

şehadete şahid nedir?" Ferman etti: ö..,-...11 ö~l boa "Vadi kenarındaki ağaç
,,

şfı.hid olacak." İbn-i Ömer der ki: O ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti,
geldi; ta Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına. Üç defa Resul-i
Ekrem Aieyhissaldtü Vesselam o ağacı istişhad etti. Ağaç da, sıdkına şehadet
etti. Emretti yine yerine gidip yerleşti.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 125

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/150; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/298; Cem'-ül
Fevaid 2/472; Tirmizi kitab:46, bab:6; Mevarid-üz Zam'an sh: 519, iki rivayet
tarikıyle .. birisi, İbn-i Abbas'dan; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/14, 15; l\.1üs
tedrek-ül Hakim 2/620; EI-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/125; Şerh-üş Şifa
- Aliyy-ül Kari 1/615; Mecma-uz Zevaid 8/292; El-Metalib-ül Aliye 4/16 hadis
no: 3836; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5925; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
12/13582; Mecrna-uz Zevaid 9/10; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/200; Delfıil-ün
Nübüvve- Ebu Nuaym 2/390

p

Zabıt şekli: Sahih-i İbn-i Hibban'ın hadisi: (e) ,• ol «dl • o
+O3 O6 1. e, UI,,0-103U 4-&«S&,A " Es3U
-4s U ,6 sJs ",J31()» ,06.,51JIG ry3 331et•t-)

I ,, .. .,
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Meali: Abdullah bin Ömer dedi ki: "Biz Peygamber'le beraber bir yolculukta
olduğumuz bir zamanda, karşıdan bir Arabi geliyordu. Arabi tam yanımıza ge
lince, Resulullah ona sordu: "Nereye gidiyorsun?'' Arabi dedi: "Evime!" Resul-i
Ekrem ona: "Sa.na ondan daha hayırlı bir şey bildireyim mi?" Arabi: "Nedir o?"
dedi. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam: "Allah'tan başka bir İlahın ol
madığına ve O'nun şeriki olmadığına ve tek ve vahid İlah olduğuna ve
Muhammed de O'nun ahdi ve Resulü olduğuna şehadet getirmend.ir . .,

Arabi dedi: "Senin bu dediklerine bir şahid var mı?" Resul-i Ekrem (A.S.M.)
dedi: "Şu karşıdaki ağaç " Ve o ağacı çağırdı, ağaç vadinin karşı kenarındaydı.
Birden ağaç bu tarafa yönelerek, yeri yarıp geldi, ta Peygamber'in (A.S.M.)
yanında durdu. Resul-i Ekrem (A.S.M.) o ağacı üç defa istişhad etti. Yani, Pey
gamberliğine şehadet getirmesini istedi. Ağaç da Peygamber'in söylediği
şekilde aynen şehadet etti. Sonra yine kendi yerine döndü ... Arabi
Resulullah'a dedi ki: "(Ben gidip milletime senin Peygamberliğini
söyleyeceğim.) Eğer onlar da beni dinlerlerse, beraber sana geleceğiz. Eğer
dinlemezlerse, ben tek başıma sana döneceğim ve (hep) seninle beraber
olacağım." ***

327/116- Hazret-i Büreyde lbn-i Hasib bin Abdullah-il Eslemi tarikirıde,
«nakl-i sahih ile Büreyde dedi ki: Biz, Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam'ın
yanında iken, bir seferde bir a'rabi geldi. Bir ayet, yani bir mu'cize istedi.
Resul-i Ekrem Aleyhissalfıtü Vesselam ferman etti:

c J {3 ss"±1 {de [J Bir ağaca işaret etti; ağaç sağa ve sola
, - ,

meylederek köklerini yerden çıkarıp, huzıır-u Nebeviye geldi. "Esselamü aleyke
ya Resulallah" dedi. Sonra a'rabi dedi: "Yine yerine gitsin." Emretti, yerine
gitti. A'rabi dedi: "izin ver, saııa secde edeyim." Dedi. "Izın yok kimseye." Dedi:
"Öyle ise, senin elini ayağını öpeceğim.') izin verdi . .,

Risalede yeri: Mcktubat sh: 126

Me'hazler. Eş-Şifa - Kadı İyaz V299; Nesim-ür Riyad, Şerh-üş Şifa - Ila
facı 3/49; keza, AJiyy-ül Kari 1/616; Mecma-uz Zcvaid 9/10, Huccetullah Ale-l
Alemin - Nebhani sh: 441
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Zabıt şekli: Şifa-i Şerifin hadisi: Bu hadis Müsned-ül Bezzar'dandır ve
tıpatıp aynen Hazret-i Üstad'ın naklettiği tarzdadır. Yalnız, Arabi Resu]ullah'a
secde etmek için izin istediği zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam:
"Eğer izin olsaydı, karının kocasına secde etmesini emrederdim" lafzı vardır.

***
328/117- «Başta Sahih-i Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki, Cabir

diyor: Biz bir seferde, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ile beraberdik.
Kaza-yı hacet için bir yer aradı. Settareli bir yer yoktu. Sonra gitti, iki ağaç
yanına. Bir ağacın dalını tuttu, çekti. Ağaç itaat ederek beraber gitti, öteki
ağacın yanına getirdi. Muti devenin yularını tutup çekildikte geldiği gibi, o iki
ağacı o suretle yanyana getirdi.

Sonra dedi: 4 ~sl Ie UI Yani: "Üstüme birleşiniz." dedi. İkisi
e

birleşerek settare oldular. Arkalarında kaza-yı hacet ettikten sonra onlara em
retti, yerlerine gittiler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 126

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2301, 2306 hadis no: 3006 ve 3012; Sahih-i
İbn-i Hibban 8/158; Cem'-ül Fevaid 2/486; Sünen-i Daremi 1/10; Delail-ün Nü
büvve - Beyhaki 6/8, 18, 20 ve 21; Eş-Şifa 1/299; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/616; keza, Hafaci 3/51; Kenz-ül Ummal 12/373; Mecma-uz Zevaid 9/5, 6, 7,
10; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/392

Zabıt şekli! Sahih-i Müslim'in hadisi, Hazret-i Üstad'ın hülasa edip yazdığı
lafızları gibidir. Tekrarına gerek duymadım.

***
329/118- «l'kinci bir rivayette, yine Hazret-i Cabir der ki: Bana emretti ki:

83ls [,M1.,S uu,>ta ""aJI .J13, aJ U,a 133231 .1µJs "G U
s • • • •

Yani: "O ağaçlara de: "Resulüllah'ın haceti için birleşiniz!" Ben öyle dedim,
onlar da birleştiler. Sonra ben beklerken, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam çıkageldi. Başıyla sağa sola işaret etti, o iki ağaç yerlerine gittiler.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 126
Me'hazler: Bir önceki numaradakinin me'hazleri, bunun da me'hazleridir.

Tekrarlamaya hacet yoktur.
Zabıt şekli: Şifa-i Şerif'in hadisi aynen Hazret-i Üstad'ın hülasa edip

yazdığı tarzdadır. Yalnız, "Ben çıktım, geldim, Resulullah'a suyunu hazır
ladım, kendi kendime bir şeyler konuşurken; Resul-i Ekrem (A.S.M.) o
ağaçların arkalarından çıktı. Biraz durup bekledi. Sonra başıyla sağa sola
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işaret etti" lafızları da vardır.
* * *

555

330/119- «Nakl-i sahih ile, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın cesur
kumandanlarından ue hizmetkarlarından olan Üsame bin Zeyd der ki: Birse
ferde, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ile beraberdik. Kaza-yı hacet için

« « ® « a « e

hali, settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki: iy\e 3l Jru {°u d
e s

(Yani: Ağaçlardan, taşlardan birşeyler görüyor musun?) Dedim: uEuet var."
Emretti ve dedi:

Yani ağaçlara de ki: "Resulullahın haceti için birleşiniz" ue taşlara da de:
"Duuar gibi toplanınız." Ben gittim, söyledim. Kasem ediyorum ki, ağaçlar
birleştiler ue taşlar duuar oldular. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam,
hacetinden sonra yine emretti: )~ ~ :_µ (Yani: Onlara git ve de ki

g»

birbirinden ayrılsınlar.) Benim nefsim kabza-i kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e
kasem ederim, ağaçlar ve taşlar ayrılıp yerlerine gittiler...»

(Geçen iki hadis ve hadiseyi ayrıca Ya'la İbn-i Murre ve Gayalan bin Seleme
Es-Sakafi ve İbn-i Mes'ud, Gazve-i Huneyn'de de vaki olduğunu rivayet
etmişlerdir.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 127
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/300-301; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki

6/24-25; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/390, 391 ve 393 hadis no: 336
ve337; Şerh-üş Şifa -A1iyy-ül Kart 1/617-619 (Beyhaki ve Ebu Ya'la'dan nakil);
keza Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/51; EI-Metalib-ül Aliye 4/8-10; Kenz-ül Umrnal
12/403

Zabıt şekli: Ya'la bin Murrc ve Gayalan bin Seleme ve İbn-i Mes'ud'un
Gazve-i Huneyn'de de aynı hadisenin vuku' bulduğunu bildiren mc'hazler:

Eş-Şifa 1/301, İbn-i Mes'ud'dan nakil; Kenz-ül Ummal 12/403, Üsame bin
Zeyd'dcn... Ve hakeza bütün rivayet yolları, verilmiş olan me'hazlerin içinde
mevcuddur.. ve Hazret-i Üstad'm kaydettiği tarzdadır. Bilhassa Şifa-i Şerifin
rivayetiyle aynendir.

***
331/120- «İmam-ı İbn-i Furek kı, kemal-i içtihad ve fazlından kinave olarak

Şafiiyy-i Sani ünvanını alan allame-i asr, kat'i haber veriyor ki. Gazve i Taif'te,
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam gece at üstünde gıderken uykusu geli
yordu. O halde iken, bir sidre ağacına rastgeldi. Ağaç O'na yol verıp, atını in-
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citnıenıek için, iki şak oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, hayvan ile
içıııden geçtı. Ta zamanımıza kadar o ağaç, iki ayak üstünde, muhterem bir va
ziyette kaldı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 127

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/301-302; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/620; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/57

Zabıt şekli: Molla Aliyy-ül Kari, Şifa'nın şerhinde diyor: İmam-ı lbn-i Fü
rek demiş: "O ağaç, Taif yolunda büyük ve maruf bir ağaçtır." Aliyy-ül Kari ise,
der ki: "Herhalde o ağaç O'nun zamanına kadar kalabilmiş ve meşhur
olmuştur. Bizim zamanımızda ise, öyle maruf bir ağaç yoktur.''

Sair kısımlan aynı aynınadır.
***

332/121- «Hazret-i Ya'la tarikında -nakl-i sahih ile- haber veriyor ki: Birse
ferde, Talha ueya Semure denilen bir ağaç geldi, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam'ın etrafında tauafeder gibi döndü. Sonra yine yerine gitti. Resul-i Ek-
rem Aleyhissalatü Vesselam ferman etti ki: Je "Ls 51 US3lI y3l Yani: O
ağaç, Cenab-ı Hak'tan istedi ki, bana selam etsin.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 128

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 2/617; Eş-Şifa 1/301; Şerh-üş Şifa - Aliyy
ül Kari 1/619; keza, Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/53; Müsned-i Ahmed 4/170 ve 172,
Ya'la bin Murre'den nakil; Mecma-uz Zevaid 9/6-7; Delail-ün Nübüvve - Bey
haki 6/23, 24; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/391 ve 393

Zabıt şekli: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki'nin ifadeleri şöyledir:
"Ya'la bin Murre Es-Sakafi'den rivayet, O demiş: "... Bir seferde Resul-i Ek

rem'le (A.S.M.) beraber yürüye yürüye bir yere geldik, konakladık. Peygamber
(A.S.M.) orada yattı. .. Bir ağaç, yeri şak ederek köklerini çıkarıp geldi ve Pey
gamber'in etrafında tavaf eyledi. Sonra yerine döndü. Rcsul-i Ekrem (A.S.M.)
uyandığında hadiseyi kendisine aynen söyledim, dedi ki:

433l G-&·>) JJ,y A+ "As3u 'ban.
·-•

"Yani o ağaç, Rabbisinden izin istedi ki, Resulullah'a selam etsin, ona izin
verildi."

***
333/122- «Muhaddisler nakl-i sahih ile İbn-i Mes'ud'dan beyan ediyorlar ki:

İbn-i Mes'ud dedi: "Batn-ı Nahl denilen nam mevkide, Nusaybin ecinnileri ih-
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tida için Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam'a geldikleri vakit, bır ağaç o
ectnnilerin geldiklerini haber verdi." Hem İmam-ı Mücahid, o hadiste lbn-ı
Mes'ud'dan nakleder ki: O ciııniler bir delil istediler. Resul-i Ekrem Aleyhıssa
latü Vesselam bir ağaca emretti; yerinden çıkıp geldi, sonra yme yerme gıtti »

Risalede yeri: Mektubat sb: 128

Me'hazler: (Not: İki rivayet veya hadisin me'hazlerini müşterek olarak ve
riyoruz. Zabıt şekli kısmında herbirisinden birer rivayet şeklini kaydedeceğiz.)

Sahih-i Buhari 5/58, Abdurrahman bin Avfdan rivayet; Feth-ill Bari Şerh-i
Buhari 7/171 ve 8/669; Sahih-i Müslim 1/331 ve 333, İbn-i Mes'ud'dan rivayet;
Sahih-i İbn-i Hibban 8/77; Müsned-i Humeydi 1/133; Ebu Davud kitab: 1, bab:
20; Tirmizi kitab: 44, Tefsir-i Süre bab: 46 hadis no: 3; Müsned-i Ahmed 1/458;
Cem'-ül Fevaid 2/472; El-Hasais-ül Kübra 1/340-354, onüç tarik şekilleriyle;
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/225; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/301; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kari 1/619

Zabıt şekli:

1- Cinnilerin geldiğini haber veren ağaç hakkındaki rivayet: Buhari'nin ha
disi:

•a # • o • «e " $$,p e•sP se c.o3l al (»3»o 3l aUl o sa) oyla dlas

2- Cinler, bir ayet ve bir mu'cize isteyince; Resul-i Ekrem'in bir ağacı
çağırması hakkındaki rivayetler:

Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı, Tefsir sahibi ve Abdullah bin Abbas'ın bir
şakirdi olan İmam-ı Mücahid, İbn-i Mes'ud'dan nakleder ki: ..... diyerek. hem
mezkür rivayeti, hem de ona benzer başka bir rivayeti nakleder

***
334/123- «Sahih-i Tirmizi nakl-ı sahih ile Hazret-ı İbn-i Abbas'tan haber ve

riyor ki: İbn-i Abbas eledi ki: Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam bır a rabiye
ferman etti: si3,, y5\'»ıs\al.SI,i» o» Gia3i 1» b,as3tay1,h

"Ben, bu ağacın şu dalını çağırırsam, yanıma gelse, iman edecek misin?"
"Evet" dedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam çağırdı. O urcun. ağacının
başından kopup, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına atladı. geldi.
Sorıra emretti, yine yerine gitti."

Risalede yeri: Mektubat sh: 128

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 2/620, lmam-ı Zehebi sıhhatinı tasdık
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etmiş; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 3632 (İmam-ı Tirmizi
4# d •

C'e 4 o o li demiş. Yani: "Şu hadis hasen ve garib ve sa-
hihtir"); Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/33; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/622; Müsned-i
Ahmed Tahkik-i Ahmed Şakir 3/293; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/15; Meva
rid-üz Zam'an sh: 520; Cem'-ül Fevaid 2/472; Sünen-i Daremi Mukaddeme sh:
20; Mecma-uz Zevaid 9/10

Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi: İbn-i Abbas'dan rivayet: Bir
a'rabi Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) geldi, dedi: "Neyle bileyim ki, sen Resulul
lahsın?" Hadisin diğer kısmı, aynı aynına Üstad'ın yazdığı tarzdadır.

***
335/124- Hazret-i Üstad'ın yazdığı hadis ve rivayetlerin sırası dışında ola

rak, burada bizzat Hazret-i İmam-ı Ali'nin kaydetmiş olduğu bir rivayetini
te'kid için yazıyoruz: Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali, Tahkik-i Subhi Salih sh:
301-302

Kureyş'ten toplu bir cemaat, Resulullah'a gelerek bir ayet istedikleri za
man, ben de Resulullah'ın yanında idim. KureyşWer dediler ki: Ya Muham
med! Senin ne aba ve ecdadından, ne de senin ailenden hiç birisinin dava et
mediği pek büyük bir şeyi dava ediyorsun. Bu durumda biz de senden öyle bir
şey isteyeceğiz ki; eğer bize "Evet!" deyip o şeyi gösterebilirsen, o zaman di
yeceğiz ki; sen Peygambersin. Eğer yapamazsan, iyice bileceğiz ki, sen sahir ve
yalancısın.

Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Nedir istediğiniz o şey?" Dediler: "Şua ağacı
çağırır ve ağaç kök ve damarlarını çıkararak gelirse ve senin yanında du
rursa.."

Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Allah herşeye kadirdir. Eğer Cenab-ı Allah
sizin dediklerinizi benim duamla yaparsa, siz o zaman hakikaten hakka
şehadet edecek misiniz?" Onlar "Evet!.." dediler.

Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Allah'ın izniyle sizin istediğinizi size göste
receğim ... Amma biliyorum ki; sizler hayra dönecek niyette değilsiniz ... Hem
sizin bazılarınız yakın bir gelecekte, çukurlara doldurulacaksınız. Bazılarınız
da hizbleri, yani arab kabilelerini kışkırtacak ve aleyhime sevk edeceksiniz.
Resul-i Ekrem (A.S.M.) bunları dedikten sonra, ağacı çağırdı, dedi: "Ey ağaç!
Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan .. ve benim de Allah'ın Peygam
ber'i olduğumu biliyor isen; kök ve damarlarınla beraber yerinden sökül,
yanıma gel ve dur!"

İmam-ı Ali diyor: "O'nu hak ile Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin
ederim ki; o ağaç, kök ve damarlarını yerden sökerek, şiddetli bir gürültü ile
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-kuşun kanat çırpınışı gibi- geldi, Peygamber'in tam yanında durdu. En üst
dalım Peygamber'in başı üstünde tuttu. Ben Resulullah'ın sağ tarafında duru
yordum, ağacın bazı dalları benim omuzuma konuldu."

Kureyş müşrikleri manzarayı bu şekil görünce; burunları yukarıda olarak,
inad ve kibir içinde dediler ki: "Haydi şimdi ağaca emret de; yansını yerinde
bıraksın, öbür yarısını da senin yanına getirsin." Resul-i Ekrem (A.S.M.) ağaca
onların istediği tarzda emretti; yine ağaç eskisinden daha şiddetli gürültüler
çıkararak Peygamber'in emrini aynen yerine getirdi.

Bu defa Kureyş, küfür ve tuğyan içinde dediler ki: "Emret, şu senin
yanındaki yan ağaç, öbür yarının yanına gitsin?"

Resul-i Ekrem (A.S.M.) ağaca o tarzda emretti. O yan ağaç gitti yerindeki
öbür yarısıyla birleşti ve kaynaştı. lmam-ı Ali diyor: Ben bu manzarayı gö
rünce bağırarak dedim: "Lailaheillallah..." ve "En evvel sana ben iman ediyo
rum ya Resulallah! .. 11

Müşrikler ise, hepsi birden dediler: (Haşa) "Sahir ve kezzab!.."
***

ONUNCU NÜKTELİ İŞARET
CIZ'-UN NAHL VEYA HANİN-ÜL CİZ'İN ÇOKMÜTEVATİR OLAN

MU'CİZESİNİN RİVAYETLERİ
336/125- «Mescidi Şerifte hurma ağacından olan kuru direk, Resul-i Ekrem

Aleyhissalatü Vesselam hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif
yapıldığı vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam minbere çıkıp hutbeye
başladı. Okurken, direk deve gibi enin edip ağladı; bütün cemaat işitti. Ta Re
sul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam yanına geldi, elini üstüne koydu. Onunla
konuştu, teselli verdi; sonra durdu.»

(Ve bu acib hadisenin, mütevatirin mütevatiri olarak bir çok Sahabe'den
gelen tarikleri ve bütün hadis kitaplarında mezkur olan birçok rivayet şekilleri
için bir kaç hadis kitabının sahife numaralarını vererek geçeceğiz.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 129 ila 132
Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/11, 3/80 (Cabir bin Abdullah'tan); Eş-Şifa

1/303-304 (bir çok tariklerle.. ve Hasan-ı Basri'nin hadiseyi anlattığı zaman
ağlaması); Nesai 3/102; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 3631; Cami
ül Usul - İbn-ül Esir hadis no: 8899; EI-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/49-
50· Müsned-i Ahmed -Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 2234 2237 2400 2401,, , , ,
2430 2431 ve 2432; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/66; Mu'cem-üt Taberani

'El-Kebir 22/12841; El-Evsat 1/595; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/399 ve
404; Feth-ül Bari 7/4l4 ve 415; Sünen-i Daremi hadis no: 39; Cem'-ül Fevaid



560 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

2/472-473; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/306; Müsned-i Ahmed 5/330; El
Musannef - İbn-i Ebi Şeybe hadis no: 11797; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady
3/1136; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/361-362; Kenz-ül Ummal 12/411-418 (bir
çok tariklerle) ve hakeza bütün hadis kitaplarından me'hazlar verilebilir.

Zabıt şekli: Çok taraflı ve rivayet yolları hem pek çok, hem de ayn ayrı
lafızlarla olduğundan, bir tek rivayetin muayyen bir şeklini yazmaya gerek
duymadık.

***
ONBİRİNCİ NÜKTELİ İŞARET

CEMADAT, TAŞ VE DAĞLARLA ALAKALI MU'CİZELER
337/126- «Allame-i Mağrib Hazret-i Kadı-yı lyaz, Şifa-i Şerifinde ulvi birse

nedle ve Buharı sahibi gibi mühim imamlardan nakl-i sahih ile haber veriyor
lar ki: Hadim-i NebeviHazret-i İbn-i Mes'ud der ki: Biz, Resul-i Ekrem Aleyhis
salatü Vesselam'ın yanında taam yerken, taamın tesbihlerini işitiyorduk.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 132

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/306 (İbn-i Mes'ud, Enes ve Ebu Zer'den
nakil); Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/627; Sahih-i Buharı 4/235 (Abdullah bin
Mes'ud'dan nakil, aynı bu hadiste, parmaklarından suyun nebeanı da vardır);
Tuhfet-ül Ahvezi hadis no: 3712; Cem'-ül Fevaid 2/477; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 6/62; El-Hasais-ül Kübra 2/218; Kenz-ül Ummal 12/431; Mu'cem-üt
Taberani El-Kebir 10/9988; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/431-432;
Mecma-uz Zevaid 5/175; Feth-ül Bari 7/403; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady
6/2337

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi, Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet:

rte) y g5elyg.0KG3 .
.p»... ("5, - • ...• (f'ic•vl -'u al»35e C"c"

Yani: "Ben gözümle gördüm ki, Peygamber'in (A.S.M.) parmaklan ara
sından su fışkınyordu. Ve bizler, O'nun yediği taamın tesbihini işitiyorduk."

Ve keza, Ebu Zerr-i Gıffari'den ise: "Biz Resul-i Ekrem'in yanında taam
yerken taamın tesbiblerini işitiyorduk." rivayeti ...

***
338/127- «Nakl-i sahih ile, Enes ve Ebu Zerr'den kütüb-ul sahiha haber veri

yorlar ki: Hazret-i Enes (hadim-i Nebevi) demiş ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam'ın yanında idik. Avucuna küçük taşları aldı; mübarek elinde tes
bih etmeye başladılar,· sonra Ebu Bekir-is Sıddik'ın eline koydu, yine tesbih etti-
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ler" Ebu Zerr-ı Gıffari tarıkında der kı. "Sonra Hazret-ı Ömer ın eline koydu
vıne tesbih ettıler. Sonra aldı yere koydu, sustular. Sonra yıne aldı, Hazret-ı
Osman'ın eline koydu, yıne tesbıhe başladılar." Sonra Hazret-ı Enes ve Ebu
Zerr di_vorlar ki: "Ellerimize koydu, sustular''»

Risalede yeri: Mektubat sh: 132

Me'hazler: Eş-Şifa 1/306; Nesim-tir Riyad. Şerh-üş Şifa - Hafaci 3ı70; keza.
Aliyy-ül Kari 1/630; El-Ehadis-ül Müşkıle - Iraki hadis no· 112, EI-Hasais-ul
Kübra '2174, 304; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/66; Cem'-ül Fevaid 2/474. Ebu
Zerr'in rivayeti; Mecma-uz Zevaid 5/179 ve 8/299; Kenz-ul Cmmal hadis no
35409-35410, 12/385-386, 406 ve 407 bir kaç tarik şekilleriyle, El-Bidaye Ven
Nihaye - İbn-i Kesir 6/132

Zabıt şekli: Şifa-i Şerifin hadisi, aynen Hazret-i Ustad'ın kaydettıği rıva
yet olduğu için başka bir şey yazılmadı.

***
339/128- «Hazret-i Ali ve Hazret-i Cabir ve Hazret-i Atşe-i Sıddika'dan nakl

i sahih ile sabittir ki: Dağ, taş, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam a
"Esselamü aleyke ya Resulallah" diyorlardı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 132
Me'hazler: (Üç rivayet çeşidinin birleşik me'hazleridir , Eş-Şifa 1/307;

Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/628; Tirmizi - Tahkik-ı Ahmed Şakir hadis no:
363; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/69; Sünen-i Daremi Mukaddeme sh 19;
Mecma-uz Zevaıd 8/260, Kenz-ül Ummal 2/365; Es-Siret-ul Halebıye 1/361

Zabıt şekli: Bunun rivayetlerdeki ayrı ayn tarz ve şckılleri, alttaki bolum
lerde geleceği için burada bir şey kaydedilmeclı

***
340/129- ..Hazret-ı Alı'nin tarıkında dıyor ki Bıdayet-i .Vubuı ı·etle. ncL·alıi-i

Mekke'de, Resul-i Ekrem Aleyhıssaliıtu Vesselam ıle beraber gezdığimızdc, ağar
te taşa rastgeldiğimiz vakit, "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyorlardı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 133

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 2./607, Zehebi de sıhhatini tasdik etmiş;
Eş-Şifa 1/306-307; Şerh-üş Şıfa - Aliyy-ul Kari 1/628; Mişkat-ul Masabıh hadis
no 5919; Cem'-ul Fevaid 2/472, Sunen-i Daremi Mukaddeme sh. 20; Kenz-ul
Ummal 2/365, 400 ve 404; Delaıl-ün Nübuvve - Ebu Nuaym 2/389, Tirmizi
hadis no: 3630, El-Hasaıs-ul Kübra 1/244

Zabıt şekli: Mustedrek-ül Hak.im'ın hadisı.

R8 N K Kaynaklar F 36
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Mefili: Hazret-i Ûstad'm Tûrkçesini yazdigi ayni mealdedir.
***

341/130- «Hazret-i Cabir, tarikinda der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissaliitii Ves
selam taş ve agaca rastgeldigi vakit, O'na secde ediyordular; yani inkiyad edip,
"Esselamû aleyke ya Resulallah" diyordular.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 133

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadi Îyaz 1/307; Şerh-iiş Şifa - Aliyy-i.il Karî 1/628;
Nesim-tir Riyad - Hafacî 3/71; Sifat-us Safve - Ebu-1 Ferec Îbn-i Cevzî 1/76

Zabit şeklî: Şifa-i Şerifdeki rivayetle, Hazret-i Ûstad'm kaydettigi şek.il
ayni ayninadir.

***
342/131- «Cabir'in bir riuayetinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalatû Vesselam

ferman etmiş: JeLS 3U [,as U3e"5l Bazdari demişler ki: O, Hacer-ul
e+ e

Esved'e işarettir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 133

Me'hazler: Sahih-i Ibn-i Hibban 8/139; Şerh-tis Slinne - Begavî 13/287;
Mişkat-ûl Masabih 3/152 hadis no: 5835; Cem'-iil Fevaid 2/472; Sahih-i Mûslim
4/782; Mûsned-i Ahmed 5/89, 95 ve 105; Mlisned-i Tayalisî hadis no: 781; Sîret
û Ibn-i Hişşam sh: 151; Si.inen-i Daremî 1/12; Mu'cem-iit Taberanî Es-Sagîr
1/62; Mu'cem El-Kebir 2/244 ve 257; Miisned-i Ahmed 5/89, 95 ve 103; Feth-ûl
Barî Şerh-i Buharî 2/89; Feyz-ul Kadir 3/19; Mi.isned-ill Firdevs 1/58; Tirmizî -
Tahkik-i Ahmed Şakir hadis no: 3703; Es-Sîret-iil Halebiye 1/361; Sifat-us
Safve - Ebu-1 Ferec Îbn-ûl Cevzî 1/76; El-Feth-iir Rabbanî Şerh-i Mi.isned
22/48; Kenz-ul Ummal 12/366; El-Feth-i.il Kebir 1/457 (Miisned-i Ahmed ve
Miislim ve Tirmizî'den nakil); Mu'cem-iit Taberanî EI-Kebir 2/1907, 1961, 2051
ve 2015; Delail-ûn Nûbûvve - Ebu Nuaym 2/397; Tirmizî hadis no: 3628; Mûs
ned-i Tayalisî hadîs no: 2450; El-Hasais-i:H Kubra 1/244; Sahih-i Mûslim 7/58;
El-Musannef - lbn-i Ebi Şeybe hadis no: 11751; El-Kamil Fid-Duafa' - Ibn-i
Ady 3/1122 , ,

Zabit şekli: Ibn-i Hibban'in hadîsi: J»- Jl :JU (e,) +, pil yl 3
35151534ca 6I,E [U$ 38 88 (35 U321yv-e)4n

Meali: Cabir bin Semure dem.iş ki; Resulullah (A.S.M.) dedi 1 i: "Ben bir taş
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tanıyorum, o taş Mekke'dedir. Ben Peygaplberlikle müşerref olduğum günlerde
bana selam veriyordu. Şu anda da yine o taşı taruyorum."

* * *
343/132- Hazret-i Aişe'nin tarikinde demiş: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman

etmis: JG SI32 S3 FS '1S ULG UJU,U{S5 "yACzI,
", 5 , e « e e e

O, U ut ,50n
Risalede yeri: Mektubat sh: 133

Me'hazler: Daremi Mukaddeme bab:3, sh: 19; Tirmizi kitab:46, bab:3 ve 6;
Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/37; Nesim-ür Riyad Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/71; keza
Aliyy-ül Kari 1/628; Mecma-uz Zevaid 9/252; Es-Siret-ül Halebiye 1/362; Stfat
üs Safve - Ebu-1 Ferec İbn-ül Cevzi 1/76; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/135

Zabıt şekli: Şifa-i Şerif ve Şerhlerindeki hadis metni aynendir.
* * *

344/133- uNakl-i sahih ile Hazret-i Abbas'tan haber veriyorlar ki: Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Abbas'ı ve dört oğlunu (Abdullah, Ubeydullah,
Fazl, Kusem) beraber, mülaet denilen bir perde altına alarak, üzerlerine örttü.
Dedi:",SU35 ,U1, ~SU.63,5 .S33o,4 6» 43, U
deyip, dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları, "Amin, Amin" diyerek
duaya iştirak ettiler."

Risalede yeri: Mektubat sh: 133

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/608; Şerh-üş Şifa - AJiyy-ill Kari 1/628;
Tirmizi kitab: 46, bab: 28; El-Hasais-ül Kübra 2/77 ve 309; Delail-ün Nübüvve
- Beyhaki 6/71; Cem'-ül Fevaid 2/529; Hüccetullah Ale-l Alemin - Ncbhani sh:
450; Mecma-uz Zevaid 9/269-270; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/433 hadis
no: 370; Amel-ül Yevmi Yel-Leyle - İbn-üs Seniyy hadis no: 185; İbn-i Mace
2/209; Müstedrek-ül Hakim 2/309; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 9/269; EI-Ka
mil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 1/297

Zabıt şekli: (Not: Bu rivayet, birkaç çeşit tarikle gelmiştir. Mecmu-uz Zc
vaid bu tariklerden bazılarını kaydetmiş. 9/270'deki ikinci tarik için: "Senedi
güzeldir" demiş. Şifa-i Şerifteki rivayet ile, Üstad'ın kaydettiği nynendir.)

***
345/134- «Başta Buhari, İbn-i Hibban, Ebu Davud, Tirmizi gibi kütüb-l sa

hiha müttefikan Hazret-i Enes'ten, Ebu Hüreyre'den, Osman-ı Zinnureyn'den,
Aşere-i Mübeşşere'den Said İbn-i Zeyd'den haber veriyorlar ki: Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Bekir-is Sıddik, Ömer-ül Faruk ve Osman.ı Zın-
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nureyn ile Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Cebel-i Uhud ya onların mehabetle
rinden veya kendi sürür ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı.»

Risalede yeri: Mektubat sb: 133

Me'hazler: Bu bölümün me'hazleri, 258 no.lu kısımda verildiği için tek
rarına lüzum görülmedi.

* * ad:

346/135- «Su misalin (üstteki Uhud Dağı misali) tetimmesi olarak nakle
dilmiş ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Mekke'den hicret ettiği ve
küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi: "Ya
Resulallah, benden ininiz! Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa, Allah
beni tazib eder. Onun için korkarım." Cebel-i Hira çağırdı: "JI ~AI y, Ü
"Bana gel.'' Bu sır içindir ki, ehl-i kalb, Sebir'de havf ve Hira'da da emniyeti
hissederler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 134

Me'bazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/308; Nesim-ür Riyad, Şerh-üş Şifa - Ha
faci 3/75; keza Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/630; El-Gunye - Abdülkadir-i
Geylani 2/1.30; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 3/432

Zabıt şekli: Kadı İyaz ve Aliyy-ül Kari aynen Hazret-i Üstad'ın yazdığı
şekilde hadiseyi kaydetmişlerdir. Ancak bu rivayetin senedi, yani hangi kitap
tan geldiği hakkında herhangi bir malumat vermemişlerdir. Nesim-ür Riyad
Müellifi Şihab-ili Hafaci ise, rivayeti İmam-ı Suyuti'ye dayandırarak der ki:
"Suyuti Hazretleri de bunun senedini vermemiştir. Amma herhalde Resul-i
Ekrem (A.S.M.) Hicret için Mekke'den ilk çıktığı gece, henüz Sevir Dağı'na
gitmeden önce bu dağa çıkmış. Sonra da Sevir Dağı'na çıkmıştır" diye kay
detmiştir. Ruh-ul Beyan Tefsiri ise, "Hicretin ilk gecesinde Resul-i Ekrem
(A.S.M.) Ebu Bekir-is Sıddık ile Sevr Dağı'na çıkmak isterlerken yolu kaybedip
Huneyn Dağı'na çıkmışlar. Huneyn: Ya Resulallah benden ininiz, korkarım ki
benim üstümde size herhangi bir zarar dokuna. Sonra Sevr Dağı çağırmış: Ya
Resulallah bana gel! demiş" diye kaydetmektedir.

Ayrıca Şeyh Abdülkadir-i Geylani'nin (K.S.) "El-Gunye" eserinde ise, şöyle
denilmektedir: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Mekke'den Kureyş'in şerrinden
sakınmak üzere Hicret için Hira Dağı'na teveccüh ettikleri zaman, Ebu Bekir-i
Sıddık'ın rivayetiyle: Cebrail geldi, dedi: "Ya Muhammed! Cenab-ı Hak sana
selam gönderdi ve bana öğrettiği şu duayı eğer sen de okursan Allah seninle
müşriklerin arasında bir hicab halkedecektir. İstersen, o duayı sana da
öğreteyim." Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Evet, öğret ya Cebrail!" Cebrail
(A.S.) ise, Peygamber'e dedi: Söyle:
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Not: Mühim iki mevzu':
1- Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) Mekke'den çıkıp, Medine'ye Hicret etmek

üzere, içine girip saklandıkları mağarayı, bütün siyer kitapları Sevr
Dağı'ndaki "Gar-ı Sevr" olarak kaydetmişlerdir. Bu siyer kitaplarını ve rivayet
tariklerini çok iyi bilen Hazret-i Bediüzzaman ise risalelerinin bir kaç yerinde;
Hicret hadisesinde Peygamber'in (A.S.M.) tahassun ettikleri mağarayı ve
örümcek ve güvercin hadiselerini anlatırken, her zaman "Gar-ı Hira" diye kay
deder. Bu durumda, ya Bediüzzaman'ın kat'ı bildiği birşey vardır -ki üstteki
bazı kaynaklar da öyle işaret veriyorlar- yahud da, katiplerin bir sehvidir -ki
bizim kanaatımıza göre, bu mümkün değildir. Zira, Risale-i Nur'da bu bahis
birkaç defa tekrarlanmıştır.- Nasılki Şifa'nın Şerhi Nesim-ür Riyad eserinde,
şarih Şihab-ül Hafaci dahi, Hicret hadisesinin ilk gecesinde, bazı hadiselerin
henüz Sevr Dağı'na çıkmadan evvel vuku' bulmuş olacağı ihtimalini de nazara
vermiştir. Ruh-ul Beyan Tefsiri dahi başka tarz bir rivayet, amma netice
itibariyle aynı manaya bir derece işaret etmektedir. Bu durumda bize göre; her
ne kadar siyer ve tarih kitapları, Peygamber'in Hicret hadisesinde tahassun
ettikleri "Gar-ı Sevr"dir diye, yani Sevr Mağarası mes'elesinde ısrar
ediyorlarsa da.. fakat şu bazı uçlarını gösterdiğimiz rivayet şekillerinde ise,
Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) ilk tahassun ettiği mağara, Hira Dağındaki mağara
olduğu anlaşılmaktadır.

2- Üstad Hazretleri, bu rivayetin hemen altında der ki: «Bu misalden
anlaşılıyor ki: O koca dağlar, birer müstakil abddir, nıüsebbihtir ue uazife
dardırlar. Peygamber'i (A.S.M.) tanır ue seuerler; başıboş değillerdir.»

İşte Hazret-i Üstad1ın bu kat'ı hüküm ve kanaatını te'yid ve tasdik eden şu
hadis-i şerifin bir parçasıdır:

O6 (\ Gee U9I, US.{su.ti>ka
»5 ». . p 4.. •

. . . 4>uy U>o de li. .
Yani: Peygamber (A.S.M.) Uhud Dağı'nı gördüğü zaman buyurdular ki: "Şu
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dağ öyle bir dağdır ki bizi sever, biz de onu severiz." (Sahih-i Buhari 3/155J
***

347/136- «Nakl-i sahih ile Abdullah lbn-i Ömer'den haber veriyorlar ki,
demiş: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam minberde hutbe okurken:
+..,6U,33.6 uCI4a3 G,,s (a,36 "J83 111 1,,33 U,
... e a

ayetini okudu. Ve dedi:

3UE33 ",sJ1 ti [CGDI CI SCGJI Ol O8G, 15 (1aI 3CSJ {4 ateduği vakit,
minber öyle sarsıldı ue öyle lerzeye geldi ve titredi, korktuk ki; Resul-i Ekrem
Al.eyhissaldtü Vesseldm'ı düşürecek bir derecede sallandı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 134

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2147-2148; Şerh-i Sahih-i Müslim - Nevevi,
Hamiş-i Kastalani 6/132-133; Sahih-i İbn-i Hibban 9/214; 1füstedrek-ül Hakim
2/252 (Hazret-i Aişe'den nakil); Cem'-ül Fevaid 2/259; El-Hasais-ül Kübra
2/311; Eş-Şifa 1/308; Şerh-üş Şifa - Hafacı 3/75; keza Aliyy-ül Kari 1/630; Şerh
üs Sünne - Begavi 14/111; El-Gunye - Geylani 1/49; El-Kamil Fid-Duafa' -
İbn-i Ady 2/685

Zabıt şekli: Sahib-i tbn-i Hibban'ın badfsi: J (ey) "r 5l«U,• t+
6..8 (a5, ,J8{ 1aU1,5s U, .,1E- G, eC5 • (i41J,, 3

.,, .,., , , .,. ,, , ..
(is» Us. (-e-e) aO,, ....,8U,a bi. aCi,, 1 as

oturerg3racaroIis;'4Uy'su3 .c33 .7.U
~ , , .,,. ,

«8a 6s82Mqe·e 4I653 {330'3MI
• •

Sahih-i Müslim'in hadisinde ise, Abdullah bin Ömer demiş: "Resulullah'ı
minberde gördüm, diyordu: .il&i+#,L1L,3u2JI'U

Meali (Sahih-i Müslirn'in hadisinin mealidir): Yer ve göklerin Ccbbarı,
Mutlak Hakimi Allah (C.C.) semavat ve arzı eline alarak diyecektir ki: "Cebbar
ve Hakim olan benim. Aziz ve yüce olan benim ... "

***
348/137- Nakl-i sahih ile, Abdullah lbıı-i Abbas ue lbn-i Mes'ud'dan haber

veriyorlar ki, demişler: «Feth-i Mekke gününde, Ka'be ve etrafında, taşta ra
sasla mıhlanmış üçyüz altmış sanem uardı. Resul-i Ekrem Aleyhissaldtil Ve~se
ldm elinde kause benzer bir değnekle, o sanemlere birer birer i:;aret ederek
6,5336(U3ISI(U383{J1 36, deyip, hangisine işaret etti, yere düştü., ., ,
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Sanemin yüzüne işaret ettiyse, arkasına düşer; arkasına işaret ettıyse, yüz üs
tüne düşer ve hakeza.. sanemler yere yuvarlandılar.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 134
Me'hazler: Sahih-i Buharı 3/178-179, Abdullah bin Mes'ud'dan nakil; Sa

hih-i Müslim 3/1407, 1408; Sahih-i İbn-i Hibban 7/544, 8/157, İbn-i Ömer ve
İbn-i Abbas'dan nakil, hadis no: 1702; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/28, Abdullah
bin Ömer'den; Cem'-ül Fevaid 2/65, 142 ve 143; El-Ezkar - NeveVl sh: 273; Eş
Şifa 1/308; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/630; Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir
hadis no: 3137; Mecma-uz Zevaid 6/176; Mu'cern-üt Taberani El-Kebir
10/10427-10657 on kadar rivayetlerle; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari 9/77; Delail
ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/519; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/81; El-Musan
nef - İbn-i Ebi Şeybe hadis no: 18752; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 5/605

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi aynen Üstad'ın kaydettiği ibareylecfu.
* * s

349/138- «Nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, amu
cası Ebu Talib ve bir kısım Kureyşi ile beraber, Şam tarafına ticarete gidiyor
lar. Buheyra-yı Ralıib'in Kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. insanlarla
ihtilat etmeyen münzevi Buheyra-yı Rahib birden çıkageldi. Kafile içinde
Muhammed-ül Emtn'i (A.S.M.J gördü. Kafileye dedi: "Şu Seyyid-ül Alemin'dir
ve Peygamber olacaktır." Kureyşiler dediler: "Neden biliyorsun?" Mübarek rahib
dedi ki: "Siz gelirken baktım ki, havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz
otururken, şu Muhammed-ül Emin (A.S.M.) tarafına bulut meyletti, gölge
yaptı. Hem görüyordum ki: Taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm.
Bu ise, nebilere yapılır."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 135
Me'hazler: (Not: Bu bahsin bazı rne'hazleri, sıra no. 46l'de de verilmiştir.)
Müstedrek-ül Hakim 2/615; Cem'-ül Fevaid 2/59; Mir'at-ul Cinan - İmam-ı

Yafai 2/246; Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1/76 ve 99; Siret-u İbn-i Hişşam sh: 115;
Üsüd-ül Gabe - İbn-ül Esir 1/146; Tuhfet-ül Ahvczi 10/90-93 hadis no: 3699,
İbn-i Esir-i Cezeri demiş: "Bu hadisin isnadı sahih ve onun ricali de sahih rica
lidir."; Mişkat-ül Masabih 3/186 hadis no: 5918; Eş-Şifa - Kadı Iyaz 1/308,
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/631; Sıfat-üs Safve - Ebu-l Ferec İbn-ül Cevzi
1/66-67, geniş izahlar.

Zabıt şekli: Tuhfet-ül Ahvezi'nin rivayet ve şerhi dört sahifedir. Bahira'-ı
Rahib'in Resul-i Ekrem'le konuştuğu bütün sözleri ve onda gördükleri harika
haller, sahih olarak kaydedilmiştir. Hepsini buraya kaydetmek çok uzun
olacağı için, havale edıldi.
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Not: Risalede "Buheyra" diye yazılmışsa da, sehivclir. Kaynak kitaplarda
"Bahira" olarak kayıtlıdır.

* s* z*

ONİKİNCİ NÜKTELİ İŞARET
ONBİRİNCİ NÜKTE İLE (YANİ TAŞ VE CEMADAT İLE) ALAKALI

MU'CİZELER

350/139- « _"•, «IS, {',, 'SI , Uy nass-t kat'tsiyle ve ehl-i tahkik u-
, ,

mum müfessirlerin talıkikıyla ue umum ehl-i hadisin ihbarıyla, Gazue-i Be
dir'de, şu ayet haber veriyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalfıtü Vesselam bir avuç
toprak ile küçük taşları aldı, küffar ordusunun yüzüne at, 4"3,)1 sUs dedi.
» »3
o~yl ...:.JıWı kelimesi bir kelam iken, onların herbirinin kulağına gitmesi gibi; o
bir avuç toprak dahi, herbir kafirin gözüne gitti. Herbiri kendi gözü ile meşgul
olup, hücumda iken birden kaçtılar.» Keza aynı hadise, Huııeyn Harbi'nde de
vaki olmuştur.

Risalede yeri: Mektubat sh: 136

Me'hazler: Ebu Davud hadis no: 4508 ve 4509; Müsned-i Ahmed 2/451
(Ebu Hüreyre'den nakil); Sahih-i Müslim 3/1398 hadis no: 1775, 1777 ve 2990
(Enes bin Malik'ten); Cem'-ül Fevaid 2/100, 147 ve 148 (İmam-ı Ali'den); Uyün
ül Eser - İbn-i Seyyid-in Nas 1/257; Mecma-uz Zevaid 6/84; Delail-ün Nübüvve
- Beyhaki 3/78-81, 5/137 ve 146; El-Hasais-ül Kübra 1/509; El-Bidaye Ven-Ni
haye - İbn-i Kesir 4/331-332; El-Mevahib-ül Ledünniye - Kastalani 3/15

Zabıt şekli: Ayrı ayn tariklerle gelmiş uzun tafsilatlı rivayetlerdir. Hazret
i Üstad bunların hülasalarını kaydetmiş. Sadece bir tek zabıt şeklini vermeye
gerek duymadık. Meraklılar isterlerse veriJen me'hazlara bakabilirler.

» » *% • •
Rivayetteki o~yl ~L:ı un manası: "Yüzler çirkinleşsin .. yani şevk ve

neşatlan kaçsın, bozulsun" gibi manalar...
***

351/140- «Başta Buhari, Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: Gazve
i Hayber'de bir Yahudi kadını, bir keçiyi biryan yapıp pişirmiş, gayet müessir
bir zehir ile zehirlemiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a göndermiş.
Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti:
a. U "z,51 U3I[sJO1 13I Yani, pişirtten keçi bana der ki: "Ben, , ,

zehirliyim" diye haber veriyor. Herkes elini r;elıti. Fakat o şiddetli zehirin
te'sirinden, Bişr İbn-il Berra', aldığı bir telı lokmadan vefat etti. Resul-i Ekrem
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Aleyhissalatü Vesselam, o Zeyneb ' ! ismindeki kadını çağırdı. Ferman ettı.
"Neden böyle yaptın?" ( menhuse dedi: "Eğer Peygamber isen, sana zarar
vermeyecek; eğer padişah isen, insanları senden kurtarmak İçin yaptım." Bazı
rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarikte öldürtmüş. Ehl-i tahkik demiş ki: Kendi
öldürtmemiş; fakat Bişr'in veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler.»

Risalede yeri: Mektubat sb: 136
Me'bazler: Sabih-i Buhari 2/121, 3/114 (Enes bin Malik ve Ebu Hü

reyre'den); Feth-ül Bari Şerh-i Bubari 4/159, 6/272, 6/497 ve 10/20 ve 451;
Müstedrek-ül Hakim 3/219, 4/109; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/23; Cem'-ül Fe
vaid 2/668 ve 472; Sünen-i Daremi l\1ukaddeme 1/35; Ebu Davud Mukad
deme/11; :Müsned-i Ahmed 1/305 ve 451, 3/218; Eş-Şifa 1/316; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kari 1/644 (şerh ve izahlarıyla beraber); El-Feth-ür Rabbani Şerh-i
Müsned 21/122 ve 22/52, 66; Zad-ül Maad - İbn-ü1 Cevzi 3/336; l\Iecma-uz Ze
vaid 10/295; Kenz-ül Ummal 12/390; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/256 ve
264; El-Mevahib-ül Ledünniye - İmam-ı Kastalani 2/239; Es-Siret-ül Halebiye
3/63; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 4/208; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
2/1202 ve 1204; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/197-198

Zabıt şekli: Bir üstteki rivayet gibi çeşitli tarikleri olduğu için. bir tek tarz-
p

1 rivayeti vermeye gerek duyulmadı. Yalnız rivayetlerde sl* {!o tabiri vardır.
Yani: "Keçinin kolu zehirlenmiş" diye. Hazret-i Üstad da alttaki bölümde oyle
diyor. Ancak Türkçe ifadelerinde katiblerin bir sehvi olarak "Keçinin kavli"
diye yazılmıştır.

***
352/141- «Bir rivayette o keçinin kolu haber verdiği vakit, bazı Sahabeler de

işittiler.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 136
Me'hazler: Üstteki me'hazların bazılarında bu rivayet dahi mevcud ol

malda beraber, yine de bir-iki me'haz veriyoruz:

Mişkat-ül Masabih hadis no: 5931; Cami-ul Usul - İbn-i Esir hadis no: 8888;
Mecma-uz Zevaid 8/295-296

Zabıt şekli: Zabıt şekli de, üstteki me'hazlerde olsun, gerekse şu bülümun
me'hazlerinde olsun aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.

%: % sA

(") Bu Zeyneb: Zeyneb Bınu Hans'ur ki. sahabi-ı celil Abdullah hın Selam'ı di kız kardeştdıt
(AB1
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353/142- «Hem bir rivayette vardır ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam haber verdikten sonra dedi "Bismillah deyiniz, ondan sonra yıyinız
Zehir daha te'sir etmıyecektir." Şu rivayeti, çendan Ibn-i Hacer-i Askalani
kabul etmemış; fakat başkaları kabul etmişler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 137

Me'bazler: Bu mes'elenin me'hazleri kısmen 351 ve 352 no.lu kısımlarda
da geçtiği için, burada birkaçına işaret edeceğiz: Eş-Şifa 1/317-319; Şerh-üş
Şifa - Aliyy-ül Kari 1/645; Müstedrek-ül Hakim'den naklederek, rivayetin
sahih olduğunu ve İbn-i Hacer'in görüşü doğru olmadığını beyan etmiş.

Zabıt şekli: Eş-Şifa - Kadı İyaz'ın eserindeki kayıt şekli, aynen Hazret-i
Üstad'ın yazdığı tarzdadır.

* sk *
354/143- «Hazret-i İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel, Ebü Said-il Hudri'den tah

ric ve tashih eder ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Katade İbn-i
Nu'man'a karanlıklı, yağmurlu bir gecede bir değnek verir ue ferman eder ki:
"Sana lamba gibi, onar arşın her tarafta ışık verecek. Euine gittiğin zaman, bir
siyah şahıs gölge göreceksin. O, şeytandır. Onu hanenden çıkar, tardet." Katade
değneği alır, gider. Yed-i beyza gibi ışık uerir. Euine gider; o si)1ah şahsı görür,
tardeder.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 137

Me'hazler: Eş-Şifa 1/323; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı 1/671; Müsned-i Ah
med 3/65; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/66, 67; El-İsabe Fi Temyiz-is
Sahabe - İbn-i Hacer hadis no: 7076; Mecma-uz Zevaid 2/166-167, 9/318-319:
Kenz-ül Ummal 11/381, 12/376; Cem'-ül Fevaid 2/563; Delail-ün Nübüvve -
Ebu Nuaym 2/562, buraya kadar yazılan me'hazler, Katade İbn-i Nu'man'a
verdiği değnek rivayetleridir.

Ayrıca Sahih-i Buhari 2/125; El-Musannef - San'ani 11/280-281, bu son
me'hazlerde ise, ayn ayrı ilci Sahabe'yc Resul-i Ekrem'in vermiş olduğu
değneklerin aynı hali gösterdiklerini kaydeder.

Zabıt şekli: El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned'in hadisi: Ebu Said-i
Hudri'den tahricen: O gece karanlıklı, yağmurlu bir gece idi. Resul-i Ekrem
(A.S.M.) yatsı na.mazı için mescide geliyordu. O sırada şimşek parıldadı. Onun
ışığında Katade'yi gördü.. ve "Nereye ya Katade?" Katade dedi: "Biliyorsun ya
Resulallah, şu vakitte namaza gelenler az oluyor. İstedim ki, namazda bulu
nayım. Resul-i Ekrem (A.S.M.) Katade'ye emretti, "Namazı kıldıktan sonra bir
yere gitme, ta ben gelinceye kadar.. ." Namaz bitti, Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ka
tade'ye bir ağaç dalını verdi .. ve hadisin sair kısmı aynen Hazret-i Üstad'ın
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yazdığı gibidir.
***
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355/144- «Bir menba-t garaib olan Gazve-i Kübra-i Bedir... Gazve-i Bedir
gibi bir menba-ı mu'cizat olan bir gazve ... »

Risalede yeri: Mektubat sh: 137 ve 139

Me'haz: El-Hasais-ül Kübra 521
Zabıt şekli: (Sadece bir nümune vermekle iktifa edildi.) İmam-1 Suyuti

Hazretleri, Bedir Harbi'nde yetmiş tane mu'cizenin zuhur ettiğini tesbit ederek
kaydetmiştir.

3 s* :d:

356/145- «Bir menba'-ı garaib olan Gazve-i Kübra-yı Bedir'de, Ukkaşe lbn-il
Mihsan-ıl Esedi'nin müşriklerle döğüşürken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem Aley
hissalatü Vesselam ona kılıncına mukabil, kalınca bir değnek verdi. Dedi:
"Bununla harbet." Birden değnek, biiznillah uzun, beyaz bir kılınç oldu.
Onunla harbetti. Hayatı mikdarınca, ta Yemame Harbi'n.de şehid oluncaya ka
dar boynunda taşıdı. Şu hadise kat'idir. Çünki Ukkaşe bütün hayatında
onunla. iftihar etmiş ve o kılınç "El-Avn" (") namıyla meşhur olmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sb: 137
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/222-223; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/156; keza

Aliyy-ül Kari 1/671; Uyün-ül Eser - İbn-i Seyyid-in Nas 1/262; Delail-ün Nü
büvve - Beyhaki 4/97; Siret-il İbn-i Hişşam 1/637; Zad-ül Maad - İbn-ül Cevzi
3/186; El-Ehadis-ül Müşkile - El-Hafz Zeyn-ül Iraki hadis no: 99; El-Hasais-ül
Kübra 1/511

(Not: El-Hasais-ül Kübra'da İmam-ı Suyuti aynı harbde, Seleme İbn-ül Es
lem bin Hureyş'in de kılıncının kırıldığı ve aynı şekilde ona da Resul-i Ek
rem'in bir değnek vererek, kılınca ink.ılab ettiğini kaydetmiq.)

Zabıt şekli: Meali: Ömer bin Osman El-Haccbi kendi babasından, o da ha
lasından duymuş ki, demiş: Hazret-i Ukkaşe (R.A.) demiş: "Bedir Harbi'nde
benim ellinde kılmç kırıldı. Resulullah bana bir değnek verdi. O değnek hemen
kılınca inklab etti..."

* * *

357/146- «lbn-i Abd-il Berr gibi bir allame-i asır ve ehl-i tahkikin büyükle
rinden nakl ve tashih ediyorlar ki: Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam'ın halazadesi olan Abdullah İbn-i Cahş harbederken kılıncı

(") Seyf-ul Avn; yani, imdat ve yardım kılıneı demektir (A B )
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hırıldı Resul-ı Ekrem Alevhıssalatu Vesselam ona bır degnek verdı O degnek,
onun elınde bır kılınç oldu. Onun ıle harbet!ı O eser t mu'cız olan lılınç bakı
ka!Jı. ,\ft:şhur lbn ı Servccl ırı Nas sıverınde haber vertvor kı Bır :aıııcın ~oııra.
•4bdullalı o ktlını.:ı Bugcn-ı Türki ııcımında bır adama tkıvuz liraya sattı..-

Risalede yeri: Mektubat sh. 137

l\le'hazler: Vyıin-til Eser - İbn-ı Scyyıd-m Nas 2/20, El-Musannef - San'ani
11/279: Eş-Şifa 1/323, Şerh-üş Şıfa - AJıyy-ul Knr1 1/672, Nesım-ur Rıyad,
Şerh-uş Şıfa - Hafaci 3/157; El-lsabe - lbn-ı Hacer hadis no 4583, EI-Hasaıs
ul Kubra 1/540; Delaıl-un Nubüvve - Beyhaki 3/232, 4/97

Zabıt şekli: Ibn-ı Seyyıd-in Nas, El-1\lusannef ve Şerh-uş Şıfa tc•serlen gibi,
ustte sahıfe numaraları verilmış olan rne'haz eserlerde, Abdullah bın Cahş'ın
lThud giınunde kılıncının kırıldığı ve O'na ResuJ-i Ekrem'in bir değnek verıp.
elınde bir kılınca dônuştuğı.i hakkındakı rivayet sahih ,·e sağlamdJr.. ,·e aynen
Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır. Ancak rivayetin diğer kısmında: katıp
lerın kafi bir sehvi vardır Çunkı Hazret-ı Abdullah bin Cahş aynı harpte
şehıd düştu. O kılınç ıse, onun veresclerine kaldı.. ve onu Buga-i Türki'ye 200
dınara satan kişi ıse, onun torunlanndan birisidir.

***

ONUÇUNCÜ İŞARET

IIASTALAR VE YARALILARLA ALAKADAR MU'CİZELER

358/147- Allame-ı Mağrıb Kadı !yaz, sahih ue sağlam bır senedll' Ha~rd-ı
Sa 'd lbrı-ı Ebi Vakkas'tan nakleder. Hazrel-i Sa'd diyor:

,,Qazue ı Uhud'da ben Resul-i Ekrem Alcyhissalôtü Vesselam'ın yanında
idım Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatü Vesselamı, o gün kavsi kırılıncaya kadar kuf
faru oklar attı Soızra bana ulzları ueriyordu. "At!" diyordu. Nasl'sı::. yanı ok'un
uçmasına yardım eden lw.natları olmayan oklan verirdi. Ve bana emrcderclı
"At'" Ben de atardım. Kanatlı oklar gıbi uçardı, küffarııı cesedint' verleşzrJı.,

Risalede yeri: Mcktubal &h· 138

Mc'bazler: Sahıh-ı Mı.lı:;lım 4/1876-1880; Sahih-ı İbn-i Hibban 9/65, her ikı
nıe'hazdc Hazrct-i Ali'den nakletmişler; Şerh-us Siyer-ul Kebir - 1ınum-ı ~Iu
harnmtıd 1/112, Cum'-ul Fcvaıd 2/108; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/97; De
lail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/464

Zabıt şekli: Sahıh-i Müslım'ın hadisi: ljl :«!p++ o3l_\* 5°
• '3 • •°.'3 .,•%•••

Uy«! • la>l us Uy,1»ydol : •vlre+la kur
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•- ., '··.. ,, . : .,.«>sti4ce,s J .,r3!ulu .,I4•• fyJ
US,,, clsss .J,e b,«Su ,besl.U'b.{J»

•i\oylk_,> tug
l\ll•ali: Ulud gunu Resu I ı Ekn•m lA S i\t ı .ınıw ve• h.th.ısını h.m., fNLı t.•I t ı

Muşrıklerden bır adam, I\luslum:.ıııl.tr yunclırı)tırdıı lü•stıl-ı Ehn'm ıA S 1\1 ı
h,lll,l dt•dı "Al1 Anam babam sana feda olı-,un" Hc•n dl· o adııııı.ı na:-ııl sı1. hır ok
ı-..ılwt t•ltlrdını Onun hgrıa degdı, yere duı;-1 ıı Onun rl\ rl'l yt•rı ,ıçıg.ı çıktı
HPsul-ı Ekn•m AS M l buna oyle guldu kı. o·nun .ırk.t dı:;,lt•rını bılt•
gorl'bt ld ı ın "

a59/I48- }rıııc• Sa'd hııı Ebi Vcıl~lw.'l'tcııı .. () lıcr!Jt• ıkcıı. Kcıtcıcl,· lbıı t

Nu'ıııuıı 'ın ,-:o::ıını.· bır ol, ısabd elmı~. f!o.:ııııu çıluırıp, ı.:o:ıııwıı lwclalwsı, \tt:ıı

rııırı tıslwı<' rndı Rl'ıw/-ı Ekrem Aleyhıssalatu Vesselciııı mııbart.'h. \'ıfcı/ı dıyfr
oıııııı ı:o:wııi alıp, C'~kı vut•aswo ycrle~tırıµ. ılu MCJ::uııdeıı eıı ~ıı.:clt olarak, lıt(·
hır "ey olmamış gıbi şıfa buldu Şu ı•cilua <;ok ı~tılwr t'lıııı~ l/alfri Kcıtiıcfr'ııııı
bır hafidı, Ömer lhn-ı .Abd-ıl f\;:ız'w yanına geldıgı vakıt, kendınt şoyle tarıf
, tıııı~. {Araµrcı şıırııı môııası) "Ben ovle hır zcilw lıa/Tdıvım la. Rl':,u/01 Ekr~•m
Afr_\ lııs.,aliıtı, \'eı,!!>t'ltlııı uııuıı <·ık1111~ ;.;o:ttıııi yerme lwyııp, bırdt•n \'ıfiı huldıı
En guzel goz o olmuş "•

Risalede yeri: Mc•ktul>ut ı--h 138

Me'hazler: Eı_;-Şifo - Katlı h·uz 1/:322, Şt•rh-u:., Şıfn Aliyy-ul Kari 1/65 l
l\lecmn-uz Zevuıd 6/113, Kenz-ül Ummal l~/37fi-J77, EI-II:t~;11:-- ul Kuhr.ı
1/!H0, G26. Dc.•lüıl-Lin Nubuvvı• - Bt>yhaki 2/650, 3/9)7 ve 251, EI-Kul Ftd-Du
ııfo' [bn-ı Ady 4/1591, Delaıl-un Nübuvve 2/4H.1, Sin•l u llın-ı Isbak 2 82, EI
Iı..nbu lbn-ı IlıtCl'r :v:.n,. Yım• Ml1Clllll·ll/, Zc\.tlcl Hn~)H, l\1usll•cln·k ul 11.ı"-ırn

:l/29fl

Zabıt şekli: Bu tun ıtw'h.ıI.lc•r I lazret-ı Ustud'ın yazdığı şekilde U'hud gunu
nvnı vnk':ının rcn•yun t'lmı~ oldugunu ku)dPth•rlt\r OnH•r lıın Ahdul.ııı/ın
\,ının,ı ı.wlcn KnU\th•'nın torununun , ..mi ll-il', A~ım bın Oııwr hırı K.ıt:uh•'dır

.ı. rf .. j,

:160/149- .,/frııı ıwld ı s<ıluh ıfr lw{l<'r ı•t·rılııır~ A·ı Mq./1111 Rhı Kut,ıdt''ııııı.
Ycum ı Zıkarad denılen gazvede, bır ok mübarek vuzune isabet etmiş Resui i

Elnt•m Afr\'/ıı.,;-;a/iılti \'ı"•;sl'/aııı, rrwlnıre'k l'lıvlc ıııc~lıctmı~ f,,'{ı; Kcıttıdc d,·r lu
'Ant't\t'II ve asla ne tıfl'-llll t'<' rıı· eh- cı•rr.ılıattıll ;.:urıııeclıııı,

Risalede yeri: Mektubnt sh 138
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Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı lyaz 1/322; Nesim-ür Riyad, Şerh-uş Şifa - Ha
faci 3/113; ve keza, Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/653; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 4/193

Zabıt şekli: Aliyy-ül Kari Şerh-üş Şifa eserinde, Beyhaki'den naklederek
der ki: "Bu rivayeti Ebu Said-i Hudri Katade'den rivayet etmiş: Resulullah
A.S.M.) Ebi Katade'nin yüzüne isabet eden okun açtığı yarasına tükrüğünü
sürmüş. Ebu Katade'nin ismi, Haris bin Rib'idir (Zikared) Hayber ile Medine
arasında bulunan bir suyun adıdır. Ve rivayet, aynen Hazret-i Üstad'ın kay
dettiği tarzdadır.

***
361/150- «Başta Buhari ue Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:

Gazue-i Hayber'de, Resul-i Ekrem Aleyhissalfıtü Vesselam Aliyy-i Haydari'yt
bayraktar tayin ettiği halde, Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam tiryak gibi tükürüğünü gözüne sürdüğü daki
kada, şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber Kal'asrnın pek ağır
demir kapısını çekip, elinde kalluın gibi tutup, Kal'a-i Hayber'i fethetti.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 139

Me'hazler: Bu bölümün bazı me'hazleri, 267 sıra no.da verilmekle beraber,
yine bazı me'hazler veriyoruz:

Müsned-i Ahmed 1/85, 2/145; Sahih-i Buharı 4/58, 65 ve 73, 5/23 (Sehl bin
Sa'd'dan rivayet); Müstedrek-ül Hakim 3/38 (Cabir bin Abdullah'dan rivayet..
ve Zehebi de sıhhatine karar vermiş); Eş-Şifa 1/323; Sahih-i Müslim Bi-Şerh-i
Nevevi Hamiş-i Kastalani 5/178, 12/185; Menakıb-ı Al-i Beyt-ir Resul - Ab
dulmuti Kalacı sh: 71, 75 ve 166 (Amir bin Sa'd'dan); Mu'cem-üt Taberani El
Kebir 6/5730-5991 ve 7/6233-6507 (bir çok tariklerle aynı hadisenin ayn ayn
tarzları); Müsned-ül Bezzar hadis no: 1071, 1072 ve 1120; El-Kamil Fid-Duafa'
- İbn-i Ady 2/494 ve 6/2367; Müsned-i Şaşi sh: 82 (kapıyı Hazret-i Ali'nin kal
kan gibi kullanması hakkındaki rivayet)

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: ,la al le,) +s+ yd+ o

,63 ..y E- IS5 564.58."s ,2Ui .et
e2o

.4 163106 .L4382,8, (83A4,33uv 3,a,»
'8u1•°1343 .448 31&"2 584;
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Meali: Sehl bin Sa'd duymuş ki, Hayber günü Peygamber (A.S.M.) diyor:

"Ben yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki; Allah O'nun elleriyle fethedo-
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rek .. Bunun uzı:rıne bırçok sahabc!t:r nıyctlendiler ki. b:ı) rak onlara verilsin.
Ta ertesi sabah oluncaya kadar hcrkt', hu umıd ıçındc ıdı S,tbah uluncJ. Rc
,ul-i Ekrem AS :\I , ~urdu M.\lı nt•rull·<lır l'' dc-nıldı ..Gozlt:rı agrıyor .. Gl'lme
sın1 emretti. geldı Resul-ı Ekrem O'nun guzlcriıH' agzının tukrugunu ':\Urdu,
dcrhul •~ ıle~ti. Hattü sankı hıçbır -:-ey olmamı:., 1-,"lbi ııldu ...

362/151- Ft'lh-ı Havbcr'dC' Srl,•mt• lbrı ı Elncı'uı bcıcuıjırıa kıluır ı uru/mu~.
ycırdmış Rc,u/-ı Ehrcnı Al<:)IU!-isalatıı Vesslan ona m'{e,; edip, bırdeıt aya~ı
şı/a bu/mıı~.-

Risalede yeri: Mektubut sh 139

!\le'hazler: Sahıh-ı Buh.1ri ~/170. Yl•zıcl Ebı L"bt•ycJ'<lNı. Sunl'n-ı Ebu Davud
2339. EI-Feth-ur Rabbani ŞL•rh-ı :\lu,rn_•d '.22 :Z.59, Eş-Şıla 1 a23, Şl•rh-u:;- Şıfa -
Alıvv-ul Kari 1/655, Delaaıl-un Nubuvve - Beyhakı 4 2.11. Feth-uJ B,.ırı Şerh-i

-· .. .
Buharı 7/475

SI'su sut»i,81Ju.",>.»u.a,»
. , ' _,. . .

asuJ, tas-:us.oleU.ide 4.e.f

.l\leali: Yt';ltd hın Ebı Ubevd demıs kı Ben Seleme'nın bac.tg-ınd.,kı bır dar
benın ızını gordum (J'na sordum. dt•dım •·Ya Eb.1 l\hislım, bu darbe nereden"
LJ ..dı kı. "Bu darb<', Ilavber gunu bina değdı İnsanlar h:ığırdılar kı, St1lt•nw
~.trnlandı, yahud şehıd duştu Sonra ben Peygamber'e geldım. uç kt•n• on.t rw
fos dtı (J l{Unden bugum•, d.ıha onun acısını gormcdım .,

k 4

:!63/152- Bcı\,tu N,•sm olurcık erlmb ı M\l'I 0-;ıııwı Ibıı ı llruıı·v/'ılı•rı haber
c ,rıvoı lar /.ı o... 111aıı clnor kt R<"•tıl ı Ekn•111 Alı•vlw,~afotıı \',,.,_..,l lciııı ·111 wrnııı,ı
hır "'ma Rl'lclı, de!th "B<·rıım ;.:o:lı•ıııııı11 <ı~tlııw,ı l\llt dııcı et • Rcsııl-i El:ıı..•tıı
,\/, \ lıu, .... ulatu V,•s.,d(ını uıw /ermem dlı

U 4y1al!1.515,e,y> U>,5,9iw
t •. ,,, .,,. ., ... • .,, ,,, # .. ,

~ ı,;1 ~J JI ı.-L '->yl ~I ~ L, __,.)1._r. Jw..>ı..o v:-'

:.r ~ ~' ı.Sr'-' :r
6) gıtti oyle yaptı, geldı gozu açtlmış, gazelgoruvornttş. gürduk ,

Hıvay(•ltl'kı Arabı;:..ı ktbnıının ırwtılı "Rt ı.,ulull.lh'ın v,mın.ı .,WIPn .,·nm\.ı ()
dı?!ıtıı;; kı ..~ımdı gıt. ubdcst ul Sonra ıkı rl'k'at namaz kıl ve şoyle de "Ey Al
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lah'ım! Ben senden istiyor ve sana rahmet Peygamberi olan Muhammedle te
veccüh ediyorum ki; sen benim gözlerimi açasm ... Ey Allah'ım! O'nu kendi der
gahında bana şefaatçı kıl! "

Risalede yeri: Mektubat sh: 139

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 1/526, Zehebi sıhhatini imzalamış; Cem'
ül Fevaid 1/310, 2/663; El-Feth-ül Kebir 1/238; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
6/166 aynı hadisenin bir çok tarikleri; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/322; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kari 1/653; Sünen-i Tirmizi 5/569 hadis no: 3578

Zabıt şekli: Me'hazlerdeki rivayetlerin hemen hepsi Hazret-i Üstad'ın kay
dettiği tarzda olduğu için, başka birşey yazılmadı.

***
364/153- İmam-ı Celil İbn-i Vehb haber veriyor ki: «Gazve-i Bedr'in ondört

şehidinden birisi olan Muavuiz İbn-i Afra', Ebu Cehil ile döğüşürken; Ebu Ce
hil-i Lain, o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup, Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü; birden şifa
buldu. Yine harbe gitti, şelıid oluncaya kadar harbetti.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 139

Me'hazler: Uyün-ül Eser - İbn-i Seyyid-in Nas 1/261; Eş-Şifa - Kadı Iyaz
1/324; Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/656

Zabıt şekli: Me'hazler, hadisenin meşhur olan şeklini şöyle kay
detmişlerdir: Muavviz İbn-i Afra Ebu Cehil ile döğüşürken, onun arkasından
gelen Ebu Cehlin oğlu İkrime onun elini kestiğini kaydetmişler. En maruf ha
dise ise, "Muaz bin Amr bin E1-Cümı.1h'un elinin kesilmesidir" diyorlar.

***
365/154- «Yine İmam-ı Celil İbn-i Vehb haber veriyor ki: O gazvede (Bedir

Harbi) Hubeyb İbn-i Yesaf'ın omuz başına bir kılınç vurulmuş ki, bir şakkı
ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam
onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş; şifa bulmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 139

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/178; El-Isabe - İbn-i Hacer
1/418; Eş-Şifa 1/324; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/656; El-Bidaye Ven-Nihaye
- İbn-i Kesir 6/164; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/289; keza Delail-ün Nü
buvve - Beyhaki 3/97; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/483

Zabıt şekli: Hubeyb bin Abdurrahman bin Hubeyb babasından duymuş ve
demiş: "Ben muslüman olduktan sonra, Bedir gününde Peygamber'le beraber
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bulundum O gunu benim omuz başıma bır kılınç darbesı ,·uruldu ki. kulumu
yanıma sarkıttı, o hal ile Pcygamber·e ıA.S.l\r ı geldim O. ona :\.lubarek
ağzının SU) unu surerek yerine yapıştrrdı. Aynı anda birbiri) le kaynaştı, yara
da anında ıyileştı. Sonra ben tekrar harbe gırdım, bana vuranı oldurdum .. ve
bilahare de o öldürdUğum adamın kızıvla evlendim.

• -

366/155- • Imam-L Bagal'i talırıcı ve tas/ulu ile lıaber ı·erıvor ki ıllin-ibıı-ıl. . .
Hakem in Gazve-i Hendek'te kü(/arrn darbesiyle avağı kırıldı. Re::.ul-ı Ekrem
..\ieyhtssaliıtü \"esselam meshctlı. Dahıkasıııda öyle şıfa buldu kı, atından ın
ınedı.N

Risalede yeri: Mektubat sh: 141

l\le'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/323; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/656;
Keza Xesirn-ür Riyad - Hafaci 3/118; :\'lecma-uz Ze\'aid 6/134. El-Hasaıs-ul
Kubra - Suyuti 1/569, 2/294; Delail-ün Nübuvve - Beyhaki 6/185: El-Isabc -
Ibn-ı Hacer 2/507

Zabıt şekli: El-Hasais-ül Kübradaki rivayet: İmam-ı Suyuti. rivayeti Ibn-i
Seken ve Ebu Nuaym'den naklederek şöyle kaydetmış: Ali İbn-til Hakem'in
kardeşi :\fuaviye İbn-ül Hakem. rivayeti şöyle bir şiiriyle dile getLrerek
yazmıştır. Şiir:

e % « e , • 5 o •ı; ar,7 yal55 ·se» ye wlyly
s

L.> 5GJ 0'.z,8 4336 3.l3)1Uy5'»
$, ,,. ~ .,. ,,.

USU> s.N,'I ,c'r U3aS,( "33
w C- r+* ur •, - •

JJ> fi» "Ün ..T> ,I> 'i.. Jus- -J,l8GlU8, G, Ve-u uUu

***

367/156- «Başta İmam-ı Beyhaki, elıl-t hadis haber L'erıynrlar kı. lııwm-t Alt
gayet hasla idi. lzdtrabındaıı kendı. kendine dua edıp iıılıyorcfu Rc:-:ul-ı Ekrem
Aleyhissalatu Vesselam geldi, dedi: _-1.: 1 ~I (Yaııi Ya Rab! Ona şıfa ver )Ve

ayağıyla flazret-i Ali'ye dokundu, "Kalk!" dedı. Birden şıfa buldu. Iman-ı Ali
der kı: "Ondan sonra u hastalığı hiç görmedim.".,

Risalede yeri: Mcktubat sh: 141
Me'bazler: Sahih-i fbn-i Hıbban 9/47, bizzat Hazrct-i Ali'dcn nvrıyct, Mus

ned-i Ahmed 1/83, 84, 107 ve 128; yınc Müsncd-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed
Şakir 1/128, 2/54 hadis no: 637, 841 ve 1057 muhakkik, hadis için· "Senedı sa-

A N K Kaynaktan F 37
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bihdir" demiş, Aı-i Beyt-ir Resul - Abdulmuti sh: 112; Zehair-ül Ukba sh: 95;
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/179; Eş-Şifa 1/323; Fezail-üs Sahabe hadis no:
1192; Tuhfet-ül Ahvczi hadis no: 3635; yine Tirmizi - Tahkik-i Ahmed Şakir
hadis na: 638; Cami-ül Usul - İbn-ül Esir hadis no: 6513; Mişkat-ül Masabih
3/247; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/656; Kenz-ül Ummal 12/420 bir kaç tarik
lerle, Amel-ül Yevm-i Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy sh: 575 ve 556; Delail-ün Nü
büvve - Ebu Nuaym 2/451; El-Müntehab - El-Hafız Abd bin Humeyd sh: 125

Zabıt şekli:"5l :J,z ("ey) Ut .k. .3U te,) al p al .,• o
- -

38 ,a'u1353[g91 Us1uU 6~ (ve-p) 4O,5, U.
$

6, •5»Ua .3Ta.53636 +4,16 (6U 3436
• •

A-DU (a (g113uy0 ±si[Q11 0Gs .At2 CU rcL 3 is
,. , # ,

'G,0U> "83 ($331 63 :(8»- -
Meali: Abdullah bin Sela'a demiş: Ben Ali'den duydum ki, diyordu:

"Hz.Peygamber hastalığımı sormak için yanıma geldi. Ben ise kendi kendime
inliyor ve diyordum; ''Ey Allah'un! Eğer ecelim yakınsa, bir an evvel ruhumu al
da kurtulayım. Şayet ecelim uzaksa, benden bu hastalığı al. Ve eğer benim için
bir imtihan belası ise, bana sabır ver." Peygamber (A.S.M.) geldi ayağıyla bana
vurdu ve dedi: "Ne diyordun söyle bakalım!" Ben de dediklerimi tekrarladım.
Bunun üzerine dedi: "Allah'ım! Ona şifa ver!" Hazret-i Ali der: "Ondan sonra o
hastalığı ve acıyı hiç görmedim."

***
368/157- «Şürelıbil El-Culıfi'ııin meşhur lussasıdı,r ki: Auucuııda etten bir ur

vardı, ki, kılıncı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü
Vesselam auucu.ndalıi uru meshetti ve mübarek eliyle oğdu. O urdan hiçbır eser
kalmadı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 141

Me'hazler: Dclail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/182; Eş-Şifa - Kadı Iyaz 1/324;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/657; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/289, Tarih-ili
Buhari, Taberant ve Beyhaki'den nakil. ..

Zabıt şekli: Hadise Hazret-i Üstad'ın kaydettiği ile -me'hazlardakı tafsılat
hariç- aynı aynınadır.

***

ALTI ÇOCUK İLE ALAKALI MU'ClZELER

369/158- «[bn-i Ebi Şeybe (muhakkik-i k • mil ve muhaddıs-i meşhur) haber

RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!
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veriyor kı: Bır kadın bır çocuğu, Resul-ı Ekrem Alcyhıssalatu Vesselam'ın
anına getırdı. O çocukta bir bela vardı. lwnuşmuyordu, aptal idı Resul-i Ek
rem Aleyhissalatü Vesselam bir su tle mazmaza etti, elını yıkadı. O suyu
kadına verdi, çocuğa ıçirsın ferman ettı Çocuk o suyu ıçtıkten sonra,
hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bır akıl ve kemal sahıbi oldu
kı ukala-yı nasın fevkıne çıktı.»

Risalede yeri: l\1ektubat sh. 141

l\lc'hazler: El-Hasais-ül Kübra 2/292 Ebu Nuaym'den nakil, Müstedrek-ül
Hakim 2/618; Eş-Şifa 1/34; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/654, 657; İbn-ı Mace
hadis no: 3532; Delail-un Nübüvve Beyhaki 6/82; Kenz-ül Umma! 12/402

Zabıt şekli: Aliyy-ül Kari Şerh-üş Şifa eserinde İbn-i Ebi Şeybe'den bu ri-
vayetin merfu' olarak geldiğini kaydetmiş. Sair me'hazlerde ise, aynı manada,
amma başka tarikler ve başka lafızlarladır.

***

370/159- «Nakl-i sahih ile, Hazret-i İbn-i Abbas demiş ki: Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam 'a mecnun bir çocuk getırildi. Mübarek elini onun
göğsüne koydu; birden çocuk istifrağ etti. İçinden küçük hıyar kadar siyah bir
şey çıktı, çocuk şifa bulup gitti.»

Risalede yeri: l\Iektubat sh: 141

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/182 ve 187; El-Hasais-ül Kubra
2/290; Müsned-ı Ahmed - Tahkik-i Ahmed Şakir 4/136 hadis no: 2133 ve 2288.
:\lusned-i Ahmed 4/172 ve 173; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/32-!; Şerh-üş Şifa - Aliyy
ul Kari 1/656; Sunen-i Darcmi 1/11-12 hadis no: 19; Mışkat-ul Masabih 3/188
hadis no: 5922 ve 5923; Mecma-uz Zev::ıid 9/415, Mu'cem-ut Tabcrani EI-Kebır
12/12460, Delaıl-un Nübuvve - Ebu Nunym 2/466

Zabıt şekli: Mışkat-ül Masabh'deki hadisin meali. llazrcl-i Ibn-i Abbas rı
vayet edıyor: Bır kadın Peygambere bir çocuk gctirdı Peygomber'e dedi: "Ya
Rcsulallah! Şu bcnım oğlumda delilik vardır, onu bız yemek yıyecegımız sırada
yakalıyor Boylccc bizım huzurumuzu bozuyor." Peygamber lA.S.l\1 çocuğun
goğsüne elıni koydu ve dua etti. Bırden çocuk istifrağ etti, onun içinden kuçuk
bir hıyar gibi bir şey çıktı.

***
371/160- «[mam-ı Beyhaki ve Nesai nakl-i sahih ıle haber veriyorlar kı. Mu

hammed İbn-i Hatib isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş.
bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem Aleyhissaliıtii Vesselam meshedıp tü
kürüğünu surdu, dalukasırıda şifa buldu.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 142
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Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/174; El-Hasais-ül Kübra - Su
yuti 2/288 (Tarih-ül Buhari'den nakil); Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/324; Şerh-üş Şifa,
Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/112; keza Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/657;
Mecma-uz Zevaid 9/415; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 1/295; Tuhfet-ül
Eşraf 8/591 (Amel-ül Yevmi Vel-Leyle ile Sünen-i Nesai kitabında İmam-ı Ne
sai'de kaydettiğini yazmıştır); Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/467;
Müstedrek-ül Hakim 4/62

Zabıt şekli: Delail-ün Nübüvve'deki rivayet şöyledir: Semmak bin Harb
demiş: Ben işittim ki; Muhammed bin Hatib diyordu: "Benim ellerime kayna
yan tencere dökülerek, her iki ellerim yanmıştı. Annem beni aldı, Peygamber'e
götürdü. Resul-i Ekrem (A.S.M.) ellerime tükürüğünü sürdü ve şöyle dedi:

331SI[,54> 9 ",sCe351UZ "ALG, [-U1,S3?
, ,,,. ,,,. i , qe«e

Diğer rivayette annesi demiş: "Ben Resulullah'ın yanından henüz kalkmadan
oğlumun elleri iyileşmişti."

* * *
372/161- «Büyümüş fakat lisanı yok, büyükçe bir çocuk Resul-i Ekrem Aley

hissalatü Vesselam'ın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş: "Ben kimim?" Hiç
konuşmayan dilsiz çocuk, &I),, 5l deyip tekellüme başlamış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 142
Me'hazler: Tehzib-üt Tehzib 4/364 (Nesai ve İbn-i Hibban gibi büyük hafız

muhaddisler, hadisin senedindeki Şemer bin Ukbe El-Esedi'yi tevsik ettiklerini
kaydetmiş); Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/60-61; El-Hasais-ül Kübra 2/287;
Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/319; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/105; El-Bidaye Ven-Ni
haye - İbn-i Kesir 6/158-159

Zabıt şekli: Me'hazlcrdeki rivayette, çocuğun annesi Resulullah'a onu ge
tirdiği zaman, çocuğu saJiayarak: "Bu çocuk doğalı beri hiç konuşmamış"
demiş. Rivayetin sair tarafı, hülasa olarak Ustad'rn kaydettiği tarzdadır.

***
373/162- «Celaleddin-i Suyuti ue asrın imamı tahric ue tashih ile; Mübarek

ül Yemame ismiyle meşhur bir zatı, daha yeni dünyaya geldiği vakit, Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam ona müteveccih olınuş. Çocuk tekellü.me başlamış,

p, , « a., p ,o e $ ••dl y-o edl 4sl''demış. Resul-ı Ekrem Aleyhissalatü Vesselam "Ba-
,
rekallah" demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O

(*) yani. Ben. senin Allah'ın Resulu olduğuna şehadet ederim. (A.B.)
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çocuk. bu mu 'cı::e-,ı ..\ mnedıve'ye ve Barckallah" dua-_\! Sebevisıne ma:har
olduğun.dan, ·Jlubart.1:- .. ~ i't.rname" l:in:ı_,!e şohrct bulmll{'.-

Risalede yeri: Mektubat sh: 14

lle'hazler. Delal-un Nubuvve - Beyhaki 6/59-6:) bir kaç tarıkJe: El-Bıd:ıyt:ı
Ven-Nıhaye - Ibn-ı Ktsır 6-1-59 Mustedrek kıtabı sahibı Imam-ı Hakım demış.
Bu hadi<i mutemed ve mevsuk çok kimselerden ısıtmışız } Eş-Şıfa - Kadı [yaz
1./319. );csım-ur Rıyad - Hafaci 3 105. keza Aliy),-ul Kari L'642, Kcnz-ul Cm
mal 4379 bir kaç tarikleri~ . yınc Kcnz-ul l:mmal 12ı380. Tefsır-i Ruh-ul
Bt:-yan - Burusevı -!,'2-I 1 Buruse, i Hazretlerı. beşerıyet tarhınde bebek iken
konu.Ean ç0<.uklann hstesını kaydetmıs ve tahkı.k.ıoi yapmıştır.)

Zabıt şekli: Delaıl-un Nubüvve Be) haki ve EI-Bıda)e Yen-~ıhaye, e bir
de Aııyy-ul Kari Şerh-u~ Şıfa'd.:ı hadbı bir kaç tarıkle nakletmışlcrdtr Hadıse,
Re-:,ul-ı Ekrem'ın ıA SM Haccet-ul Veda'ında Mekke'de vakı' olduğunu kay
detmısler. İmam-ı Su) uti Hazretten bu n,·ayctın acıb hadısesı hakkında ve o
münasebetle şu gelen şiirı ınşad etmiştır

'•--- ', .-., • J. 1 •• ··\ • 1;.-_
as l.lul, s.u • ·1] ..l o U7P', we - _, u - ..,, ~-- --.. .,., ~ -,,-- ~

ı ı I • ,,. J • • , ~ •,. r _, • ' ı I •~ ,,. ! • ,
..L...o ':.J.r. !J_;. )' 1 ..;J Vibyuy Mu +tor ..;:-J
1si3> Ua;saSU4Leb,. . .

lmam-ı Suyuti Hazr<.:tlcri, ınsanlık tanhındc Peygamberler dahıl Efondımı
zın zamanına kadar onbır tane bebeğin konuştuğunu, bunların sonuncusu şu
..~lubarek-ul Ytmame" uldugunu ıfadc etmı!;,tır

.jc * *
374/163- ,. Re:,u/-ı Elzrem Aley/w,.ı,a/alu Vt!sM!liwı rıamaz kılnrh 11 lurrııı bır

ç<ıtulz, ııamazıııı kat'edıp geçtıı,:wde, Re....ul-ı Elzrı.'nı Alcvhıs::;u/atu \'es.,elcım

,dal "~UI" demiş. Ondan sonra çocuk daha yurumemış oylc kalmış,

hırçınlığı ın c<:zusırıı bulmu\l •>

Risalede yeri: Mektul>at ı-ıh: 14:l
Me'hazler: Şerh-us Sun ne - Bcgavi 1 L/'.l74, Oelaıl-un Nuhuvv~ - Be) haki

51143, Eş-Şifa - Kadı İynz l/:328; ŞPrh-u~ Şıfa - Hafaci 3/137, ytnc Şl•rh-u~ Şıfa
Alıyy-ul Kuri 1/663, Mecma-uz Zevaıd 3/137, Cem'-ul Fevaid 1/228, Kenz-ul

Umma! 12/440

(**) Yan Ey Allah'ım! Sen de onun yuruyuşunu kes (A l )
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Zabıt şekli: Bu hadiseyle birlikte, aynı durumda başka bir rivayetin de
me'hazlerini vermişiz. Birisi, Resulullah'ın namazını geçip kesen mezkur ço
cuk; ikincisi de, Tebük'te merkebiyle beraber Pcygamber'in namazını kat'edip
geçen adam .. ve ikisinin de kötürüm olarak knldıklarını kaydetmişlerdir.

***
375/164- «Çocuk tabiatında hayasız bir kadın, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü

Vesselam yemek yerken lokma istemiş, vermiş. Demiş: "Yok, senin ağzındakini
istiyorum." Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın, o lokmayı yedikten sonra, en
hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir lıaya sahibi oldu.»

Risalede yeri: Mektubot sh: 142

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/325; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/657,
Mecma-uz Zevaid 8/312, başka tariklerle de rivayetler getirmiş.

Zabıt şekli: Şifa-i Şerif Şarihi ve Şifa'nrn kendisi, hadisi aynen Hazret-i
Üstad'm kaydettiği gibi nakletmişlerdir.

***
376/165- «Taus denilen Ebu Abdurrahman-il Yeınani, kat'iyen haber verir

ve hükmeder ue demiş ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam 'a ne kadar
mecnun gelmişse, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam sinesine elini koymuş
ise, kat'iyen şifa bulmuştur; şifa bulmayan kalmaınış.n

Risalede yeri: Mektubat sh: 143

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı lyaz 1/335; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/676

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın kaydettiği ile Şifo'nın kaydı, hemen hemen
aynendir.

***

ONDÖRDÜNCÜ NÜKTELİ İŞARET

RESUL-1 EKREM'İN (A.S.lVI.) DUALARIYLA ALAKADAR l\1U'C1ZELER

377/166- «Resul-ı Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yağmur duası, tevatür
derecesinde ve çok defa tekrar ile, daima sür'atle kabul olması... hatta bazı defa
minber-i şerifüstünde, yağmur duası için elini kaldırıp, indirmeden yağmış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 143

Me'hazler: Bu kısmın me'hazlerinden bazıları, 324 numurolı kısımda da
geçmiştir. Burada sadece yağmur duası hususunda, Ehadis-i Şerife'yi bır araya
toplamış olan bir-iki kitabın isimlerini ve bir-iki başka me'hnzi vererek ge
çeceğiz:
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Eş-Ş1fu 1327 Delaıl-un Nubuvve - Beyhaki 6/139, Delail-un Nubuvve -
Ebu Nuaym 2,448, Feth-ul B::ıri 3/64 ve 173. El-Musannef - lbn-ı Ebı Şeybe
11480 Musned-ı Ahmed 3/104 ve 261

Zabıt şekli: Hazret-ı Cstad'm kaydettiği ile me'hazlerdekiler, hulasa ola
rak bırdırler

***
378/167- Nübuvvetten et tel, cedd-ı Nebı Abdulmuttalib, Resul-ı Ekrem

Alevhıssalatu Vesselam ın küçükluk zamanında mubarek yuzuyle yağmur
duasına ptderdi Onun yuzu hurmetıne gelırdı kı, o hôdısc. Abdulmuttalıb'ın
bir şıirı ile ıştihar bulmuş

Risalede yeri: l\lektubat sh: 143
Me'hazler: El-Hasaıs-ül Kübra 1/198, 200; Sıfat-us Safve - Ebu-1 Ferec İbn

ul Cevzi 1/75, Delaıl-un Nubuvve - Beyhaki 2/15-20
Zabıt şekli: İbn-i Sa'd. tbn-i Ebi-d Dunya, Beyhaki, Taberanı, Ebu Nuaym

ve Ibn-i Asakirden nakil ılc, Mahreme bin Nevfel. anne-si Rukayka binti
Sayfi'den nvayet ederek: Abdulmuttalıb'in yağmur duasını ve Peygamber'i
\ esile ıttıhaz ederek dua yaptığını ve yağmurun hemen geldığını ve saire
uzunca nakletmıştir Şnr ısc, yani Rukayka'dan nakledilmiş olan şurdir ki,
Abdı.ilmuttalıb'ın cariyesı Rukaykn'nın soyledığini kaydetmişler. Şiır·

',1,)1",11,tJItas c .tel,ar,z1 U.J1,
s1 .u3"U.stsUu .{ 4, •Uy 3tu

Ahırkı ıkı ~atır Resul-ı Ekrem'ı medhctmektedır.

Zabıt şekli: Az dcgışık lafızlarla beraber hulaseten Ustad'ın k::ıydettığl
L..ırzdadır

***
379/168- ,,Vefat-ı Nebeui'den sonra, Hazret-i Omer, Hazret- Abbas'ı vesile

vapıp demış. "Ya Rab! Bu senın Habıbınin amucasıdır. Onun yuzu hürmetıne
yağmur ver " Yağmur gelmiş »

Risalede yeri: Mektubat sh 143
Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/34, 35 ve 5/25, Feth-ul Barı Şerh-ı Buhori

'.l/494, Sahih-ı lbn-i Hıbban 4/228; Delail-ün Nubuvve - Beyhaki 6/147, bır çok
nvayet yollarıyla, Cem'-ul Fevaıd 1/291, İhya-u Ulum-id Din 1/308, Tarıh-ul
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Hülefa _ Suyuti sh: 133; Mu'ccm-üt Tnbcrani El-Kebir 1/84; Delail-ün Nubi.ıvve
- Ebu Nuaym '2/567 ve yine Feth-ül Bari 3/150 ve 8/79

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: Enes bin Malik'ten rivayet: Hazret-i Ömer
(R.A.) ne zaman yağmursuzluk olursa, Hazret-i Abbas'ı vesile ittihaz ederek
yağmur duasını ederdi ve der idi ki: "Allah'ım! Biz senin Peygamberin hayatta
iken onunla sana yalvarır yağmur isterdik. Şimdi ise, senin Peygamberinin
amucasıyla yalvarıyoruz, bize yine yağmur ver." Enes bin Malik demiş: "Her
defasında yağmur gelirdi."

:* :

380/169- «Hem lmanı-ı Buhar[ uc Müslim haber ueriyorlar ili: Yağmur için
dua taleb edildi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam dua etti. Yağnıur öyle
geldi ki, mecbur oldular: "Anıan dua et, kesilsin.'' Dua elti, birden kesildi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 143

Me'hazler: 377 no.lu kısımda da bazı me'huzler verilmiştir. Burada yine de
bir-iki me'haz veriyoruz:

EJ-Feth-ül Ban Şerh-i Buhari 2/519; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir
6/91-92; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/327

Zabıt şekli: Verilen me'bazlerle Hazret-i Üstad'ın kaydettiği rivayet, hüla
saten birdirler.

***
381/170- «Tevatüre yakın meşhurdur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesse

lam, sahabe ue imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekte
in ava eniUs)yIya,1yusIyJI8 ,U93e1c$0

Bir-iki gün sonra, Hazret-i Ömer İbn-il Hattab imarıa geldi ve İslamiyeti
ilan ve i'zaz etmeye vesile oldu. "Faruk" ünvan-ı alisiri aldı.»

(Bu hadis meşhurdur. Bak: Ed-Dürer-ül Müntesire Fil-Ehadis-il Müştehire
- Suyuti sh: 18)

Risalede yeri: Mcktubat sh: 144
Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 9/17, iki tarikle; Şerh-üs Siyer-il Kebir -

İmam-ı Muhammed 2/654; Müstedrek-ül Hakim 2/465, 3/83 ve 502, beş ayrı
ayrı tarikle; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/92; Cem'-ül Fovaid 2/504-508; EI-Ha
suis-ül Kübra 1/332-333, bir kaç kanalla; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/327; Tuhfet-ül
Ahvezi Şerh-i Tirmizi hadis no: 3763; Cami-ül Usül - İbn-i Esir hadis no 7418;
Müsned-i Ahmed 2/95; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/215; Mu'cem-üt Tabe
rani EI-Kebir 2/1428 ve 10/10314 ve 11657
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Zabıt şekli: Cami-üt Usul'ün hadisi. Tirınızi'den nakil: Abdullah bin
Omer'den rıvayet: Resul-i Ekrem <A.S.M. ı dedi: "Ey Allah'mı Islam dinini şu
kı reculden hangisi sana sevgilı ise. onunla nziz kı1. Onlar Ebu Cehil ile, Ömer
lbn-ul Hattab'dır." Abdullah bin Ömer diyor: ''Demek ki Allah'a en sevgili
Ömer imiş ki, duası bu şekil tezahür etmiş."

***
382/171- ,,Başta Bulıar[ ve Muslim haber veriyorlar ki: İbn-i Abbas'a şöyle

dua etmiş: yEI 4Le, 2u s 4sa3 {D1» (Yani: Ey Allah'an! Onu; yani,
« • *

Abdullah bin Abbas'ı dinde fakih Jul ve ona te'vil ilmini öğret.)

Risalede yeri: Mcktubat sh: 144

l\ie'hazler: Sahih-i Buhari 1/48; Sahih-i İbn-i Hibban 9/98 (uç ayrı ayn
yolla>; Müstedrek-ül Hakim 3/534, 537 (lmam-ı Zehebı sıhhatini tasdik etmiş);
Cem'-ül Fevaid 2/544; Zehair-il Ukbn sh: 227; 11üsned-i Ahmed 1/264, 314, 328
ve 335~ El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsncd 22/292; Delail-ün Nübüvve - Bey
haki 6/192; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/327; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/130; Şerh-üş
Şifa - Aliyy-ül Kari 1/661; El-Hasais-ül Kübra 3/77 (bir kaç kanal ile); İhya-u
Ulum-id Din 1/37; Cami-ül Usul - İbn-ül Esir 10/43; Mu'ccm-üt Tabcrani El
Kebir 10/10587, 10588 ve 10614, 19/1066

Zabıt şekli: Cami-ül Usul'deki hadis: :{"ey) ,l° ol «Ul 4,o 0°

U g8 US .6,'>,1Ic3~,3 ..J1~,I3
JJ5VT1,3\s 4.es .G •"3 st g~r

? e *

Meali: İbn-i Abbas'tan rivayet: Peygamber (A.S.M.) helaya gitti, ben de he
men ona su hazırladım. IIeladan çıktığı zaman, "Bu suyu kim hazırladı?" dedı.
Ona benim hazırladığımı söylediler. Bunun uzerine şöyle dua etlı: "Ey .Al
lah'ıın! Onu dinde fakih kıl ve tc'vil ilmini öğret."

* * *
383/172- «İbn-i Abbas, Tercii man-ül Kur'an ünvan-ı zişanını ve Habr-ıil

Umıne, yani al/iıme-i ümmet rütbe-i alisıııi kazanmış."

RisaJede yeri: Mektubat sh: 144
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 3/535; Müsncd-ül Firdevs 4/251, El-İtkao

Fi-Ulum-il Kur'an - Suyuti 2/187; Eş-Şifa 1/327; Müsncd-i Ahmed 1/338; Fe
zaıl-üs Sahabe - İmam-ı Ahmed hadis no: 1871, Muhakkık rivayet için
"Sahihdir" demiş; Şerh-uş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/661

Zabıt şekli: Müstcdrck-ül Hdkim'in hadisi· ...Muhammed bin Hanefiye ri-



586 RİSALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

vayet etmiş demış ki: "İbn-i Abbas bu ümmetin allamesi idi .." Yine aynı
şekilde. Hazret-i İbn-i Abbas'ın bir talebesı olan İrnam-ı Mücahıd demiş ki·
"Ben İbn-i Abbas gibi filim hiç kimse görmedim. O vefat ettiğı zaman da bu
ümmetin allamesi ve söz sahibi alimiydi."

***
384/173- «Hatta çok genç iken, Hazret-i Ömer, onu (İbn-i Abbas'ı) ülema ve

kudema-v sahabe meclisine alıyordu.»
Risalede yeri: .Mektubat sh: 144

Me'bazler: Zchair-ül Ukba sh: 228; Ed-Dürr-ül Mensur - Tefsir-i Suyuti
6/407; Müsned-i Ahmed 1/338; Fezail-us Sahabe - İmam-ı Ahmed hadis no:
1871; Mu'cem-üt Taberani 10/10616 ve 10617, İbn-i Abbas kendisi demiş:
'ucu@U36

Zabıt şekli: (Sadece mealini alıyorum) İbn-i Abbas'tan rivayet, demiş ki:
"Ömer (R.A.) beni, Bedir Harbi'ne iştirak etmiş büyük yaşlı Sahabelerle
beraber meclisine alıyordu. Bazıları Hazret-i Ömer'e sormuşlar: "Bu genci
bizimle beraber ne için meclise alıyorsun? Bizim de onun gibi genç evladlanmız
vardır?" Hazret-i Ömer demiş ki: "Siz onun gibi alim misiniz?" Ve anlan bir
gün davet etmiş, İbn-i Abbas diyor: "Beni de davet etti ve mecliste onlara bir
mes'ele sordu. Herbirisi birşey söyledilerse de, mes'eleyi halletmiyordu. Sonra
bana sordu. Ben izah ettim. Hepsi hayrette kaldılar." Hazret-i Ömer o yaşlı
sahabelere demiş ki: "İşte gördünüz, bunun için onu, sizinle birlikte meclise
alıyorum."

***
385/174- «Başta İmam-ı Buhari, ehl-ı kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:

Enes'in validesı, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a niyaz etmiş kı. "Sentn
hadimin olan Enes'in evlad ve malı hakkında bereket ile dua et." O da dua
etmiş 4be us 13,y, Sa,, 1U ast [cDI emiş. 0ani: Ey Allah'ım'
Onun malını ve evladını çoğalt.. ve O'na verdiğin şeylerde bereket koy.) Hazret-i
Enes ahir ömründe kasem ıle ilan ediyor ki: "Ben kendi elımle yuz evladımı def
netmişim. Benim malını ve servetim itibariyle de, hiçbirisi benım gibı mes'ud
yaşamamış. Benim nıalımı görüyorsunuz kı pek çoktur. Bunlar, bütüıı dua-yı
Nebeviye'nin bereketindendir."»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 144
Me'bazler: Sahih-i Buhari 3/53, 8/93 ve 100; Sahih-i Muslim 1/458, 4/1928

hadis no: 2480 ve 2481; Sahih-i İbn-i IIibban 9/155, ikı rivayet tarikıyla; Şerh
üs Sudnne Begavi 14/188; Cem'-ül Fevaid 2/552; Delil-ün Nubuvve - Beyhaki
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6/196 Es-Şıfa - Kadı Iyaz 1325. Musned-ı Ahmed 3/190, 6/430. Tuhfet-ul Ah
vezı :;>erh-ı Tırmızi 10. 330. EI-Feth-ur Rabbani Şerh-ı Musned 22/203, :\Ii;,k.it
ul Masabıh hadis no. 6199. El-Hasaıs-ul Kubra 3.7&. Mu'cem-ut Taberani El
Kebir L710

Zabıt şekli: Sahih-i İbn-ı Hıbban'ın hadisı. Hazret-ı Ustad'ın kaydettıği iJe
aynı aynınadır

386/175- Başla Imam-ı Beyhaki chl-ı hadis haber t erıyorlar ki. A~ere-i
Mubeşşere'den Abdurrahman bin Atfa, Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam
kesret-i mal ve bereketle dua ctmış O duaıırn berı.:kctıyle o kadar serıet ka
=anmış hı. bır defa vedı vüz deveyi vuklerıle beraber "Fisebilillah" tasadduk

g •· • ..

etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh 144

l\le'bazler: Delıiil-un !'J'i.ıbuvve - Beyhaki 6/218; Eş-Ş1fa - Kadı 1yaz l.'326:
Serh-uş Şıfa - Alıyy-ul Kari 1/659: keza Şerh-uş Şıfa - Hafaci 3/125, El-Ha.saıs
ul Ki.ıbra 3/80: Ebu Davud 2/235 hadis no: 2109

Zabıt şekli: Delail-ün Nubuvve'deki hadis: «UI),_., yl :t_3) "l3

.>. y) U fs U :J6s .s,s> 53-Jie+ sb G·tu

Kısaca meali: Rcsul-ı Ekrem lA S.~l. l bir gün Abdurrahman bin A,·fı
gurdu kı, üzcrınde ::;arı rcng-ın esen (yani herhalde kına boyası) gorunce. "Bu
nedır ya Eba !\luhammed?" dcdı. Abdurrahmruı bin Avf dcmı:ş Ben dt~dim. -ya
Resulallah bir kadınla evlendim, çekırdek kadar bır altm mehır ile. " Resul-ı
Ekrem !AS M , O'na "Velıme yemcğinı ver, isterse bir kcçıyle olsun" Sair
me'hazlcrde ıse, Abdurrahman bın Avf'ın ondan sonrakı serv et , L' s.ıin•sı
hakkındaki durumunu rivayet ederler

387/176- «lmam-ı Buhari başta olarak ravıler nakledıyorlar kı: Resul-ı Ek
rem Aleylw;salalu Vesselam, L'rı·e lbıı-ı Ebi Cu 'Jı.:'w tıcarcttı.! /,,•dr ı·e kazanc rem
bereketle dua etıııış. Crue dıyar in ''Bt!n nazı Kü/ı.: rarşısıııda duruyordum, hır
gunde kırkbın kazaıııvurdum, sonra 1.•ı•11m· duııuyordum "lmam-t Buhari der
kı ..Toprağı da elıııe alsa, onda bır kazanç bulurdu. ",,

Risalede yeri: Mcklubat sh. 144

Me'hazler: Sahıh-ı Buhuri 4/25~; EI-Hnsaıs-ul Kubr.1 - Suyuti 2/169. 3/81,
uç ayrı oyrı tarikle; Eş-Şifa - Kadı İyaz V327, 1:-~l-Feth-ur Rnbbani Şc.'rh-ı :\lus-
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ned 22/362, burada Peygamber'in duası ve Hazret-i Urve'nin itirafı; EJ-Isabe -
İbn-i Hacer 2/476; Delail-un Nübüvve - Beyhaki 6/220; Delail-ün Nübuvve -
Ebu Nuaym 2/461 hadis no: 395

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: {U'el tpf.ue) "SI31:(ey) b5o
.6, .6u U5GI{6.U « 1 sEs ,su U 38 (6», ., ,,,. ,,. ,,,. , .,. .,

+&)4VSJ36, • "3 15)U2 U.35U,E.u
« e e • e$ $ e

Meali: Bizzat Urve'den ,., rivayet, demiş ki: Peygamber (A.S.M.) kendisine
bir dinar i'ta etmiş ki gidip kendisine bir keçi alsın. O gitmiş o para ile iki tane
keçi satın almış. Sonra birisini bir dinara satmış ve eve dönünce, bir dinar ve
bir keçiyle dönmüştür. Peygamber (A.S.M.) alışverişinde berekete mazhar ol
mak için dua etmiş ... Bu duanın bereketiyle eğer toprak da satın alsaydı, onda
bir kazanç bulurdu.

***
388/177- «Abdullah İbn-i Ca'fer'e, kesret-i mal ue bereket için dua etmiş.

Hazret-i Abdullah İbn-i Ca'fer, o derece servet kazanmış ki, o asırda şöhretgir
olmuş. O bereket-i dua-yı Nebevt ile hasıl olan serveti kadar, sehauetle de
iştihar etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 145

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/327; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/661;
El-Hasais-ül Kübra 3/81-82; Mecma-uz Zevaid 5/286, Ebu Ya'la ve Tabe
rani'den nakil; İmam-ı İbn-i Hacer El-Heysemi demiş: "Bu hadisin ricali
mu'temed kimselerdir"; El-Metalib-ül Aliye hadis no: 4077 ve 4078; Delail-un
Nübüvve - Beyhaki 6/220

Zabıt şekli: Delail-ün Nübüvve kitabında rivayet şöyledir: Hazret-i Abdul
lap (R.A.) henüz küçük iken bir şey satın almış ve o şeyle oynuyormuş. Resul-i
Ekrem (A.S.M.) oradan geçerken Hazret-i Abdullah'ı görmüş, ona:
+5y '3 Uyu "gUI diye dua etmiş. Yani: "Ey Allah'ım! Onun

, , ,

ticaretinde bereket koy."
(Not: Abdullah bin Ca'fer, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcasının oğlunun

oğlu, yani Mute Harbi'nde şehid düşen Ca'fer bin Ehi Talib'in oğludur.)
k ** *

389/178- Başta İmam-ı Tirmizi, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: "Sad Ibn-i

(*) Urvet-ul Baraki Ebu Ca'd, yahut Urve lbn-i Ebi-l Cu'd FI-Baraki dıye me'hazlerde geç
mektedir.
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Ebi Vakkas zçırı Resul-ı Ekrem Alevhıssaliıtu Vesselam dua etmış.
,es _.I "{UIdemış. (Yani Ey Allah'ım! O'nun dualarını kabul eyle 1 Sa'd'ın

duasının kabulü için dua etmiş. O asırda, Sa'd'ın bedduasından herkes korku
yordu. Duasının kabulü de şohret buldu.

Risalede yeri: 11ektubat sh: 145

Me'hazler: Tirmizi 5/649 hadis na: 3752; Sahih-i lbn-i Hibban 9/66 hadis
no: 1221; Mevarid-üz Zam'an hadis no: 2215; Mustedrek-ul Hakim 3/262, 498
ve 500, İmam-ı Zchcbi de ikinci rivayetini sahih bulmuş: Cem'-iıl Fcvaid 2/527:
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/189; El-Hasais-ul Kübra 3/68, Es-Sunnc - İbn-i
Ebi Asım, bab: 138; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/327; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ul Kari
1/660; Hilyct-ul Evliya 1/92-93, 10/325; Delail-un Nubuvvc - Ebu Nuaym
3/206; yine Delail-ün Nübuvve - Ebu Nuaym 2/567 ve 568; Tuhfct-til Ahvezi
Şerh-i Tirmizi 10/253-254; Tabakat-ı Ibn-i Sa'd 3/142; Mişkat-üi Masabıh 3/251
hadis no: 6116; Fezail-üs Sahabe - İmam-ı Ahmed 2/750 hadis no: 1038; Camı
ül Usül - İbn-i Esir 10/13 hadis no: 6523

Zabıt şekli: Cami-ül Usul'deki Tirmizi'nin hadisi:

.> 1I .) U.e211JU Ur·&e) 3I31:4e) +v> ulu-•u
E s * e

Meali: Kays bin Sa'd'dan rivayet, Peygamber <A.S.l\.I. l Hazret-i Sa'd için
demiş: "'Ya Rab! Sa'd'ın duasını kabuJ eyle!"

Hazrct-i Sa'd'ın, dua vcyn beddun.sımn kabul olduğunun şahid ve ürnckleri
içın bak: Cami-ül Usul - İbn-üJ Esir 10/12 hadis no: 6522

* * *

390/179- «Hem meşhur Ebu Katade'ye ferman etmiş: elgsy «dl "lsl
+b 3 ab y> oy "ci diye, genç kalmasına dua etmiş. (ant Allah

senin vechini· yani kalb ve ruhunu kurtarsın.. ve ev Allah'ım, O'nun derısıne ve
1 • ,

saçına mübarehlılz lwy.) Ebu Katade yetmış yaşında vefat ettigı takıt onbeş
yaşında bir genç gibi olduğu, nakl-i sahıh ıle şöhret bulmuş.»

Risalede yeri: Meklubut sh: 145

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/327, Nesim-ur Rıyad, Şerh-uş Şifa - lla
faci 3/128; keza Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/660; Delail-un Nübuvve - Bey
haki 6/192; Ei-HIasais-ül Kübra - Suyuti 2/329

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'du Molla Alıyy-ul Kari, hadisi BL'yhnki'clen nokll•
dcrck der ki: "Katade lbn-i Milhnn'ın yüztinc Rcsul-i Ekrem'ın clı temas ettig
için, vefat edinceye kadar parlamakta idi" <lıyc yazmış V<.' rıvnyl•lın dığt•r kı::ımı
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aynen Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.

RISALE-1 NUA'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

***
391/180- "Hem meşhur şair Nabiga'nın kıssa-i meşhuresidir ki, Resul-i Ek

rem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra:

(al O5 {3,3 'G3 Ü~, ,UC, GG, .CEJI CU yani; "Şerefimiz göğe
, , ,

çıktı, biz daha üstüne çıkmak istiyoruz!" Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam,
mülatafe suretinde ferman eni: 350 G1 G GI UA 1

Dedi: + O'3 G zSJ J1 Yani: Resul-i Elırem Aleyhissalatü Vesselrım
g

latife olarak dedi: "Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki, şiirinde orayı niyet
ediyorsun?" Nabiga dedi: "Göklerin feukınde Ceıınet'e gitmek istiyoruz." Sonra
bir manidar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem Aleylıissalatü Vesselam dua
etti: U UI a-=i i Yani, "Senin ağzın bozulmasın." lşte o dua-yı
Nebevinin bereketiyle, o Nabiga yüzyirmi yaşında bir dişi noksan olmadı. Hatta
bazı bir dişi düştüğü vakit, yerine bir daha geliyordu.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 145

Me'hazler: El-İsabe Fi-Temyiz-is Sahabe İbn-i Hacer hadis no: 8639; El-Bi
daye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/168, Bezzar ve Beyhaki'den nakil; I\1üsned-i
Haris 2/6; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/232; El-Hasais-ül Kübra 2/166, 3/72;
Eş-Şifa 1/327; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı 1/661; Mu'cem-üt Taberani 4/4167;
Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/461; ve ayrıca Hazret-i Nabiga'nın
mübarek yaşı yüzü geçtiğini ve dişlerinin sapasağlam kaldığını kaydeden
me'haz kitaplar şunlardır: Semt-ül Lcyali hadis no: 247; El-Libab 1/230; El
Egani 6/265; El-İsabe - İbn-i Hacer hadis no: 8638

Zabıt şekli: Delail-ün Nübüvve'de şöyle yazılı: Ya'la bin El-Eşdak demiş:
Ben bizzat Nabiga'dan dinledim, dedi ki: Ben şu şiirimi Resulullah'a okudum.
O da onu beğendi:

Ca 35 3, "A,3 ÖC ÖSS, GG.3 .C JICU
, ,

Peygamber bana dedi: i "IJ UI U gk.)il ,JI Dedim ki:

3 U tJI"JI O da 4U7U>SI @US dedi. Sonra bunu okudum:
.,.. .,. .,,, ,

3U3153»>'» ,U,831 61,1 u3s 53
(»1383,16 616 U{$7[ 51eAs,

j
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Resul-i Ekrem (A.S.M.) bunun üzerine şöyle dedi: o,3 "dlasi, 'Y el
Yani: "Doğru söyledin, Allah senin ağzını bozmasın.''

* * *

591

392/181- «Nakl-i sahih ile lmanı-ı Ali için dua etmiş ut:36, 311.31,SU
Yani: "Ya Rab! Soğuk ve sıcağın zalımetini ona gösterme." işte şu dua bereke
tiyle, lnıanı-ı Ali kışta yaz libasuıı giyerdi, yazda luş libasını giyerdi. Der idi lu:
"O duanın bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum.",,

Risalede yeri: l\lektubat sh: 146
Me'hazler: 1'1üsned-i Ahmed 1/99, 133; yine Müsncd-i Ahmed - Tahkik-i

Ahmed Şakir hadis no: 1114; Cem'-ül Fevaid 2/519; Zehair-ül Ukba sh: 74; Eş
Şifa - Kadı lyaz 1/328; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/662; Mecma-uz Zevaid
9/122; Aı-i Beyt - lmam-ı Ahmed hadis no: 950; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/133;
Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/213; A.ı-i Beyt-ir Resul - Abdulmuti sh: 114;
lbn-i I\1ace hadis no: 117; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/463; El-Hasais-iıl
Kübra 2/53

Zabıt şekli: Zehair-ül Ukba'daki rivayet: SI, "SJI «is1"4Ul lafzıyladır.

Mana aynen, azıcık lafiz değişikliği ile ... Şifa-i Şerifte ise aynen Hazret-i Üs
lad'ı.n kaydettiği tarzdadır.

* * *

393/182- «Hazret-i Fatıma için dua etmiş: U»es Y "IIYant: "Açlık elemini

ona verme." Hazret-i Fatıma der ki: "O duadan sonra açlık elemini görmedim."

Risalede yeri: Mckiubal sh: 146
Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/108; Eş-Şifa 1/328; Şerh-üş Ş1fa

- Aliyy-üJ Kari 1/662; keza Şerh-uş Şifa - Hafaci 3/134; Mecma-uz Zevaid 9/2
ve 203, Heysemi demiş: "Taberani, Mu'cem-ul Evsat'ında bu hadisi rivayet
etmiş. Onun senedindeki Utbe bin Hlumeydi'yi bazıları zaif görmüşse de, İbn-ı
Hibban onu mutemed saymış."; Delail-un Nübuvvc - Ebu Nuaym 2/162; El-Ha-
sois-ül Kübra 2/294

Zabıt şekli: Şifa-i Şerif ve şerhlerindeki rivayetle Hazret-i Ustad'ı kuy
.dettiği tarz aynen birbiri gibidirler.

394/183- «Tufeyl lbn-i Amr, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'dan bir
nıu'cizc istedi ili, götürüp kavmine göstersın. Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatu Ves
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setam, 1 'J,35 "1i

RISALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

demış. Iki gözü ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra

değneği ucuna naklolmuş. Bunun ile "Zinnur" diye iştıhar bulmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 146
Me'hazler: Buhari 4/54; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 5/359; Eş-Şifa li328;

Nesim-ur Riyad Şerh-üş Şifa 3/134; keza Şerb-iış Şifa - Aliyy-ül Kari 1662;
Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1/353; Mevahib-ül Ledünniye - Kastalani 4/37; yine De
lail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/77; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2'321-322, aynı
bu hadise gibi başka kimseler ile de alakalı rivayetler nakledilmiş. Mesela:
Ebu Abes'in değneğinin lamba gibi ışık vermesi .. ve sonra o ışık, Hamza bin
Amr El-Eslemi'nin parmaklarına geçmesi ve saire ...

Zabıt şekli: Delail-ün Nübüvve'deki rivayet: Ebu Hiıreyre'den nakil, demiş
ki: Tufeyl bin Amr Ed-Devsi Resulullah'a (A.S.M.) gelerek dedi: "Ya Resulal
lah! Devs kabilesi haktan yüz çevirdi, isyan etti. Onlara dua et! Resul-i Ekrem
(A.S.M.) kıbleye dönerek ellerini kaldırdı ve ÔU "e:I, Ü,> ,st IN
Yani: "Ya Rab! Devs kabilesini hidayete kavuştur!"

İkinci rivayette ise, Amr bin Tufeyl (R.A.) ilk İslam olacağı. zaman.
Mekke'ye gelmiş. Müşrikler Peygamber hakkında çeşitli dedikodular ve
iftiralar etmişler. Kendisi demiş ki: "Ben sonra Kabe'ye geldim, Resulullah'ı
Kabe'ye yakın bir yerde ayakta namaz kılarken gördüm. O'na yakın bir yerde
durdum. Ondan, namazda okuduğu çok güzel sözler işittim. Sonra kendisine
gittim, dedim: "Ya Muhammed! Senden az önce çok güzel bir kelam duydum.
İslam'a girmek istiyorum, bana emrini bildir!" Bunun üzerine, Resul-i Ekrem
(A.S.M.) bana İslam'ı telkin etti, Kur'an'dan da bazı ayetler okudu. Dedim: "Ya
Resulallah! Ben kavmim içinde sözü dinlenir bir insanım. Onlara döndüğümde
onları Islam'a davet edeceğim. Dua et de, Cenab-1 Hak bana bir ayet versin ki,
bana yardım etsin." Bunun üzerine Resul-i Ekrem dedi: iI JJI "LJI Yani:
"Ya Rab! Ona bir ayet ihsan eyle."

Ben yanından ayrıldım, eve dönüyordum. Yolda benim iki gözümun
arasında lamba gibi bir nur zuhur etti. Allah'a niyaz ettim ki; bu nuru
yüzümden başka yere nakletsin. Çünki korkarım ki benim kavmim der: "Onu
sihir yapıldı, onun için dini terketti." Bu duadan sonra, baktım o nur,
değneğimin ucuna geçti ... ilh. (Bu rivayet Sahih-i Buhari 4/54'te vardır.)

: sj: s{:

395/184- «Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a şekva etmiş

(*) yani: Ey Allah'ım! O'nu nurlandır. I!

j
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ki, "Nısvan bana arız oluvor." Resul-ı Ekrem Alevhissalatu Vesselam ferman- • -
etmış, bır mendil şeklıııde b;r şey açmış Sonra mubarek auucu ıle gaıbden
bırşey alır gibi, öyle aı•ııcunu oraya boşaltmış. lkı-üç defa öyle yaparak Ebu
Hüreyre'ye demiş: "Şımdi mendili topla "Toplamış. Bu sırr-ı manel'i-i dua-yı
Nebevi ile Ebu Hüreyre kasem eder kı: "Ondan sorıra hu;bır şey unutmadım "

Risalede yeri: Mektubat sh: 146

Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/60, 3/68, 143. 4/253; Tuhfot-ül Ahvezi Şerh-i
Tirmizi 10/334-335 hadis no: 3923; Cami-uJ Usul - İbn-i Esir 9/95; Sahıh-i
:Müslim hadis no: 2492; Musned-i Ahmed 2/240, 27-l ve 427, El-Feth-ür Rab
bani Şerh-i !\1usned 22/405, 409 ve 410; Hilyet-i.ıl Evliya 1/381, El-İsabe - İbn-ı
Hacer hadis no: 1190; Delfill-tin Nübüvve - Beyhaki 6/201; El-Bıdaye Ven-Ni
haye - İbn-i Kesir 6/162; Cem'-ul Fevaid 2/553

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: "I «U)I),, U l3 :{ej) ip'u
''b . . • •. r . ., . ' . -.is :)l .a: s .Ulsyk!:Jl .st.sl ,s5U el!.

$ 0 • sop "se • J, • , o
. »1a U.5 (»o .a-as as .4b :J " .4

Meali: Ebu Hüreyre der ki: Ben Resulullah'a dedım ki: "Ben senden bır çok
hadis duyuyorum. Amma onları unutuyorum " Ferman etti kı "Cübbeni ser!"
Ben de serdim. Ebu Hüreyre der ki: Rcsul-i Ekrem (A.S.1\1.) eliyle gaıbdcn
birşcy avuçlayıp ahr gibi yaptı Vl' serdiğim cübbemin üstiıne döktu Bunu
yaptıktan sonra, bana dedi ki: "Şimdi onu topla1" Ben de topladım Ondan
sonra hiçbir şey unutmadım.

BEDDUALAR[

396/185- «Pervtz denilen Fars padtşahı. name-ı Nebevtevı yırtmış Resul.i
Ekrem Aleyhıssaliitu Vesselam'a haber geldi. Şoyle beddua ettı. is" ""D"Ya
Rah.' Nasıl mclztubıunu paraladı, sen de onu ve onun mulkıııw parça parça et "
l~te şu bedduanw te'sırıyledı'.r kı; o Kısra Perviz'in oğlu Şırvıe, hançer ıle onu
paraladı Sa'J lbrı-i Ebi Vakkas da, saltanatını parça parça uttı Sasanıve
Dedcti'nin hiçbir yerde şevketi kalmadı Fakat Kayser ve saır melikler, name-r
Nebeviyeye hurmet ettıkleri ıçın, mcılıııolmadılar...

Risalede yeri: l\1cktubat sh· 146

Me'hazlcr: Sahih-i Buhari '2/25, 4/54 ve 6/10; El-Hasnıs-ul Kubrn 2/132 ve

' Risalede ' Şırvıye" şeklinde yazılmışı da. schıvdır Onun ımmı "Şuveyh'dır tA B }

R N K Kaynakları F 38
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412; Eş-Şifa 1/328; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/663; El-Feth-ür Rabbani
Şerh-i Müsned 22/159; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/387; Delail-ün Nübüvve
- Ebu Nuaym 2/348-351; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 7/4

Zabıt şekli: Fars padişahı, oğlu Şirveyh onu öldürdüğüne dair me'hazlcr
278 ve 279 no.larda geçmiştir. Burada sadece Peygamber'in ona bedduası
hakkındaki me'hazlcri vermişiz.

Buhari'nin hadisi: Hazret-i İbn-i Abbas der ki: Resul-i Ekrem (A.S.M.)
Kisra'ya bir mektubunu gönderdi. Mektubu götürene emretti ki: "Bu mektubu
Bahreyn melikinin eline versin. Ta ki o da Kisra'ya göndersin." Mektub
Kisra'ya ulaşınca, onu parçalayıp ateşte yakmış. Said bin Müseyyib demiş iri:
"Bu haber Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a geldiği zaman, şöyle beddua
etmiş: "Ya Rab! Sen de onu tamamen parçala."

Amma Kayser ve sair Rum Melikleri name-i Nebeviyeye hürmet etmeleri
rivayeti ise; Hirakl ve Mukavkıs ve sairlerin hadiseleri, bu kitabın İrhasat
Bölümünde kayıtlı bulunduğundan, sadece Kayser'in hadisesini kaydediyoruz:

Name-i Nebeviye (A.S.M.) Rum Meliki Kayser'e ulaştığında; mektubu
almış, öpmüş ve gözüne sürmüştür. Sonra cevabında şunları yazmış: "Biz
şehadet ederiz ki, sen bak peygambersin. Fakat şimdiki durumumuz itibariyle
İsa (A.S.) Dinini de bırakamayız."

Bu cevab, Peygamberimizin hoşuna gitmiş ve şöyle ferman etmiş:

su0 ,a IK8U
kadar sabit kaldı."

» Yani: "Mülk ve hakimiyetleri kıyamete

:} z} 2}:

397/186- «Bidayet-i İslamda Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Mescid
ül Haram'da namaz kılarken; rüesa-yı Kureyş toplandılar, ona karşı gayet bed
bir muamele ettiler. O da, o vakit onlara beddua etti. lbn-i Mes'ud der ki:
"Kasem ederim, o bed muameleyi yapan ve onun bedduasına mazhar olanların.
Gazve-i Bedir'de birer birer laşelerini gördüm."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 147
Me'haz]er: Sahih-i Buharı 1/37, 2/69 vo 138, 5/57 ve 94; Sahih-i Müslim

3/1418 hadis no: 1794; Müsned-i Ahmed 1/417; Eş-Şifa 1/329; Tefsir-i İbn-i Ke
sir 2/509; El-Hasais-ül Kübra 1/513; Cem'-ül Fevaid 2/62; Er-Rahik-ül Mahtum
- Safiyy-ür Rahman sh: 106

Zabıt şekli: Abdullah bin Mes'ud (R.A.) naklediyor: "Resul-i Ekrem
(A.S.M.) secdede olduğu bir sırada, Kureyş'ten bazı insanlar da etrafında vardı.
O sırada Ukbe bin Ebu Muit geldi, elinde bir sığırın işkembesi vardı. Onu Pey-
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gamber'in (A.S.M.) sırtına attı. Rcsul-i Ekrem (A.S.M.) başını kaldıramıyacak
durumda kalmıştı. O sırada Hazrct-i Fatıma bu h5.Li uzaktan görmuş olacak ki;
geldi, Peygamber'in sırtındaki o işkembeyi attı ve bu işi yapanlara karşı bed
dua etti. Peygamber (A.S.M.) da şöyle beddua etti: "Ey Allah'ım! Kureyş
cemaatınm yaptıkJarı sana havaledir." Bunlar Ebu Cehil ve Utbe bin Rebia ve
Şeybe bin Rebia ve Ümeyye bin Halef, yahud da Übcyy bin Haleftir. İbn-i
Mes'ud der ki: "Ben, bu isimleri sayılanları tek tek iaşelerini Bedir Harbi
gününde gördüm. Bunların laşeleri toplanıp bir çukura atılmıştı. Amma
Ümeyye bin Halefin vücudu parçalandığı için oraya atılmadı."

***
398/187- «Mudariye denilen Arabın büyük bir kabılesi, Peygamber Aleylıis

saliitü Vesselô.m'ı tekzib ettikleri için, onlara kaht ile beddua etti. Yağmur ke
sildi, kaht u gala baş gösterdi. Sonra Mudariye kavminden olan Kabile-i Ku
reyş, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a iltimas ettiler. Dua etti; yağmur
geldi, kahtlık kalktı. »

Risalede yeri: Mektubat sh: 147

Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/37, 6/156 ve 164; Eş-Şifa 1/328; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kari 1/663; El-Ezkar - Nevevi sh: 272; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
2/324; Cem'-ül Fevaid 2/261; El-Hasais-ül Kübra 1/369; Delail-ün Nübüvve -
Ebu Nuaym 2/467; Feth-ül Bari 3/164 ve 10/129

Zabıt şekli: Sahih-i Buhari'nin hadisi: {1...:ley) y*• ol «Ul ,5 5°

&ual,a106S .Af> (u6 SUN IUA,3 GsAU,,
.. 38'3G 4°2311591F5[s ta34,81U Ui,.gs
U-a106 .g,I U6, .t547 s2US
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· · ·" le li» yV_,+uoupke·kJy 1asi,
·el3AG ,83153 ,13J 89U 6L.. ,J
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Kısaca meali: İbn-i Mes'ud der ki: "Peygamber (A.S.M.) Kureyş'i Islama
davet etti. Onlar ehemmiyet vermiycrck ağır davrandılar. Sonra Peygamber
A.S.M.) şöyle beddua etti- "Ey Allah'ım! Yusuf Aleyhisselam'ın yedi senesi
gibi, Kureyş'i yedi sene kıtlık.Ja cezalandır." Yağmursuzluk başladı, kahtllk baş
gösterdi. Hatta öyle bir hal aldı ki ölmüş cenazeler ve derileri bıle yiyecek
kadar açlığa giriftar oldular ... Bilahare Kurcyş'in bazı ileri gelenleri
Pcygamber'e geldiler, dediler ki: "Hani sen, akrabaya merhamet edin diyorsun.
lştc senin milletin açlıktan bitiyor. Neden onlara yağmur için dua
etmiyorsun?" Bunun tizerine Peygamber (A.S.M.) dua etti. Yağmur geldi ve
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kahtlık kalktı.
***
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399/188- «Utbe lbn-i Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti:
S[. UIsl 'lL ["U1 Yani: "Ya Rab! Ona bir itini musallat et."»

.,,. .,. ., ,, ,

Risalede yeri: Mektubat sb: 147
Me'hazler: 281 no.lu kısımda bu rivayetin bazı me'bazleriyle, zabıt şekli

verilmiştir. Burada nümüne için sadece bir-iki me'haz vereceğiz.

El-Hasais-ül Kübra 1/366-367; Eş-Şifa 1/329; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/664; Mu'cem-ut Taberani EI-Kebir 22/106 [8{U LLI {I 1UIJE 1 "3

, -
ifadesiyledir; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/335

Zabıt şekli: Mu'cem-üt Taberanı'nin rivayeti şöyledir: "Ben Allah'tan isti
yorum ki; ona bir itini musallat etsin."

***
400/189- «Muhallim İbn-i Cüsame'dir ki, Amir İbn-i Azbat'ı gadr ile kat

letmişti. Halbuki Amir'i, Resul-i Ekrem Aleyhissal<itü Vesselam onu cihad ve
harb için kumandan edip, bir bölük ile göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu
gadrin haberi, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a yetiştiği uakit hiddet
etmiş. "V "j'is "AL1 diye beddua buyurmuş. (Yani: Ey Allah'ım! Sen
Muhallim'i affetme.) Yedi gün sonra o Mulıallim öldü. Kabre koydular, kabir
dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular; iki
taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış, o surette yer altında setredilmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 147
Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 4/305-308 bir kaç rivayet tari

kiyle; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/312 ve 314; Eş-Şifa - Kadı 1yaz 1/329; Ne
sim-ür Riyad Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/142; keza Aliyy-ül Kari 1/665; Cem'-ül
Fevaid 1/741; Siret-ü İbn-i Hişşam 4/247; El-Bidaye Ven-Nihaye - Ibn-i Kesir
4/224-226

Ve bu rivayete benzer bir hadise olarak; bir nasraninin müslüman olduktan
sonra tekrar irtidad etmesi ve öldüğünde kabre konulduğu zaman, kabrin onu
kabul etmeyip dışarı atmasına dair bir hadis-i sahih, Sahih-i Buhari
4/246'dadır.

Zabıt şekli: Rivayet, Eş-Şifa ve şerhlerinde ve ayrıca El-Hasais-ül Kübra
ve Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym'dc aynen Hazret-i Ustad'ın kaydettiği
tarzda geçmektedir. * * *
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401/190- «Resul-ı Ekrem Aleyhissalatü Vesselam görüyordu bir adam sol
elıyle yemek yer. Ferman etmiş: l«, Is "Sağ elinle ye." demiş. O adam

j • v e

demiş: pk:l Y "Sağ elimle yapamıyorum." Resul-i Ekrem Aleyhissalatü

Vesselam demiş: •"L- I diye beddua etmiş. "Kaldıramıyacaksın." İşte on

dan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 147

Me'hazler: Sahih-i Müslim 3/1599 hadis no: 2021, Seleme İbo-ül Ekva'dan
rivayet; Sahih-i İbn-i Hibban 8/152, yine aynı kanaldan iki rivayet tarikiyle;
Şerh-üs Sünne - Begavi 11/274; Cem'-ül Fevaid 1/768, Şeyheyn ve Tirmizi'den
nakil; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/138 ve 243; El-Hasais-ül Kübra 2/171,
3/87; Eş-Şifa 1/328-329; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/666; Mu'cem-üt Tabe
rani El-Kebir 7/6235 ve 6236; El-Müntehab - Abd bin Humeyd hadis no: 352 ve
388 (Hafız Abd bin Humeyd diyor: Bu adam, yani Tebük'te Peygamber'in emri
olduğu halde, "Sağ elimle yapamıyorum" diyen adam, Bişr bin Rai'dir.) Müs
ned-i Ahmed 4/45 ve 46; Sahih-i Müslim hadis no: 1099; Daremi 2/97; El-Kamil
Fid-Duafa' - İbn-i Ady 5/1914

Zabıt şekli: Seleme İbn-ill Ekva'dan, iki tarikle bu rivayet gelmiş.

Birisinde: O adamın Bişr İbn-i Rai El-Anez olduğunu, diğer rivayette isim
verılmemiş. Fakat bu adam, kibrinden, Peygamber'e karşı istihzavari bir
tarzda yüzünü gözünü oynatmak suretiyle itiraz ettiğinden, Resulullah da ona
beddua etmiş. O da elini bir daha ağzına ulaştıramamış, diye El-Hasais ve
Delail-ün Nübüvve eserlerinde yazılıdır. Sahih-i Müslim hadisinde ise, Su
bey'at-ül Eslemi'yi, Resul-i Ekrem evvela ikaz etmiş, sonra da beddua etmiş
diye yazılı.

***
402/191- «Hazret-ı Halid İbn-i Velid'e (Seyfullah'a) birkaç saçını verip, nus

retıne dua etmiş. Hazret-i Halıd, o saçları külahında hıfzetmiş. İşte o saç ve
duanın bereketi hürmetine, hiçbir harbe girmemiş illa muzaffer çıkmış.»

Risalede yeri: Mcktubat sh· 148

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakım 3/289; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
6/249, Mecma-uz Zevaid 9/349, EI-Metalib-ül Aliye 4/90 hadis no: 4044, Busiri
demiş: "Bu hadisi Ebu Ya'la sahıh bir senedlc rivayet etmiştir"; Eş-Şifa 1/331;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/667; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 4/3804; De
lail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/444; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari 8/102; EI-Ha
sais-ul Kübra 1/70

Zabıt şekli: Abdulhamid bin Ca'fer'den rivayet: Halid bin Velid (R.A.) Yer-



598 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

rnük Harbi'ndc külahını kaybetti. Emretti: "Onu arayıp bulunuz!" AradıJar, bu
lamadılar. Tekrar aradılar ve buldular, getirdiler ... Bakmışlar ki, eski-meski
bir külah ... Hazret-i Halid bin Velid demiş ki: "Bu külahın mes'elesini size an
Jatayım: Resul-i Ekrem (A.S.M.) umre yapıp saçını tıraş ettiğinde, insanlar
onun saçının etrafında toplanmaya başlarken, ben hepsinden önce mübarek
saçının ön kısmından bir miktar ele geçirdim, onu şu külahımda muhafaza et
tim. Bu külah benim yanımda olduğu müddetten beri, girdiğim bütün harb
lerde Cenab-ı Hak bana muzafferiyet ihsan eyledi."

***
403/192- uSelmaıı-ı FarisE, evvelce Yahudilerin abdi imiş. Onun seyyidleri,

onu azad etmek için çok şeyler istediler. "Üçyüz hurma fidanını dikip meyve
verdikten sonra, kırk okıyye altın vermekle azad edilirsin" dediler.

Resul-i Ekrem Aleyhissalô tü Vesselam'a geldi, beyan-ı hal etti. Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam kendi eliyle, Medine civarında üçyüz fidanı
dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında, Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'ın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek
başkası dikmişti, o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam
onu çıkardı, yeniden dikti. O da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir
altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selman'a uerdi. Dedi: "Git
Yahudilere ver." Selman-ı Farisi gidip o altından kırk okıyyeyi onlara verdi; o
tavuk yumurtası kadar olan altın, eskisi gibi baki kaldı.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 148

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 2/16, İmam-ı Zehebi rivayeti kısmen kabul
etmiş, bir kısmına da ilişmiş; Müsncd-i Ahmed 5/441, 442 ve 6/112, 150 ve 209;
Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/332; Şerh-üş Şifa -A1iyy-ül Kart 1/670; Mecma-uz Zevaid
9/332, İmam-ı Heysemi: "Onun ricali, sahih ricalidir" demiş; Tabakat-ı İbn-i
Sa'd 4/53, 57; Cem'-ül Fcvaid 2/550 ve aynca da 469 no.lu bölümdeki me'haz
lere de bakılabilir.

Zabıt şekli: Hülaseten Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzda olduğu ıçın
başka bir şey yazmaya gerek duyulmadı.

***
404/193- «Umm-ü Malik isminde bir sahabiye, "ukke" denilen küçük bir yağ

tulumundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a yağ hediye ederdi. Bir
def'a Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselamı ona dua edip ukkeyi vermiş; fer
man etmiş ki: "Onu boşaltıp sıkmayınız." Ümm-ü Malik ukkeyi almış. Ne vakit
evladları yağ isterlerse, bereket-i dua-yı Nebevi ile ukkede yağ bulurlardı. Hayli
zaman devam etti. Sonra sıktılar, bereket kesildi.,

Risalede yeri: Mektubat sh: 148
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l\le'bazler: l\.hısned-ı Ahmed 3/242, 340 ve 347, Sahıh-ı tluslım hadis no·
22S0, EI-Hasaıs-ul Kübra 2/246, 247 ve 248 layn ayrı birkaç tarikleı, Cem'-ül
Fevaıd 2/480, Delaıl-un Nubuvve - Beyhaki 6/113 ve 123, Eş-Şifa - Kadı İvaz
1/332, Nesım-tir Riyad. Şerh-uş Şifa - Hafaci 3/149, keza Şerh-üş Şifa - Aliyy
ul Kari 2/149; EI-Feth-ul Kebir 3/48, lmarn-ı Hakim ve Sahih-i Muslim'den
nakil, Delail-un Nubuvve - Ebu Nuaym 2/558-559. Mecma-uz Zevaid 8/309; El-
1\.lusannef - lbn-ı Ebı Şeybe hadis no. 11809. El-En,·ar Fi Şemail-in Nebiyy-il
Muhtar - Begavi 1/119

Zabıt şekli: Butün rivayetlerde: Ukkede bereketin kesilmesiyle yağın
bıttiği zaman, Urnm-ü Malik (R.A.) Resul-i Ekrem'e gelmiş, durumu anlatmış.
O da, ona ferman etmiş: "Eğer onu sıkmasaydın, hep öyle kalıp giderdi" demiş.

***

DUA VE TEMASIYLA SULARIN TATLILAŞMASI VE GÜZEL KOKU
VERMESİYLE ALAKADAR MUCİZELER

405/194- ,.J,nam-ı Beyhaki başta, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: Bi'r-i Kuba
denılen ku_, unun suyu bazı kesiliyordu. Yani bitıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhis
saldtü Vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra, kesretle devam
etti, daha hiç kesilmedi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 149
Me'hazler: Delail-ün Nubüvve - Beyhaki 6/136; El-Bidaye Ven-Nihaye -

1bn-i Ke&ir 6/101, Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/331, Şerh-üş Şua -Aliyy-ul Kari 1/668

Zabıt şekli: Beyhaki'nın Delail-un Nubüvve eserindeki rivnyet: Yııhya bin
Said'den rivayet, demiş ki: Enes bin Malik (R.A.) Kuba'da yanımıza geleli. Ora
daki Kuba kuyusunu sordu Ona gösterdim. Dedi ki: "Evet. bu kuyu bir zaman
lar, bir adamın merkcbini sulamak için bir-iki kova su çekılincc suyu
bitıyordu. Resul-ı Ekrem buraya geldi ." ve rivayetın diğer kısmı aynen
Hazret-i Ustad'ın kaydettıği tarzdadır.

:} sk ve

406/195- "Başla Ebu Nuaym Delaıl-ı Nübiiuuel'te, ehl-L hadis haber t•erıyor
lar ki: Enes'ın evindeki kuyuya, Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatu Vesselam tü
kurü.ğı.iııü içuıe atıp dua etmış, Atedıııe-i Mwıeı•uere'de cıı tatlı su o olnwş »

Risalede yeri: Mektubat sh: 149
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/331, 2/332, Şerh-üş Şıfa - Aliyy-ül Kari

1/668
Zabıt şekli: Molla Aliyy-ul Kari, Ebu Nuaym'in De15il-un Nubüvve

eserinden naklederek, bunun do Şcmcıil-ı Şerif sahibinden bu mu'cizeyi dile
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getiren şu şiiri ile sıhhatini kaydetmektedir:

GuG331.6g.9{633G3215.1,,
, . ~ , ~

Yani: "Eğer O'nun ağız suyu, acı sulu denizlere de bırakılsaydı. o denizin
suları bile tatlılaşacaktı."

***
407/196- «lbn-i Mace haber veriyor ki: Ma-i Zemzem'den bir kova su, Resul-i

Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a getirdiler. Bir parça ağzına aldı, kovaya
boşalttı. Kova misk gibi rayiha verdi."

Risalede yeri: Mektubat sh: 149

Me'hazler: İbn-i Mace 1/216 hadis no: 659; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i
Müsned 22/67; Eş-Şifa - Kadı Iyaz 1/332; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/669;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 22/70, 119 ve 120

Zabıt şekli: İbn-i Mace'deki hadisin ravisi olan Abdulcebbar bin Vail ba
basından duymuş, der ki: "O su, o kadar rayiha verdi ki; kovanın harici dahi
koku vermeye başladı, rayihalandı." Müsned-i Ahmed'in muhakkiki olan Saati,
hadisin sahih olduğunu kaydetmiş.

***
408/197- ,dmam-ı Ahmed lbn-i Hanbel haber veriyor ki: Bir kuyudan. bir

kova su çıkardılar. Resul-i EkremAleyhissalatü Vesselam içine ağzının suyunu
akıtıp kuyuya boşalttıktan sonra, misk gibi rayiha vermeğe başladı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 149

Me'hazler: El-Feth-ür Rabbani, Şerh-ü Müsned-i Ahmed 22/67; İbn-i Mace
1/216 hadis no: 659

Zabıt şekli: İmam-ı Ahmed bin Hanbel'in hadisi aynen Hazret-i Üstad'ın
kaydettiği tarzdadır. Bu hadisin ravisi de, Vail bin Abdulcebbardır.

***
409/198- «Ricalullahtan ve İmam-ı Müslim ve ülema-i Mağrib'in mutemedi

ve makbulü olan Hammad İbn-i Seleme haber veriyor ki: Resul-i Ekrem Alev
hissalatü Vesselam deriden bir tuluğa su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş.

Bağladı, bir kısım sahabeye verdi. "Ağzını açmayınız! Yalnız abdest aldığınız
vakit açınız." demiş. Gitmişler, abdest almak vaktinde ağzını açmışlar. Görü
yorlar ki, halis bir süt, ağzında da kaymak yağ.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 149
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/334; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/160; Şerh-
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uş Şifa - Alyv-ul Karı 1673

Zabıt şekli: Rıvayct, İbn-ı Sa'd'dan geliyor Hammad bm Seleme murscl
olarak hadisı Salım bın Ebi Cad'dan rivayet etmektedır Rivayetın sair tarafı.
aynen Hazrcl-ı Ustad'ın kaydettiğı tarzdadır

* )j. *

RESUL-İ EKREM'İN MESH VE DUASIYLA KISIR VE SUTSUZ KEÇİLERİN
StTTLULEŞMELERİ İLE ALAKADAR MU'CİZELER

410/199- «Ehl-i Siyerın bütün muteber kıtabları haber verıvorlar kı Resul-1
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Be/ur-is Sıddık ile beraber hıcret ederken,
Atiket Bınt-il Huzaiyye denilen Ümm-iı Ma'bed harıcsırıe gelmişler Gavct zarf.
~iıtsiı.z, kısır bir keçi orada uardz. Resul-i Ekrem Alcyhissalô.tü Vesselam. Umm
ü Ma'bed'e ferman ettı. "Bunda sut yok mudur?" Umm-u Ma 'bcd dcmış kı
'Bunun vücudunda kan yoktur, nereden süt verecek?" Resul-ı Ekrem Aleyhissa
latu ,·esselciın gıdip o keçinrn beline elinı sürmüş, memesıni de meshetmış, dua
etmq,. Sonra dcnıış: ''Kap getirıniz, sağuuz!" Sağdılar. Resul-ı Ekrem Aleyhıs
salatü Vesselam, Ebu Beh.ir-is Sıddık tle içtikten sonra, o hane halkı da doyun
caya kadar ıçmışler. O keçı kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış,,

Risalede yeri: Mektubat sh: 149
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 3/9 lHişşam bin Hubeyş bin Huvcylid'den

rıvayet ı, Şerh-us Sünnc - Begavi 13/261; Cem'-ül Fevaid 2/81, El-Hasais-ul
Kul,ra 1/466, Delail-un Nübüvve - Beyhaki 6/83, Sıfat-üs Safre - Ebu-) Ferec
lbn-ul Cevzi 1/138. Eş-Şifa. - Kadı İyaz 1/333, Mecma-uz Zevaid 6/58, 8/313
Heysemi demış: Bunu Bezzar rivayet etmış, onun rıcalı de sahıh hadis rıcalı
dır, El-Bıdaye Ven-Nıbaye - İbn-i Kesır 3/190, Tabakat-ı İbn-ı Si'd 1/230,
Şerh-uş Şıfa - Aliyy-ül Kari 1/669; Mu'cem-ut Taberani 4/3605, 7/6508 ve
21/863, Delaıl-Lin Nubuvvc - Ebu Nuaym 2/338; Er-Rahik-ul l\1ahtum - Safiyy-
ur Rahman sh 200

Zabıt şekli: Mustedrek-ul Hakım'ın hadısı tZehebi de sıhhatıne karar
vermıştır ) Hışşam bın Hubeyş bın Huveylıd rivayet etmiş kı Resul-ı Ekrem
AS.M J Umm-u Ma'bed'den -kocası evde bulunmadığı bır sırada- et veya
hurma ı:;atın almak tblemış Fakat hiç·bir şey bulunmamış O sırada Re:sul-ı
Ekrem'in mubarek gozlerı, çadırın bır koşesinde bır keçıye ılışmış Demış "Ya
Umm-u Ma'bed bu keçı nedır?" O da demış "Zafiyetten surusunden kalmış bır
hayvandır" Rcı.;ul-ı Ekrem Aleyhıssalatu Vesselam "Onda hıç· sut yok mu"
dıye sormuş Umm-u Ma'bed ise demış "Yok!" Resul-ı Ekrem (AS M ) demı_ş ki
"Oyle ise, bana izin verır mısın ben gıdıp onu sağayım. " Ve hadisın sair kısmı
aynen l.Jı,tad'ın yazdığı tarzdadır.
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411/200- «Sat-ı İbn-i Mes'ud'un meşhur kıssasıdır ki: İbn-i Mes'ud İslam
olmadan evvel, bazıların çobanı idi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Ebu
Bekir-is Sıddık ile beraber, İbn-i Mes'ud'un keçileriyle bulunduğu yere
gitmişler. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, İbn-i Mes'ud'dan süt istemiş.
O da demiş: "Keçiler benim değil, başkasının malıdırlar." Resul-i Ekrem Aley
hissalatü Vesselam demiş: "Kısır, sütsüz bir keçi bana getir." O da iki senedir
teke görmemiş bir keçi getirdi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam eliyle
onun memesini meshedip dua etmiş. Sonra sağmışlar, halis bir süt almışlar,
içmişler. İbn-i Mes'ud bu mu'cizeyi gördükten sonra iman etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 150

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/149; El-Hasais-ül Kübra 1/303 ve 470;
Müsned-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed Şakir 5/210 hadis no: 3598 (kitabın mu
hakkiki hadisin senedinin sahih olduğunu kaydetmiş); El-Bidaye Ven-Nihaye -
İbn-i Kesir 6/102; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/52 ve 65; Şerh-üş Şifa
- Aliyy-ül Kari 1/672; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/329

Zabıt şekli: Sahih-i İbn-i Hibban'ın hadisi: İbn-i Mes'ud der: "Ben Ukbe
İbn-i Ebi Muit'in çobanı idim .." Sair kısımlar aynendir. Yalnız Resul-i Ekrem
(A.S.M.) teke görmemiş o kısır keçiden süt aldıktan sonra, onun memesine:
"Kesil, kesil!" demiş. Keçi yine eski haline dönmüş.

***
412/201- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın murdiası yani süt

annesi olan Halime-i Sa'diye'nin keçilerinin kıssa-i meşhuresidir ki; o kabilede
bir derece kahtlık vardı. Hayvanat zaif ve sütsüz oluyordular ve tok oluncaya
kadar yemiyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam oraya siit. ,
annesinin yanına gönderildiği zaman, onun bereketiyle, Halime-i Sa'diye'nin
keçileri, akşam vakti başkalarının hilafına olarak, hem tok ve memeleri dolu
olarak geliyorlardı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 150
Me'hazler: Tabakat-ı İbn-i Sa'd K. 1-97; Siret-ü İbn-i Hişşam 1/173 ile 175;

Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/111-113; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i
Kesir 2/273; Sıfat-üs Safve - Ebu-1 Ferec İbn-ül Cevzi 1/57; Eş-Şifa - Kadı İyaz
1/366; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/750; Mecma-uz Zevaid 8/220-221; El
Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/135; Eş-Şeria - Acürri sh: 436; Delail-ün Nübüvve
- Ebu Nuaym 1/156

Zabıt şekli: Rivayet, Osman bin As'dan gelmektedir. Bizzat kendisi Ha
lime-i Sa'diye'den duyarak demiş ki: ......

Hazret-i Halime'nin Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile olan uzun maceraları hariç
olmak üzere, hülasaten Hazret-i Üstad'ın kaydettiği kısım aynendir. İmam-ı
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RESUL-! EKREM'İN (A.S.M) ELİNİN TEMAS ETI1Ğ1, YA DA MESHETTİĞİ
BAZI ZATLARDA ZAHİR OLAN MU'CİZELER

413/202- «Ömer İbn-i Sa'cl'ın başına elini siirmti.~. dua elnıı~. Selısen
yaşında o adam, o duanın bereketiyle olduğü vakit başında beyaz yoktu.»

Risalede yeri: Ivlektubat sh: lf>O

Mc'hazler: Eş-Şifa - Kadı lyaz 1/134; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/673.
El-II:.ısais-ül Kubra '2/327

Zabıt şekli: (Not: Bu hadisdcki hadise gibi; Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvvc
6/210-217 ve El-Hasnis-til Kübra 2/326-331 sayfaları urasmda bu neviden bir
kaç hfıdise veya hadis, sahih rivnyctlerle nakledilmektedir. Anlaşılan odur ki;
Ilazrct-i Ustad bütün bu rivayetlerin gösterdiği hadiseler ıçcrisinden sadece
hır-ikisini almış.)

ŞC'rh-tiş Şifa ve hem El-Hasais'in hadislerinde; o zatın hem Ubbade bin
Su'd, hem Umcyr bin Sa'd, hem de Ömer bin Sa'd olarak geçmektedir. Fakat
hepsınden en meşhuru Umeyr bin Sa'd'dır demişler.. ve snir taraflar aynen
Hazret-i Üst:.ıd'ın kaydettiği gibidir.

* * *
414/203- ,<Kays lbıı-ı Zeyd'in başına elini koyup, me.ı.:lıcdip dua c>l11uş. O

duanın bereketıyle, yüz yaşına gırdıgı vakit, meshın te'sırıyle, bütün başı beyaz,
valııız Resul i Ekrem Ale_vlıissolfıtu Vesselam'ın elıni koyduğu yer sımsıyah ola
rak kalmış.»

Risalede yeri: Mektubat sh 150

Me'hazler: Eş-Şif; Kadı İyaz 1/334, Şerh-uş Şıfa - Aliyy-ul Karı l/fi74;
EI-Hasais-ül Kübra 2/326

Zubıt şekli: Şerh-uş Şıfa bu rıvayetı İbn-ul Kelbi'den nakleder Vl' n_vıwn
lJstad'ın knycl<.ıt.ligı tarzdu c<·n.•yun t-tmiştir. Yalnız aynı bu hüdıselcr g-ıbı, Ebu
Zeyd El Enı..:ıri V<.' kt•za Saib bin Yezıd gibi zütlar da aynı tarz mu'cızelere
nıazhar olduklarını, El-Ilmmi:-.-Lil Kubrn ve llt•l:ul-ün NubuvYl' kıtapl:trı kuy
detmıslerdir.

416/204- ..Abdurrahrıwn lbn Zeyd İbn il llattaf>. hem kılçril~. /1(•111 rır~·w
udi Resul t Ekrem Aleyhissalatu Vesselam elı ıle başını meshedıp dua etmiş. O
duwıuı bereketiyle, kametçe en bala kamet ve suretçe en güzel bır sıırt'ft'
g1rm78 »
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Risalede yeri: Mektubat sh: 150
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/335; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/676-

677

Zabıt şekli: Aliyy-ül Karı bu rivayetin senedini, "Zübeyr bin Bek.kar ka
nahyla İbrahim bin Muhammed bin Abdulaziz El-Zübeyri'den, O da ba
basından nakletmiş" diye yazmaktadır. Sair taraflar aynen Hazret-i Üstad'ın
kaydettiği tarzdadır.

* * *
416/205- «Aiz lbn-i Amr'ın Gazve-i Huneyn'de yüzü yaralanmış. Resul-i Ek

rem Aleyhissalatü Vesselam, eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Ekrem Aley
hissalatü Vesselam'ın elinin temas ettiği yer, parlak bir nuraniyet vermiş ki,
muhaddisler"i\ i"s tabir etmişler. Yani, doru atın alnındaki beyaz gibi,

, ,

temas yeri öyle parlıyordu.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 150

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 3/487; Eş-Şifa 1/324; Şerh-üş Şifa -Aliyy
ül Kari 1/674

Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi şöyledir: Aiz bin Amr El-Müzeni
dedi ki: "Ben Uhud Harbi'nde Resulullah'ın yanı başında harbederken, yüzüme
bir ok değdi. Kanlar yüzümden ve sakalımın arasından göğsüme doğru
akmaya başladı. ResuJullah bunu böyle görünce, mübarek eliyle yüzümden ta
göğsüme kadar ak.makta olan kanları sildi .. ." Ve rivayetin diğer tarafı kısmen
aynen, kısmen de az değişik lafızlarladır.

>k s*: :

417/206- «Katade İbn-i Selman'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. Ka
tade'nin yüzü ayna gibi parlamağa başlamış.»,

Risalede yeri: Mektubat sh: 151
Me'hazler: Eş-Şifa 1/374; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/674; El-İsabe Fi

Ternyiz-is Sahabe İbn-i Hacer 3/225; Mecma-uz Zevaid 5/319; Delail-ün Nü
büvve - Beyhaki 6/217; El-Hasais-ül Kübra 2/329

Zabıt şekli: Me'hazlerde hadis ve rivayetin zabtı aynen Üstad'ın yazdığı
gibidir. Yalnız me'haz kitaplarda "Katade bin Selman" değil, onun yerine
"Katade bin Milhan" vardır. Sehven katibler Risale'de "Milhan" yerine
"Selman" diye yazmış olabilirler. Çünki Sahabeler içinde, Katade bin Selman
diye bir Sahabi ismi yoktur.

* s* *



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLUMU
- - - - - - ---

605

418/207- .. Omm-ul Aıfü 'nuniıı Umm-u Seleme'ııııı kızı ve Resul-ı Ekrem A/py
Jııssnlci tü Vrsscltım'ııı iıvey kıu Zevneb't>, llllçıılzken Rl'sul-i Ekrem
Alt.'ylus.•wlfıtu Vesselam onun yuzwıe cıhd~.c;t sııyıı cıtıp taltıf etmış. O suvun
ll'l1l<lsllldaıı sonra, Zeyneb 'ııı hti.sıı ti cemôlı actb suret almış. bl'dı 'u/-c:emal
olmuş.»

Risalede yeri: Mcktub:ıt sh: 151

Me'hazler: Eş-Şifa - Kudı İyaz 1/334; Nesım-ur Riyad Şerh-uş Şıfa -
Hafaci 3/163; keza Aliyy-ul Kari 1/675; 1focma-uz Zevaid 9/259

Zabıt şekli: Şerh-üş Şif'da, AJiyy-ul Kari, bu hadisi İbn-ı Abdulberr'n "El
Istıab" kitabından nakleder. Zabıt şekhı de aynen Üst:ıd'ın kuydettıgı
t:ırzdnd ı r.

ONBEŞİNCİ NÜKTELI İŞARET

HAYVANAT, ÖLÜLER. CİNLER VE MELEKLER İLE ALAKADAR
MU'CİZELER

419/208- ,,Resul-i Ekrem Ale_vhissalatu Vesselam Ebu Bekır-is Sıddık ılı!.
kuffarın takıbınden kurtulmak için tahassun ettıklc!ri G<ir-ı Hira 'ıım kapısıııdu
ıhı rıbbetçi gıbı tlu gıwercrn gelıp bddemelerı ı•e bru.mcek dalıı pcrd,:dar gıbı.
ldırılw bır tarzda, lwlrn bir ag ılc mağara Jrnpısırıt brtmesıdır. Hatta rw..•:-.u yı
Kureyştl'n, Resul-ı Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın clı ile Gazvt'-L Bedır'de ol
duruleıı Obeyv lbn-t Hallı/magaraya hakmış Arkada$ları denu~lcr ''.\fagara\'a
gtrl'linı." O d<'mt~ ''Nasıl gırelınıt Burada bır ağ J?Öruvorum kı, (lfo:rd-ıJ .\lu
hammed tevellüd etmeden bu afe _vapılırıL$ l,!İhıdır. Bu ıkı ~uuc•rcw ı~te oradcı
,luruvor, adanı olsa orucla dururlar mır•,.

Risalede yeri: Mektubat sh 152

Mc'hnzlcr: E~-Şıfı.ı ıı:n:-J, Şerh-u~ Şıfn - Ahvy-ul Kan 1/~ifi8. Mu::ınt•d-ı Ah
med 1/248, gı-Mu::ıunrwf - San'ani 5/389; El-Bıdye Ven-Nhaye Ibn-ı Kesır
aıı 79-181 Musned-ı Ebu Bekr-ıl l\leruLi hudıs no 7:3, Nu.ı,,b-ur R:tVt' Fı-T,thrıl'ı. .
Ehndis-ıl Hıdaye - Ez Zeylai 1/123; El-Haasnıs-ul Kubra 1/459 ve 460, U'yun-ul
Eser - İbn-u Seyyıd-mn Nas 1/182, Cem'-ul Fevnd 2/81, Meema-uz Zevıd 652-
53, 7/27, Mu'cem-üt Taberuni EI-Kebır 20/1082, Musned-ul Bezzar hadis no
17 ıı. Deldıl-un Nubuvve Ebu Nuuym 2/235, 236, 269 ve 270, lh•l.ul-un Nu
huvvP Rt•yhaki 2/21:l, 21•1 Vl' 471, Ed-Du..ıCt' Akth hndi:-. no :m.ı T.trıh 1lm-ı
Asakır 2/240.241

Znbıt şekli: Hazret-ı Ustad'ın kaydettıgının zahırıne gore ıcınde ıkı :-.t'l"H\'

garunmektedır Bu sebılerden bırısı "(lir-1 Sevr" verıne "Gar-ı Hır,ı" denıl
nw:--ıdır Tiu huı..ui-i ıc;ın ::J.rn numaralı bıılumdl' ızalılıır \.t• nw'hnıll·r, tırılmı:;,tır,
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ki hadise, ilk günü Gar-ı Sevr'de değil, Gar-ı Hira'da vaki' olduğu kuvvetli ih
timal dahili olarak kaydedilmiş.

ikinci Sehiv: Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın önceden haberini
verdiği; Übeyy bin Halefin onun eliyle öldürüleceği hadisesidir ki, onun vukuu
Gazve-i Bedir'de değil, Gazve-i Uhud'da olduğu hakkında bütün siyer kitapları
müttefiktirler. Bedir Harbi'nde öldürülen Ümeyye bin Haleftir. Hazret-i Üs
tad'ın buradaki ibaresinin zahirinde onu Bedir Harbi'nde göstermesi, herhalde
ve mutlaka ya katiblerin bir sehvidir veyahud da -eğer Hazret-i Üstad bilerek
ve kat'ı olarak yazmışsa- elbette onun bir bildiği vardır.. veyahud da bu mes'ele
için 248 no.lu bölümde verilmiş izah gibi, bu mes'elede de Bediüzzaman'ın bir
hususi kanaatı olabilir.

***

420/209- «Mübarek güvercin taifesi, Feth-i Mekke'de dahi Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını, İmam-ı Celil İbn-i
Vehb naklediyor.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 152

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/313; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/637;
Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 3/434

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın kaydettiği ile aynendir. Yalnız İmam-ı De
leci'nin: "Bu güvercinler, Hicret hadisesinde mağara kapısında yuva yapan gü
vercinlerin neslindendir." olan ibaresi de vardır.

***

421/210- «Nakl-i sahih ile Hazret-i Aişe-i Sıddıka haber veriyor ki: Güvercin
gibi, Dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Ves
selam hazır olsa idi hiç debelenmezdi, sükütla dururdu. Ne vakit Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam çıksa idi, o kuş başlardı harekete; giderdi gelirdi, hiç
durmuyordu.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 152
Me'bazler: Eş-Şifa 1/309; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/79; Şerh-üş Şifa -

Aliyy-ül Kari 1/632; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/31; El-Hasais-ül Kübra
2/63 ve 272 Mecma-uz Zevaid 9/403, Heysemi demiş: "Ahmed'in ricali sahih ri-»
calidir"; Müsned-i Ahmed 6/113 ve 150; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/380

Zabıt şekli: İmam-ı Mücahid Hazret-i Aişe'den (R.A.) nakleder.. ve rivayet
aynendir. Ancak rivayette Dikin ismi belli bir kuş ismi olarak değil, belki evcil
olan kuş, tavuk ve saire hayvanların hepsine denilmektedir.

***
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422/211- «Beş-altı tarıkle manevi bır tevatür hükmünü almış kurt hiı.disesı
dir kı; bu kıssa-i acibe çok tarı illerle meşhur sahabelerden nakledilmiş.... kt:
Bir kurt. keçilerden birısini tutmuş; çoban. kurdun elinden kurtarmış. Zi'b
dunış: "Allah 'tan korkmadın, benim rızlzımı elimden aldın." Çoban demiş:
"Acaib, zi'b konuşur mu?" Zi'b ona demiş: "Acıb senin halindedir ki, bu yerin
arka tarafında bir zat var ki; sizi Ceıınet'e dauet ediyor, peygamberdir, onu
tanımıyorsunuz!" Bütün tarikler kurd'un konuşmasında müttefik olmakla be
raber, kuvvetli bir tarik olan Ebu Hüreyre ihbarında diyor ki: Çoban kurda
demiş: "Ben gideceğim; fakat kim benim keçilerime bakacak?" Zi'b demiş: "Ben
bakacağım." Çoban ise, çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resul-i Ekrem Aley
hissalati Vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Zi'bi çoban bulmuş.
Zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş, çünkü ona üstadlık etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 152

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/144; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym
2/373; l\1üstedrek-ül Hakim 4/467; Eş-Şifa - Kadı İyaz, İstanbul Tab'ı 1/263;
El-l\1usannef - San'ani 11/383; Cem'-ül Fevaid 2/470; 1\ılcvarid-üz Zam'an sh:
519; hadis no: 2109; Tabakat-1 İbn-i Sa'd l. 2/86; l\1üsncd-i Ahmed 3/83 ve 88;
El-Hasais-ül Kübra 2/267; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/39 ve 41; Kenz-ül
Ummal 12/41 ve 380; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/48 iki ayrı ayrı ta
rilde; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/633-634; Mecma-uz Zevaid 8/291-292; Tir
mızi 4/476, hamsin bir parçası; El-Bidaye Vcn-Nihaye - İbn-i Kesir 6/141

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'm kaydettiği gibi; kurt hadisesiyle alakadar
rivayetler ayn ayrı şekillerle gelmiştir. Üstünde olduğumuz hadisenin şckıl
lerinin dahi çok tarikleri var olduğu şu verilen me'h:ızlerde görülmcktedır
Kurtlarla alakadar mu'cizelerin daha bir kaç türlüsü de vardır.

Bu hadisede ismi geçen çobanın isim ve lakabı "Uhban bin Evs"tir ki, Me
dine etrafında yaşamış bedevi arablardandır.. ve aynen Hazret-i Ustad'ın kay
dettiği tarzda cereyan etmiştir.

***
423/212- «Bır tarikte: Rüesa-yı Kureyş'ten Ebu Süfyan ıle Safvan bir kurdu

gördüler, bır ceylanı takip edip Harem-ı Şerıf'e gırdı Kurt dönmuş, sonra taac
cub etmişler Kurt konuşmuş, Risalet-ı Ahmedıye'vı haber vermış Ebu Sufvan,
Safvan'a demiş ki: "Bu kıssayı kımseye söylemiyelim, korkarım Mekke boşalıp
onlara iltihak edecekler."

Risalede yeri: Mektubat sh: 153
Me'hazler: Eş-Şifa 1/331; Ncsim-ür Riyad, Şerh-üş Şifa Hafaci 3/79 84;

Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/634; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Musned 2/24 ) ve
22/48; Mışkat-ül Masabıh hadis no: 5927
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Zabıt şekli: Şifa ve onun şerhlerinde hadiseyi İmam-ı Celil İbn-i Vehb'den
naklederler. Ceylanı takib edip Harem-i Şerife giren kurdu gören Ebu Süfyan
bin Harb ve Safvan bin Ümeyye'dir. Kurdun konuşmasını şöyle nakletmişler:
Kurt demiş: "Sizin haliniz daha acaibdir ki; Muhammed bin Abdullah Me
dine'de sizi Cennet'e çağırıyor; siz ise, Cehennem'e davet ediyorsunuz." Rivaye
tin diğer kısmı aynen Hazret-i Üstad'ın yazdığı gibidir.

* * *
424/213- «Beş-altı tarikle mühim sahabelerden nakledilen cemel hadisesidir

ki: ...Deve gelmiş, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a tahiyye-i ikram
neu'inden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarikte haber veriliyor ki: O deve bir
bağda kızmış, vahşi olmuş; yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam girdi; deve geldi, ikramen secde etti, yanında
hdı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam yular taktı. Deve, Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'a dedi: "Beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar,
şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım." Deve sahibine söyledi:
"Böyle midir?" "Evet" dediler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 153

Me'bazler: (Bu hadis rivayet tarikleri itibariyle mütevatirdir. Bak: Nazm
ul Mütenasir Fil Hadis-il Mütevatir sh: 137)

Müstedrek-ül Hakim 2/99, 100 ve 618, Zehebi sıhhatini ikrar etmiş; Cem'-ül
Fevaid 2/428; Müsned-i Ahmed 3/158, 310 ve 4/170, 172, 173 ve 6/76; Sünen-i
Daremi Mukaddeme, bab:3 hadis no: 18; El-Hasais-ül Kübra 1/562, 2/255; De
lail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/18 ve 28; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned
22/50-51, birkaç hadis ve rivayet şekli; İbn-i Mace 1/121 hadis no: 335; Ebu
Davud, Taharet 1/1; Mecma-uz Zevaid 9/4, 7, 8 İmam-ı Heysemi demiş:
"Hadisin ravileri mutemed kişilerdir"; Eş-Şifa 1/312; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/636; Müsned-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed Şakir 4/173 hadis no: 1745;
Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/87; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/380, 381 ve
387 hadis no: 327 ve 329; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/135; Sahih-i
Müslim 1/268 hadis no: 79; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 11/473

Zabıt şekli: Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir çok tariklerle ve ayrı ayrı
şekil, tarz ve yerlerde vuku' bulmuş olan deve hadiselerini, bir tek mes'ele ha
linde ve ondan da sadece bir nümune vererek kaydetmiştir. Yoksa, deve hadi
sesi bir kaç defa ayrı ayrı zamanlarda vuku' bulduğu, hadis ve siyer kitaplarını
tetebbu' eden kimselerce malumdur. Burada Hz. Ustad'ın kaydettiği şekildeki
hadise aynendir.

425/214- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın Adba ismindeki devesi,
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vefat-ı Nebeviden sonra kederındeıı ne yedı, ne içti, ta oldu. Hem o deve, Resul-i
Ekrem Aleyhissalatıi Vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu lshak-L
lsferani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler.,,

Risalede yeri: Mektubat sh: 153

Me'hazler: Nur-ul Ebsar - Şeblenci sh: 56; Eş-Şifa 1/313; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kari 1/637

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'da, Aliyy-ül Kari, Adba'nın, Resul-i Ekrem'le
konuştuğu sözler hakkında şunları yazmış: "O deve Resul-i Ekrem'e (A.S.M.)
hal ve durumunu anlattığı gibi, Risalet ve Peygamberliğini de ikrar etmiştir."

***

426/215- «Nakl-i sahih ile; Cabir İbn-i Abdullah'ın bir seferde devesi çok yo
rulmuştu, daha yürüyemiyordu. Resul-i EkremAleyhissalatü Vesselam o deveye
ufak bir dürtmek ile dürttü. O deve, o iltifat-ı Ahnıedi'den o kadar bir çevikiık,
bir sevinçlik peyda etti ki; daha sür'atinden dizgini zaptedilmiyor, :yolda
yetişilmiyordu. Hazret-i Cabir haber veriyor.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 153
Me'hazler: Eş-Şifa 1/331; Şerh-üş Şifa, Nesim-ür Riyad - Hafaci 1/145;

keza Aliyy-ül Kari 1/667; Sahih-i Buhari 7/6; El-Hasais-ül Kübra 1/563 ve
2/259-260; El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 22/52; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 6/151, 155 birkaç rivayet şekliyle; Kenz-ul Ummal 12/369; Sahih-i
Müslim 3/1222; Feth-ül Bari 1/122

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'deki hadis: O deveyi Resul-i Ekrem (A.S.M.)
Cabir bin Abdullah'dan beş ukkiye altına satın aldığını, Medine'ye dondukle
rinde bir ukkiye altın daha arttırdığını, sonra tekrar deveyi Cabir bin Abdul-
lah'a hediye ettiğini kaydetmiş.

42
7/216- «Başta Imam-ı Buhari, eimme-i hadis haber vcrıyorlar ki: Bir defe,

de Medine-i Müneuuere'nin haricinde, düşman hiicunı edivor oıbt mlihım
gece,•bir hadise işaa edildi. Sonra cesur atlılar çıktılar, gıttilcr. Yolda görüyor/ur ki,
bir zat geliyor. Baktılar, Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dır Ferman
etmiş: "Birşey yoktur." Meşhur Ebu Talha'nın atına binip, şecaat-ı kudsıyest
muktezasınca, herkesten evvel gıtmış, tahkık etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'va
ferman etmiş: İy» l,"s ey Yani: "Senin atın sarsmadan, gayet çabuktur."
Halbuki Ebu Talha'nın atı, katuf tabir edilen yüruyüşsüz kısmından idi U 1e-

ceden sonra, hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu.» 8

Risalede yeri: Mcktubat sh: 153

R N K Kaynakları F 39

***
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Me'bazler: Sahih-i Buharı 3/216; Sahih-i Müslim 4/1803 hadis no: 2307 ve
5/35; Müsned-i Ahmed 3/147, 185, 232 ve 271; El-Musannef - San'ani 427;
Mişkat-ül Masabih hadis no: 5905; Cem'-ül Fevaid 2/446; Sıfat-üs Safve - Ebu-
1 Ferec İbn-ül Cevzi 1/178; Eş-Şifa 1/330; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/145; Şerh
üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/666; Şerh-üs Sünne - Begavi 3/251; Ebu Davud hadis
no: 4988; Tirmizi 4/199 hadis no: 1685 ve 1687; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
10/10395; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuayın 2/439; Feth-ül Bari Şerh-i Buharı
6/463; El-Cami' Li-Şuab-il İman - Beyhaki 4/24; İbn-i Mace 2/926 hadis no:
2772; Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1/373; Ahlak-un Nebi - Ebu-ş Şeyh sh: 6; Es-Sünen
ill Kübra - Beyhaki 9/170; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/313

•• j

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: ~l :J,e U.3l c.»• » Jl (ey) i»le p

es .U,30U;118U U3[,9I6° G1N8
C116633U;-U EL G6g3

Meali: Katade demiş: Ben işittim ki; Enes (R.A.) diyordu: "Bir gün Me
dine'ye hücum ediliyor tarzında bir şayia duyuldu. Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ebu
Talha'dan bir at emanet aldı, o ata "mendup" deniliyordu. Peygamber o ata
bindi, gitti. Döndüğünde Sahabelere demiş ki: "Hiçbir şey yok.. ve ben bunu
gayet güzel yürüyüşlü bir at olarak buldum."

***
428/217- «Nakl-i sahih ile; bir defa Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam

seferde namaz kılacak vaktinde atına dedi: "Dur!" O da durdu. Namaz bitin
ceye kadar hiçbir azasını kımıldatmadı."

Risalede yeri: Mektubat sh: 154
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/315; Nesim-ür Riyad, Şerh-üş Şifa - Ha

facı 3/95; keza Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/641
Zabıt şekli: Aliyy-ü1 Karı Şerh-üş Şifa'da hadiseyi şöyle kaydetmiş: Resul-i

Ekrem atına: "Dur, Allah seni mübarek kılsın, ta namazımızdan fariğ olwıcaya
kadar deprenme! ..." Bu rivayetin bazı me'hazleri için, "EI-Ümm kitabındandır"
denilmiş. Diğer bazıları, "Eski Irak Kadısı meşhur Vakıdi'den gelmiştir"
demişler.

***
429/218- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın hizmetkarı Sefine, Ye

ıneıı Valisi Muaz İbn-i Cebel'in yanına gitmek için, Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'dan emir alıp gitmiş. Yolda bir arslan rast gelmiş. O
Sefine, ona demiş: "Ben, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'tn
hizmetkarıyım." Arslan ses verip ayrılmış. İlişmemiş. Diğer bir tarikte haber
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l'erıyorlar ki: Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş, bir arslana rast gelmiş;
arslan ona ilişmemekle beraber, yolu da göstermiş.»

Risalede yeri: .Mektubat sh: 154

Me'bazler: Müstedrck-ül Hakim 3/606; Mişkat-ül Masabih 3/199 hadis no:
5949; Eş-Şifa 1/314; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/639; Hilyet-ül Evliya 1/368-
369; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/147; El-Musannef - San'ani 11/281
hadis no: 20544; Mecma-uz Zevaid 9/366-367; El-Metalib-üJ Afiye 4/125 hadis
no: 4027; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/276 ve 3/23; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 6/45-47; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/585; Eş-Şemail - İbn-i
Kesi.r sh: 32

Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi: "Sefine (R.A.) kendisi nak
letmiş: "Biz bir gemiye binip gidiyorduk. Gemimiz parçalandı. Ben bir tahta
parçası üstünde kaldım. O tahta parçası, beni arslanları çok olan bir ormanlık
yere çıkardı. Bir arslan beni yemek için bana doğru geliyordu. Tam yaklaşınca
ben ona dedim: "Ya Ebel Haris (Arslanın bir künyesi), ben Resulullah'ın hiz
metkanıyım..." Arslan başını sallayarak, bana yaklaştı. Eliyle omu.zumdan tu
tup beni o ormanlıktan çıkardı, yol üzerine getirdi. Orada ses vererek ayrıldı.
Ben anladım ki, beni yolculuyor." İmam-ı Zehebi de bu hadisin sahihliğini ik-
rar etmiş.

***
430/219- «Hazret-i Ömer'den haber veriyorlar ki demiş: Resul-i Ekrem Aley

hissalatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Arapça "dabb" denilen bir sus
mar, yani keler elinde idi. Dedi: "Eğer bu hayvan sana şehadet etse, ben sana
iman getiririm; yoksa iman getirmem." Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam,
o hayvandan sordu; o susmar fasih bir dille, risaletine şehadet etti.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 154
Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/36, El-Hasais-ül Kubra -

Suyuti 2/65 ve 276; Cem'-ül Fevaid 2/471; Kenz-ül Ummal 12/355 ve 358,
birçok tariklerle; Eş-Şifa 1/309; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/632; Mecma-uz
Zevaid 8/293-294; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/149-150; Nesim-ür
Riyad, Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/79; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/377
hadis no: 320

Zabıt şekli: İmam-ı Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvve eserindeki rivayette
şöyle yazılı: Hazret-i Ömer (R.A.) demiş: ... diyerek uzun rivayet, iki buçuk
sayfa kadar ... Hazret-i Ustad bu uzun olan hadisenin rivayet tarzının sadece
hülasasını kaydetmiş. Rivayet bir çok kanaldan gelmiş sahih bir rivayettir.

***
431/220- «Ümm-ül Mü'minin Ümm-u Seleme haber veriyor ki: Bır cevlan,
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Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ile konuşmuş ve risaletine şehadet
etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 154

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz, Tab'-ı İstanbul 1/266, Tab'-ı Beyrut 1/314;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/639; El-Hasais-ül Kübra 2/267; Delail-ün Nü
büvve - Beyhaki 6/34; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/91; Mecma-uz Zevaid 8/295;
El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 6/148; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym
2/375-376 hadis no: 320 iki ayn ayrı rivayet tarzıyla ...

Zabıt şekli: Hadise birkaç tarikle gelmektedir ... Ebu Said, Enes bin Malik
ve Ümm-ü Seleme'den ayn ayrı yollarla gelmiştir. Hülasası şöyledir:

Resul-i Ekrem (A.S.M.) Medine'nin etrafında bir arabinin çadırı yanından
geçerken; bir ceylanın ayakları sımsıkı bağlanmış ve çadırın direğine rabte
dilrniş gördü. Ceylan, Resul-i Ekrem'i görünce konuşmaya başladı. Dedi: "Ya
Resulallah! Şu arabi beni avladı. Benim çölde iki küçük yavrucuğum vardır.
Bu adam, ne beni kesiyor ki kurtulayım. Ne de bırakıyor ki, yavrucuklarıma
gidip emzireyim. Benim damarlarımda sütler mahpus kaldı."

Resul-i Ekrem (A.S.M.) ceylana müteveccih olup sordu: "Eğer seni salıve
rirsem, gider bir daha döner misin?"

Ceylan: "Evet, ya Resulallah dönerim, vadediyorum. Çünki eğer dönmez
sem. Allah beni tazib edecektir."

Resul-i Ekrem (A.S.M.) ceylanın ayaklarını çözerek serbest bıraktı. Bir ravi
olan Zeyd bin Erkam diyor ki: "Allah'a yemin ederim; o ceylan, sahrada sür'atli
koşup giderken, "Lailaheillallah" diyordu. Çok sürmeden bir baktık ki ceylan,
kehliye kehliye geri geldi. Resul-i Ekrem (A.S.M.) onu tekrar bağladı ve
arabiye verdi. Sonra arabiye dedi: "Bu ceylanı bana parayla satmaz mısın?"

Arabi dedi: "O senindir ya Resulallah" Resul-i Ekrem de (A.S.M.) tekrar
ceylanın ayaklarını çözdü ve serbest bıraktı...

***

CENAZE, CİN VE MELAİKELERLE ALAKADAR MUCİZELER
432/221- «Ülema-i zahir ve batının, Tabiin zamanında en büyük reisi ve

İmam-ı Ali'nin mühim ue sadık bir şakirdi olan Hasan-ı Basri haber veriyor ki:
Bir adam, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp
sızladı. Dedi: "Benim küçük bir hızım vardı, şu yakın derede öldü, oraya attım."
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ona acıdı. Ona dedi: "Gel oraya gi
deceğiz." Gittiler. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam o ölmüş kızı çağırdı:
"Ya filane!" dedi. Birden o ölmüş kız, "Lebbeyk ve sa'deyk" dedi. Resul-i Ekrem
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Aleyhissalatü Vesselam ferman etti: "Tekrar peder ue ualidenin yanına gelmeyi
arzu eder misin?" O dedi: "Yok, ben onlardan daha hayırlısını buldum."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 155

Me'hazler: EJ-Hasais-ül Kübra 2/280; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/320; Şerh-üş
Şifa - Aliyy-ül Karı 1/648; keza Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/106; Hüccetullah Ale-1
Alemin - Nebhani sh: 412

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibi, rivayet Hasan-ı Basri'dendir.
Fakat senedi zikredilmiş değildir. Aliyy-ül Kari, aynı hadiseye benzer bir
başka hadiseyi, Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvve kitabından şöyle nakleder: Re
sul-i Ekrem (A.S.M.) bir adamı imana davet etti. O adam dedi ki: "Benim
ölmüş kızımı diriltmezsen, sana iman etmem." Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi:
"Onun kabrini bana göster!" Gösterdi. Resul-i Ekrem kızın ismini söyleyerek:
"Ya fılane!" Dedi. Kabirdeki kız: "Lebbeyk ve sa'deyk!" dedi. Resul-i Ekrem,
ona: "Dünyaya yeniden dönmeyi ister misin?" dedi. Kız dedi: ''Yok, vallahi ya
Resulallah, ben anamdan ve babamdan daha hayırlı olarak Allah'ımı buldum.
Ahireti ise, bu dünyadan daha çok hayırlı gördüm."

***
433/222- «İmam-ı Beyhaki ve İmam-ı İbn-i Adiyy gibi bazı mühim imamlar,

Hazret-i Enes İbn-i Malik'ten haber ueriyorlar ki: Enes demiş: Bir ihtiyare
kadının birtek oğlu uardı, birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu,
dedi: "Ya Rab! Senin rızan için, Resul-i Ekrem Aleyhissalati Vesselam'ın biatı
ue hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı te'mın
edecek tek evladcığımı, o Resulün hürmetine bağışla." Enes der: O ölmüş adanı
kalktı, bizimle yemek yedi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 155
Me'hazler: Delail-un Nübüvve - Beyhaki 6/50; Eş-Şifa - Kadı Iynz 1/320;

Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/649; El-Bıduyt> Ven-Nıhaye - İbn-i Kesir 6/154

Zabıt şekli: Rivayet aynen Hazret-ı Üstad'ın knydettıği gibidir. Yalnız
Beyhaki'nin birinci tarikinde, ölen gencin annesinin çok yaşlı ve gozleri a'mu
idi diye yazılıdır.

***
434/223- «Başta İmam-ı Beyhaki gtbı ravıler, Abdullah İbn-ı Ubeydullah-ıl

Ensari'den haber verıyorlar kı: Abdullah demış. Sabıt İbn-ı Kays İbn-i
Semmas'ın Yemame Harbı'nde şehıd duiştuğü ve kabre koyduğumuz vakit, ben
hazırdım. Kabre konurken, bırden ondan bır ses geldi
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(Yanı: Muhammed Allah'tn Resuludür. Hazret-ı Ebu Bekır sıddıkdır Omer
şehiddir. Osman ise, şefkatlı ve salıh ve sadık bır ınsandır J Sonra açtık,
baktık; ölu, cansız.»

Risalede yeri: Mektubat sh · 155

Me'hazler: Delail-ün Nübuvve - Beyhaki 6/58; Eş-Şifa 1/320: Şerh-uş Şıfa
-Aliyy-til Kari 1/649; El-Bidaye Ven-Nıhaye - İbn-i Kesir 6/157-158

Zabıt şekli: 1mam-ı Beyhaki1nin DeJa:il-ün Nübüvve eserinde rivayet iki ta
rikle gelmiş .. ve aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibidir. Yalnız Sabıt bin
Kays bin Şemmas'ın ismi sarih olarak geçmemektedir. Lakin Şıfa'nın şerhinde
Aliyy-ül Kari, ismini de sarih olarak kaydetmiştir.

* * *
435/224- «Imam-ı Taberani ve Ebu Nuaym Delail-i Nübütvet'te, Nu'man

lbn-i Beşir'den haber veriyorlar ki: Zeyd lbn-i Harice, çarşı içinde birden duşup
vefat etti. Eve getirdik. Akşam ve yatsı arasında etrafında kadınlar ağlarken

$ &, 2 o,

birden lal \,a;l "Susunuz!" dedi. Sonra fasih bir lisanla:
, .

.I , U (U ,Sn Uy, Is.., diyerek bir mikdar konuştu. Sonra
baktık ki, cansız vefat etmiş."

Risalede yeri: Mektubat sh: 155

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/55; Mecma-uz Zevaid 5/179, 180
ve 8/291; Eş-Şifa 1/320; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/649-650; El-Bidaye \·en
Nihaye - İbn-i Kesir 6/156, 157 ve 293; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 5/5140 ve
5145

Zabıt şekli: Beyhaki'nın Delail-ün Nübuvve eserindeki rivayet aynen Haz
ret-i Üstad'm kaydettiği tarzda olmakla beraber, daha biraz tafsilat verilmek
tedir. Mesela o ölmüş cenazenin konuşmasını şöyle kaydetmiş:

'a5, "1113,«, U uf{ ,aMU,, 1.31u»
J • j e e • p e •i.. .o9l3el,8 "l1J\

Meali: Üstte yazılı mana ile yakın olduğu için başka bir şey yazmadık.
* * *

MELAtKELER

436/225- «Gazve-i Bedir'de beşbin melaike, -nass-ı Kur'an ile- önde, sahabe
ler gibi oııa hizmet edip, asker olmuşlar. Hatta o melekler, melaikeler içınde,
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Ashab-ı Bedir gibi şeref kazanmışlar.»

Risalede yeri: 1\1ektubat sh: 156

l\le'hazler: Sahih-i Buhari 7/242; İbn-i Cerir hadis no: 1630; Şerh-üs Sunne
- Begavi 14/193; Cem'-ül Fevaid 2/96, 98-99, Bedir'deki bir gece, bir insan
ömrü boyunca ona ulaşamayacağı rivayeti; Uyıln-ül Eser - İbn-i Seyyid-in Nas
1/272; El-Hasais-ül Kübra 1/506-508

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: :)Ü (».et)3IJI.» •
j. . « •

6"3z',1 3«S 1J12313 O6 s[s3J4[,1865 U
« e Se. .as±313 64be>],3 8U1,

.,, .. ,,,. ,,,. ,,,,

Meali: Cebrail (A.S.) Peygamber'e gelmiş, demiş ki: "Siz Ehl-i Bedr'i içi
nizde nasıl sayıyorsunuz?" Peygamber (A.S.M.) demiş: "Müslümanların efdal
lerinden olarak sayıyoruz." Cebrail (A.S.) demiş: "Bedir Harbi'ne iştirak eden
melekler dahi, melaikeler içinde öyle efdaldirler."

***
437/226- "Başta Buhari ue lmam-ı Müslim, eimme-i hadis müttefikan haber

veriyorlar ki: Bir defa melek yani Hazret-i Cebrail, beyaz libaslı bir insan sure
tinde gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Sahabeler içinde oturur-
ken, yanına gitmiş, demiş:

3Usy U, {toYI G, "SÜYİ G Yani: "Iman, Islam, ihsan nedir? Tarıf et."

Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaat-ı sahabe
hem ders almış, hem de o zatı ıyi görmiışler. O zat misafir gıbi görunürken,
üstünde altı.met-i sefer eseri lııç yoktu. Kalktı, bırden kayboldu. O vakit Resul-ı
Ekrem Aleyhissalô.tü Vesselam ferman etmiş kı: "Size ders vermek için Cebrail
böyle yaptı.''>,

Risalede yeri: Mektubat sh: 156

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/19-20, 5/103; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/341; Şerh
üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/735; Eş-Şeria - Acürri sh: 106

(Not: Bu hadis bütün mc'haz kitaplarda mevcud olup müttefckun aleyhtir.
Onun için daha fazla me'haz vermeyi zaid gördüm.)

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi; Ebu Hürcyre'dcn rivayetendir ve hadis hayli
uzuncadır. Hazret-i Üstad sadece onun hulasasını almış ve zabıt şeklı aşağı
yukarı ayncndir.

* * *

438/227- «Haber-i sahih ile ve haber-i kat'i ile ve manevi tevatür derecesınde,



616 RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

eimme-i hadis haber veriyorlar ki: "Hazret-i Cebrail'i çok def'a, hüsn-ü cemal
sahibi olan Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında
sahabeler görüyorlardı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 156

Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/250; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/361; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kari 1/735; Cem'-ü) Fevaid 2/440; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 2/351
(bir çok sahabe-i kiramdan ayrı ayrı lafızlarla rivayet); Fezail-üs Sahabe -
İmam-ı Ahmed hadis no: 1817, 1853, 1918; Müsned-i Ahmed 1/212, 2/107,
3/334, 6/94, 141 ve 146; El-İsabe - İbn-i Hacer 1/598; Mecma-uz Zevaid 9/276,
277; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 7/52, 87 (bir çok sahabelerden rivayet);
İhya-u Ulum-id Din - Gazali 1/114, meşhur Hafız Zeyneddin-i Ira.ki bir çok sa
hih kaynaklara dayandırarak, Hazret-i CebraiJ'i gören Sahabelerin isimlerini
kaydetmiştir.

Zabıt şekli: Bu hadis ve rivayet ayn ayrı tarik ve tarzlarda geldiği için,
mücerred bir rivayet me'hazini vermeye gerek duymadık.

* * *
439/228- «Nakl-i sahih-i kat'i ile, Aşere-i Mübeşşere'den, lran fatihi Sa'd

lbn-i Ebi Vakkas haber veriyor ki: "Gazve-i Uhud'da, Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam'ın iki tarafında, iki beyaz libaslı, ona nöbetdar gibi muhafız
suretinde gördük. ikisi de anlaşıldı ki, meleklerdir. Ve Hazret-i Cebrail ile
Mikail olduğunu anladık."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 157

Me'hazler: Sahih-i Buhari 7/192; Sahih-i İbn-i Hibban 9/65; Müstedrek-ül
Hakim 2/264, üç yolla tesbit edilmiş ve İmam-ı Zehebi de sıhhatini ikrar etmiş;
Sahih-i Müslim hadis no: 2036; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/361; Şerh-üş Şifa - Aliyy
ül Karı 1/735; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/354; El-Hasais-ül Kübra 1/534;
Müsned-üş Şaşi hadis no: 133

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: :Jl (ey} eli,J !u + U

4,,Ga44 4Ey5,±.3"SUµGu8,
3 G • • p o, • j po.. •+ X3 d> l.sel, w

Meali: Sa'd bin Ebi-1 Vakkas diyor: "Ben Uhud günü Peygamber'in solunda
ve sağında iki adam gördüm ki, beyaz elbiseler giymişlerdi. Onları ne daha
evvel ve ne de daha sonra hiç görmomiştim."

* * :



HADİS. HABER VE ESERLER BOLUMU 617

440/229- «Ebu Süfyan lbn-i Haris Ibn-i Abdülnıuttalib (ammiziıde-i Nebevi)
nakli sahih ile haber verıyor hi: "Gazve-ı Bedır'de, gök ile ver arasında, beyaz
it baslı atlı zatları gördük."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 157

Me'hazler: Sahih-i Buhari kit:.ıb:64, bab:11; Müsncd-i Ahmed 1/147 ve 353,
melekleri Bedir gününde gören Sahabelerin isimleri; Eş-Şifa - Kadı Iyaz 1/362;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül K::ıri 1/735; Nesim-Ur Riyad - Hafaci 3/281, Siret-ti lbn
i Hişşam sh: 449; Cern'-ül Fcvaid 2/96-99; Uyun-ul Eser - İbn-i Seyyid-ın Nas
1/366; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/500-512, bırçok rivayet tariklcriyle; El
Fcth-ül Kebir - Suyuti 1/413, 2/61 ve 215; Delail-ün Nübüvvc - Beyhaki 4/151

Zabıt şekli: H::ızrcl-i Üstad'ın kaydettiği rivayet, sadece nümfıne olduğu
anlaşılmaktadır. Zira birçok sahih rivayetlerle, birçok sahabeler, Bedir gü
nünde melaikeleri gözleriyle görmuşlcr veya hissetmişlerdir. Hazret-i Üstad'ın
verdiği rivayette, Ebu Süfyan bin El-Hnris'in tarikinde: "Yer ile gök arasında
beyaz libaslı melekleri cblak (yani alaca) atlar üzerinde harbettiklerini gör
düm" ziyadeliğiyle kayıtlıdır.

***
441/230- «Hazret-i Hamza, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'dan niyaz

etti ki: "Ben Cebrail'i görmek istiyorum." Ka'be'de ona gösterdi. Dayanamadı,
bihuş oldu, yere düştü.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 157
Me'hazler: Tabakat-ı İbn-i Sn'd 3/6, k. l; El-Has:ıis-ül Kübr:ı - Suyuti

1/311, İbn-i Sa'd ve Beyhaki, Ammar bin Ammar'dan mürsel olarak
nakletmişlerdir; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/362; Nesim-lir Riynd - H:.ıfad 3/82.
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/736; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 9/214

Zabıt şekli: Bütün me'hazlerde, aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzda
olduğu için başka birşcy yazmaya lüzum görülmedi.

* * *
CİNLERLE ALAKADAR MUCİZELER

442/231- «En kat'i, en sahih haber ile cinıme-ı hadis bize diyorlar ki Ibn-i
Mes'ud "Batn-ı Nahl'de ecinııUerııı ihtidası gecesinde, cciımilt!rt görJiinı ı•e Su
dan kabilesınden Zutt denilen uzun boylu taifeye benzettım, onlara benziyordu-
lar.""»

Risalede yeri: Mektubat sh: 157
Me'hazler: (Bu bölt.imün bir kısım ıne'hazleri. sıra no. 329'da verilmekle

beraber, burada yine de bazılarını verelim.)
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El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/343, 2/361; Müsned-i Ahmed - Tahkik-i Ah
med Şakir 6/165 hadis no: 4353; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/362; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Karı 1/736; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/316

Zabıt şekli: El-Hasais-ül Kübra'da, Imam-ı Beyhaki'den nakledilen rivayet
şöyledir: "İbn-i Mes'ud (R.A.) bir gün yolda giderken, Sudan'ın Zutt kabilesin
den bir cemaat görmüş, demiş ki: "Bunlar kimdir?" Demişler: "Bunlar Zutt ka
bilesindendir." Bunun üzerine Hazret-i İbn-i Mes'ud demiş ki: "Cinlerin ihti
dası gecesinde, aynen bunlara benzer cinleri gördüm, birbirlerini ta'kiben
koşuşuyorlardı."

* * *
443/232- «Meşhurdur ve hadis imamları tahric ve kabul ettikleri Hazret-i

Halid İbn-i Velid vak'asıdır ki: Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit, siyah
bir kadın şeklinde, o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazret-i Halid, bir kılınç
ile o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, o hadise
için ferman etmiş ki: "Uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu, daha ona iba
det edilmez."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 157
Me'hazler: El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 4/316; Mecma-uz Zevaid

6/176; Eş-Şifa 1/362; Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/287; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/738; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuayın 2/535; Siret-ü İbn-i İshak 2/436

Zabıt şekli: Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvve eserindeki rivayet şöyledir:
Ebu-t Tufeyl'den rivayet: Feth-i Mekke'de, Resul-i Ekrem (A.S.M.) Halid bin
Velid'i bir bahçeye gönderdi. Uzza sanemi o bahçenin içindeydi. Halid bin
Velid, Uzza'nın içerisinde bulunduğu evin yanındaki ağaçları kesti. O evi de
yıktı ve Resulullah'a döndü.

Resul-i Ekrem (A.S.M.) sordu: "Ne yaptın?" O da ne yaptığını söyledi. Re
sul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam: "Birşey yapmamışsın, tekrar dön!" dedi.
Hazret-i Halid (R.A.) tekrar döndü, gördü ki, dağda Uzza'nın putgedeleri onun
etrafında toplanmış oturuyorlar. Bunlar Hazret-i Halid'i görünce, hep bir
ağızdan: "Ya Uzza! İşte geliyor, onu kahret, onu öldür. Yoksa kendin öl." diye
bağrıştılar. Hazret-i Halid oraya gitti, gördü ki: Çıplak bir kadın, oturup suç
larını sarkıtmış, başına da topraklar saçıyor. Hazret-i Halid yaklaştı ve bir
kılınçla onu ikiye böldü. Sonra Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) döndü, vakıayı haber
verdi. Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman etti: "Tamam, işte Uzza o idi."

***
444/233- «Hazret-i Ömer'den meşhur bir haberdir ki, demiş: "Biz Resul-i Ek

rem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında iken, ihtiyar şeklinde, elinde bir asa,
"Hame" isminde bir cinni geldi, iman etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesse-



HADİS HABER VE ESERLER BOLUMU 619

lôın ona kısa surelerden bırkaç· surevı ders Lerdı Dcr~mı aldı. 1;ıfllc••

Risalede yeri: Mektubat sh 157

Me'hazler: Eş-Ştfa 1/362; Nesım-ur Rıyad Şerh-u::;, ~ıfo - Haf..ıci 3/287, kc.•za
Aliyy-ul Kari 1/737; Delnil-un Nubuvvc.' - Beyhakı 5/416-418, El-Has.us-ul
Kubra 2/350; Kenz-ul Cmmal 3/166, EI-Fetnvi-1 Iladi~ıyr - tlm-ı rI:ıct r-ı Hı.•y
semi, sh: 166, Huccetullah Alc-l Alemin - Nebhanı sh 183-184, Ed-DuJLı'-ul
Kebır - Akili 1/98

Zabıt şekli: (Not: Hazrct-ı Ustnd da bu h..ıdis ır;ın haber-i meşhur dıye
işa.rct ettiği gibi, bazı mlifrit muhaddıslcr, onun scncdınc ılı~L•rPk Cl'rh t•tmL·k
tstemişler. Lakin bunlara mukabil dığcr muhım bazı imamlar lt,l.', k::ıbul {'tmış
ve s1hhatine hukmctm1şlcrdir. Misal için, İmam-ı Suyuti'nin El-Lc.ılıl-~1.ısnu..i
eseri 1/174 ve üstk sahife numarası vcnlmış MoJln Alıyy-ul Kari ve.• Hafoci'nın
şerh ve tahl'iclcrind<.>ki tahkikatlarına bakılabilir.,

!vle'hazlerdc, bu hadıs veya rivayet hayli uzundur. O cınni Hame'nın Resul-ı
Ekrcmlc lA.S.M. l uzun konuşmalarını knydctmişlt•rdir. Hazret-ı Ustad hadı
senin hulasasının bülasasmı almış.

RESUL-1 EKREM'İN HIFZ VE İSMETİYLE ALAKADAR MP'C'IZELER

445t234- «Elıl-ı sıyer ve hadf::;, mutlefikan haber ııcrıyorlar kı Kurt·\~ kabı
lesı, Rcsul-i Ehrem Aleylıısscılcılu Vesselaın'ı oldurtmek ıçuı. kat'i ıttıfak ettiler
Ifattô.. insan sııretine gırmtş bır şc_vtanw teclbırıyfr, Kurt•)$ ıçırıı..· fıtıll'
duşmemeh içiıı, her kabileden ltıakal bır adam içındc hulımup. ıhn cı:\• \'Okrn.

Ebu Cehil L'C Ebu Lelıeb'ııı taht-ı hulmıuııdc olarak, Resul-ı Ekrll1l .t!t_\/u~....a
l6lü Vesselam 'ın haııe-i saadctını bastılar Resul ı Ekrem Alevhıssalatu Vesse
lam'ın yanında Hazret-ı Alı vardı Ona dedı "Sen bu gece benim vatagımdu
yat "Resul-i Ekrem All'yhi .ssalatu Vesselam beklemış, ta Kurevş gelmiş. batun
lwııcn111 etra/inı tutmuş/cır O ıalut çıhtı, bır parça toprak başlarına attı Hiç
bınsı o·,w Nhrıııedz, ıçhırunfrıı çıl~ll gıttı ıllı .,

Risalede yeri: Mektubat sh 158

Me'hazler: l\1usnt•d-ı Ahnwd T,ıhh.ık-ı Ahnwd Şakır 4'269 hadis na 2762
lkıtabın muhnkkıki, hadi:-.ın senedi için sahıhtır demiş), El-IIasaıs ul Kubra
Suvuti 1/319 458 ve 461, Delaıl-un Nubuvve Beyhaki 2/465, Meema-uz Ze-. .
vaıd 2/228, Eş-Şifa 1/349. Şerh-uş Şıf Al1yy-ul Kari 1/713 Cem'-ul Fevtd
2/482-484 Dclfül-un NübuvVl' - Ebu Nuayın l/202-204. Er-Rahık Sfiv-ur

2

Rahman sh: 189 (ınsan süretine gırmış bır şevtanın, Mekke'de Dar-un Nedve
denilen yerde o tedbırı Kureyş'e soyledıgını yazmaktadır 1 Kezn Tef'sır-ı Ruh-ul
Beyan Burusevi :3/339 Vl' ..ı:3 l 'rl,• "l•yt.ının ynşlı bır ınsan ı;,l'klındı:.· gell'rt•k,
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"Ben Necid'liyim" deyip, Kurcyş'e Dar-ün Nedve'de o tedbiri teklif ettiğini
kaydetmiştir.

Zabıt şekli: Hadis veya hadisede Resul-i Ekrem'in Hazret-i Ali'ye: "Sen bu
gece yatağımda yat" demesi ve sonra Kureyş'in ortasmdan vurup çıkması bü
tün sahih rivayetlerde aynı tarzdadır. Ancak Resul-i Ekrem'in Gar-ı Hira'da
saklanması ve güvercin ve örümceğin O'nu muhafaza için malum tavrı alma
lan noktası ise, hadislerin zabıtlarında, Gar-ı Hira yerine Gar-ı Sevr diye geç
mektedir. Bununla beraber Hazret-i Üstad'ın bu mes'elede Gar-ı Hira diye
yazmasının bazı hikmetleri ve me'haz kitaplarda ipuçları için, 346 ve 419 no.lu
kısımlardaki bazı me'hazlere bakılabilir.

* * :f:

446/235- Bu numaradaki mes'ele, az üstte bahsi ue tahkiki yapılmış Gar-ı
Sevr ve Gar-ı Hira hususları mes'elesidir ki; Hazret-i Üstad, Resul-i Ekrem'in
Kureyş'in öldürmek için hane-i saadetini bastıklarında, içlerinden çıkıp gitmesi
ve Gar-ı Hira'da beklemesi ue örümcek ve güvercinlerin malum durumları
hakkındadır.

Risalede yeri: Mektubat sh: 158

Me'hazler: Bu kısmın me'hazleri bu kitabın iki-üç yerinde tekrarlanmış.
Mesela üstteki numarada bunun bahsi yapılmış ve izahat verilmiştir. Bununla
beraber yeniden bir hatırlatma kabilinden bazı me'hazlerin isimlerini veriyo
ruz:

Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/349; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/236; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ül Kart 1/713; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/471

Zabıt şekli: Az üstte bu mes'eleye dair izahat verildiğinden ayrı bir şey
yazmaya gerek duyulmadı.

4 * ak

447/236- «Vakıat-ı kat'iyedendir ki, mağaradan çıkıp Medine tarafına gittik
leri vakit, Kureyş rüesası mühim bir mal mukabilinde, Süraka isminde gayet
cesur bir adamı gönderdiler; ta takip edip, onları öldürmeye çalışsın. Resul-i
Ekrem Alcyhissalô.til Vesselam, Ebu Bekir-is Sıddik ile beraber gardan çıkıp
giderken gördüler ki, Süraka geliyor. Ebu Bekir-i Sıddık telaş etti. Resul-i Ek-
rem Aleyhissalatü Vesselam mağarada dediği gibi: U», "Ut 1 3j3 dedi.-Süraka'ya bir baktı, Süraka'nın atının ayakları yere saplandı kaldı. Tekrar
llurtuldu, yine takip etti. Telzrar atının ayalilarıııın saplandığı yerden duman
gibi birşey çıkıyordu. O vakit anladı ki: Ne onun elinden ve ne de kimsenin
elinden gelmez ki, ona ılişsin. "El-Aman!" dedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam aman verdi. Fakat dedi. "Git öyle yap ki, başkası gelmesin!"»
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Risalede yeri: Mcktubat sh: 158

Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/246, bizzat Hazret-i Ebu Bekir'den rivayet,
5/77 ve 79; Snhih-i İbn-i Hibban 8/65, 9/11, yine aynı kanaldan; Şerh-üs Sünne
- Begavi 13/368, Berra' bin Aiz'den nakil; Cem'-ül Fevaid 2/76-78, birkaç kanal
ile; El-Metalib-ül Aliye 4/207; EI-Hasais-ül Kübra 1/462 ve 463, Süraka'nın geri
dönmesi ve macerayı bir şiir ile Ebu Cehl'e söylemesi, Eş-Şifa - Kadı İyaz
1/350; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/714; Sahih-i Müslim 4/2310 hadis no:
2009; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/483; Hayat-üs Sahabe 1/341

J 3I33; Y ayetinden iktibas şeklinde U {UI 31 U1.S S lafzıyla olduğu. .
kayıtlıdır .

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi, Ebu Bekir-is Sıddık (R.A.) ve bizzat Sü
raka'dan rivayet edilmektedir. Aşağı yukarı Hazret-i Üstad'ın hülasaten
yazdığı gibidir. EJ-Hasais-ül Kübra'da; İbn-i Ebi Sa'd, Beyhaki ve Ebu
Nuaym'in Hazret-i Enes'ten rivayet ettikleri bir hadisde, Süraka geri l\lekk.e'ye
döndüğünde, Ebu Cehl'e macera ve hadiseyi şu şiirle dile getirmiştir.

''33c.5"3,[ 38(ut$',J.86,5s 0
e4 •
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Kısaca Türkçesi: "Ey Ebu-1 Hakem (Ebu Cehil)! Vallahi eğer sen benim
atımın ayakları yere nasıl saplandığını görmüş olsaydın; şeksiz olarak bilecek
tin ki, Muhammed bürhan ile, mu'cize ile Peygamberdir, anlayacaktın. Elbette
iş böyle olunca da, sen söyle, O'na kim karşı gelebilir?"

***

448/237- «Sahih bir surette haber veriyorlar: Bir çoban, onları gördükten
sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit,
ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise, hatırına getiremenış. Mecbur
olmuş dönmüş. Sonra anlamış ki, ona unutturulmuş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 159

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı lyaz 1/351; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/715 ve
keza Şifa'nın sair şerhleri ...

Zabıt şekli: Aliyy-ül Kari Şerh-üş Şifa'da der ki: "Bu haber, ehl-i eser
yanında meşhur olup, amma kimin kimden naklettiği belli olmayan bir rıva
yettir. Lakin hiçbir kimse ona ilişmiş değildir."

***
449/238- «Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddit tariklerle eimme-i hadis

haber veriyorlar ki: Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimse görmeden tam



622 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAAI

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın başı üzerine gelerek, yalın kılınç
elinde olduğu halde, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a dedi: "Kim senı
benden kurtaracak?" Demiş: "Allah!" Sonra böyle dua etti:

is Ü «sis1 "{U1 (Ey Allah'ım! Sen onu benden uzaklaştıracak ve
es*

şerrinden muhafaza edecek şekilde dilediğin tarzda ona bir şey yap.) Birden o
Gaures, iki omuzu ortasına gaibden bir darbe yer; o kılınç elinden düşer, yere
yuvarlanır. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam hılıncı eline alır, "Şimdi seni
kim kurtaracak?" der, sonra afueder. O adam gider taifesine. O pek cür'etkar,
cesur adama herkes hayrette kalır. "Ne oldu sana, ne için bir şey yapamadın?"
dediler. O dedi: "Hadise böyle oldu. Ben şimdi, insanların en iyisinin yanından
geliyorum."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 159
Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1786, Cabir bin Abdullah'dan rivayet; Müs

tedrek-ül Hakim 3/29, Zehebi sıhhatine hükmetmiş; Cem'-ül Fevaid 1/276; El
Hasais-ü1 Kübra 1/522, 558; Eş-Şifa 1/347; Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/709-
710; Mecma-uz Zevaid 9/7-8; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 3/373 ve 379; De
lail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/195-196, 2/327; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Buru
sevi 2/275 (Bu tefsir, o adamın ismi Gavres ibni-l Haris-il Muharibi olduğunu
kaydetmiş.)

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi: Cabir bin Abdullah diyor: "Biz Resul
i Ekrem ile (A.S.M.) beraber Necid tarafına bir gazaya gitmiştik. Dikenli
ağaçlan bol olan bir vadiye geldik. Resul-i Ekrem (A.S.M.) orada indi, bir
ağacın dalına kılıncını asarak altına uzandı. Diğer askerler de, herbirisi bir
ağacın altında gölgelenmek üzere dağıldılar."

Müslim'in hadisinde, Gavres ismi zikredilmeden sair kısımlar aynen Haz
ret-i Üstad'ın yazdığı gibidir. Fakat sair me'hazlerde o adamın ismi tasrih
edilmiş ve kabile reisi olduğu da kaydedilmiştir.

* *
450/239- «Gazve-i Bedir'de bir münafık, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesse

lam'ı bir gaflet vaktinde kimse görmeden, tam arkasından kılınç kaldırıp vu
rurken, birden Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bakmış. O titreyip, kılınç
elinden yere düşmüş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 159
Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/347; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/710
Zabıt şekli: Molla Aliyy-ül Kari, Bedir Harbi'ndc cereyan etmiş olan hadı-

seyi naklederken, onun ravisi ve nakilinin ismini zikretmeden kaydetmıştır
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Hazret-i Üstad da öyle yapmıştır.

***
451/240- «Manevi tevatüre yakın bir şöhretle ue ekser ehl-i tefsirin
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ayetinin sebeb-i nüzulü ve ehl-i tefsir allameleri ve ehl-i hadis imamları haber
ueriyorlar ki: Ebu Cehil yemin etmiş ki: "Ben secdede Muhammed'i görsem, bu
taşla onu vuracağım." Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit
kaldırıp vurmakta iken, elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü
Vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış; Ebu Cehil'iıı eli çözülmüş.•

Risalede yeri: Mektubat sh: 159

Me'bazler: Sahih-i Müslim hadis no: 2797; Feth-ul Bari, Şerh-i Buhari İbn
i Hacer 8/724; Müsned-i Ahmed 1/248, 2/37; Tefsir-i Kurtubi 15/9; Delail-un
Nübüvve - Beyhaki 2/190-197; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 3/12; El
Hasais-ül Kübra 1/315; Eş-Şifa 1/351; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/241; Şerh-üş
Şifa -Aliyy-ül Kari 1/715; Mecma-uz Zevaid 8/227; Siret-ü İbn-i Hişşam 1/318;
Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaynı 1/206

Zabıt şekli: Rivayet ve hadise bir kaç tarik ve şekilde gelmiştir. Bu rivayet
lerden birisi, Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır. Diğer bazı rivayetlerde
ise: Ebu Cehil bir gün evvel, Kureyş'e ahd vermiş, yemin etmiş ki "Ben yarın
Muhammed'i secdede görsem, bu taşla onu vuracağım" diyerek, ertesı sabah
Kureyş Harem'de toplanmış. Ebu Cehil de büyük bir taş alarak gitmış Hn
rem'de oturmuş. Resul-i Ekrem (A.S.M.) her zamanki adetleri üzere, Rukn-ü
Ycmani ile Hacer-ül Esved arasına namaza durmuş. Kureyş de manzarayı sey
retmek için hep buraya bakmaya başlamışlar. Resul-i Ekrem (A.S.M.) secdeye
gittiğinde; Ebu Cehil taşı almış, Peygamber'e doğru yürümüş. Tam yaklaşmış,
birden geri gerisine, benzi değişmiş şekilde, korku içinde ve elleri de o laşın üs
tünde kurumuş olarak geri dönmüş. Elindeki taşı yere atmış. Kureyşliler
başına toplanmışlar .. ve: "Ey Hakem'in babası ne oldu sana?" demişler. Ebu
Cehil; "Hiç sormayın size va'dcttiğim şekilde o işi yapmak üzere. onun yanına
vardığımda, birden onun tam yanında ömrümde hiç görmediğim bir deve loku
(boğası) bana hücuma geçti ve beni yemek istedi. Ben de işte kaçtım geldim."

***
452/241- «Hem yine Ebu Cehil kabilesinden -bir tarikte- Velıd İbn-i Miugire,

yine Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ı vurmak için, büyük bir taşı alıp
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secdede iken vurmaya gitmiş; gözü kapanmış. Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatü Ves
selam'ı Mescid-i Haram'da görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu,
yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam namazdan
çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 160
Me'hazler: El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/319-320; Eş-Şifa 1/351; Şerh-üş

Şifa - Hafaci 3/247; keza Aliyy-ül Kari 1/716; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
3/197; Tefsir-i Kurtubi 15/9; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/208

Zabıt şekli: Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvve eserindeki rivayet şöyledir:
"Beni-Mahzum kabilesinden Ebu Cehil, Velid bin Mugire ve diğer baztlan.
Peygamber'i öldürmek için niyetlendiler. Mescid-i Haram'da Peygamber'in
namaz kıldığını görünce, O'nu öldürmek için Velid bin Mugire'yi gönderdiler. O
da Peygamber'e doğru yürüdü, ta Peygamber'in namaz kıldığı yere kadar geldi,
Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) namazda okuduğu kıraatini duyuyordu. Fakat onu
göremiyordu.''

Rivayetin sair kısmı aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzda olmakla be
raber, az bazı fazlalıklar da vardır.

***
453/242- «Nakl-i sahih ile Ebu Bekir-i Sıddık'tan haber veriyorlar ki: Sıire-i

"Tebbet Yeda Ebi Leheb" nazil olduktan sonra, Ebu Leheb'in karısı Umm-u
Cemil denilen "Hammalet-el Hatab" bir taş alıp, Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu
Bekir ile Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam orada oturuyorlarmış. Gözü
Ebu Bekir-i Sıddık'ı görüyor, soruyor: "Ya Ebô. Bekir! Senin arkadaşın nerede?
Ben işitmişim izi, beni lıicuetmiş. Beıı görsem, bu taşı ağzına vuracağım."
Yanında iken Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ı görmemiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 160
Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 8/152; Mevarid-üz Zan'an sh: 416; Mus

tedrek-ül Hakim 2/361; Müsned-i Humeydi 1/323; Eş-Şifa 1/348; Nesim-ur Ri
yad, Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/233; ve keza Aliyy-ül Kari 1/711; El-Hasais-ül
Kübra 2/318; Cem'-ül Fevaid 2/286; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/195:
Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/194

Zabıt şekli: Hadise ve rivayet bir kaç tarikle gelmektedir. Aşağı yukarı
hülasası olarak Üstad'ın kaydettiği gibidir. Ebu Loheb'in karısı olan Umm-u
Cemil'in asıl ismi ise, Avra' binli Harb'dir ve Ebu Süfyan'ın kız kardeşidır.

k s* sA

454/243- «Haber-i sahih ile haber veriliyor ki: Amır lbn-i Tufeyl ve Erbed
İbn-i Kays, ikisi ittifak ederek; Resul-i Ekrem Aleyhıssalatu Vesselam'ın yanına
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gitmişler. Amir demiş: "Ben onu meşgul edeceğim, sen onu vuracaksın!" Sonra
bakıyor ki, birşey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi: "Neden vur
madın?" Dedi: "Nasıl vuracağım, ne kadar niyet ettim, bakıyorum ki, ikimizin
ortaswa sen geçiyorsun. Seni nasıl vuracağım?"

Risalede yeri: Mektubat sh: 160

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı !yaz 1/353; Nesim-ür Riyad - Hafaci 3/249; keza
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/719; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 10/107; De
lail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/207; Dclail-ün Nübüvve - Beyhaki 5/318

Zabıt şekli: Aliyy-ül Kari, hadiseyi Beyhaki ve İbn-i İshak'tan nakleder .. ve
aynen Üstad'ın kaydettiği tarzdadır. Hem Cem'-ül Fevaid 2/449 eserinde aynı
hadiseye benzer bir başka hadiseyi de; Amr ve Vehb adlarında iki şahsın aynı
tarzda teşebbüs ettiklerini ve yine akim kaldığını kaydetmektedir.

***
455/244- «Nakl-i sahih ile haber veriliyor ki: Gazve-i Uhud'da veya Hu

neyn'de Şeybe İbn-i Osman-el Hacebi -ki, Hazret-i Hamza, onun hem amu
casını, hem pederini öldürmüştü- intikamını almak için gizli geldi. Ta Resul-i
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın arkasından yalın kılınç kaldırdı. Birden
kılınç elinden düştü. Resul-i Ekrem Aleyhissaliitü Vesselam ona baktl. eline
göğsüne koydu. Şeybe der ki: "O dakikada dünyada ondan daha sevgili bir
adam bana olmazdı." imana geldi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam fer
man etti: "Haydi git, harbet!" Şeybe dedi: "Ben gittim, Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam önünde lıarbettim. Eğer o vakit pederim de rastgelseydi, vura
caktun. ",,

Risalede yeri: Mektubat sh: 161
Me'hazler: Mecma-uz Zevaid 6/183-184; Eş-Şifa - Kadı lyaz 1/353; Nesım

ür Riyad Şerh-üş Şifa - Hafaci 3/248; ve keza Şerh-üş Şifa - Aliyy-ul Kari
1/718; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/195; El-İsabe - İbn-i Hacer 2/157
Zabıt şekJi: Hadisenin Huneyn'dc vuku' bulduğunu Alyy-ul Kari kay

detmiştir. Çünki Şeybe Feth-i Mekke günü müsluman olmuştur. Ancak ihtimal
vardır ki; Feth-i Mekke gününde İslamı kabul etmış. Amma sahih olmamış
olabilir. Eğer hadise O'nun Islam'a girmesinden önce olmuşsa, o zaman Uhud
Harbi'ndc cereyan etmiş olmasına ihtimal verilebılir.

***

456/245- «Feth-i Mekke gününde Fedale namında birisı, Resul-t Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına vurmak niyetiyle geldi. Resul-i Ekrem Aley
hissalatü Vesselamı ona bakıp tebessüm etti, "Nefsinle ne konuştun?" dedı vc
Fedale için taleb-i mağfiret etti. Fedale mana geldi ve dedi ki: "O vakit ondan

R N K Kaynuklur I 40
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daha ziyade dünyada sevgilim olmazdı."»
Risalede yeri: Mektubat sh: 161
Me'bazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/354; Nesim-tir Riyad, Şerh-üş Şifa - Ha

faci 3/248; ve keza Aliyy-ül Kari 1/718
Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'da Aliyy-ül Kari, rivayeti İbn-i İshak ve İbn-i Sey

yid-in Nas'dan nakletmektedir. Bu hadis bizzat adı geçen Fedale'den rivayet
edilmektedir. Onun isim ve künyesi "Fedale bin Ümeyr EI-Leysi" yahud
"Fedale bin El-Mülevvih El-Leysi"dir.

***
457/246- «Nakl-i sahih ile, Yahudiler su'-i kasd niyetiyle, Resul-i Ekrem

Aleyhissalatü Vesselam'ın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında,
Resul-i EkremAleyhissalatü Vesselam o dakikada hıfz-ı llahi ile kalkmış; o su'
i kasd da akim kalmış.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 161
Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/104; El-Hasais-ül Kübra 1/525-526, birkaç ta

rik ve rivayetler var; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/352; Nesim-ür Riyad- Hafaci 3/243;
Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/716; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 2/489-490,
iki ayn ayrı tarik ile; keza Siret-ü İbn-i İshak 2/190; Feth-ul Bari 8/323; Esbab-
1 Nüzul - Suyuti sh: 94

Zabıt şekli: Cem'-ül Fevaid'deki bir hadis şöyledir: El-Hafız Rezin El-Ab
deri'den nakledilmiştir ki; Resul-i Ekrem (A.S.M.) Medine'deki Beni-Nadir olan
Yahudi kabilesine gitmiş, ta Amir bin Tufeyl'in istediği kan bedelini onlardan
almaya çalışsın. Resul-i Ekrem'le beraber birkaç Sahabi de varmış. Oraya
gittiğinde, sırtını bir evin duvarına dayayarak, yahudilerle konuşmaya
başlamış. Onlar: "Pekiyi!" demişler. Bu arada yahudilerden birisi, arka taraf
tan, damın üstüne çıkmış, tam Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) üstüne büyük bir taş
atmak üzere iken, Cebrail (A.S.) Resul-i Ekrem'e o su-i kasdı haber verıniş, o
da hemen kalkmış. Dolayısıyla su-i kasd da akim kalmış.

* z* *
458/247- «Başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim ve eimme-i hadis, Haz

ret-i Aişe'den naklediyorlar ki: "lll • dl ak U, ayeti nazil olduktan
sonra arasıra Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ı muhafaza eden zatlara
», $ «, ,, . o ,, s , • s s •••

ferman etti: J, ° #o *es ii I",ail "Ul l4l U Yani: "Nöbetdar-- - .,
lığa Lüzum yok, benim Rabbim beni hıfzediyor. ",,

Risalede yeri: Mektubat sh: 161
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l\le'bazler: Tırmızi 5/351 hadıs no 3406 I\Iustedrek-u I H.ikim 2'313
Imam-ı Zehebı sıhhatını ikrar etmıs, Delaıl-un Nubuvve - Beyh.ıki 2/184 hır
kaç rivayet sekiyle E--Şifa - Kadı Iyaz 1/364, Şerh-üs Şifa - Ahyy-ul Kari
L '709, Cem'-ul Fevaıd 2/201, El-1\letahb-ul Aliye 4/178

Zabıt şekli: Resul-1 Ekrem'ın hıfz ve ısmetı hakkında gelen hadis \ e rh·a
etler çoktur Buhari ve 11uslim'de başka tnrz bazı rıvayet şekıllerı me, cud
dur Amma şuradakı rıvayetin aynısı, Buhari ve Muslım'de degıl, fakat ısımlen
verılmış olan saır me'hazlerde aynendır ve sahıh hadıslerdendır

j: * ,ı.

ONALTlNCJ NlT1{TELl İŞARET

İRHASAT NEVILERIYLE ALAKADAR OLAN MU"CIZELER

Bu Onalhncı Nükte ile alakadar bir mukaddeme:

Kuttib-u Sabıka olan eski Peygamberlerin mukaddes kitaplarında, Peygam
berimize dair beşaretli ayetlerin; gerekse k:ihin ve cinnı hatiflcrın; \'e gerekse
de ehl-i kitap olan Yahudi ve Hristiyan alimlerinin; Peygamberimizin risaletinı
kabul ve itiraflan ve bir çoğunun İslamiyeti kabul edip hidayete ermeleri hadi
selen hakklnda pek çok haberler ve rivayetler mevcuddur. Zaten Kur'an-ı Ha
kim dahi bir çok ayetleriyle bu hususa kulli bir surette hükmeylemiştir. Biz
:;,imdi o bahse girmeyeceğiz. İrhasat nevine dahil olan mczkür haber ve rivayet
lerin herbir nevinin efradının çokluğu itibariyle, manevi tevatur derecesinde
dırlcr. Tarih ve siyer kitaplarını mütalaa edenler, bunun böyle olduğunu bile
biJirler. Ancak bu hadiselerden bazılarının ferdi olan vak'ala.rına dair rivayet
lerin bir kısmı hakkında, bazı muhaddislerce zaiftir denilmiş. Bu dı:ı muhı:ıddis
lerin, en kuvvetli mes'eleler hakkında varid olmuş hadislerde bile, hadis ılım
ıcabı icra etmiş oldukları gayet normal bir tnhkik kaziyesidir. Hem seneden
zaif de olsa, bu gibi mes'elc ve makamlarda geçerli olduğuna cumhur-u ınu
haddisinin ittifaklı göruşleri vardır.

Hazret-i Ustad Bediüzzaman, mu'cızat-ı Ahmediyeyi munhasırın beyan
eden bu risalede kaydetmiş olduğu haber ve hadiselerin ekserısı; benzerı bır
çok rivayet ve hadislerin içerisinden seçilmiş ve en sahih ve dogru haber olarak
kabul edilmiş bazı misaJJerdir Yani buradaki rivayet ve haberler, mezkür hu
suslara dair rivayet edilmiş haberlerden ancak az bnz1land1r.

Şimdi mezkur rivayet ve haberlerı kaydeden sahih ve makbul kitnplurdan
bazılarının isim, cild ve snhifo numarnlnrun bir liste şeklınde vermek
ıstiyuruz. Belki bazı meraklıların daha geniş nraştırmnlarınn bir koln~ ltk ulur.

1- Mezkur rivayet ve haberlerin bazıları Kütub-u Sitte'de dahi kayde
dilmiştir. Bunlardan bilhassa Sünen-i Tirmizi kitnbındn ...
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2- Sünen-i Daremi Mukaddeme sh: 3-16 ...
3- Müsned-i Ahmed kitabınm bir çok yerinde bulunmaktadır.
4- El-Musannef - San'ani 11/276
5- Mevarid-üz Zam'an Ala Zevaid-i İbn-i Hibban sh: 512-516
6- Müstedrek-ül Hakim 2/597-609
7- El-Mevahib-ül Ledünniye - Kastalani 1/101, 200
8- Mecma-uz Zevaid 8/214-252
9- El-Metalib-ül Aliye 4/3-32
10- Kenz-ül Ummal 12/353-413
11- El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 20/175-242
12- Cem'-ül Fevaid 2/52-75
Siyer ve tarih kitaplarından bazılarının isimleri ise şöyledir:
Tarih-i Taberi 2/277-393; El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/220-333; De

lail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/3-311; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/23-274; Eş
Şifa - Kadı İyaz 1/354-369; Uyün-ül Eser - İbn-ü Seyyid-in Nas 1/21-89; İnsan
ül Uyun - Siret-ü Halebiye 1/184; Siret-ü İbn-i Hişşam 1/156-251; Tabakat-ül
Kübra - İbn-i Sa'd 1/150-194; Hayat-üs Sahabe 1/376; Hüccetullah Ale-1
Alemin - Şeyh YusufNebhani sh: 24; El-Kamil Fit-Tarih - İbn-ül Esir 2/33-98;
Alam-1 Nübüvve - Ebu-1 Hasen El-Maverdi sh: 86-210; El-Müsamerat - Muh
yiddin-i Arabi kitabın tamamı.. ve hakeza isimleri verilen kitaplar gibi daha
birçok tefsirler ve siyer kitapları mevcuddur. Ayrıca sırf bu mevzuda yazılmış
müstakil eserler de vardır.

Bütün o mezkur kitapların bu husustaki rivayet ve haberlerini toplayarak
güzel bir şiirle dile getiren, Allame Ebu Muhammed Eş-Şakratisi'nin "El-La
miye" kasidesindeki beyti:

5 J> 3r+ 3,3Is.3l2Us-" 5i,a
2

Üstte isim, cild ve sahife numaraları verilen kitaplar, Ondokuzuncu Mek
tub'daki irhasatın bütün haber ve rivayetleri için dahi ayrıca me'haz olarak ve
rilecektir.

***
459/248- «Gayr-ı müslim olarak başta meşhur Rum Meliklerinden Hirakl

itiraf etmiş, demiş ki: Evet Isa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhissalatü Vesse
lam'dan haber veriyor.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 163
Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/455; Uyün-ül Eser - İbn-i Seyyid-in Nas 2/26,
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uzun şerh ve izahlar; Tirmizi 2/167; Eş-Şifa - Kadı Iyaz 1/364; Şerh-üş Şifa -
Aliyy-ul Kari 1/745; ve bir çok me'hazler için bak Miftah-u Künuz-is Sunne sh:
412

Zabıt şekli: Bazı rivayetlerde Hırakl ve Ibn-i Natur'un ikisi de aynı şeyi
söylediklerini kaydetmişlerdir. Bu rivayetlerin içinde en barizi; Ibn-i Abbas'ın
(R.A.) Ebu Süfyan İbn-i Harb'dan naklettiği uzun rivayettir. Şöyledir: "Ben
muslüman olmadan önce bir ara ticaret işleri için Şam'a gitmiştim. Orada
iken, Resulullah'ın elçisi Dıhye'nin Peygamber'in mektubunu, evvela Busra
valisine, o da onu Şam kralı Hırakl'e getirip verdiği sırada; Hırakl beni
çağırdı. .. " ve rivayetin sair kısımlar Hazret-i Ustad'ın kaydettiği tarzdadır.

* * *
460/249- Rum Meliki Mukavkis namında Mısır hakimi gayr-ı muslim

kaldığı halde ikrar etmiş ki: Euet kitaplarımızda onun evsafı vardır, ondan
bahsediyorlar.

Risalede yeri: Mektubat sh: 163

Me'hazler: El-Hasais-ül Kübra 2/139; Eş-Şifa 1/384; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/744-745; El-Bidaye Ven-Nihaye - Ibn-i Kesir 4/80, 81 ve 272; Delail-ün
Nübüvve - Beyhaki 3/362; EI-Megazi - Vakidi sh: 403-404; Es-Siret-üş Şamiye
4/463; Sıfat-üs Safve - Ebu-l Ferec İbn-i Cevzi 1/88; Hüccetullah Ale-1 Alemin -
Nebhani sh: 136; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/85

Zabıt şekli: Beyhaki ve Suyuti'nin tahric ve tashihleriyle, Hatıb bin Bel
taa'dan rivayet şöyledir: "Resul-i Ekrem (A.S.M.) beni İskenderiye kralı Mu
kavkıs'a gönderdi. Ben Peygamber'in mektubunu alıp ona götürdüm.
Mukavkıs beni kendi hususi evinde misafir etti. Onun yamnda bir müddet
kaldım. Sonra, kendi patriklerini topladığı bir günde beni de çağırdı ve bana
dedi ki: "Şimdi sana bir söz söyleyeceğim, beni anlamam istiyorum."

Dedim: "Nedir söyle!"
Dedi: "Seni gönderen o kimseden haber ver, o Peygamber midir?"

Dedim: "Evet, o Resulullah'tır."
Dedi: "Peki madem Peygamberdir, neden kendi kavmiyle başedemedi, ta

onu kendi beldesinden çıkarıp başka yere gönderdiler."

Ben de dedim: "Sen Isa'nın Peygamber olduğunu kabul edip iman ediyor
musun? Neden onun kavmi ona karşı isyan edip onu asmak istediler de; o, on
ların helaki için beddua etmedi, ta Cenab-ı Allah onu göklere çıkardı." Bunun
üzerine Mukavkıs dedi ki: "Sen büyük bir hakimin yanından gelen bir hakim-
sin .."



630 RISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

Diğer bir rivayette Mukavkıs, Peygamber'in mektubunu okuduktan ve elçı
sıru dinledikten sonra demiş k.ı. "Evet, o butlin insanlara ırsal edilmiş bır Pey
gamberdir. İsa bin Meryem de bunu böyle haber vermiş ve ona tabi' olmayı
emretmıştir "

***
461/250- «Ülema-i Yehud'un en meşhurlarından İbn-i Suriya ve İbn-i Ahtab

ve onun kardeşi Ka'b Bin Esed ue Zübeyr Bin Batıya gibi meşhur ulema ve reis
ler, gayr-ı müslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki: Evet kitaplanmızda onun
evsafı vardır, ondan bahsediyorlar.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 163

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/366; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/744-
745; El-Bidaye Ven-Nihaye 4/80-81 ve 272; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
3/361-362; El-Megazi - Vakitli sh: 403-404; Sıfat-üs Safve - Ebu-l Ferec İbn-ül
Cevzi 1/88; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1179 ve 2/492

Zabıt şekli: Mezkür yahudi alimlerinin herbirinin ayrı ayrı macera ve
hikayeleri olduğu için, tafsilatiyle o hikaye ve maceralarını buraya kaydetmeye
gerek görülmedi. Verilen me'hazlerin sahife numaralarına havale edildi.

***
462/251- «Hem Yehüdun meşhur ülemasından ve Nasara'nın meşhur

kıssislerinden, kütüb-ü sabıkada eusaf-ı Muhammediyeyi (A.S.M.J gördükten
sonra inadı terkedip imana gelenler, evsafını Tevrat ue lncil'de göstermişler ve
sair Yahudi ue Nasrani ülemasını onunla ilzam etmişler. Ezcümle, meşhur Ab
dullah İbn-i Selam ve Vehb İbn-i Münebbih ve Ebi Yasir ve Şamul ki bu zat,
Melik-i Yemen Tübba' zamanında idi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 163

Mehazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/367, 2/526 ve 6/240-249; Kenz
ül Ummal 11/401, 12/390-408; Eş-Şifa 1/364; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari
1/739-743; Tirmizi 2/206; Cem'-ill Fevaid 2/453; Mecma-uz Zevaid 8/240

Zabıt şekli: Bu bölümde de bir kaç zatın hayat ve mes'elelerı hır arada
yazıldığı için uzunca tafsilat vermenin imkanı olmamaktadır. Verdiğimiz
me'hazlerc havale ederek, yalnız Abdullah bin Selam'dan rivayet edilen bir tek
sözü buraya kaydediyoruz:

..134 325,433»13,G,as
]°.s • «

Meali: "Tevrat'ta Muhammed'in evsafı yazılıdır. İsa (A.S.) onun yanında
defnedilecektir." ***
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463/252- ..Sa'ye'nin ikı oglu olan Esıd ve Sa 'lcbe hı; lbn-ı Hcvban denilen bır
ôrif-ı bıll<ih bı 'setten CL ı-el Beni-Nadir Kabtlesıne nıısafir olnıuş.

+,2 L fi» ,i y,3b3 demış. Canı: Bır peygamberın zuhur etmesı pek
yakırıdır Şurası da onun hıcret )'endir) Orada L'efat etmiş. Sonra o kabıle
Resul-ı Ekrem Aleyhissalôlü Vrssclôm de lıarbettikleri zaman Estd ve Sa'lebe
meydana çıktılar, o kabileye bağırdılar: i\»l as "sI ve sil "s» .,

Yani. lbn-i Hcyban 'en haber verdıği zat budur, onunla harbetmeyınız'»

Risalede yeri: Mektubat sh: 164

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/80-81, 4/31; Şcrh-uş Şifa -
Aliyy-iıl Kari 1/744 ve 745; Huccctullah Alc-l Alemin - Nebhani sh· 137; Delail
iın Nübüvve - Ebu Nuaym 1/82

Zabıt şekli: Bu rivayet ve mcs'elede iki htidıse vardır. Bingi: İbn-i Hey
ban'ın Şam'dan gelip. Medine'deki yııhudilt'rdcn Beni-Nadir kabilesine misafir
olması. . .İkincisi. Sa'yenın iki oğlunun, Peygambere karşı isyan eden Beni
Nadir kabilesine İbn-i Hcyban'ın sözlerim hattrlatmnlundır. Bu her iki mes'e
lenin de rivayet şekilleri, verdığimiz me'hazlcrde tafsilatıyla bulunmaktadır

***

464/253- «Ülenıa-i Ychuddan lbn-i Büııyamirı ı•e Muhayrık ve Ka'b-ul Ahbar
gıbi çok ülenıa-i Yehud, eı•so{-L Nebcuiyeyi kitaplarında gördüklerinden unana
gelmişler, sair imana gclmcycııleri de ilzam etmişler...

Risalede yeri: l\Iektubat sh: 164

Me'hazler: Eş-Şifa 1/364; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/739; Sıfat-us Safve
- Ebu-1 Ferec lbn-i Ccvzi 1/87; Huccctullnh AJc-l Alemin - Nebhcmi sh 87, 88
ve 135; Dclüil-un Nubüvvc - Bt•yhnki 3/161-163; Delail-un Nübuvve Ebu
Nuaym 1/78-79

Zabıt şekli: Resul-ı Ekrem'in hayatında muslüman olmuş ulema-ı Yehud
dan Muhayrık'ın çok güzel olan hallerı anlatılmıştır. Ve keza Abdullah bin Su
riya'nm, Hz.Peygamber'in rısaletini itıraf etmesi hadısesi... Fnkat Huy ey bın
Ahtab ve Ebu Yasır ıse, evsaf-ı Nebevıye'yı kat'i btldıkl<.•n hnldt•. inndlanndun
iman etmemiş olmaları ve sare.

465/254- «Balısr gı'Ç<.'11 11H'flıur Bnhfra i Rahıb kı, Resul ı Ekrem Aleyhıssa
latu Vesselam Şam tarafına amucasıvla gıttığı vakit onıkı yaşında tdı Bahira t
Rahıb, onun hatırı ıcın Kureyşilorı davet etmiş Baktı kı, kafileye gölge eden hır
parça bulut, daha kafile yerinde golge ediyor "Demek aradığım adam orada
halmış!'' Soııra adam ~öııd<'rıııış, oııu cfo getirtmiş Ebu Talıb'e demiş Sen dön
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Mekke'ye git! Yahudiler /ıasüddurlar; bunun evsafı Tevrat'ta mezkurdur, hıya
net ederler.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 164

Me'bazler: Bahira-i Rahib'le ilgili me'hazlerin bir çoğu 349 no.lu bölümde
verildiği için, burada sadece nümt1ne için bir-ikisini veriyoruz: Delail-ün Nu
büvve - Beyhaki 2/24, 5/382; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/364; Hüccetullah Ale-I
Alemin - Nebhani sh: 158

Zabıt şekli: Bunun zabıt şekli de 349 no.lu bölümde güzelce verilmiş
olduğundan havale edilerek burada kısa kesildi.

* * *
466/255- «Nastur-ul Habeşe ve Habeş Reisi olan Necaşı, eusaf-ı Muhamme-

dıye'yi (A.S.M.) kitaplarında gördükleri için, beraber iman etmişler.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 164

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/364; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ü] Kari 1/744

Zabıt şekli: Hülasalı olarak aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.
Uzun tafsilatı kaydetmeyi lüzumlu görmedik.

***
467/256- «Dağatır isminde meşhur bir Nasrani alimi; evsafını görmüş. ıman

etmiş; Rumlar içinde ilan etmiş, şehid edilmiş.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 164

Me'hazler: (Bu bölümün me'hazleri 462 no.lu kısımda geçtiği için, ayrıca
bir şey yazılmadı.)

Zabıt şekli: Dıhyet-ul Kelbi, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) mektubunu Hırakl'e
vermek üzere Bahreyn'e götürdüğü zaman, Dağatır ismindeki zat müsluman
olmuş, Rumlar onu şehid etmişlerdir. İmam-ı Zehcbi onun ismini "Tecrid-u
Esma-is Sahabe" kitabında Tabif olarak kaydetmiştir.

***
468/257- «Nasrani ruesasından Haris lbn-i Ebi Şümer-il Gassani ve Şam'ın

büyük dini reisleri ve melıkleri, yani Sahib-i llya '" ve Hirakl ve İbn-i Natur ve
Carud gibi meşhur zatlar, kıtaplarında evsafını görmüşler ve iman etmişler
Yalnız Hirakl dünya saltanatı için imanını izhar etmemiş.», .

(*) "llya', Mekke ile Şam atasında, eskiden Busı dıye hılınen bu yere yakın olan bır belde udi
Qramın meliki lbn-ı Natur idı, ki Dıhyet-ul Kelbi Peygamber'ı mektubunu tlırakt'e vermek uzere
ona goturup veriş ıdı (A.B)
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Risalede yeri: Mektubat sh 16-1-

Me'hazler: Sahıh-i Buhari 1/7, Şerh-u~ Şıfa - Alıyy-ul Kari l,'744: Jlucrc
tulln.h Ale-1 Alemin - Nebhani sh 121 ıCfırud İbn-ul l'la'nm muhım hnbt~rkrı,;
ve keza Huc:cetullah sh. 150-151, El-Mcv:ıhıb-ul Ledunnıyc 6/ 198, Mu cem-ut
Taberani El-Kebir 3/2108, El-Kamil Fıd-Duafo' - İbn-ı Ady 3/1094 Delail-ün
Nubuvve - Ebu Nuuym 1/101-102

Zabıt şekli: Burada da bır kaç zatın hıkfıye ve hadiselerı beraberce kayde
dılmiş olmasından, hepsının ayrı ayrı tafsilatla hıkayelerini kaydetmek mum
ktin olmamaktadır. Sadece Carud bın El-L'Hi'nın bır-iki şur ve hallerını .> a
zacağız:

lmam-ı Beyhaki İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet etmiş ki ...Carud Ibn-ul Ula
Medine'ye gelerek müslümnn oldu ve Resul-ı Ekrem'e hitaben şöyle dcdı

3,8)I{15± la,J3say bu, 'apJU veay
Yani: "Seni Hak ile gönderen Allnh'a yemın olsun ki: Ben senın evsafını

lncil'de bulduğum gibi, İbn-ül Betul de, yani Hazret-i İsa (A.S )da senı mujde
lemiştir."

Carud İbn-ül Ula'nın şu gelecek manidar şiiri ise, onun kernal-ı im.ının.:ı
delalet eder:ac, stg1y8\ys Ut; .a•5s> ad1U bag

~
5iyk's> U>bat,+ay,g
ais3, auyl e:[s 38 {ssb,ok'ysr8u=sis yas"s35Lss,iy,

Bu şiirin mealini tam verseydik, uzun olncnktı. Manasının hulasası şudur
ki: ..Ben Allah'ın Hak olduğuna şehadet gctıriyorum. O benim için kalb sebatı
ihsan etti ki, onunla iman ve hnrcket knznndım. Ayrıca Resulullh'ın Peygam
bcrliğinc iman ettiğim bilinsın ki, ben I-Lrnif dinı olan falfnniyt'tı. )'lryuzunde
bulunduğum müddetçe yaşayacağım, ynşutucnğım .. ilh."

ı- * *
469/258- "Hem bunlnr gibı Selman-ul Farısi, o da evvel nasrani idı Resul-i

Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın evsafını gördükten sonra, onu arıvordu.u

Risalede yeri: Mcktubat sh: 164

Me'hazler: Feth-ül Bari Şerh-ı Buhari - tlm-i Hnccr 7/'277, DPlnil-tin Nu
büvve - Beyhnki 2/82-10; El-Bidnyc Ven-Nihnyt:• 2/310-316, Musned-ı Ahmed
5/437; Siret-i İbn-i Hişşam 1/233; Delail-un Nubuvve - Ebu Nu aym hadis LW.
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213; Tarih-ül İslam - Zehebi 2/51; Müstedrek-ül Hakim 3/604; Eş-Şifa 1/364;
Şerh-üş Şifa - Aliyy-i.ıl Kari 1/670; Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh:
144; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/258-264

Zabıt şekli: Hazrct-i Selman-ı Pak'in (R.A.) hayat hikayesi gayet meşhur
ve hatta tevatür derecesinde sahih olduğundan ve herkes onu duymuş ol
masından, başka birşcy yazmaya gerek duymadık.

***
470/259- «Temim namında mühim bir alim, hem meşhur Habeş Reisi

Necaşi, hem Habeş ııasarası., hem Necran papazları; bütün müttefikan haber
veriyorlar ki: Biz, evsaf-ı Nebeviyeyi kitaplarımızda gördük, onun için imana
geldik.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 164

Me'hazler: Eş-Şifa 1/364; Şerh-üş Şifa - Ahyy-ül Kari 1/744-746; Risale-i
Hamidiye - Hüseyin-i Cisri, Türkçe Tercemel/240; Hüccetullah Alc-1 Alemin -
Nebhani sh: 163

Zabıt şekli: Habeş Meliki Necaşi ve Habeş nasarasının bahsi ve me'hazleri,
462 no.lu bölümde geçmiştir. Amma Necran papazlarının kıssa ve hikayelerini
ise, kaydedilen me'haz kitaplara havale ederek, yalnız Temim-üd Dari'nin
müs)üman oluşu ve Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) "Bir adada bağlı bulunan mesih-i
deccal hakkında macerasını anlatan zat o olduğu yazılıdır. Onun o hadisi de.
Sahih-i Müslim 4/2262 sahifesindeki hadistir ki, Resul-i Ekrem (A.S.M.) Te
mim'den naklen o hadiseyi beyan buyurmuşlardır. Sair uzun kıssaları ve Pey
gamberimizle olan konuşmalarını uzunca kaydetmek mümkün olamadığından
kısa kestik.

***

KÜTÜB-Ü SABIKADAKİ AYETLERDEN NÜMÜNELİK BİRKAÇI

Kütüb-u sabıkada Hazret-i Resul-i Ekrem olun Hazret-i Muhammed
(A.S.M.) hakkında müjde veren ve işaret eden ayetlerden tesbit edilmiş olan
ları hayli çoktur. Bunların bazı mc'haz kitaplurı 140 no.lu kısımda fihriste ha
linde verilmiştir, oraya da müracaat edilebilir. Hazret-i Üstad Bediüzzaman,
hayli kesretli olan bu ayetlerin içerisinden nümüne için sadece otuz tane ayetı
seçmiştir. Bu seçilen ayetlerin bir çoğu da, asr-ı saadette, henüz çok tahrifata
maruz kalmamış olan Kütüb-ü Sabıka'dan tesbit edilmiş ayetlerdir. Resul-ı
Ekrem'in (A.S.M.) zuhurundan sonra, o kitaplnr nrtık durmadım tahrif üsti.ınt'
tahriflere maruz kalmışlardır Bu davanın şahidi ise, son asrımızda Hindlı
Şeyh Rahmetullah "İzhar-ül Hak" isimli eserinde bu mes'elede yaptığı tahkikat
ile gosterdiği deliller bunun ispatıdır. Lakin yine de ve buna rağmen, son



HAD~S HABER VE ESERLER BOLUMÜ ô35

asırda Huseyin-ı Cısri Rısale-i Hamidiye'sinde Peygamberimıze işaret eden yü
zondort ayetı tesbıt edebılmiştir

Bedıuzzaman Hazretlen numüne kabılınden kaydetmış olduğu gelecek otuz
kadar ayetlenn me'hazlerını. şımdı bu zamanda o Kutub-u Mukaddese'de
arayıp aynısıyla bulmak elbette kı mumkun değildır Çunki bu gun o kıtaplar
allak-bullak olmuş bir durumdadır Bununla beraber bu ayetlerden Cstad
Hazretlen bazılannı. eskiden Turkçeye tercüme edılmış olan [ncıl ve saır ki
taplardan, bab ve ayet numarasını vererek kaydetmış Evlıya Çelebfnın Seya
hatname kitabından da bir ayeti zikretmış. Bu durumda; bız sadece Hazret-i
l'.:stad tarafından. gerek Arabça olarak kaydedılmiş. gerekse Ttirkçeye terctime
edilmiş ayetlerin asıllarını hadis ve siyer kitaplarından me'hazl.erini ,·ermeye
çalışacağız. Bu ayetlerin tek-ti.ık bazı me'hazlerini Hüseyn-i Cısri'den de göste
receğiz.

Eski Kitap Ayetleri

471/260- «Zebur'da şoyle bir ayet tar: 5J3 , z n. :.SI,E
. . -

"Mukim-üs Sünne" ıse, ism-i Alımedidir.»

Risalede yeri: rı.Iektubat sh: 165

Me'hazler: Hüccetullah Ale-1 Alemin Fi-1Iu'cizat-ı Seyyid-il Mürselin -
Şeyh Yusuf Nebhani sh: 104 ve 1115

Zabıt şekli: İki tarzda mebazJerde zabtectilmiştir.

1-± 196I,3 2 nyeG'e33121
1 • •

2-sar1G;1* n,z (Is, e'-33IcVII
- • -

Mealleri:
ı- -Ey Allah'ım! Sünneti yaşayıp ya:;;atacak birisinı gönder. td ınsanlar

bilsınler ki; O. CAllah tarafından gonderilmiş, bır beşerdir "

2- .. Ey AlJah'ım! Bize l\1uhammed'i gönder ki: O, fetretten sonra si.ınneti
ikame edendir"

472/261- ,,Jncıl'in ayeti:' 'J

ud.suJi(su es,Us15)4,»6•391U
« -

(*) EI-Eb" Labırı, Sahıb ve Rabb manasında iken, maaleset Hristiyanlık teslis akidesı onu başka
mecraya çevırmış, hakikattan uzaklaştırmıştır (A B )

***
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Yani: "Beıı gidiyorum, ta size Faraklit gelsin!" Yani, Ahmed gelsin.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 165
Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/352; Türkçe Tcrceme Risalet-i Hamidiye

1/250; El-Mevahib-ül Ledünniye 6/201

zabıt sekti•4"J,$32 3S, 31 U5SU [SUC.. y1 21E1,SI
.,,. ,,. ., , .,,.,,.

Meali: Hazret-i Isa demiş: "Ben Allah'tan istiyorum ki, size son Barak1it'i
göndersin. Ta ki sizinle ebede kadar beraber ola."

***
473/262- «incil'in ikinci bir ayeti:

Risalede yeri: Mektubat sh: 165

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Karı 1/743; Hilccetul]ah Ale-1 Alemin -
Nebhani sh: 99; Türkçe Terceme Risale-i Hamidiye 1/255; 1ncil-i Yuhanna
Bab: 14; Osmanlıca İncil sh: 139

zabıt sekti: .SJ[. U01 6L, [GC.3 ili>u ""-s,ss '8yf
«

57J4,831 3.3312,6,6,$.633
e

Meali: Hazret-i İsa demiş: "Eğer beni seviyorsanız benim size edeceğim va
siyetimi muhafaza ediniz. Ben Rabb-i Tcalfi'dan istiyorum ki, size son Farak
Jifj versin. Ta ki O, sizinle ebede kadar sebat ve devam etsin."

***

474/263- «Tevratın 6yeti: G5,3• 3"S5, 'ti 36 31al]y JUJI{I
*

;:JJ, • t :!1 ' • -~I ' -- ~ - • ,, • • -t L, '-JI "-" ..--- .lı • 1 - _j o.lı •: - ~ -- • - u -u
Yani: llazret-i 1smail'in validesi olan Ilacer, euldd sahibesi olacak ve onun

evladından öyle birisi çıkacak ili, o uelediıı eli, umumun fevkinde olacak ve
umumun eli huşa' ve itaatle oııa açılacalv,

Risalede yeri: Mektubat sh: 165
Mc'hazlor: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/743; Hüccetullah Ale-l Alemin -

Nebhani sh: 105-106
Zabıt şekli: Son cümlesinden başka, diger kısmı aşağı yukarı llnzrcıt-i Üs

tad'ın kaydettiği gibidir. Son cümlesi de şöyledir:
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Yani. "O'nun eli umumun ustunde olacak ve butun eller ona huzu' ılc
uzatılmış olacak."

***

475/264- «Tevrat'ın ikinci bir ayetı 3» U,"ya»l_,"» u Ju;

JY sa6«J sky ases\uy
• [zs uu_,U,1>,U,9U,»

- - -
Risalede yeri: 1\Iektubnt sh: 165

Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/347, yakın lafızlarla aynı ayet: Şerh-us
Şifa -Aliyy-ül Kari 1/743; El-l\1evnhib-ül Ledünnıye - Kastalani 6/200; Hucce
tullah Ale-1 Alemin - Nebhani sh: 86

Zabıt şekli: İslam alimlerinin muhakkikleri; Hristiyanlann ıddıalan olan
ki; J\rlusa'dan sonra, müjdelenen Peygamber Hazret-i lsa'dır diye iddıalannı, bu
sarih ayet ile çürütmüşlerdir. Çünki, Beni-İsrairin kardeşı: Hristıy:.ınların
dava ettiği gibi, yine Beni-İsrail değil, belki Hazret-i İsmail (A.S.) evladından
gelecek olan bir Peygamber'i gösteriyor. Zira me'hazlerde
• • • 5e • $ •k,•

+ey>l s o V c5eL. lafzıyladır O ise, Hazret-i Ismail ile Hazret-ı
,. , ., ,

İshak, İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarıdır .. ve birbırinin öz kardeşıdırler
Ayette de görüldüğü gibi: ''Ben onlann kardeşlerinin neslinden bır Peygamber
gönderecegim." demektedir

***
J• o• _,t •• , .. , t

476/265- «Tevrat'ın üçüncü bir ayeti: ,* +s al sl,,l > il_' s d\

,3u 4uo', sU»3e uc Uyb yat,3iai
., .. ,, ,,_ ...
o>v Al eu JUh.

Risalede yeri: Mcktubal sh 166

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/746, Huccetullah Ale-l Alemın -
Ncbhanı sh: 107-118

Zabıt şekJi: Aslı uzun bir ô.ycltır. Ilnzrel-i Ustad, sadece bir kısmını almış
Aldığı kısım ayetin metniyle aynC'ndir.

Meali: Hazret-i Musa Cenab-ı Hlakk'a munacat ederek dedı kı "Ya Rabb!
Ben Tevrat'ta bir ümmetin ahv:.ılıni söyleyen bir yer görüyorum O uınnwt.
i.ımmetlcrin en hayırlı ummcti olup, insunları ma'rufa emir ve munkerden
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nehyedecekler ve AJlah'a hakkıyla iman edecekler. O ümmeti benim iımmetim
yap!" Cenab-ı Hak ona bildirmiş ki: "O ümmet Muhammed'in ümmetidir."

***
477/266- "Muhammed" ismi, eski kitaplarda "Himyata, Münhamenna ue

,lıfüşeffah"tır.
Risalede yeri: Mektubat sh: 166

Me'hazler: Hüccetullah AJe-1 Alemin - Nebhani sh: 112-113; El-Mevahib-iıl
Ledünniye - Kastalani 6/189

Zabıt şekli: Aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır. Bu isimler, eski
kitap]ann ayrı ayrı ayetlerinde bulunmaktadır.

***
478/267- «Zebur'un ayeti:

1,"31U1 6C GU,> (O3', 1>1[., U4"36 G -
•*

Risalede yeri: Mektubat sh: 166

Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 11353; Hayat-üs Sahabe 1118; El-Bidaye
Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/326; Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/739 ve 746; Hüc
cetullah AJe-1 Alemin - Nebhani sh: 122

s • , 3 , • • p3o ee • • • e • , ., ., .. ,

Zabıt şekli: l3»\. >oy +>l «»!yeuy° ui\. syl»
, - ,,. "t

Meali: "Ya Davud! Senden sonra bir Peygamber gelecek. O'nun ismi Ahmed
ve Muhammed ve Sadık olacak. Ben O'na ebediyyen hiç kızmayacağım."

***
479/268- uAbdullah lbn-i Amr lbn-il As ue meşhur ülema-i Yehud'darı en ev

vel İslam'a gelen Abdullah lbn-i Selam ve meşhur Ka'b-ül Ahbar denilen Beni
lsrail'in allamelerinden; o zamanda daha çok tahrifata uğramıyan Teurat'ta
aynen şu gelecek ayeti ilan ederek göstermişler. Ayetin bir parçası şudur ki·
Hazret-i Musa ile hitabdan sonra, gelecek peygambere hitaben şöyle diyor:

3350 C,3 (2, (-7., (ut-wU1O(SIGİTU
" r> •ES> 5,Bfa Y,la;U[s,EIJGI..s.2 85

«s $ « $ ee

'Uza5,5 'A"a4Sa' na- N433.5
ar "

.. .'1S121S AS34.G3MaLJI±, .al5
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Risalede yeri: Mektubat sh. 166

Me'hazler: Es-Siret-ul Halebiye 1/346, Sünen-i Daremi 1/14-15: Hayat-uı:,
Sahabe 1/17; El-Bıdaye Vcn-Nihaye - İbn-ı Kesır 2/326, Huccetullah Ale-1
Alemin - Nebhani sh: 105 ve 135; Eş-Şeria - Acurri sh: 444 ve 452

Zabıt şekli: Ufak tefek bazı lafızlar hariç, ayetin sair kısmı aynen Hazret-ı
Ustad'ın kaydettiği tarzdadır. Yalnız onun devamında:

ula GIs ,U. usI , U, C>1« gi, cumkesi varan

Meali: Hem Üstad'ın kaydettığı Arabça kısmının ve hem <le zabıt
şekJındeki devamının mealidır:

"Ey Peygamber-i Zişan! Biz muhakkak ki, senı hem şahid hem mujdeleyici,
hem de korkutucu olarak.. ve hem de ümmiler ccmaatına bir mesned olarak
gonderdik. Sen benim abdimsin. Ben seni mütevekkil ismiyle isımlendirdım.
Öyle bir mütevekkıl ki, ne çok katı kalbli, ne de sokaklarda kibırli kibirli yuru
yenlerdcn yaptım.. ve ne de o Peygamber kötüluğe karşı kötülukle mukabele
etmez. Belki daima afveder ve bağışlar. Cenab-ı Allah O'nun ruhunu almaz. t:i
ki cğri]iğe girmiş olan din ve m11leti doğrultuncaya kadar .. hem ta ki, "Laılahe
İllallah'' deyinceye kadar . Hem O Peygamber'le kör gozlerı açacak, sağır
kulakları ışitir hale getirecek ve gaflet ıçindc olmuş olan k:ılblerı dırilteccktır."

***
480/269- "Teurat'ın bır dyett daha·

3U3JzUA, Cet 181, a51,1,3», is3ad,"Uy,,a..
- . -

Risalede yeri: Mcktubat sh: 167

Me'hazler: Es-Siret-ut Halebiye 1/346-351, Sunen-ı Daremi 1/14-15, Şerh
uş Şıfa - AJiyy-ül Kari 1/739; IJuccetullah Alc-1 Alemin - Nebhani sh 116, De
laıl-ün Nubuvvc - Ebu Nuaym 1/72

Zabıt şekli: Sirct-ul Halebıyc'dcki rıvnyt>t

. ,4eu 4sL, 24 L,u,as.Sa,a'ley'.
fadesiyledir. Hem bu ayet, gelecek olan 482 numaradakı ayetin son bir parçası
tarzındadır.

Meüli: "Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın Resuludur Mekke'de doga
cak, muhaceret yerı Taybe, yahud Tubl' (Medııw) olacak. O'nun mLilku, yunı
hakimıyeti Şam bölgesını kaplayacak.. ve onun ünımetı hamıd edıcı kimseler
olacaklar . "'
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481/270. «7Tevrat'ı diğer bir ayeti daha: {JS,5JI '. +-» si= CS1,- - ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 167
Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/346; El-Mevahib-ül Ledünniye - Kasta

lanı 6/192
Zabıt şekli: Bu ayet geçmiş 479 numaralı bölümdeki ayetin içinde de

geçtiği gibi, onun me'haz ve meali de orada verilmiştir.
***

482/271- «Tevrat'ın diğer bir ayeti daha:bfi , ba;J ,us..JI4ie »
$ « e

Risalede yeri: Mektubat sh: 167
Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/739; Hüccetullah Ale-1 Alemin -

Nebhani sh: 105 ve 119

Zabıt şekli:e.8 5,GUU2 ifadesiyle gelmiş olan uzun bir
ayetten bir parçadır. 480 no.lu ayette meal ve me'haziyle beraber verilmiştir.

***
483/272- «İncil'de, İsa'dan sonra gelen ve lncil'in bir kaç ayetinde "Alem

Reisi" ünuaniyle müjde verdiği NebE'nin tarifine dair:

is İI, « (Jsta. u.6 » C. as 4, İşte şu ayet gösteriyor ki: Sahib-üs
e e $ e e

seyf ve cihada me'ınur bir peygamber gelecektir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 167
Me'hazler: Hüccetullah Ale-1 Alemin - Şeyh YusufNebhani sh: 99 ve 114

zabıt şelaıi: . .++by ak'sG.5, "S)J UuL U _Leh
.,,,, o J • S,ee

-V. 3° '•2s 48*3
3 « •

Meali: Ahirzarnanda gelecek o Peygamber'e öyle bir saltanat verilecektir ki,
bütün ümmetler üstünde hakim olacak ve o ümmetleri demirden değnekle
idare edecek. Yahud onunla beraber demirden değneği olacak.

***
484/273- «Tevrat'ın Beşinci Kitabının Otuzüçüncü Babında şu ayet uar:

"Hak Teala, Tur-i Sina'dan ikbal edip bize Sair'den tulu' etti ue Fdran
Dağlarında zahir oldu."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 167
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Me'hazlcr: Es-Sirct-ul Ilnll•bıyc' 1/348, IIuccctu1lah Ale-1 Alemin - Nrbhani
90, 102-106, El-Mevahıb-ul Lt>dunniyt' - Kastalani 6/198

Zabıt şekli: Bu ..\yetin manaca bır, fakat değışık lafızlarla bir kaç çeşıdı
zabtcdılmıştir. Aynı ayetın Arabça olan bır parç,ı:-.ı şoyledır

• .r-. . . . , 1 t 1 _ ~ll Jle pot!sel ayol u o+dl

l\leili: Hz. Üstad'ın verdiğı Turkçe metın, :iyl'tin ayn1 zamanda mcllıdır.
***

485/274- 0Teı·rat'ta F<iran Dağ/an'ndan zuhur eden peygamberm salıabı!lerı
lıakln11da şu ôyct l'ar: "Kudsilerın bayrakları beraberındedır ve onun sağın
dadır "»

Risalede yeri: !\lcktubat sh: 168

Me'hazler: Es-Siret-Lil Hnlebıye 1/348; Huccetullah Ale-1 .ı\Jemin - Nobhani
sh. 113

Zabıt şekli: Huccetullah kıtnbında şöyle bir ayet var:
• -,s • ; # • , , - ' J • _ 1 --~Y! iiJ .ıA-4 ı.L,j ı..,.:.3lyl 5let tul lµl JJ..i;

Meali: "Ey htikum sah1bi, kılıncını kuşan I Çünki st•nin dının , l' ~L'rıatın.
:-.l•nın kuvvPt ve c>lının, yahutta sngındakı munvınlerının lw~ l>l'tı> h• b,ıghdır."

i" .,ıc "'

486/275- «Eş'tva Pegamberın kıtabında, Kukıkıncı Bahında şu avet vardır
"Hak Subhanehu ahır zamanda, kendının ıstıfagerde ve berguztdesı kulunu
ba's edecek ve ona Rulı ul Emrn Ha:rct ı Crbrıl'r .H>llcı)tp. lJw ı lln/ıı:::.rnı ı>na

falım ettırecc•k Ve o drıhı, Ruh-uf Enıuı'rn talunı veçhıle nasa talım evluvecek t .
beyn-en nas hak ıle hukmedecektır O bır ıwrdur. Jwlkı :ulıımattcırı çıA·,ıra
caktır Rabbın bana kabl-el vuku' bıldırdtgt şevi, ben de sıze bıldırtvorum."

Risalede yeri: Ml'ktubat :-h Hi8

Me'hazler: Turkçe Ktab-ı Mukaddes Işıya bab 42 iyet 1-4, 7 ve 9 sh 704,
Osmanlıca Incıl sh 818-849

487/276- «Mfışaıl namıylc nırı.'-t'ıııma Mıhaıl f>t.·\.ı.:umhcrırı 1-.ntabıııın [),,,.
dıwnı. Babında şu avet ı ur ".-\lııı :cwıwıcla hır ıımmct ı r,ıı•r/ıumc lwım pfup.

orada Iakk'a ıbadıt etmek uzere mubarek dagı ıhtıvaı ederler Ve her
ıHwıd,·rı oı adcı hırc,o/..• halk lııpl,wııı. Ruhb t \ ulııd'ı• ıhadt'f cdrrfrr <na şuk
t tnıı·:frr ",,
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Risalede yeri: Mektubat sh: 168
Me'bazler: Türkçe Kitab-ı Mukaddes Mika Bab:4, Ayet:1-2 sh: 877; 0s

manlıca 1nci1 sh: 1089-1090
***

488/2'77- «Zebur'da Yetmişikinci Babında şu ayet var: "Bahirden bahıre
malik ve nehirlerden, Arz'ın makta' ve müntehasına kadar malik ola.. ve ken
disine Yemen t..ıe Cezayir Mülükü hediyeler götüreler.. ue padişahlar ona secde
ve inkıyad edeler.. ve her vakit ona salat ue her gün kendisine bereketle dua
oluna.. ve envarı Medine'den münevvir ola.. ue zikri ebed-ül abad devam ede..
onun ismi, şemsin vücudundan euuel meucuddur. Onun adı. güneş durdukça
münteşir ola... "»

Risalede yeri: Mektubat sh: 168
Me'hazler: Hüccetullab Ale-1 Alemin - Nebhani sh: 91-104; Türkçe terceme

edilmiş Risale-i Hamidiye 1/410; Türkçe Kitab-ı Mukaddes Mezmurlar bab:72
sh: 581-582

Zabıt şekli: Hazret-i Davud'un Zebur'undan alınan ayetin Arabçası
şöyledir:

'3 16 ,8,3 gaz3145 EG0y3OL94>5
e! 4+5,UF &SAJ0IS

; ,. .,. ., ,
Meali: Türkçe metninde aynen onun tercümesini Hazret-i Üstad kay

detmiştir.
k * j

489/278- «Türkçe Yuhanna İncili'nin Ondördüncü Bab ve otuzuncu <iyeli
şudur: "Artık sizirıle çok söyleşmem, zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende, onun
nesnesi asla yoktur!"»

Risalede yeri: Mektubat sh: 169
Me'hazler: Türkçe Terceme Risale-i Hamidiye 1/355
Zabıt şekli: "Ebu-I Alem" ve ..Reis-üs Selam" ibareleri ile aynı manada zik

redilmiştir.
***

490/279- «İncil-i Yuhanna, Onaltıncı Bab ve yedinci ayeti şudur: "Amma
ben, size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faidelidir. Zira ben gitmeyince,
tesellici size gelmez.".

Risalede yeri: Mektubat sh: 169
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Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/743; Hüccetullah Ale-l Alemin
Nebhani sh: 99

Zabıt şekli: Üstad'ın verdiği metnin aynı aynınadır. Arabçası şöyledir:
1sIU,3> '3517O6 [8U L548.1 59,810,81
i!I.. .1EG)Isu [J uzun ayetten bir parça.

Meali: "Şimdi ben size hak olarak söylüyorum ki; benim ayrılıp gitmem.
size hayırlıdır. Eğer ben sizden ayrılıp Rabbinize gitmezsem, Faraklit size
gelmiyecektir."

***
491/280- «lncil-i Yuhanna, Onaltıncı Bab, sekizinci ayeti: "O dahi geldikte;

dünyayı günaha dair, salaha dair ue hükme dair ilzam edecektir."

Risalede yeri: Mektubat sh: 169

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/743; Hüccetullah Ale-l Alemin
Nebhani sh: 99

zabıt şetli:zLsJI 5> \Es" \45,,»5,[DL'i 1G 63UG
~ ; ... ,. ,, ,. ,

e!+-(841131343'W0350G
Meali: Aşağı yukarı Hazret-i Üstad'ın Türkçe metnini verdiği ayetin aynı

manasındadır.

492/281- «İncil-i Yuhan na, Oııaltıııcı Bab, onbirinci ayet: "Zira bu alemin
reisinin gelmesinin hükmü gelmiştır."

Risalede yeri: Mektubat sh: 169
Me'bazler: Hüccetullah Ale-l Alcmin - Nebhani sh: 95, 96 ve 97'de: Haı.ret

i İsa'dan müjdelenmiş olan ve semavat ve arzın melekütunun geleceğinin ha
beri verilmiş ve o vaktin yaklaşmış olduğunu söyleyen ayetler vardır. Nebhani,
kitabında bu ayetin tefsirinde şöyle yazmış: "Semavat ,·c ru·zm mclektltundan
murad ise, maddi ve manevi bir saltanatın gelmesinin mujdcsidir." denilmiş.

***
493/282- «İncil-i Yuhanna, Onikinci Bab ve onüçüncu ayet: "Amma o Hak

ruhu geldiği zaman, sizi bilcümle hakikata irşad edecektir. Zira kendisinden
söylemiyor. Bilcümle işittiğini söyleyerek, gelecek nesnelerden size haber vere-
ceh."

Risalede yeri: Mektubat sh: 169
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Me'bazler: Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/743; Es-Siret-ili Halebiye 1/346

Zabıt şekli: 492 no.lu bölümde bir uzun ayetin devamının bir parçası ola
rak kaydedilmiş ve me'haz ve meali de verilmiştir.

:4: k *

494/283- «Kütüb-ü Enbiya'da, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın Mu
hammed, Ahmed, Muhtar manasında Süryani ve İbrani isimleri var. işte Haz
ret-i Şuayb'ın suhufunda ismi, Muhammed manasında "Müşeffah"tır.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 170

Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/353; HüccetuUah Ale-1 Aıemin - Nebhani
sh: 112; El-Mevahib-ül Ledünniye 6/189

Zabıt şekli: "EI-Müşeffah" veya "El-Müşeffak" olarak iki isim dahi aynı
manada geçmektedir.

***
495/284- «Tevrat'ta yine Muhammed manasında "Münhamenna", hem Ne

biyy-ül Haram manasında "Hımyata"»

Risalede yeri: Mektubat sh: 170

Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/346 ve 354; Hüccetullah Ale-l Alemin
Nebhani sh: 112-113

Zabıt şekli: "Münhamenna" aynen geçmektedir. Ancak ikinci isim olan
"Himyata" tarzında değil, belki "Hammetaya" yahut "Hameyyata" veyahud da
"Hubeyta" olarak geçmektedir.

***
496/285- «Zebur'da, El-Muhtar ismiyle müsemmadır.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 170

Me'hazler: EI-Mevahib-ül Ledünniye 6/189; Es-Siret-ül Halebiye 1/353;
Hüccetullah Ale-1 Alemin - Nebhani sh: 112; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/739

Zabıt şekli: İsimleri verilmiş me'hazlerde, bu ismin Zebur'da değil, belki
Tevrat'ta olduğu geçmektedir. Herhalde katiblerin bir sehvi olmuştur.

} sk sj

497/286- «Tevrat'ta "El-Hatem-ül Hatem"...»

Risalede yeri: Mektubat sh: 170
Me'hazler: Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 114
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Zabıt şekli: "Sahib-ül Halem" şeklinde de geçmektedır.
***

645

498/287- «Tevrat'ta ve Zebur'da "Mukim-us Sunne" ..»

Risalede yeri: Mektubat sh: 170
Me'haz: Hüccetullah Ale-1 Alemin - Nebhani sh: 115

Zabıt şekli: z I I, (i.. UJ UGI ["{UI iadesiylodir. Yani. "Ey AI-
lahım! Bize sünneti; yanı, dini ikame edecek bir Peygemberi gönder"

* * *
499/288- «Suhuf-u lbrahinı ve Teurat'ta "Mazmaz"dır.»

Risalede yeri: :Mektubat sh: 170
Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/353; Hiıccctullah Ale-l Alemin - Nebhani

sh: 108 ve 112
Zabıt şekli: Me'hazlerde bu isim bir kaç çeşit lafızlarla gelmektedir. Mesela

"Tabtab", "Yuzmüz" gibi. Tevrat'ta "Memmazbaz", ..Bimuzmaz" ve "Mazmaz" ve
"Muzmuz" ve yine "1\1izmiz" lafızlanyla da gelmektedir.

* * *
500/289- «Resul-ı Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam denıış:

13,9I,54SI5~,'..3 33j>U

Risalede yeri: Mektubat sh: 170
Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/353; Hüccctullah A1e-l Alemin - Nebhani

sh. 113; Hadarat-ul İslamıye Dergisi bır ve ikıncı sayılarında, "Semavi kitap
larda Hz. '.Muhammed'' unvanlı serı makaleler ve eserınde aynen gcçmektedır

Zabıt şekli: Rivayet Hazret-i Omer'den gelmektedır Demış
p • • • 9 • • % o e •. tiblylrl5 +>lil,lyeg!Usul3,sl,ar UJl

"tb lb "»iki» ,i Vh, "s)\us

Meali: Hazret-ı Ömer diyor Resul-i Ekrem bana sordu ..Ey OmC'r, ~en bılı
yo.r musun ben kimtm7" Ve devam cttı ..Fahr olmnsın, ben oyle bır kımseyım
kı, ismım Tevrat'ta Ahyed, lncil'dc Buraklıt, Zebur'da Hımcyyutn ve lbrahım'm
suhufunda Tabtab'dır ''

501/290- Incil'de. esma-t Nebewt'den "Sahıb-ul Kadibı Ve-l Herave»
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Risalede yeri: l\lektubat sh: 170

Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/346, 347; Şerh-üş Şifa - Alıyy-ul Karı
1/739; Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 114

Zabıt şekJi: Resul-i Ekrem'in o manadaki ünvanı birkaç çeşit lafızlarla
gelmıştir. Mesela "Sahib-üt Taç, Sahih-ün Na'leyn, Sahib-ül Herave, Sahıb-un
Medrea, Sahib-ul Kadib" gibi lafızlarla ...

***

502/291- «Yine İncil'de "Sahib-üt Ta"dır.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 170

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/739; Hüccetu11ah Ale-l Alemin sh:
113-114

Zabıt şekli: Aynen kaydedildiği tarzda geçmektedir.
***

503/292- «Hem İncil'de El-Baraklit veyahut El-Faraklit ki lncil tefsirlerinde,
"Hak ue batılı birbirinden tefrik eden hakperest" manası verilmiş ki, sonra gele
cek insanları hakka seukedecek zatın ismidir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 170

Me'hazler: Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 112

Zabıt şekli: El-Baraklit veya El-Faraklit: Ruh-ul Hak manasıyla hak ve
batılın arasını tefrik eden demektir. "Baraklites, Sarahlitas" isimleri de aynı
manada Süryanice gelmişlerdir.

***

504/293- «İncil'in bir yerinde, İsa Aleyhisselam demiş: "Ben gideceğim: t
dünyanın reisi gelsin."

Risalede yeri: Mektubat sh: 171

(Not: Bu ayetin me'hazleri, 472 numaralı kısımda geçmiştir. "Alemin reisi
geliyor" ifadesi için ise, Türkçe Risale-i Hamidiye 1/355'de "Alemin babası" ya
hud "Reis-üs Selam" ifadeleriyle de geçmektedir.)

***
505/294- «Evliya Çelebi'nin Seyahatname kitabındaki ayet:
syJS 4S ,el33il • .uy-c,l .pi, 'om-uj Us!

C. 'uy5l al sol,» uy3gr
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Risalede yeri: Mektubat sh: 171

l\le'bazler: Bizde Evlıya Çelebı'nin Seyahatname eserirun tamamı bulun
madığı ıçın hangı cild ve sahifesinde olduğunu tesbit edemedık...

***

Bl'SE'ITEN EVVEL ZAMAN-I FETRETTE, KAH1N VE AR.1F-l
BILi.AHLARIN RESUL-1 EKREM'İN GELECEĞtNl BiLDİREN İHBARIARI

506/295- ..Yemen padişahlarından Tübba' isminde bir melik, Resul-i Ekrem
Aleyhıssalatü Vesselam'ın eusafmı eskı kitablarda görmüş, iman etmiş. Şöyle
bır şurıni ilan etmiş:

3o44 ,,101315 tv
,P3G2 U5,t*Uy?JJ6'3U,1.

Risalede yeri: l\1ektubat sh: 172

Me'hazler: El-Bidayc Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/166; Eş-Şifa 1/363; Şerh
üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/740; Müstedrek-i.ıl Hakim 2/388; Hüccetullah Ale-1
Alemin sh: 138

Zabıt şekli: Me'hazlerde, melik Tubba, Peygamberimizin bi'setinden bin
sene evvel gelmiş olduğunu, onun Arif-i Billah olan veziri "Şamül" dahi ona
Medine Şehri, ahirzaman peygamberinin meskeni olacağını söylediğini ve o da
Medine'ye Ensarları, ta o zaman bu niyet ve gaye ile yerleştirdiğini.. ve
Tubba'nın mezkur şiiri Ensarilerin yanında ma'lum ve meşhur olduğunu,
hatta o şiir, Ebu Eyyub-i Ensari'nin yanında mahfuz bulunduğunu yazarlar.

Şiir son kısmı söyledir:,» ys •J.>e {ss 3 4 1EliU {set,
Meali: "Ben Hazret-i Ahmed'e şahıdlik yaparım ki; O, Pcygnmbcrdir.

Hcrşeyin Hfılikı olan bir Allah'ın Peygamberi ... Eger benım ömrum onun om
runc kadar uzanmış olsaydı, ben O'na vezir ve amcazade olurdum. Hem onun
onunde k.ılınçla onun a'dasına karşı mi.ıcahede eder ve onun kalbindckı bütun
sıkıntıları izale etmeye çalışırdım."

***
507/296- «Meşhur Kuss İbn-ı Saude ki, kavm-i Arabın en meşhur ve muhın

hatibı ve muvahhıd bır zat-ı ruşenzamırdır. lşte şu zat da, bı'set-ı Nebeviden
evvel rısalet-ı Ahmedıyeyi (A.S.M ) şu şurle ilan ediyor

3 ,(5, e U4D .i> l» » es'u, , 431u.3J3»

Risalede yeri: Mektubut sh 172
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Me'hazler: EJ-Feth-ül Kebir - Suyuti 2/133; Es-Siret-üJ Halebiye 1/320; El
Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/230; Eş-Şifa 1/363; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/740; Hüccetullah Ale-1 Alemin - Nebhani sh: 207-209; Mu'cem-üt Tabe
rani El-Kebir 12/1254 (Resul-i Ekrem tarafından Kuss bin Saide tarif edilmek
tedir); Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/101; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym
1/105

Zabıt şekli: Kuss bin Saide'den ResuJ-i Ekrem'in de hayır ile bahsettiğini
gösteren şu hadis-i şeriftir: "»El l ).GlI ""I o> le y {SI Us 4UI,

e

Taberani'den naklen: Yani: "Allah Kuss'a rahmet eylesin ki, babam İbrahim'in
oğlu İsmail'in dini üzerine idi."

Aslında Kuss bin Saide, Resul-i Ekrem'in sağlığında O'nu görmüş, ancak
Peygamberlik zamanına ulaşamadan vefat etmiştir. Peygamberlik gelmeden
önce, Kuss bin Saide, Sak-u Ukaz'da Peygamber'i görmüştür. Hatta İbn-i
Şahin gibi bazı zatlar, onu Sahabelerden saymaktadırlar. Şiirinin tamamı
şöyledir:

***
508/297- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın ecdadından olan Ka'b

lbn-i Lüeyy, nübüuuet-i Alımediyeyi (A.S.M.J ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş:

6,,3 G,> 6C1'333 1U(9I,U ad.»
««« e s

Risalede yeri: Mektubat sh: 173

Me'hazler: El-Bidaye Vcn-Nihaye İbn-Kesir 2/244; Eş-Şifa 1/364; Şerh-üş
Şifa -Aliyy-ül Karı 1/740; Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 119; Delail
ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/89-90

Zabıt şekli: Ka'b bin Lüeyy, Resul-i Ekrem'in yedinci ceddidir .. ve Resul-i
Ekrem'in bi'seti ondan beşyüz altmış sene sonra zuhur etmiştir. İmam-ı Ebu
Nuaym, sahabi-i meşhur Ebu Seleme'den tahric etmiş olduğu rivayette, Ka'b
bin Lüeyy'in hem şifahi hutbelerinde, hem de şiirlerinde, Beyt-ül Haram'dan
bir büyük Pcygamber'in çıkacağını ihbar ettiğini kaydetmiş. Şiirin tamamı
şöyledir:
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509/298- «Yemen padışahlarından Seyf İbn-ı Ziyezen, kutuib-u sabıkada Re
sul-i Ekrem Aleyhıssalatu Vesselam'ın evsafını gormuş; ımaıı etmış, muştak
olmuş tdi. Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam'ın ceddı Abdulmuttalıb: Ye
men 'e, kafile-L Kureyş ile gittiğı zaman, Seyf İbn-i Ziyezen onları çağırmış On
lara demiş ki:

TGSAJI U 3ÖÇ zuv Ut3ts 30 2is3 5, 3.> .4, 11
- - -

... Sonra gizli Abdulmuttalib'i çağırmış, "O çocuğun ceddi de sensın" dıye kera
melkô.rane, bı'setten evvel haber vermiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 173

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/9; Es-Siret-ül HaJebiye 1/187,
El-Bidaye Ven-Nibaye 2/328; Eş-Şifa 1/143; Şerh-üş Şifa -Aliyy-ül Kari 1/740;
l\1ustedrek-ül Hakim 2/388; Hüccetullah Ale-l Alemin sh: 143-145; Delail-i.ın
Nübüvve - Ebu Nuaym 1/95-.96 ve .J "_Ik.JI L Ul için, bak aynı eser

1/98

Zabıt şekli: Seyf bin Ziyezen, Peygamberimizin doğumundan iki yıl en·el:
Habeşlilerin Yemen'e tasallutlarını bertaraf edip, onları kovup muzaffer
olduğunda, onu tebrik için Arablardan ayrı ayrı temsilci grublaı- ona gitmişler,
zafer ve nusretini tebrik etmişlerdir. Bu arada Kureyşliler namına da temsılci
bir cemaat gitmiş. Bunların içinde Abdülmuttalib, Ümeyye bin Abd-i Şems.
Abdullah bin Ced'an, Huveylid bin Esad bin Abdüluzza ve Vehb bin Abd-i Me
naf bin Zühre ve Kureyş'ten bu zatlar gibi daha bazıları beraber Yemen'in
San'a şehrine gitmişler. Seyf bin Ziyczcn'in Gamcdan isimli sarayına gitmişler
ve uzun izahlar ... En sonunda Abdülmuttalib ile hususi şekilde goruşerek
mezkur sözleri söylemiştir. Butün rne'hazler bu hadıseyi kaydetmektedirler.

* -i: *

510/299- «Varaka lbn-i Neufel lflatice-i Kübra 'nrn ammhddelcrindeız)
bidayet-i vahiyde Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam telaş etmış. Hatıce-i
Kübra O hadiseyi, meşhur Varaka lbıı-i Nevfel'e hikaye etmiş. Varaka demiş:
"Onu bana gouder." Resul-ı Ekrem Aleyhissalfıtu Vesselam Varaka'nın yanına
gitmiş, mebde-i vahiydeki vazıyeti hıkaye etmiş. Varaka denıış:

+ bu,Ar"o1es3;•U
>

Yani: "Telaş etme, o halet vahıydır. Sana müjde! lntzzar edılen Nebı seıısm!

I. seninle nııJjde vermiş "%sa, •
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Risalede yeri: Mektubat sh: 173

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/3, 6/215; Cem'-ül Fevaid 2/60; Eş-Şifa 1/363.
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/743; Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh:
163-166; Eş-Şeria Acürri sh: 443; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/217; ve
daha geniş me'hazler için Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 522

Zabıt şekli: Varaka, hayatının son günlerinde gözleri a'ma olmuş, daha ev
vellerinde Hristiyan dinini tedkik edip kabul etmiş, okur-yazar bir insan imiş.
Peygamberimize vahyin başlangıcında onu teskin ve tebşir edici sözler söy
lemiş, aynı zamanda Peygamberliğine iman ettiğini bildirmiştir. Daha bu hu
susda onun uzun ve manidar bir şiiri de meşhurdur. Varaka'nın hikayesi
meşhur ve sahih olduğundan başka bir şey yazmaya gerek duyulmadı.

***
511/300- «Askelan-ul Hımyeri nam arif-i billah, bi'setten evvel Kureyşileri

gördüğü vakit, "içinizde dava-yı nübüvvet eden var mı?" "Yok" derlerdi. Sonra
bi'set vaktinde yine sormuş; "Evet" demişler, "Biri dava-yı nübüvvet ediyor."
Demiş: "İşte alem onu bekliyor."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 173

Me'hazler: Eş-Şifa 1/363; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/742; Hüccetullah
Ale-l Alemin - Nebhani sh: 140

Zabıt şekli: Sahih rivayetlerden birisi, bizzat Abdurrahman bin Avftandır
ki; demiş: Ben bi'setten evvel Yemen'e ticarete gittim. Askelan-ül Hımyeri'ye
misafir oldum. Kendisi çok yaşlı bir zat idi. Daha önceleri de Yemen'e
gittiğimde hep ona misafir olurdum. O da her defasında sorardı: "Sizin dini
nize muhalefet edip başka bir din izhar eden var mıdır?" Ben, "Yok!" derdim.
Sonra bi'set-i Nebi'de yine gitmiştim. Ona misafir oldum. Çok yaşlanmış, ku
lakları zor işitiyordu. Evlad ve torunları toplandılar. Benim kim olduğumu
kendisine söylediler. Hemen doğrulmak istedi, evladları yardım ettiler, oturdu.
Bana: "Kendini tanıt, ey Kureyşi kardeş!" dedi. Ben kendimi tanıttım. Yine
sordu. Ben "Evet, birisi var, yeni bir din izhar ediyor."dedim. O dedi: "Sana ti
caretten daha hayırlı bir müjde vereyim mi?" Dedim: "Evet, buyurun!" Dedi:
"Senin kavminden Cenab-ı Hak bir Peygamber gönderdi. Acele et, dön! Ve be
nim şu beytlerimi ona götür!" Beytleri:

cVa6U1136363)5 ±9U 583
c93;l4JI3 GAs U7 s 034

c46V '32uiu!"As 8U]
cu)y 81fu3I.5,Ay
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Abdurrahman bin Avf der kı: "Bu beytlc..•n aldım ve hemen Mekke'ye don
dum Mek.ke'de en evvel Ebu Bek.ir'le karşılaştım, haberi Ebu Bekir'e anlattım.
Ebu Bekir ı RA.) bana: '·Hemen Peygamber'e git!" dedi. Ben Hatıce'nın evıne
vardım. Resul-i Ekrem tA.S.1\1. ı benı gön.ince. tebessüm eyledi ve buyurdu kı:
-Ben şimdi karşımda temiz ve güzel bur yüz, bir sim::ı göruyorum, arkasında bır
hayrın, bir beşaretin bulunduğunu umuyorum. Soyle nedir?" Dedim: "Size bır
emanet var." "Bir mektub mu?" "Evet!" dedim ve muslümnn oldum ve hikayeyı
kendisine anlattım. Bunun üzerine dedı ki: "Evet, Hımyerli kardeş mu'mindır,
beni tasdik ediyor."

***
512/301- «Nasara ülema-yı benfımından lbn-ül Ula, bi'setten ve Peygambcrı

görmeden evı•el haber vermiş. Sonra gelmiş. Hazret-i Peygaınbcr Aleyhissalcitü
Vesselam'ı görmüş, demiş:

J'IVI8U5J,SI va> '»,Vay)U u5 ,il,»-
.,. ., .,.,,,. ,,. ., ., .'

Risalede yeri: Mektubat sh: 174

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/744; Hüccctullah Ale-l Alemin -
Nebhani sh: 121 ve 208

Zabıt şekli: Bu zatın İslamiyeti ile alakadar bazı me'hazler, 468 no.lu bo
lümde verilmiş. Orada sözlerinin meali de kaydedilmiştir. Ayrıca Cdrud İbn-ul
Ula'dan mühim bir şiir de kaydedilmiştir. Ası] ismi, Carud bin El-Ulu'dır. Ri
vayet, aşağı yukan Ostad'ın kaydettiği tarzdadır.

***
513/302- «Bahsı geçen Habeş padişahı Necaşi demiş:

L14 Jlsj e y aut ya»

Risalede yeri: Mektubnt sh. 174

Me'hazler: Cem'-ul Fevaid 2/66, Delaıl-ün Nubuvve - Beyhaki 2/285, Eş
Şifa _ Kadı 1yaz 11364; Huccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh· 115

zabıt şekli: {J>I3il UIS,,81 •• 3aI313, .s U uI'y .JL,
g 9 • - • • 5 s. • •«u Jel! .e3,Le

Meali: "Ben eğer şu saltanatta olmasaydım, O'no tabı' olup, hizml'lkürı olu-
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rum. Hem de öyle bir hizmetkar ki, O'nun ayakkabılarını taşır ve ellerine su
dökerdim."

***

KAH1NLERLE ALAKADAR MU'CİZELER
514/303- «Şıkk isminde meşhur bir kahindir ki; bir gözü, bir eli, bir ayağı

varmış. Adeta yarım insan... İşte o kahin, manevi tevatür derecesinde kat'i bir
surette tarihlere geçmiş ki; Risalet-i Ahmediye Aleyhissalatü Vesselam'ı haber
verip, mükerreren söylemiştir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 174
Me'hazler: Eş-Şifa 1/365; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/747; Delail-ün Nü

büvve - Ebu Nuaym 1/123 ve 125; Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani 168-
172 ve diğer bazı me'hazler için 140 no.lu kısma da bakılabilir.

Zabıt şekli: Yemen Meliki Rubey'a bin Nasr'ın gördüğü rü'yadan dehşet
alması üzerine, rü'yasını Şıkk ve Satih'a ayrı ayrı olarak tabir ettirmek üzere
onlara haber göndermiş. Evvela Satih gelmiş. Satih'ın asıl ismi, Rubey' bin
Rubey'a bin Mes'ud bin Mazen bin Ziib bin Ady bin Mazen bin Gassan'dır. Sa
tih'a rü'yasını anlatmış. O da tabir etmiş. Ve hülasa olarak: Ahirzaman Pey
gamberinin yakında zuhur edeceğini ona söylemiş. Sonra Şıkk'ı getirmişler. O
da aşağı yukarı rü'ya için aynı tabiri söylemiş ... ilb. Uzun sözler ve hikayeler ...

***
515/304- «Meşhur Şam kahini Satih'dir ki; kemiksiz, adeta azasız bir vücud,

yüzü göğsü içinde bir acübe-i hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Gaibden
verdiği doğru haberler, o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hattd Kisra (yani
Fars padişahı) gördüğü acib rü'yayı ve veladet-i Ahmediye (A.S.M.) zamanında
sarayın ondört şerefesinin düşmesinin sırrını Satih'den sormak için, Muyzan
denilen alim bir elçisini göndermiş. Salih demiş: "Ondört zat sizlerde hakimiyet
edecek, sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek.
Işte o sizin din ve devletinizi kaldıracak!" mealinde Kisra'ya haber göndermiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 174
Me'hazler: El-Bidaye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/355-269; Delail-ün Nü

büvve - Beyhaki 2/126-129; Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/365; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül
Kari 1/747 Hüccetullah Ale-1 Alemin sh: 168, 173 ve 175; El-Hasais-ül Kübra -

'Suyuti 1/128-130; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/125
Zabıt şekli: Beyhaki'nin ve Ebu Nuaym'in Delail-ün Nübüvve eserlerinde:

Kisra, kendi sarayının eyvanının inşikakından dehşet alıp, manasını sormak
isterken; Muyzan da, üstte bahsi geçmiş olan dehşetli rü'yayı gördüğünü
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Kisra'ya söylemiş .. Ve daha sonra bu l\1uyzan denilen Kısra'nın elçisi Şam'a,
Satih'a gelerek, her iki mes'eleyı tabir ettirmiş Hikayesi haylı uzundur Hu
lasa olarak Hazret-i Ustad onun özi.ınu almıştır

j: sf *

516/305- •Kahinlerden Sevad İbn-ı Karıb-id Deusi ve Hunafır ve Ef'asıve
Necran ve Cizl İbn-ı Cizl-il Kindi te lbn-i Halasat-ed Devsi ve Fatıma Bcııt-ı
Nu'man-ı Neccariye gibi meşhur kahinler, sıycr ı·e tarih kitablarında tafsilen
beyan ettikleri vecih üzere: ôhirzamarı peygamberinin geleceğini, o peygamber
de Muhammed Aleyhissalatu Vesselam olduğunu haber vermişler.»

Risalede yeri: l\Iektubat sh: 175

Me'hazler: Delail-im Nübüvve - Beyhaki 2/248; T\Iecma-uz Zevaid 8/248-
249 ve 251; EI-Bidaye Vcn-Nihaye - İbn-i Kesir 2/335; Eş-Şıfa - Kadı Iyaz
1/365; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/112; Feth-iıl Bari 8/179; Şerh-uş Şıfa
- Aliyy-ül Kari 1/747-748; Hüccetullah Ale-1 Alemin - Nebhani sh· 169-180,
181 ve 182; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/250-271

Zabıt şekli: Bu bölümde birkaç kahinin hayat hikayeleri ve hadiseleri be
raber zikredilmiş olmasından, bunların ayn ayn herbirisinin söz ve şiirlerini
yazmak çok uzun olacağından, sadece Sevad bin Karib-üd Devsi ve Hunafir'in
haberlerine ait söz ve şiirlerine kısaca temas edilecek.

Sahih-i Buhari'dcki hadis: "Hazret-i Ömer (R.A.) Sevnd bin Karib-i.ıd
Devsi'ye bir gün sordu: Kahinlik zamanında sana en garib gelen hadıse hangi
sidir ve nasıldır?" Sevad demiş ki: "Ben bir gün çarşıda iken, bana her zamnn
gelen cinni geldi. Telaşlı bir hali vardı, dedi:

.4-SU5idu ts,u,uıuy 4\, 4»b8~DK3[.. , ,,, , ....
diye uzun şiirini söyledi, gitti. Kısaca manası ise: "Cinler, iblısler hepsı yci~
içine girdiler ve kahinlikleri son bulmaktadır. .. "

Hazret-ı Ömer de tR.A.) Scvad'ı tasdik ederek dedi ki: "Ben de cahili dcvırdt•
bır puta kesilen bir kurbandan şöyle şöyle duydum .•• "

Ve hakeza, Hunafir ve s:ıirenin şiirleri hayli uzun ve değişiktır.
* * :f.

517/306- «Hazret-i Osman'ın akrabasından Sa'd İbn-i Bit t Kurevz
hahinlık vasıtasıyla, Resul-i Ekrem Aleylıssalatu Vesselam'ın nubuvvetını
gaibden haber almış. Bidayet-i İslamiyette Hazret-ı Osman-ı Zınnurevn'e demiş
hı: "Sen git iman et " Osman bidayette gelmiş, ıman etmiş İşte o Sa'd o vakıayı
böyle bir şıir tle söyluyor:
) J\ u4a 4 ,{US tyu\us uui 1»
- - -
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(Yani: Cenab-ı Allah, Osman'ı benim ona söylediğim bir sözümle hidayete
kavuşturdu ve elbette, ancak hakka ve hakikata hidayet veren Allah'tır.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 175

Me'hazler: EI-Hasais-ill Kübra 1/258; Meşahir-ün Nisa - (sadeleştirılmis
şekliyle) Muhammed Zihni 1/367

Zabıt şekli: Aşağı yukarı Hazret-i Üstad'ın kaydettiği şekilde olduğu ıçio
başka birşey yazmaya lüzum görmedik.

* :f: *

HATİFLERDEN GELEN SESLER

518/307- «Zeyyab İbn-ül Haris'e hatif-i cinni böyle bağırmış, onun ve
başkasının sebeb-i İslamı olmuş:

3G3J1053Ig.ULUG GUGS G(Us U
6.J 53 1su., ,yus3y , 3,, .

•

(Meali: Üç kere: "Ey Zeyyab, ey Zeyyab, ey Zeyyab! Acaiblerin acaibi bır
haberi işit ki; Muhammed kitab ile ba's olunmuş, Mekke'de İslam'a davet için
halkı çağırdığı halde, O'na icabet edenler yok gibidir.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 175

Me'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/335-337; El-Hasais-ül Kübra - Suyuti
1/358; Hüccetullah Ale-l Alemin sh: 181

Zabıt şekli: Şerh-üş Şifa'da aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibidir. El
Hasais'te ise, Hazret-i Osman'dan gelen rivayet şöyledir: "Bi'setten önce biz hır
kafile ile Şam tarafına gidiyorduk. Şam'ın hududunu girdiğimizde, orada
yaşayan kadın bir kahin bizi karşıladı ve dedi ki: "Benim cinni arkadaşım
geldi, şöyle dedi: "Ahmed çıktı. O'nun emrine karşı çıkılamaz!." Ben döndum.
Mekke'ye geldim; Resulullah'ın Hak din tebliğ ettiğini gördüm ve müslüman
oldum." Daha bu neviden Hazret-i Osman'dan gelen bir kaç rivayet vardır.

j:

519/308- «Yine bir hatif-i cinni, Samia [bn-i Karret-il Gatafani'ye boyle
bağırmış, bazılarını imana getirmiştir: sal JbU ,»> yds 3»JI.U »

(Yani: Hak geldi, Nur saçtı. .. Batıl ısc, mahvoldu, kökü kazıldı.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 175

Me'hazler: Şerh-üş Şifa - Aliyy-ul Kari 1/748, El-IIasais-ul Kubra 1/252-
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Zabıt şekli: Aynen Hazret-ı Ustad'ın kaydettıgi tarzda oldugu ıç·in başka
bırşey yazmadık.

SANEMLER VE ONLARA KESİLEN h.'1}RBANLARDAN DUYLTLAN SESLER

520/309- .. ~fazerı Kabtlc:,uırn sanemi bağırıp dcmış:

SU3@1U .U ULU],3 1»

ıYani: Şu gelen Mürsel Peygamber, O'na indirilmiş hak kitap ıle gclmıştir ı
RisaJede yeri: Mektubat sh: 175

Me'hazler: Delail-un Nübuvve - Beyhaki 2/255; Es-Sirct-ul Halebiye 1/325.
El-Bidayc Ven-Nihayc 2/337; Mccma-uz Zcvaid 8/247, Şcrh-uş Şıfa - Aliyy-ul
Kari 11747, El-Hasais-i.ıl Kübra 1/252-271; Delail-ün Nübuvve - Ebu :-,Juaym
11115; El-1stiab - lbn-ü Abdi-l Berr 3/446

Zabıt şekli: lmam-1 Beyhaki ve Suyuti'nin zabıtlarına gore; Ummandakı
Mazin-ut Tai, kendi kabilesine reis iken, putlara luzmet eder, ibadet cderdı
Kendisinin özel bir putu vardt. ismi ..Naciz" idi. Şerh-üş Şifa'da ise. ısmi
..Bacir" imiş. Mazin kendisi diyor: "Birgün puta bir kurban kesildi, ben sanem-
den şu sesi duydum:

73;1G{3 6» {8I 9U ['.5.USLUNU5SJU U. . .
45)U 6,5, {8+ 63VeUs «,b

Meali: Hulasası şudur: "Ey Mazin! Anln, bak cahil kalma! Şu gelen Pey
gambcr llak ile gelmiştir. Ona iman et ki, dogrulasm ..."

***
521/310- «Abbas /bn-ı Mirdas'ın sebeb-i İslamiyetı olan meşhur vakıa şudur

kı. Dumar namında bır saııemi varmış; o sanem, bir gun boyle bir ses verntş.

+U,93 341si '3[ 36,{u.> us»
-

(Yani Peygamber Hakk'ın beyanıyla gelmeden önce, Dumur'a ihadt'f
cıdı/ryordu, amırıu ~imdi artıh oııa ıbadet edLlmez.J Yam: "Muhammed gelmeden
c•tıı.ıcıl baııa ihudel ı•clıliyordu, şııııdı Mıılıaınnıcc/'m b<'yaııı f!c/mış: dalw 0

dalalet olamaz."»
Risalede yeri: Mcktubat ::.h: 176

Me'hazler: Kenz-ul Ummal 12/472; Mecma-uz Zevaid 8/246, Es-Siret-ul
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Halebiye 1/325; El-Bidaye Ven-Nihayc - lbn-i Kesir 2/341-342, iki rivayet
tarzıyla; EI-Hasais-ül Ktibra 1/267; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/118

Zabıt şekli: Abbas bin Mirdas kendisi anlatıyor: Babam vefat ederken
"Dumar" ismindeki sanemi bana vasiyet etti ki, ona iyi bakayım ve kıymetini
bileyim. Babamın vefatından sonra, ben onu bir odanın içine aldım. Hergun
ona gider, bakımını, temizliğini yapar, ibadet ederdim. Böy]ece hayatım sürüp
gıderken, Peygamber (A.S.1\1.) zuhur etti. Birgün o putun içinden bir ses geldi.
Şöyle diyordu:

3'16U,-us Gfs,U3CU3
EsU9IUJ\OI5 .$1 '0,36,,6> ,3,

SE e e * e

el"S,5y R>G3431,118,3eg
,,,, ... , ,

Meali: Az üstte bir satınnın meali verildiğinden ona iktifa edildi.
***

522/311- «Hazret-i Ömer, İslamiyetten evvel saneme kesilen bir kurbandan
böyle isimin IS1S1 21S Uz&3 US5,&zi 21g.ADI U,

(Ey kurban kesenler! Mühim bir iş var, bir insan fasih bir dil ile "Lailahe
İllallah" söylüyor!)

Risalede yeri: Mektubat sh: 176

Me'hazler: Sahih-i Buhari 5/61; Feth-ül Barı Şerh-i Buhari 7/177: Kenz-Lil
Ummal 12/363; El-Hasais-ül Kübra 1/252; Es-Siret-ül Halcbiye 1/327; EI-Bı
daye Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/332-333, iki rivayet tarikiyle; Şerh-üş Şifa -
AJiyy-ül Kari 1/749; Hüccetullah Alc-1 Alemin - Nebhani sh: 198

Zabıt şekli: Me'hazlerdeki zabıtlarda, Hazret-i Ömer'in (R.AJ saneınden
duyduğu ses, bir kaç tarzda gelmiştir. Bazı rivayetlerde:

« a p , a • ov , p • •·i·ceJdci»er Vdır. Diğer bazılarında da:
e • e A « *e , , eic-i p'kcertt Vdr. ve hakeza birkaç

tarz ve surette gelmiştir.

ESKİ TAŞLARDA VE KABİR TAŞLARINDA GÖRÜLMÜŞ BAZI ACİB
YAZILAR

523/312- «Bazı taşlar üstünde ve habirlcrde ue kabirlerin mezar taş.laruıdcı
4 , o • •$ ,

halt I kadım ile uy\ ra ±nu gibi ibareler bulunmuş; onunla bir kısım in-
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5a1ı.lar ıınana ,gclnuşler L

.Ar.nbç.a~ınm nıt!i&lı .. .Muharnnu-<l. Mu5lıh \'e Emın'dır ",

Risale-de yeri: Mektubat sh 176

::\le'hazler: Tırmızi kıtab 46, hah 2. Musned-ı Ahmed 4/21: T takat-ı Ibn-ı
S!ı'd -t.n:i. EI-FPtm:ı-l H .ıdı-.,·:r H .semi sh 9f>, E---~.rN-tJI H ılebl'.•t~ 1/354
bırçok rı\·nyet yollarıyin E----~ıfı K ıdı İyuz 1/467, Şerh-u, ~.frt - .\ı. y-ul
Kari 1/749, El-Iusats-ul Kubra 1/90

Zabıt şekli: Bu m< ._·c-ll~Yl' d,ur nw'haz kıtaplardcı uzun uzun mı ..... ılJer \'P

h:ıdı-.t )eri<' n.ıkılh r yapılmıştır T._,..,_J ırda. ağ u;larda \'l. h Ht:1"1 ot.l.ır:n \'L'

ngaçl;ırın ).:tpnkl.ırıncla P<.·}i,!Hmhl r ın Rı:,,:ılctını bıldın•n \'1zıl tr.ı du.r hır C'uk

hadıscler kaydedılmıştır Uzun kıssalar ve rivayetler oldugu ıçın burada bırşıy
Vazmav ,ı luzum (.!orulmu·lı

524/313- Rı -.ul-ı EJ. rt nı Alt, hıssalatu Vesselam'dan et el, zamanıne peh
vrıhın. yulmz )'l'Jı Jlıılıon,rrıt•d ı,mı var başka voktur O ,rdı adam,rı lı:çb.r --
1,ltlı• .. .\.fııc.lth l Emııı" lcıhırınc lıwıJ.·ot/nrı _w,ktıır ,

Risale-de yeri: :\h•ktuhat :--h 176

Me'hazler: E::--Sın·t-ul H.ık•bı,·C> l 131. 132. 133 \ c- 1::J4

Zabıt şc-kli: E....-Sırt t-ul I-folL•bıyt• muC'llıfı Kutb-ul Halr-hı bu nH lede uzun
\'(• g< n...., tahlıllt•r) apmı-..tır Bazı rivayetlerde uc. bazılarında dort duzer bazı
rı\'.t}< t.l(•rdc· H•dı ,t•\,l ~lktı .ıdamın pp,·g-ambc-rımızdcn t•,·,cıl sımlerı Mu

lı rnımc.·d ,,ldukl.1rını k:\\'d< tmı:::- Sl>nund.:l d ..1 b:ı11 z.itl,1rın bu nH ~ t h, ı ı!'\1-

7< le<· ıf.Hlt· Nh n hır ;-ıırını Ot' kaydt tmı;- .\ral,ç:ı. ~nr ~o\ ll•dır

• . ! . • ' 1 , ' •

el.»s·l,» su <uyu_et Wy!
.

.. , ~ • • • # • • •

c' IS»_,ii. ° s+»l. -U)r.n\.. ~ ... -

VFLADEIİ HI NGAMINDA GORUI MU Ş OLAN HARIK NAR

525/314- • V,.,,lc'iclı-t ı .\, lı,•ııi R''\',~,,ıı,fr lı,·m mıııı•.,ı lıı m u11•11 .ı,ı•.rıı yt1,•ı.11ufo
l,uıııı,aıı (hın:ıtl /bu ıl .h"ııı cııu,,,,-.ı ite ili .-\hdııırcılırırnn IIW0I .-\, .. iN (lflll(\,llll!l

••iHıluJ.!,11 ,ı.ıı.ı hırı ıırıl.ır in. 1'\11 de dnaşler 'Veaıdetı anda bız qvlv bir
2%
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nur gördük ki; o nur, maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı."»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 177

Me'hazler: Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 25/355-357; Delail-ün Nübüvve -
Ebu Nuaym 1/135-136; Eş-Şeria - Acürri sh: 43; Kenz-ül Umma! 12/392; Eş
Şifa 1/366; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/750; Sıfat-üs Safve - Ebu-l Ferec İbn
ül Cevzi 1/52; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/80-92; EI-Hasais-ül Kübra 1/114-
119-131; Muhtasar Siret-ür Resul Abdullah EI-Necdi sh: 13; Er-Rahik-ul Mah
tum - Safiyy-ür Rahman 1/62; Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1/63; Şerh-üs Sünne - Be
gavi 13/208-209; Cem'-ül Fevaid 1/54-57; El-Feth-ül Kebir 1/57, 455 ve 2/123'dea. "as GU.u) ",3 G gh> da, o "4b1 hadisi, yani "An-
nem beni doğurduğu anda görmüştür ki; kendisinden bir nur çıkıp dünyaya
yayılmış, o nur kendisine "Busra" kasırlarını aydınlatmıştır."

Keza Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1/102; Müsned-i Ahmed 4/127 ve 128; Müstedrek
ül Hakim 2/600, İmarn-ı Zehebi sıhhatını ikrar etmiş; Uyün-ul Eser 1/27

Zabıt şekli: Hem Şifa-i Şerif, hem de onun şerhinde, aynen Hazret-i Üs
tad'ın hülasasını kaydettiği tarzda izahıyla kaydedilmiştir.

* * *
526/315- «O gece Ka'be'deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 177

Me'hazler: 142 no.lu kısımda da bazı me'hazler verilmiş olduğu haJdc, bu
rada yine birkaç me'haz kaydediyoruz:

El-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/119-131, 2/272; Delail-ün Nübüvve -
Beyhaki 1/19; Hüccetullah Ale-l Alemin - Ncbhani sh: 197; İs'af-ür Ragıbin,
N ur-ul Ebsar kenarı sh: 24

Zabıt şekli: Me'hazlerde; Ka'be'deki sanemlerin çoğu öyle olduğu gibi, sair
yerlerdeki sanemlcrin de yüz üstü düşmeleri hadiseleri çok olmuş. Ka'be'deki
sanemJerin yüz üstü düşme hadisesinin en kuvvetJi tariki, Esma Binti Ebi Be
kir'den rivayeten gelen ve Varaka bin Nevfel ve Zeyd bin Amr'dan nakledilen
rivayettir ki; Bi'setten önce Habeş Meliki Necaşi'nin yanına gittiklerinde, Zcyd
bin Amr hadiseyi Nccaşi'yc anlatmıştır.

:}~ :}: s{~

527/316- «Meşhur Kisra'nın eyvanı (yani saray-ı meşhuresi) o gece sallanıp
inşikak etmesi ve ondört şerefesinin düşnıesidir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 177
Me'hazlcr: 143 no.lu kısımda da bazı me'hazler verilmiş olduğu halde, bu-
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rada yine bır-iki me'haz kavdedıvoruz
bh•j

Delail-un Nubuvve - Beyhaki 1/126, El-Hasaıs-ul Kübra 1/128, 2272, Şerh
ü~ Ş1fa - AJıyy-Lil Kari 1/750; Hüccetullah AJc-l Alemin - Nebhanı sh 174 De
lail-un Nubuvve - Ebu Nuaym 1/139

Zabıt şekli: Delail-i Ebu Nuaym, El-Hasais ve Şıfa gıbı muhim me'hazler,
aynen Hazrct-i Ustad'ın yazdığı tarzda hadıseyi kaydetmişlerdır Yalnız
"Kisra, o garib hadiseyi kimseye söylememeye çalışmışsa da yapamamış, sa
bahleyin vezırlerini çağırarak onlara anlatmıştır." olan fazla'lık ve riv::ıyetteki
sair uzun kısımlar hariç kalmak şartıyla aynendır.

***
528/317- «Sava'nın takdıs edilen küçük denizinin o gecede yere batması. .. >•

Risalede yeri: 1'1ektubat sh: 177

Me'hazler. Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/366; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/751;
Hüccetullah Alc-l Alemin - Nebhani sh: 174; El-Hasais-ül Kübra - Suyut.i
1/128: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 1/127; Delail-ün Nübüvve - Ebu Nuaym
1/139, 140

Zabıt şekJi: Şifa-i Şerifte "Save" yerine her ne kadar Taberiye Gölu" diye
yazılmışsa da; şarihler, meşhur olanı Fars memleketinde bulunan "Save
Gölü"dür demişlerdir.

* * *
529/318- .,/stahr-Abad'da bin senedir daima iş'al edilen, yanan ı·e söıwıcycn.

Mecusilerin mabud ittihaz ettik/en ateşin, veladet gecesinde sönmesi ... ,

Risalede yeri: l\1ektubat sh· 177
Me'bazler: Uyun-ül Eser 1/28; Eş-Şifa 1/367; EI-H:ısnis-i.Jl Kubru 1/128

t aynı zamanda, o gece sanemlerin yuz ustu düşmeleri hadisesi l; Dd:lil-un Nu
buvve - Beyhaki El-1\lcdhal sh. 18 ve l/126'da bu ateşin bin seneden berı son
mcden yandığı halde o gecede sönmesi; Şerh-üş Şifa - Alıyy-ul Kari 1/751:
Huccetullah Ale-l Alemin - Nebh:ıni sh: 174; Delail-un Nubuivve - Ebu Nu:ıym
1/139-140

Zabıt şekli: Dclail-un Nübüvve gibi bazı me'hazler, Kisra kendi Eyvanının
inşikak hadisesini, sabahleyin vezirlerini toplayarak onlara anlatmada iken,
Save Gölü'nün yere battığı ve Istahr-Abad'daki ateşin sonduğu haberı de
gclmıştir. Molla Aliyy-ül Kari der kı. "Sanki yere batan Save Gölu'nün suyu,
Mecusilerin o ateşi üstüne dökülmi.Jş gibi aynı gecede o nlcş sönmüştlir ••

sd: s* si

530/319- «Vak'a-i Ful'dır ki; Ka'be'yı tahrib etmek ıçın, Ebrehe namında
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Habeş Meliki gelip, Fil-i Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelınış
Mekke'ye yakın olduğu vakit fi.[ yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler Eba
bil kuşları onları mağlub etmiş uc perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-ı acibe,
tarih kitablarında tafsilen meşhurdur. lşte şu hadise, Resul-i Ekrem Aleyhıssa
latü Vesselam'ın delail-i nübüvvetindendir. Çünki veladete pek yakın bir za
manda, kıblesi ve meulidi ue sevgili vatanı olan Ka'be-i Mükerreme, gaybi te
harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 177

Me'hazler: (Not: Fil hadisesi, Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibi, Kur'an'da
sarihtir. Hem aynı sene içinde Resul-i Ekrem (A.S.M.) dünyaya gelmiş ... Siır~-1
Elemtere'de hadise, anahatlarıyla beyan edilmiştir. Fil hadisesi, Resul-i Ek
rem'in dünyaya geldiği sene içinde vuku' bulmasıyla; Kur'an o vak'a,;,. Hz
Peygamber'in mucizelerinden sayar gibi, Jll U.U , Jes is ", '

, ,

uslübuyla ifade-i beyan etmiştir. Umum tefsirler ve siyer kitapları hadisenın
uzun tafsilatını kaydetmişler. Onun için bu hadise hakkında me'haz vermeye
gerek yok gibidir. Yalnız şu kadar var ki; Ebrehe, Habeş Meliki dt"'ğiL belkı
Melik'in başkumandanıdır. Yaptığı bu işi, Habeş Meliki olan Necaşi'den
habersiz yapmış olduğu hakkında rivayetler vardır. Bak: Tefsir-i İbn-i Kı.-.~sır
4/480; Tefsir-i Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 6/394)

***

RESUL-1 EKREM'1N KÜÇÜKLÜĞÜNDE GÖRÜLMÜŞ HARIKA HAL
VE MU'ClZEVİ İŞLER

531/320- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam küçüklüğünde Halıme-ı
Sa 'diye'nin yanında iken, Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetlerıy!e
güneşten rahatsız olmamak için, çok defa üstünde bir bulut parçasının ona
gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş

Risalede yeri: Mektubat sh: 177

Me'hazler: 412 no.lu kısımda da bunun bazı me'hazleri verilmış olmakl
beraber burada nümCınelik bir-iki me'hnz daha verelim.ı

Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/368; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/753

Zabıt şekli: Aşağı yukarı Hazret-i Üstad'ın kaydettiği ile aynendir Hem
Ha)ime-i Sa'diyo vo zevcinin ve oğullarının Resul-i Ekrem'den (A.S.M. ) gorduk
leri Şakk-ı Sadır (göğsünün yarılıp yıkanması ve saire) gibi daha birçok rıt
yetlcr de nakletmişlerdir. Bunlar, 412 no.lu bölümdeki me'hazlerde ve buradı
isimlerini kaydettiğimiz iki-uç me'hazde de görülebilir.

***
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532/321- ,,Şam tarafına omlu vaşında ıkeıı gittıgL ııalnt. Bahira ı Rahıb'ııı
şehadetiyle, hır parça bulut. Resul-ı Ekrrm Alcyhıssaliıtiı l/csselô.nı'ın ba~ına
gblgc ettiğını görmüş P<' gôsternıış.»

Risalede yeri: l\ılcktubat sh: 177

Me'hazler: Tirmizi kitap.4, bab:3; Tabakat-ı lbn-i Sa'd l.K.-83, 101; Şcrh
tiş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/753; Sıfat-us Safve - Ebu-1 Ferec İbn-ul Cevzi 1/67;
Es-Sin•t-ul Halebiyc 1/193-195; Delail-un Ni.ıbuvvc - Ebu Nuaym 1/168-172,
Er-Rahik-ul Mahtum Safıy-ür Rahman sh: 68; Sirct-ü İbn-i Hişşam 1/180-181
ve aynca da bu kitabın "Hadisler CedvE-li"nin 349 nolu kısmındaki mc'hazler

Zabıt şekli: Bahira-i Rahib'in Resul-i Ekrem'le (A.S.M.) macerası hayli
uzun ve rivayet yolları da çoktur. Hnzret-i Üstad bunların hulasasını kay
detmiş. Me'hazlcrdekilerle aynen muvafakattadır.

***
533/322- uYine bi'setteıı evvel Rcsul-i Ekrem Ale_yhissalô.til Vesselam, bir

defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismrndeki hizmetkarıyla ticarettl'n gc/dığl za
man, Hatice-i Kübra, Resul-i Ekrenı Alc:yhissalatü Vesselam 'ırz başrnda ikı
meleğin bulut tarzında gölge ettiklerıni l{Örnıiış. Kendi hizmetkarı olan Aley
sere'ye demiş. Meyscre dahi Haticl'-İ Kiibra:va dl'nıış: "Bütün scfenmı:dc ben
oyle göruyordum."»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 177

Me'hazlcr: Dclöil-Lin Nubüvve - Beyhaki 2/65; Eş-Şifa 1/368; $l'rh-uş Şıfa
- Alıyy-Lil Karı 1/7fi3; Sıfat-us Safvc - Ebu-1 Ferec lbn-ül Ccvzi 1/72, Es-Siret-
til Ifalcbıyc- 1/226

Zabıt şekli: Şt•rh-u:;; Şıfu'd:1, aynen Hazret-i Ustad'ın kaydettiğı tarzdadır
Yalnız Hazrd-ı Halıc(•'nın gorduıtü l{ôlgP gibı bulutu, onun yanındkı carıyele
rının de müşahede ettiklerını kaydetmıştr.

:ı: .j *

534/323- «Nakl ı sahıh ile sabıttır kı Resul ı Ekrem Aleyhtssalatu Vesselam,
bi'setten euuel bir agactn altında olıııdu, o yer kuru tdı, hınfrıı ,Yt!Ştlfrrıdt.
Agacın dalları, onun başı uzerıne eglıp kıvrılarak golge yapmıştır.»

Risalede yeri: Mektubat sh 178

Me'hazler: Eş-Şıfa Kadı Iyaz 1/368, Şerh-uş Şıfa Ahyy-ul K:ırı 1/7!):L ıkı
rıv,ıyt>t t:ırıkıylı•; Eı,; Sın•t ul ll,ılt-bıyı• 1/19!), Tırınızı kıt.ıp.4f), hah 97. kuı u hır
agaea nsasıylı dokunmasıyla, aynı anda agacın yeşillendıginı ..

Zabıt şekli: Tırnrzı'nı me'hazler ıçınde kaydedilmış rıvayet şeklinden
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başka saır me'hazler aynen U'±tadın yazdığı gibi kaydetmışlerdır.
zij: is si:

535/324- Resu.'-ı Ekrem Alevhıssalatu Vesselam ufak iken. Ebu Talib'ın
e.ın.de kalıyordu. Ebu Talıb, çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerler .... t...
J::aruılc.n doyardı Ne takıt o zat yemekte bulunmazsa, tok olmuyorlardı. Şu
hadtse hem meşhurdur. hem kat'idır.--

Risalede yeri: Mektubat sh: 178

l\le'hazler: Es-Siret-ül Halebiye 1/189; Eş-Şıfa - Kadı Iyaz 1/367: Şerh-uş
Şıfa -Aliyy-ül Kari 1/751, Delail-ün Nübuvve - Ebu Nuaym 1/166

Zabıt şekli: Şerh-uş Şifa ve dığer me'hazlerde bu rivayet için uzun tahliller
yurutulmuş . ve rivayetin hulasası aynen Hazret-i Cstad'ın kaydettığı tarz
dadır

***

536/325- ,,Resul-i Ekrem Aleyhıssalatü Vesselam'zn küçüklüğünde ona ba
kan ue hızmet eden Ümm-ü Eymen demiş: "Hiçbir ı•akit Resul-i Ekrem Aleyhis
salatu Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi, ne küçüklüğünde ve ne de
buyüklıiğunde. ",,

Risalede yeri: Mektubat sh: 178

l\-1e'hazler: Delail-ün Nubüvve - Beyhaki 6/125; Es-Siret-ül Halebiye 1/189:
E~-Şıfa Ka<lı İyaz 1/368; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/752; El-Hasab.-ul
Kubra 1/111; Delaıl-ün Nübüvve - Ebu Nuaym 1/167

Zabıt şekli: Umm-u Eymen Radıyallahu Anha, aslen Habeşı bir cariye
olup, Pcygamber'in babası onu azad etmiş ... Sonra bi'sctin ilk senelerinde Re
sulullah'a iman edip mı..isluman c.Jmuş mübarek bir sahabiye ve Resul-i Ek
rem'in -bır nvayetc göre- lıcm mürebbiyesi, hem de sut annesidir. Ümm-ü Ey
men'in oğlu, "Eymen bin Ubeyd-ul Habeşi"dir. Ubeyd-ul Habeşi vefat ettikten
sonra, Umm-u Eymen Zcy<l bin Harise ile evlenmiştir Vefat günu ihtilaflıdır.
Hadis ve rıvayctı lbn-i Sa'd ve Ebu Nuaym tahric ve nakletmişlerdir.

4 * *
537/:J26- ,,Afurdwsı olan Hulime-ı Sa'diye'nuı malında ve keçıfrrıııiıı :-.ti

tunde, kabılesının hilafına olarak çok bereketi ue ziyacle oLma:-.ıdır Bu t·akıa
hem meşhurdur, hem kat'idır.»

Risalede yeri: Mektubat sh. 178

Mc'hazJcr: Bu rivayetin me'hazleri kısmen 412 no.Ju kısımda da ve
ri1nıJ9tır Hem burndakı rıvaycıt, hır tekrar olduğu halde, foknt, Ondokuzuncu
M ·'<.tub'un Ln.itün had1s ve, rıvayctlcrıni tekrar dn ohm, tek-tek knyduttigimiz
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çın, tekrar denilmez Bununla beraber, numune ıı yıne bır-ıkı me'haz vere

lım

Sı l:ıt-u::. S.ıfYC:' - Ebu-l Ferec İbn-ul Cevzi 1'57 şerh-uş Şifa - Al ıvy-ul Kın
1'750

Zabıt şekli: 412 numarada yazıldığı şekliyle aynendır Ayrı bır şey yaz
maya luzum gon.ilmedı

538/327- ,,Hem sinek onu tacwz etmezdi, onun cesed-ı mubanekıne ll' !,hasına
honma:;dı /\lasılln cdadından olan Sı:vvid Abdulkadır-t Gevlani (K S ı dalu.
cı:ddınden o hali irsı:yef almıştı. sınck ona ela konmazdı •·

Risalede yeri: Mektubat sh: 178

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı !yaz 1/368, Şerh-uş Şıf.ı - Alıyy-ul Kari 1/753.
Et-Tabakat-lil Kübra Ş:ı'rani 1/109

Zabıt şekli: Bu böliımde ik.ı mes'ele vardır·

Birincıs1. Resul-i Ekrcm'in tA S.l\I cesed-i mubarekıne srneklenn kon
m:ıclığı ...

tkincisı· Aynı hali, onun evladından Seyyıd Abdulkadır-ı Geylanrnın de
kesbettığini

Bırıncı mes'elenin zabtı. Şifa-i Şenf ve şerhınde me\'cuddur

tkıncı mes'ele ıse, Tabakat-ı Kübra'dadır Buıı ln.r, elbette kı yalmz numune
lık me'hazlerdir. Mesela Şerh-üş Şıfu'da Alıyy-iıl Kari, rivayet1 Kutb-ul Ha
lebi'den, o da Mısır'da bulunan hadis meşayihinden nukletmtş

Gavs-1 Geylanfnm cesedıne smek.lenn konmadtğı hakkındıkı nYaY'-'tler bır
çok kıtaplarda yazılıdır Mesela Kal.ııd-ul Cevahır, Camı-u Keramat-ıl Evl1ya
ve burada sahıfe numarasını verdığımız Et-Tabakat-ul Kubra ve Nefihat-ul
Uns - Mevlana Cami gıbi eserlt•r

Şeyh Abdulkadır-ı Geylani'den sorulmuş "Ya Şeyh, goruyoruz kı, sinekler
:,enın lıbasına konmuyorlar, bu nasıl oluyor?"

O da demış. "Sınegın benım yanımda ne ışı var? Benim yanımda ne dunya
pekmezı. ne de ahıret b::ılı kalmıştır Smek nıye gelsın'., _ ..

Bu mu'cıze-1 Nebcvıye nın bır devam ve tezahuru olan kudsi hal. Hazret-i
Ceylani'den sonra, asrımızdı bır zattı da kısmc>n goruldu O 2.at ıst:. Bt"<iıu:r
zaman Saıd-ı Nursi Hazretleridır lnebolu'da tıksır edılmış Zulfikar ltalu nda
bu acıb husus kayıthı olduğu gıbı bızzat bu fakır gozunle muşa~ede ettim kı.
Hazret-ı U'stad'ın mubarek yuzune ve ellerıne sınt•kler konmuyordu Konmık
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için yaklaştığı halde, birden uzaklaşıyordu. Amma elbisesi üstüne konuyor
lardı.

***
539/328- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam dünyaya geldikten sonra,

bahusus veladet gecesinde, yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 178

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz 1/347-348; Sıfat-üs Safve - Ebu-l Ferec İbn
ül Cevzi 1/85; Es-Siret-ül Halebiye 1/337

Zabıt şekli: Bu mes'ele ve rivayet bir çok tariklerle gelmiştir. Biz sadece
Es-Siret-ül Halebiye'de, Allame Ali bin Burhaneddin El-Halebi'nin bu
mes'eleyi tahlili neticesinde kaydettiği rivayeti yazıyoruz. Demiş ki:
"Yıldızların sukutu, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) bi'setinde, yani vahiy gelmeye
başladığında kesretle vaki' olduğu meşhurdur. Fakat Maverd.nin ve
diğerlerinin kavli ise, Mevlid-i Resulullah'ta da vaki' olduğudur."

***
540/329- «Bi'setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara

hatime çekti. Hatta çok kahinler imana geldiler.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 178

Me'hazler: Bu bölümdeki hükmün me'bazleri, daha doğrusu sadık
şahidleri yüzlercedir. Nasılki 514 no.lu bölümden 517 numaraya kadar, kahin
lerle ilgili ve aynı zamanda bu mes'eleyle de alakadar rivayetler, me'hazleriyle
kaydedilmiştir. Başka me'haz vermeye de ihtiyaç yoktur. Amma yine de nu
munelik için bir-iki kitabın ismini veriyoruz:

Hüccetullah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 168-171; Mu'cem-üt Taberani El
Kebir 12/12430 ve 12431; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/234; Delail-ün Nü
büvve - Ebu Nuaym 1/225-226

Zabıt şekli: Bunun zabıt şekli ve birçok me'hazleri, 514 ile 517 numnrnlar
arasındaki kısımlarda verildiği için, tekrarına lüzum görülmedi.

***
541/330- «Şecaat kahramanı Hazret-i Ali, mükerreren diyordu: "Harbin

dehşetlendiği vakit, biz Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın arkasına iltica
edip tahassun ediyorduk."»

Risalede yeri: Mektubat sh: 179
Me'hazler: Mişkat-ül Masabih hadis no: 5891; Kenz-ül Ummal 12/347 ve

419; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/33; Cem'-ül Fevaid 2/148; Nohc-ül Belaga -
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Tahkik-ı Subhi Satıh sh 520. bızz::ıt İmam-ı Ali'den rivayet ..

Zabıt şekli: Verılen mu'hazlerın ek-erısınde. rivayet ve soz yalnız Imam-ı
Alı'den gelmıyor. Diğer bazı Sahabeler de aynı şevi soylemıs ve ikrar etmış
lerdır Imam-ı Alı'nin sözunu. bızzat onun bir eserı olan Nehe-ul Belig'da
yazıldığı ş~kliyle alıyoruz:

Y'ys4 ,L,.iy 2te anA>AV5_US4cs
•3),6 U3

Meali: "Harbin en çok kızıştığı z.ımandn. bız RPsulullah'a dnynnır onunla
nokla-ı istinad bulabiliyorduk. (Öyle zaman olurdu kı) duşmnnn ond.rn d,ıh ..ı
yakını hiçbırirniz olmazdı "

542/331- ..Rcsul-i Ekrem Aleyhıssalatu Vesselamın mütevatır ve l.at'i bir
mu'ci.=e-i kübrası, şakk-ı Kamer'dir.

Risalede yeri: !\lcklubat sh: 179

Me'bazler: Bu mu'cizenin mutevatirliği \'t' kat'iyyeti ve snırcsi hakkınd ..t
gelen rivayet ve hadisler, 147 no.lu kısımda \'Crilmişttr. Oraya murac:ınt cdıle-

bilir.
***

543/332- c,f..[u 'ciz.e-i Mi'racın mukaddimesi oları Bcyt-ul A/akdıs sı.>yahatı t·c

sabahleyin Kureyş lwt•mi. ondan Bcyt-ül Alalıdis'rn tarifatcm ıstcnıcsi u.:ı:'rt11c
hasıl olan bir mu'ci=eyi bahscd<1ccğız. Şöyle! hı: .\Jı'rac gecesinin sabalıırıda.
Miracını Kureyş'e haber t•crdi. Kun·,·ş tekzıb etti. Dcdıler. "Eğer Bevt-tl Mak
dis'e gitmiş isen. Bc:\'t-ül ı\ılahdfr;';ıı lwpllarııu L'L' dm•ar/arım ı•e alıtalıni bı.:e
tarif C!l!'' Resul-i Elu-cm Aleyhissalôtii Vcssclônı ferman <.•dıynr J.•i:

$33 Ut46, ,Alc'., ya,1s' .BU5Q Us8.ss

Risalede yeri: Mektubat sh. 180

Me'hazler: Sahıh-i Buharı 5/66. 6/104; Snhıh-ı l\1uslım 1/l!iô-157, Sahıh-ı
lbn-i llıbbun 1/136. Fcth-til 13:.ıri ŞL•rh-ı Buhari 7/196, 8/391. l\Iusıwd-1 Ahmed
3/378, Musned-ut Firdevs 3/426; Feyz-ül Kadır hadis no 7376, Tirmızi hadi:-
no. 3133, Mişkat-ul Masabh hadis no: 5867, Kt'nz-til llınmul l l/:394 hnJi~ no
33436, El-Feth-ül Kebır 3/18 V<' 3!5. EI-Ilmmıs-ul Kubrn - Suyuti 1/393 ve 400,
El-Met ulib-tll Ahyc 6/22
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Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi.
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Meali: Cabir bin Abdullah. Hz. Peygamber'den rivayeten: "Kureyş. beni
Mi'rac'daki seyahatımın birinci konağı olan Beyt-ül Makdıs hak.kında tekzıb
ettikleri zaman, ben Hicr denilen ve Ka'be'den sayılan yerde oturdum Cenab-ı
Hak, bana Beyt-ül Makdis'i gösterdi. Ben ona bakarak, onun :iyetlennden
( aJametleri) ve nişanlarından haber vermeye başladım . .,

***
544/333- Mi'rac sabahında «hem Resul-i Ekrem Aleyhissal<itü Vesselam Ku

reyş'e demiş ki: "Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm, kafileniz yarın fi
lan vakitte gelecek. Sonra o vakit, kafileye muntazır kaldılar. Kafile bır saat te
ehhür etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissaliitü Vessel<i.m'ın ihbarı doğru çıkmak
için, ehl-i tahkikin tasdikiyle, Güneş bir saat tevakkufetmiş.»

Risalede yeri: l\1ektubat sh: 180

Me'hazler: Bu rivayetin bazı me'hazleri ve tahkikatı, 58 no.lu kısımda,
Hazret-i Ali'nin kucağında yatmış olan Resul-i Ekrem'in uyandınlınaması için.
güneşin battıktan sonra Peygamber'in dua ve mu'cizesiyle yeniden gerı
çıkması hadisesi hakkında verilen me'hazlerin bir kı.smı, buradaki bu
hadiseyle de alakadardırlar. İsteyen oraya da bakabilir. Burada numune içın
bir-iki me'haz:

Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/404; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1704:
Hüccetullah Ale-1 Alemin sh: 350

Zabıt şekJi: Şerh-üş Şifa Müellifi Aliyy-ül Kari rivayeti aynen Hazret-i Us
tad gibi kaydetmiş. Yalnız Resul-i Ekrem (A.S.M.) Kureyş'e: "Kafilenin önunde
evrak (yani gümüş rengi) bir devenin olduğunu ve filan gün, guneş batmadan
önce kafilenin geleceğini ... ilh." ziyadeliği vardır.

***

545/334- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın en buvük ve ebedi ve vu-. .
zer delail-i nübüvveti cami' ve kırk vecihle i'cazı isbat edilmiş bir mu'ctzest
dahi, Kur'an-ı Hakim'dir.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 181

Me'hazler: Bu mes'elenin me'hazleri yüzlerce kitaplardır. Mesela Kadı İvaz
Şifa-i Şerif'inde, İmam-ı Beyhaki Delail-ün Nübüvve'sinde ve Ebu-l Ferec İbn
ül Cevzi Sıfat-üs Safve eserinde ve bunlar gibi yüzlerce allame ve buyuk mu
haddisler ve muhakkik alimler; Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) en buyuk bir
mu'cizesi olarak, Mu'ciz-ül Beyan olan Kur'an-ı Hakim'i göstermişler. Çok delil
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ve huc:ct'tlerle bu d~ff::1)1 ispat etru,ılrdir.

Amma ln p..ı.rl.ü. vl tn kı:--kın ve en ulvi hır l'lrz-1 h(l\"!ınln h.ur·a·1ın ı"t·az
vecihlerinı beyan ve 1::-f .ıt ldt1n BL<lıuzznman S.ııd- ı :\'ur,ı dır, d,n-Lıl rız Onun
Yırmıbışına Soz'u ve Arabı I<arat-ul Itz tttsırı ve sur Nur Rrsleterı bu da
\anın dt·lıllt•rıdır. goruh. hılır.

Adlarını mt.'h.12 ol.ırak, t•rdıgımız z.ıtl.lrın kıtapl.ırının bır kısmını cld \'l)

s.:ıhıfı:ı numaralan şoy ledır

Eş-Şıfa - Kadı Iyaz 1/369-3, -!, Delal-un Nubuvve - Beyhakı 15-220 Sıfat-us
S.ıfn• - Ebu-l FPrec lbn-ul C\•vzı 1/91 \'t' h,ıkez.1 Abdulkahır-1 C'url·-.ını'nın De
laıl-ul İ"cnz esen gıbı) uzlercc e::-.t>rlt•r

***

546/335- ,,,\Jeşlıur Caht:='ın dedığı gıbı Muaraza-t bzl-huruf mumhın. ol
madı, muharcbe-ı bıs-siıyıifa mecbur olclular

Risalede yeri: Mektubat sh 186

l\le'hazler: Bu hukmun bır kısım mc'h:ızlcıri 89. num.ırad a verildıgı ıçın
oraya htwa.le <:'dildi

547/336- «Kô.hinfrr ı·ı> saır µaibdeıı lıab<.•r ı erenler gıbı, onun haberll'rrnc
değil cın. değil erı•alı. dcğıl mdô.ike. bclkı Cıbrı/'dcıı başka ı'1i!ldıke-ı Jlukarrc
bııı dahı karışamıyor Hattci c.·l~scr cı-lwtta onun arkadaşı olaıı Ha::rd-z C\ b
raı/'ı dahı ba::ı gı.>rı blrakıyor"

Risalede yeri: Mektubat sh 193

Me'hazlcr: Bu hukmun, yanı bazı vakitlerde Cıbrıl-i Emm dahı, ahı~ ışınt'
karışmadıt,rı hukmunun bazı mt''hazlcri. 230 no lu böl umde verılmıştır Bur..1d,1
sadl'CC numüne ıçın C'n'fer-i Sadık'ın :şu söztini.ı. y.ını tefsirnı nakletmekle ık-
tfa edecegiz: Ca'for-ı Sadık (R A) _,>3l U s. "! _,>3U aretının tefsirinde

demiş kı "Cenab-ı Hak, vasıtasız olarak Resulullah'a Mı'rac'ta vahyetmıştır "
lmam-ı Vnsıti dl' aynı bu knnaatı ızhar t•tmıştır Bunun nw'h.uı E~-Şıf.,
J/:202'cfrdır

İşte Ondokuzuncu Mektub Mu'cızat-ı Ahmedıye Rısılesı'nın yekün ruıyet,
habc>r Vl' h:::ıdislt•ri 336 adt•t olarak bura<ln sona erdı Bunl.,rın ıçındı.' Lıhm1twıı

20 kadırı mukerrer olan h.u.Jis ve rı, a)'ı.•tlt'rdı r Gt•rı k,,l.rn 3 l6 tanesı de
mu'cızc dl'lılll'Tl olan hadi:--, rıv yet ve h.ıherll•rı ıhtı\',l l'ttıgı ,utl.ı"ılm.ıktadır
Boy lece Hazret-ı Ustad'ı bu risalenın bışıda kaydettığı, "Bu rısılede uçyuz-
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den fazla mu'cizat zikredılmiştir" olan sözt..i tasdik edilmiş oldu.
:k :* *

548- "Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek.» (Hazret-i Ali
RA.J

Risalede yeri: Mektubat sh: 220 ve Ayet-ül Kübra gibi risalelerde dahi ...

Me'hazler: Mektubat-1 İmam-ı Rabbani 1/119; El-Esrar-ül Merfua' - Aliyy
ül Kari, Tahkik-i Muhammed Sabbağ sh: 193; El-Feth-ür Rabbani - Abdülka
dir-i Gcylani sh: 183; İs'af-ür Ragıbin sh: 178; Şerh-u Fıkh-u] Ekber - Aliyy-ül
Kari sh: 204; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/74 ve 4/337

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın Türkçesini yazdığı İmam-ı Ali'nin Arabça
olan sözü aynen şöyledir: Ü"a {JS3;I U • UL:I U1-s,j

, ,

Ve meali aynen Üstad'ın kaydettiği gibidir.
***

549- «Yerde iken Arş-ı A'zam'ı ue lsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden
Gaus-ı A'zam Şeyh Abdillkadir-i Geylaııi.. ·"

Risalede yeri: Mektubat sh: 220 ve Ayet-ül Kübra gibi Nur'un sair yer
leri ...

Me'haz: Mecmuat-ül Ahzab- Şeyh Ahmed Gümüşhanevi 2/561

Zabıt şekli: Geylani Hazretleri J,>> yl si\ s ib; ile
•

başlayan kasidesinin onikinci beytinde şöyle diyor:

a8,531,313360, 3U~J6@16JEL5G,
as~ "U3GU4o ,uf of133 u04U,

.

Kısaca meali: "Ben lsrafil'i, Levh-i Mahfuz'u ve Rıza Makamlarını gözümle
gördüm. Bunun yanında sahib-i celal ve hakiki azametin sahibi olan Cenab-ı
Allah'ın Nurlarını müşahede eyledim. Hem Semavatın üstlerinde ne ki varsa,
hepsini müşahede ettim, keza Arş ve Kürsi ve saire hepsi benim daire-i na-
zarımdadır."

* * *

550- «Amca ve halcı, peder hükmündedir; teyze ue dayı arıa hükmündedir."
RisaJcdc yeri: Mektubat sh: 259

Mo'huzler: EI-Fcth-ül Kebir 1/45, 61, 182 ve 251, Buhari ve Müslim'den
nııkil, yınt' El-f◄\,th-Lll Kebir 2/105; 'firmizi asıl metin hadi8 no: 1904; Ebu On-
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vud Talak bab·35, Musned-ul Bezzar hadis no 891. Kunüz-uJ Hakaik -Abdur
rauf El-Menavi 1/128

Zabıt şekli: (Not: Bu huktim butun hadis kitaplarında aym mana fakat .:ız
değişik lafızlarla mevcuddur: ı

.SI 2A 4OJ ,il ay OuJ veya i.0l, 21U3I3U tµ>U .= a,u)N
•

Meali: Şayet kız yetim kalırsa teyzesinin yanında kalması, çünki teyze an
nedir.

İkinci rivayette: Teyze, anne makamındadır. Amme, yani hala baba ma
kamındadır.

***
551- Valide hayatını evladına feda eder. «Hayatını, sentn hayatına feda ede

nin zeval-i hayatını arzu etmek, ne kadar çırkin bir zulüm ve bır vicdansızlık
olduğunu anla!..»

Risalede yeri: l\1ektubat sh: 260 (Yirmi birinci l\Iektub) ve Nur'un saır
yerlerinde varsa ...

Me'hazler: Kitab-ül Kebair Zehebi sh: 44

Zabıt şekli: Resul-i Ekrem <A.S.1\1.) zamanında bir genç vardı. İsmi Al
kame idi. Çok ibadet ederdi. Öleceği zaman dili kelime-i şehadeti söyleyemi
yordu. Resul-i Ekrem (A.S.M.) sordu: "Bunun anne ve babasından sağ olanı var
mıdır?" Dediler: "Bir ihtiyar annesi var." Resul-i Ekrem (A.S.M.) annesini ça
ğırdı, sordu. Oğlundan razı değildi ve razı olamıyordu. ResuJ-i Ekrem (A.S.1\1.)
dedi: "Ben şimdi senin oğlunu ateşte yakacağım, razı olur musun?" Ve arkasın
dan Bilal'e emretti: "Bolca odun topla, hazırla!" Gencin annesi sordu: "Ne yapa
caksın ya Resulallah?" Dedi: "Ben oğlunu burada yakacağım." Annesi bunu du
yunca acının hissi galeyana geldi ve "Kalbim tahammül edemez, ya Resulal
lah!" dedi. Bunun üzerine Peygamber (A.S.M.) dedi: "Öyle ise, ya Alkame'nın
annesi! Sen biliyor musun, Allah'ın azabı, şurada yakacağımız ateşten daha
çok şiddetlidir. Eğer sen hakkını helal etmez ve razı olmazsan, ahirette aynen
0 ateşin içine girecektir." dedi. Bunun üzerine gencin annesi hakkını helal ettı
ve oğlundan razı olduğunu ilan etti. Bu hadiseden hemen sonra, Alkame'nin
dili açıldı ve kelime-i şehadet getire getire ruhunu teslim ettı.

si ak sk

Risalede yeri: Mektubat sh: 261, Lem'alar sh: 235

Me'hazler: Kenz-ul Ummal 9/167; Şerh-us Siyer-ıl Kebir - İmam-ı Mu-
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hammed 3/1012; El-Feth-ül Kebir Suyuti 3/53, Taberani ve Beyhaki'den nakil;
El-Makasıd-ül Hasene - Sahavi sh: 341; Buhari, istiska Babı Mukaddemesi;
Keşf-ül Hafa 2/163; İhya-u Ulüm-id Din 1/204; Tenbih-ül Gafilin - Ebu-l Leys
Es-Semerkandi sh: 139; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 22/785; El-Kamil Fid-
Duafa' - lbn-i Ady 4/1622, ...~ ~~ 'J) lafzıyla ...

Zabıt şekli: Me'hazlerde, aynı manada fakat az değişik lafızlarla gelmiştir.
Ebu Davud-u Tayalisi, Taberani, İbn-i Mende ve İbn-i Ady ve diğerleri; Malik
bin Ubeyde'den, o da babasından, babası da kendi babasından merfu' hadis
olarak .. Ebu Ya'la EI-Musili ise, Ebu Hüreyre'den yine merfu' olarak rivayet
etmişlerdir. Manaca aynı şey olduğundan, bir zabıt vermedik.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 261; Tarihçe-i Hayat sh: 134; Asar-1 Bediiye
sh: 144

Me'hazler: El-Makasıd-ül Hasene sh: 173 ve 441; El-Esrar-ül Merfua' -
Aliyy-ül Kari sh: 171

Zabıt şekli: Aynen Üstad'ın kaydettiği lafızlarladır. Ancak senedini
kaydetmemişlerdir. Fakat demişler ki: "Bu hüküm veya rivayet,
uda I_, TI_fa gibi ayetlerden alınmıştır."

$ e

***
- •., .•.

554- 3,sl, lul,

Risalede yeri: Mcktubat sh: 261; Şualar sh: 233

Me'hazler: Bu bir hadis-i şerif değil, bir ayet-i kerimenin bir parçasıdır.
Parçası bulunduğu ayet şudur:

i35, CIS «g, _Ae U Lali- IUI3L (Hace soresi, ayet: 11)
., .,. , .,. .,.

Meali: Musibetin kendisine isabet ettiği kimse, eğer itiraz ve karşı gelmeyi
işmam eden halter izhı:ır ederse o zaman; o, hem dunyada, hem de ahirette
hasaret etmiştir.

* * *
sos- .tS5,LsISa4J1

Risalede yeri: Mektubat sh: 261
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Me'hazler: Ed-Dürer-ul Muntesire - Suvutı sh 68, Ket-ul Hafa - Aclüni•
133, Musned-ul Firdevs 2116 Ed-Dolabı 2,138. Kenz-ul Umml hudıs no
45430, El-K.:ımıl Fıd-Duafa' - Ibn-ı Ady 2/2347 EI-Feth-ul Kebır 1231
<1'1usned-ı Ahmed ve Tırmızi'den nakıl . Cem'-ul Fevaıd 2/417 Kutab-ul Krba.ır
- Zehebı sh 42, Mucem-ut Taberani El-Kebır 2/222. y1ne El-Kfımil Fıd-Du.ıf.ı
- Ibn-i Ad) 6/2347

Zabıt şekli: Bu hadis ayrı ayrı l::ıflzlard.:ı. fakat manada bır olarak gelmıs
tır Bırkaç tarz melınlerı vardır Im::ım-ı Zehebi, aynen e~t.'.ld'm k::ı~ dNt1gı
mctınlc olan hadisı almı~ lYani "Cennd, unnelerın o.y:ık.brı altındadır" 1

si * 2]

556- «Üç günden fazla mu'mın mu 'nine kusup kat-ı mukaleme cdemcz ,

Risalede yeri: 1'1cktubat sh 263 rYırmııkıncı Mektub ı ve daha Nur'un ::-aır
yerlennde dcı bulunabılır. _.

Me'hazler. S:ıhıh-i Bubari 8/65, Ez-Zuhd - İbn-ul Mubarek 1/253 ve 271,
Cem'-ül Fevaid 2/395-396; Nazm-üJ Mutenasir Fıl-Hadis-ıl !\futevatır - Suyuti
sh 143; El-Feth-u.1 Kebir 3/313. 358

• I - 1 • • • ı ~
Zabıt şekli: Srıhih-ı Buhari'nin hadisi . ..::..,"j.; 13si s\l ,zse ol «U. "- Y

,

Meali: ..Bır müslümana, üç giınden fazla kardeşmı tehcır etmesı. yanı uzak
kalıp konuşmaması helal olmaz"

***
557- «K<.i.'be hürnıe.trnde olan ıman ve Ccbcl-ı Uhud azametınde olan

lslô.mıyet. .,

Risalede yeri: Mektubat sh: 263 (Yirmiikincı Mektub) ve daha saır rısle
lerde varsa ..

Me'bazler. Cem'-uJ Fevaid 2/397. Nevadir-ul Usul - Hakını-ı Tırmızi sh
15, Sahıh-i Tirmizi 2/34, El-Kamı! Fıd-Duafa' - İbn-1 Ady 7568, Mu'cem-ut
Taberani El-Kebir 11/37 hadis no. 10966, Mecma-uz Zevaıd 3/292, İbn-ı Mace
2/1297 hadis no. 3932; Tefsir-ı Ruh-ul Beyan - Burusevi 1/227

Zabıt şekli: LHz!U :JU> l" 'e) ,-+ 3!as31J,B ·@UJ
• 1 1 • • ' , , .•- . > •• , , • • •

.lo al e k»,> «Bslyj»l, sel,> "zl ly

l\.1eali: Nafi' isminde bir zattan rivayet. Bir gun Abdullah bm Ömer (R A ,
Ka'beye nazar etti, boyle dedı: "Maşaallah Cenab-ı Hak senı ne kadar buyuk
etmiş ve sana olan hurmet ne kadar buyı..iktur L~1kın mu'm1nın hürnwtı.
AJ)ah'ın yanında senınkınden daha buyuktur""
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® 3 o • •

Tefsir-i Ruh-ul Beyan'daki, hem .~dl •.*! u": Y hadis-i kudsinin

hem de bu numaradaki mananın bir latif meali Farsça olarak nazımlaştınlmış
tarzını kaydediyoruz:

<',4Uy&8306 3«2ig8 <31 s'3U:
e'14 ,'1U)» c',35 sU5 .3

***
558- «Halıkınız bir, Ma'budunuz bir, Razıkınız bir, hem Peygamberiniz bir,

Kitabınız bir, Kıbleniz bir... ilh.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 264

Me'hazler: Kenz-ül Ummal 3/93, iki hadis-i şeriftir. Bunlar İmam-ı Bey
haki'nin Şuab-ül İman eseriyle, İbn-i Neccar'dan nakledilmiştir.

zab pakt:,$$,5, 56 ,556 '6 ,8U36 5>G [KG {[-OrGIIG
J15 3318,«P FeuzFeG0ya3n,...'G,

$ « 5 • $ • $ e e

Meali: "Ey insanlar! Sizin Rabbiniz bir, babanız Adem bir, dininiz bir ve
Peygamberiniz bir .. öyle ise bir arabın, acem üstünde fazileti olmadığı gibi,
acemin de arab üstünde üstünlüğü yoktur. Hem kırmızı tenlinin, siyah tenli
üstünde bir üstünlüğü olmadığı gibi, siyahın da kızılderilinin üstünde bir üs
tünJüğü bu]unmamaktadır. Ancak üstünlük ve fazilet, takva iledir."

:f: * *

559- «Dostun dostu dosttur.» Sair bazı Risalelerde ise: «Düşmanın dostu.
dost kaldıkça düşmandır. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur.,,

Risalede yeri: Mektubat sh: 264 ve Nur'un sair Risalelerinde varsa ...

Me'hazler: (Bu söz bir hadis olarak değil, lmam-ı Ali'nin (R.A.) hikmetli
sözlerinden birisine müşabih olarak bulundu.)

Nchc-ül Belfıga sh: 527

zabıt şekli: (".iay 8ay> {36u'.U .133 tuz1 3353 ulu'.»N

sb,8a,>',G , Uj..3uz, 3J2 '{a,u.»
~ - ,, 4' ,

Türkçe meali: "Dostların da, düşmanların da üç sınıftır. Dostlnrın ısc:
Dostun ve dostunun dostu ve düşmanının düşmanı. .. Düşmanların ise:
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Risalede yeri: 11ektubal sh 265

l\le'hazler: tBu bır hadis değıl, fakat ayn-ı hakıknt bır şıır olarak dıllcrdt'
gezmektedır ı

Edeb-tid Dünya Ved-Din sh: 10; şiir, Abdullah bin Ca'fer bm Ebı Tnltb'ın
yani Hazret-i Ali'nin kardeşi oğlu Abdullah'ın ı uzun bir şıirindcn hır parça
olduğunu kaydetmektedir.

Meali: "Rıza gözü, ayıp ve kusurları görmez. Amma kem gözler ise hep ku
sur ve ayıpları arar, araştırır."

***
561- «Eğer hasmım mağlüb etmek ıstersen, fenalığına karşı iyilikle muka

bele et.'.. En selametli ve en çabuk hasmını mağlüb edecek afu ve safh ıle tc

ulüt v-ü cenablıkla mukabele etsen, zulümden ı•e ::arardan kurtulursun.,

Risalede yeri: Mektubat sh: 265, 266 ve daha Nur'un sair risalelerinde
Yarsa.

Me'hazler: (Nur'un bu hikmet-feşan hükmu ve ayet ve hndislerden murck
keb şu ifadelc>ri, bir hadis-i şerifin öz metni olarak bulunamadı ise de, lakın
imam-ı Ali'nin (R.A.I bir sözünün meali olarak bulundu. ı

Edeb-ud Dünya Vod-Din sh: 111

Zabıt şekli: «I sil is's "z.)IJu uJu "le >,a Iidmam-ı Ah

Meali: "Düşmanına karşı g::ilib ve güçlu duruma geldığin zaman. o guc v l'
gahıbıyetin bir şükru olarak onu affet"

h *%: z[

Risalede yeri: Mektubat sh 265

Me'hazler: Tefsır-ı Ruh-ul Beyan - Burusevi 7/127; Keşl-ul Hafa Acluni
1/343

Zabıt şekli: Aynendır Kiının sözu oldugu bıldırılmemiştır

Meali: Rıza ve muhabbet gozu, ayıp ve noksanları gormez Amma kusur ve

B N K Kaynaktır f 43
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noksanları arayan kem göz ise, herşeyi kusur ile lekeler.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 265
Me'haz: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 8/334

Zabıt şekli: Aynendir. Lakin beytin devamı şöyledir:

Gg>?y5asa .1yUige6OK»,3
Meali: Sen iyi ahlaklı bir insana iyilik edersen, onu kendine müsahbar et

miş olursun. Amma bir leime (kötü ahlaklı adam) iyilik edersen, o daha çok
şımarır, inad eder.

Ve şamata ve bağırmayı kılıncın yüksek mevkiine koymak, kılıncı şamata
yerine indirmek gibi zararlıdır.

(Not: Lakin burada Hz.Üstad; bir mü'min ne kadar leim ve kötü ahlaklı olsa
da, iman cihetinde kerimdir diyerek mes'eleyi halletmiştir.)

* % *

«Yani: İki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dost
larına karşı mürüvvetkarane muaşeret.. ue düşmanlarına karşı sulhkarane
muamele etmektir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 267 ve daha Nur'un sair Risalelerinde aynı
manalar varsa...

Me'hazler: (Hazret-i Üstad bu manayı Hafız Şirazi'nin Divanından Farisi
bir beyt olarak almış ve Türkçe manasını da kaydetmiştir. Ancak ben,
Şirazi'nin Divanından değil, Edeb-üd Dünya ve-d Din kitabında ve Tefsir-i
Ruh-ul Beyan'da aynı manaya yakın hadis metinleri ve hükümler bulunduğu
için, onları kaydediyorum.)

Edeb-üd Dünya ve-d Din sh: 143; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 5/172;
Amel-ül Yevmi ve-l Leyle - İbn-üs Seniyy sh: 158; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/223

Bu gelecek hadis-i şerifle mürüvvet mes'elesini şöyle tarif etmiştir:

'3,480,,8,3333,843,4,3 74140,75 (-614 V
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Yanı "İnsanlarla muamelesinde onlara zulmetmez, konuştugunda yalan
:--ö~ lt•nwz. v,1'dltırde hulundugunda hulfl't nwı nlan bır m~an, muruvvttını
tekmıl etmış, adaletını ispatlamış ve uhuvvetını perçınleştırmıs olur "

Keşf-ul Hafa kıtabı ve Ruh-ul Beyan tefsırınde ise, hem Farısi bir beyt
mevcuddur, hem şu hadis-ı şerıf vardır.

Yani· "Ccnab-ı Allah bana farzların ucame::ıı ıçin emrcylediğı gıbı, ın5anlarla
mudnra ıçınde muamele ctmemı de emn•ttı "

Musalaha mes'elesi ise: Başta Buharı Kıtab-tis Sulh bölümünde sulhun
ehemmiyctını ve en hayırlı iş olduğunu yazdığı gibi, burun hadis kitaplarında
dn bulunmaktadır

***

Risalede yeri: l\1ektubat sh: 268; ve daha Nur'un sar yerlerınde de
,·arsa ...

Me'bazler: El-Fcth-ul Kcb1r 1656, El-Hafız Nasr-öl Makdısi'nin --Eı-Huc
cet" cserındcn, Beyhaki'nın ''Risalet-ut Eş'ariyc"sinden ve kez::ı Halımı Vt.' Kadı
Huseyın, İmam-til Haremcyn'dcn nakıl ılc; Ukud-ul Cevn.hır-ıl l\luıufe - Zcbıdı
sh 10; Ncvadır-ül Usul - Hakım-ı Tırmızi sh 121, El-Mizan-ul Kübra - Şa'ranı
V?, 40. Tt.•vsir-ul Vusul 1/8. !mam-ı M{ılik'ten na.kıl. Ed-Durer-ul Muntesıre
Suyuli sh 8, Ihyn-u Ulum-id Dın - Gaznlı 1/27. İthaf-us S,idcl-ıl ~lutlakin -
Zebidi 1/:323-:324 Allame Zebıdi H:ızrctlerı. hadbı uzun uzadı"u t.ıhlıl t•tmı!-.+.o

bır çok muhaddislcırın mtisbct-mcnfi goru:.,lerını k::ı) dt'tmış ve nıhay et ındt.•
Hattabi'nm "Garıb-ul Hudıs" l'Serınch.• bu hadisı ıstıtraden kaydederek soyle- ... .
dcdigını yazmı:;, ...Bu hadis<.' ıki :;,uhı:,; itiraz etmıştır Bunlardan bırısı Ibdı
mezhebınden. birısi de Mulhıd bır kışıdiı Bu adamların ısımlerı ise, bırıneısı,
İsh:ık-ul Musıli, ikıncı:.-.,ı, Amr bm Bahr-ul Cahiz'dır" dıyt' kaydt.'ttıktN\ ~onrn.
"H:ıttabi Hazrctlcnnın yanında bu badisın bır aslı. }J.nı hır st•nu.iı bu
lunduğunu anlıyorum "demıştır

Zabıt şekli: < Hadis bır kaç lafızla gelmiştır Hem bır çok hndi..;lc.•r gıbı. bu
hadisın üzerındc de bazl tartışmalar olmuştur Amma onun t-lhh,ıtı. , anı m.ı
nasının doğruluğu bir çok hadıs imamlarınca kabul ve teslım edılmıştıı )

, . . , .+o> abu»lal lafzıyla da vardır
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Meali: '"Benim ümmetimin ihtilafı, (yahut Ashabımın ihtllafı) rahmettir.,
***

566- «Bir vakit, İmam-ı Alı Radıyallahı.i Anlı, btr kafiri yere atmış KLiıncrnı
çekip keseceği zaman, o kafir ona tiikiırmiış O kafirı bırakmış, kesmemış O
kafir, ona demiş ki: "Neden beni lwsnıeduıt" Dedi. "Seııi Allah için kesecektım.
Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı çın ıhlasım
zedelendi. Onun içirı seni kesmedim." ( kafir ona dedi: "'Benı çabull kesmen ıçın
seni hiddete getirmekti. Afadeın dininiz bu derece safi ve halistir; o din haktır"
dedi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 268 ve daha Nur'un Miıdafaalar gıbi yerle
rinde de bulunabilir.

Me'hazler: Menakıb-ı Cihar-ı Yar-1 Güzin - Şeyh Şemseddin-i Sıvasi (yenı
yazıyla olan nüshası) sh: 321

(Not: Bu kitapta, gerçi sahih olmayan bazı mes'eleler de bulunabıliyor
Amma ekser mes'eleleri, hadislere ve doğru rivayetlere dayanan sabit ve sahıh
şeylerdir. Bu noktadan kitapta bir kaç tane gayr-İ sahih mes'ele bulunsa da.
onu toptan reddedip atanların mesleğinde değiliz.)

* * *
567- «Ehadis-i şerifede gelmiş ki: "Ahir zamanın Süfyan ve Deccal gıbı nıfak

ve zendeka başırıa geçecek eşhas-ı nıiidhişe-i muzırraları, İslamın ve beşerın
hırs ve şikakından istifade ederek az bır kuvvetle neu'-i beşerı hurcumere eder
ue koca Alem-i lslônıı esaret altına alır.»

Risalede yeri: !vfoktubat sh: 270 ve Nur'un sair yerlerınde varsa .

Me'hazler: Müstedrek-ul Hakim 4/529, 530, iki knnnlln; 1\lüsncd-ul Fırde, s
5/510; Cem'-ül Fevaid 1/595 ve 5/454; Ed-Durr-ul l\fonsur - Tefsır-ı Suyuti
2/242: l\lüsned-i Ahmed 3/367; El-l\lusnnnef - Snn'nni 11/394: Sahıh-ı lbn-ı
Hibban 8/286; Mecma-uz Zevaid 8/349

Zabıt şekli: Müstedrek-ul Hakim'ın hadisi: :le, dal!l _,l3°

i·{ oi.",o\ya,"-8yak ha
Musned-ul Firdevs'teki bir hadis

...U, ""SI2,M3 Vy y a> sG'wNg's3
Mealleri: "Deccal öyle bir zamanda çıkacak kı insanlar birbirlerine karşı

buğz ve şikak içindcı olduklnrı ve dindt• hafiflik g-eçırdiklt.•ri \lt' urnhlrındakı
musalaha işinın kötüleştiği bir vakitte olacaktır "
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İkinci hadisin meali: "Deccal, insanların dinen hafiflik geçirdikleri ve ilim
den uzaklaştıkları bir vakitte gelecek. Ona kırk gün vardır. "

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 270, 274, 345 ve daha Nur'un sair yerlerınde
varsa...

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/129, 3/169 ve 8/14; Sahih-i Müslim 4/1999;
Tirmizi 4/325; Sahih-i İbn-i Hibban 1/228 ve 288 iki kanalla rivayet; Kitab-iız
Zühd - İbn-ul Mübarek 1/118; Şerh-üs Siyer-il Kebir - !mam-ı !-.iuhammed
1/20; Şerh-üs Sünne - Begavi 13/42; Cem'-ül Fevaid 2/357, Ed-Dürcr-ül l\Hın
tesire - Suyuti sh: 155; Musned-ül Firdevs 4/182; Feyz-ül Kadir hadis no: 9143;
Nesai Zekat bab:67; Müsned-i Ahmed 4/404 ve 409; Mişkat-ül Masabih hadis
no: 1955; El-Feth-ül Kebir 1/49 ve 153, 3/250; Müsned-ül Humeydi hadis no:
172; Ed-Duafa'-ül Kebir -Akilı 1/49

Zabıt şekli: (Hadis me'hazlerinde ı.r='~~I
- • .tU da "Mersus"ı.) - •

>s o • «o} o ,$.

kelimesı bulunmadıysa da; fakat ayette eseo«il ifadesi vardır.)

Meali: "Mü'minler birbirleriyle, kurşunla perçinleştirilmiş bir binaya ben
zerler ve birbirlerini takviye ve tahkim eylerler.''

***

569- Ut ya,Jl
(Hozret-i Üstad bu söz için darb-ı mesel dcmışlır.)

Risalede yeri: Mektubat sh 272, 280, Lem'ala.r sh· 122, Tercume Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 160; T<'rcunw Mesnevi (Abdulkadir) sh 324

Me'hazler: Keşf-ul Hafa - Acluni 1/355J> ,e ,» '_syıU_ile ,Jl,»,dl
hadisinı, Taberani'den nakletmış

, , . ' ,
Emsal-i Hazret-ı Alı sh 25 +e2p\ j\ ifadesiyle, İmam-t Alı'nın

bir ı-ıüzu vo rd r Ve daha sabra dair hadislerde, bu nıtınayn yakın fadeler
vardır

Mealleri: 1- "Hlaris odur kı, helal olmayan kazanc peşine düşendır "

2- "Harisın katılı, onun kcndı hın;ıdır"
+ * .+:
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570- «Tertıb-i eşyada bir teenni-i hıkmet vardır Hırs sebebryle teenni le ha
reket etmediği ıçin. o tertipli eşyadaki manevi basamakları müraat etmez Ya
atlar dıişer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz Ve
«Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vucud-u eşyada bır tertıp
vaz'etmiş.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 272 ve 280
Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 112; El-Feth-üJ Kebir 1/92;

Mişkat-ül Masabih 2/625 hadis no: 5055; Hukuk-u İslamiye - Ömer Nasuhi
© • S • • • •« -• 5 e • • •1/289, Şeriat kaidesi olarak: «l,>= , «lyl J> •ill "Jnl 3 ifade-

., - - -
siyle .. Yani: "Bir kimse bir şeyi olgunlaşmadan evvel acele edip almak ıstese,
onun mahrumiyeti ile cezalandınlır."

Zabıt şekli: Hadis olarak: U7u ',1 3US1313 1 131, us ',1 U»1 Elu Is- - ,

Meali: "Eğer işlerinde teenni etsen. ona ulaşır veyahut muvaffakıyete yakın
bir halde olursun. Amma eğer acelelik ile ona gitsen, hata eder, yahut do mu
vaffakiyetsizlikle hata etmiş gibi olursun."

***
571- «Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek ıçın bir tevziat me'muru

olduğun halde... "
RisaJede yeri: Mektubat sh: 274 ve daha sair risalelerde vursa...
Me'hazler: Ahbar-ı Ebu Hanife sh: 48; Münebbihat-ı İbn-i Hacer sh 28

Meali: "Ben hiç bir şeyi ne kendiliğimden size verebilirim, ne de sizden
men'edebilirim. Ben ancak bir hazinedarım, emir olunduğum şekildt', malı y~
rine koyarım."

***
572- «Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsaydı, kerahet edıp

darılacaktı.. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yaları dese, hem gıybet hem
ıftiradır lki katlı çirkin bir günahtır.»

Risalede yeri: ]\ıJektubat sh: 276; daha sair Risalelerde de varsa..
Me'hazler: (574 numaralı sırada, umumi gıybet hakkında vürüd eden

hadis me'hazlerine de bakılabilir. Burada nümfıne için sadece bir-ikı kaynak
verıyoruz:)

EI-Ezkar - Nevevi sh: 299; El-Feth-ül Kebir 2/262
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Zabıt şekli: El-Feth-ül Kebir eseri, Sahih-i Müslim Ebu Davud, Tırmizi ve
Nesai'den naklettiği şu hadis-i şeriftır:

jts sa,iI U 3,o1 4U '&-"») aJ,334+,e i»aa
su31 G ,>U3634ES6143 33 G,UGT333 3U (LE1U,',, 2A

, ,, ,, ,,,,, #' ,

14'as(y,5 G.8.[J3G47eL63O,5 U 453631 0G
, , ,, ,, ,, .,. ,

Meali: Ebu Hüreyre'den (R.A.) rivayet edilmiş ki, demiş: "'Resulullah
(A.S.M.) dedi ki: "Gıybet nedir biliyor musunuz?" Sahabeler dediler: "Allah ve
Resulü daha iyisini bilir." Bunun üzerine ferman etti ki: "Sen kardeşinin ar
kasından konuştuğun bir şeyi, eğer o hazır olsaydı ikrah edecekti, işte gıybet
odur." Bunun üzerine denildi: "O halde biz kardeşimizde mevcut olan bir has
letini konuşsak nasıl olur?" Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Zaten eğer ondaki
bir şeyi dersen, o zaman onu gıybet etmiş olursun .. ve gıybet de budur. Şayet
onun arkasında konuştuğun şey, eğer o şey onda yok.sa, o zaman ona bühtan
etmiş olursun."

***
573- «Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi; o uakit
,U-zI J, U 'ii\ [{DI demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit

~ - -
rastgelse, "Beni helal et" demeli.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 277 ve daha Nur'un başka yerlerinde varsa ...

Me'bazler: El-Ezkfı.r - Nevcvi sh: 308-309; El-Feth-iıl Kebir V84 ve 89; Fe
teva ve Mesail-i lbn-üs Salah 11190; El-Kamil Fid-Duııfa' - İbn-i Ady 3/1098

Zabıt şekli: Hem zabtı hem de meali, aşağı yukarı Üstndınkiyle aynı ~~yler
olduğu için ayn bir şey kaydedilmedi.

***

574- «Ateş ııasıl odunu yer, bıtirır. Gıybet dahi, a 'rııal-i sô.lı/ıa_yı yer bıtirır...

Risalede yeri: 1\1.ektubal sh· 277
Me'hazler: (Not: Hased ve ucb hakkında bu hadis-1 şerıf sahıh olarak bir

kaç şekilde vurüd etmiştir Ancak Münebbihat-ı İbn-i Hacer'dekı: "Gıybet
a'mal-i salihayı mahveder. hadısınden başka bır me haz bulunamadı. Sair
me'hazler ıse şöyledir:)

Sahıh-i Müslim 4/2001; Cem'-ul Fevaid 2/386; Musned-ul Firdevs 2/159;
lbn-i Mace hadis no: 4210, Tarıh-i B:ığdad - Hatib-i Bağdadi 2/227; Tef'sır Ed
Dürr-ul Mensur - Suyuti 6/419; El-Fcth-ül Kcbır 1/30, İbn-i Hanbel Muslım,
Ebu Davud ve Tırmizi'den nakil, Kenz-ül Ummal 3/461, 9/584-596: Edeb-udd
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Dünya Ved-Din sh: 29; Münebbihat-ı İbn-i Hacer sh: 15

Zabıt şekli: Münebbihat-ı İbn-i Hacer'den başka olan me'hazl"\rdeki zabıt
sekişöyledir:C,L3J1'3I(8G Us &>U.SJI(JeU (C3GJ1 (OCJ

Münebbihat'ta ise hadis olarak: I3! Ul ,sl ,"r »Uiy
l • , •

LA( 43J6 {Can(3)G 3U>J6 [46 (636 »(J GI 3US
"4

@'aQ1SI@2 4,~G 3CSJ (A [1G 33UU433G 33J
, , , , .,. ,,.

Mealleri: 1- "Hased, (yahut ucub) hasenatı yer. Nasıl ki ateş odunu yediği
gibi .. "

2- "Beni-Adem'in cisminde dört cevher vardır ki, bunlar dört şey ile mahvo
lur, giderilirler. Cevherler şunlardır: Akıl, din, haya ve salih ameller ... İşte ga
zab ve hiddet, aklı izale eder. Hased dini götürür. Tama' hayayı giderir. Gıybet
ise, salih amelleri siler götürür."

***
575- «Gıybet mahsus bir kaç maddede caiz olabilir.» (Ve dört madde

sayılmış.) Dördüncü Madde'de: «Birisi de, o gıybet edilen adam fasık-ı müteca
hirdir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 277

Me'bazler: Müsned-ül Firdevs 2/101; EI-Ezkar - Nevevi sh: 303-304, altı
tane hususi maddede gıybetin cevazı vardır diye kaydedilmiş ve İmam-ı Nl.'
vevi, bu mes1elede Buhari ve Müslim'den bir kaç hadis-i şerif nakletmiştir,
Sahih-i Müslim 4/2001; Sahih-i lbn-i Hibban 8/505

Zabıt şekı: Y'.,s {su' ,1is31e155 3-6 ,{3 ,".I is.J 38y

Meali: "Üç kişi vardır ki, onlar lanetlenirler. Birisi: Zalim bir hükümdar
veya emir .. birisi de: Fıskmı ilan eden fasık .. ve birisi de sünneti hedmeden,
yıkan bid'alar icad eden kişi."

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 278

Me'hazler: Sahih-i Buhari 5/43-137; Sahih-i Müslim 5/478 hadis no: 126;
Sahih-i İbn-i Hibban 7/517; Şerh-üs Sünne - Begavi 14/4; Cem'-ül Fevaud
2/120; Müsned-i Ahmed 3/118; Tirmizi Menakib 55; Ed-Dürer-ül Muntesıre -
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Su\ utı sh· 43 Ez-Zuhd lmum-ı Ahnwd bın J Innhcl ı:.h 37 Mu 'eem-ut Tabe
ram El-Kebir 6/5875 ve 5949

Zabıt şekli: Buhnrı'n111 hadısı •,>Yl,21e YUN

Meali: ''E) Allah'ım' Yaşanı.tk ve hayat, ancak uhın•ltn y,t;-,t\ ı~ıdır"

577- ,,C'l'nal:ı-ı llal? hır kuluıw S<-'t•c•ı-.,_c•, c/ıınyaw ona kusturur, çırhın goste
rzr .,

Risalede yeri: l\leklubal :,,h 278 V(' daha ~nır Rısulı..•lcrdc aynı m{m..ılar
varsa .

1\1.e'hazler: Sahih-i Buhurı 7/149 ~ ~ ı;_.;. ..., illi :J; ~. El-Fcth-ul

Iü•bır l/68 \'t' 2/75. İbn-i Ilibbnn, l\lusnNf-ı Ahnwd. Tubt•rani. Hakim ve Bey
haki'den nakıl; y,nt..• El-Ft'th-ul Kcbır 3 149. tı.le\'arıcl-uz Zam'an sh 6 12. l\Ju:,
tcdrek-ul Hakim 4/207: l\IüsnC'd-ı Ahmed n/427 \'l' -129. Şl'rh-ül llikl'nı-ıl
Atfı.iyyc sh· 79: Tirmizi hadis no· 2398, lbn-ı l\'lat:l' hadı:-- no 4031

Zabıt şekli: s,si ,.l k giy U3i "5.I 4le 5l'et U± 2DI»1 1N

Meali: "C'cnab-ı Allah bır abdım scvcrsL', ona dunyu ışlenn.i kapnlLr, ahirN
umtirunu fetheder"

Bunun meali: ··cl'nah-t Ilak bır abdını severse, onu mubtcl .. eder Eger ll

kul o musıbl•lc knr:;,ı snun•ckrst•, Al)Jh onun şeref ve mukaınını yul,sl'lln EgL'l'
razılık gfü,terırse, Allnh onu St:çılını:;,, g-uzıdt• kullarından t'\ ll'r ••

:J. d A

578- Duanuı luıbul l'ahıf/crı «!fıım ncıma:lll snııtıııılcı. tııllıcı ... scı ,abulı ııcı
mazı.ndan sonra ıl/ı .,

Risalede yeri: Ml'ktuhnt sh 279; ve bu mana san n ..... ıh• \ l' nw"tublard.ı lLı
varsa

Mc'hazler: El-Eı:kar Ne,, (•vı :-.h füi. t'l? \ L' 70, Amel ul Yevmi Mel Le h·
Tirmızi :--h 1H7. K,,nz-ul llmınnl 1/101. 109, l l,J Vt' li8f>, Anwl ul \'l, mı \ ,,J
Leyle İbn-us Senıyv sh 108

Zabıt şekli: 'I .U'3I[I(> g--) «UIJ,JJ \)o!k!

. '--' ı.,.,:s-_) 1 u ıµ 1 ; ~ • ? ~:rı jlı ı ~r: j L,
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Meali: Ebi Emame'den rivayet: Resul-i Ekrem AleyhissalAtü Vesselam'a
denildi: "YA Rcsulallah hangi dua makbuldür?" Ferman etti ki: "Gecenin son
k.ısmınm içi ve beş vakit namazların arkasında yapılan dualar .. "

***
579- «Hem bi-zalır-il gayb (ya.ni gıyaben) ona dua etmek ..» (yani, duanın ka

bulünün şartlarından olarak.)

Risalede yeri: Mektubat sh: 279

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2094; Sahih-i lbn-i Hibban 2/167; Şerh-üs
Sünne - Begavi 5/198; Cem'-ül Fevaid 2/617; El-Feth-ül Kebir 2/91, 113 ve 115;
Kenz-ül Ummal 1/98, bir çok hadisler; El-Cami' Li-Şuab-il İman - Beyhaki
3/331

Zabıt selli: Ley, U :Ur·{·ue) «I{),, J :)U (ey) •Isyl _!3+
e

'JLb04 6,0 ey GU,LJI36 S1 1ah JA +5Y"84[
• - 'i'N·· ·do Uy uyl :43el
«

Meali: Ebi-d Derda'dan nakledilen Sahih-i Müslim'in hadisinin meali
kısaca şöyledir: Ebu Derda (R.A.) demiş ki, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman ettı:
"Hiç bir müslüman kul yoktur ki, kardeşinin gıyabında ona dua ettiği znmun,
illa melek ona iade ederek demesin ki: "Bir misli de sana olsun." Yahud da o
duaya müekkel melek der ki: "Amin! Bir misli de senin olsun."

***
580- "Hadiste ue Kur'an'da gelerı me'sur dualarla dua etmek, mesela:

$33, U*G 3FI,>1,u 1,su3,JIulu13511.
"

Risalede yeri: Mektubat sh: 279

Me'hazler: Müstcdrek-ül Hakim 1/517; Ccm'-ül Fevnid 2/638; EI-Fcth-ül
Kebir 1/207, 237, Müsned-i Ahmed, Hennad, Tirmizi ve İbn-i Mace'den nakıl,
yine El-Fcth-ül Kebir 3/303; Sahih-i İbn-i Hibban 2/157

, , . , .
Zabıt şekJi: Milstcdrck-ül Hdkim'in hadisi: J»-+ 35" '~) + oo
-oya oy attı.p g.uy «Um. . -

Meali: Abdullah bin Ömcr'den rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) şu kelimeleri
sabah ve akşam hiç bırakmazdı:

'SI,U4,l sU5sa 34ui,pJaEI3I
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İmam-ı Zehebi de bu hadisin sıhhatini. İmam-ı Hakim ile birlikte ikrar
etmiştir.

***
581- Kur'an'da me'sur dualardan olan

Risalede yeri: Mektubat sh: 279
Me'hazler: (Yani, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın Kur'an'ın bir

ayeti olan bu duayı okuduğu ve başkasını teşvik ettiği hakkındaki hadisler:)
Sahih-i İbn-i Hibban 2/146; Müstedrek-ül Hakim 1/455, 2/277; Şerh-üs

Sünne - Begavi 5/181; Cem'-ül Fevaid 2/659; El-Feth-ü1 Kebir 3/303 ve 366;
Sahih-i Müslim 4/2070-2071; Sahih-i Buhari 8/103

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: 3s13US JL ("e») aUl p!u-lo
,O Ez Us,Ki> i>51 53 Pi» U5Us C\ U,DIS1.U»- •
Meali: Enes bin Malik'ten rıvayet; demiştir ki: "Peygamber'in (A.S M )

duaları içinde en çok tekrarlannrn·

,U ,Gi tsyk>is k> U5_,s ti U, (401 iau."
%: * *

s82- ga'eki,.N

'Risalede yeri: Mcktubat sh: 280 ve Nur'un sair yerlerinde varsa. .

Me'bazler: El-Fcth-ul Kebir 3/267, ISSI c gab, " e Ja3 Hatib-
Bağdadi'den nakil; Feyz-ül Kadır - Menavi 6/298 hadis no: 9318; Keşf-ül Hafa
_ Acluni 2/21, Deylcm1 ve Musned-uş Şihab'da hadisi Kuzai ve İbn-u Ebı-d
Dunya'dan naklettıklcrini kaydctmi~tir.

zabıt şekli:"YI. ta 'ug\ cui"J

Meali: "Nusret snbırla ve gcnışlik musibetle beraberdir." İkinci hadisin me
ali: "Sabır geni:,,lıklerin unahtarı<lır. Dunyadan zuhd ise, ebedın zenginliğidır "

]: sj a
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583- «Hazret-i Peygamber (A.S.M.) Nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdı?

Elcevab: Hazret-i İbrahim'in (A.S.) Arabistan'da çok perdeler altında cere
yan eden bakiye-i dini ile; fakat farziyel ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihti
yarı ile ve mendubiyet süretiyle ibadet ederdi.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 281

Me'hazler: El-Fetavi-1 Hadisiye - İbn-i Hacer-il Heysemi sh: 11; El-Ha\i
Lil-Fetava - Suyuti 2/413; ayrıca "Hadisler Cetveli" 617 numaralı bölüme de
bakılabilir.

Zabıt şekli: (Not: Bu mes'ele ülema arasında -fa.kat tahmini kanaatlarla
ihtilaflı olmakla birlikte; İmam-ı Suyuti, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) ebeveyni
nin, Din-i Hanif-i İbrahim üzere olduklarını bir çok tarihi rivayet ve delillerle
isbat etmiştir. Buna göre ve aynıca Ü "~[I al k5l y1 3ÜI S,1 "3
ayeti bu hususa bir derece işaret eder denilebilir diye yazılmıştır.)

Buna göre, Hazret-i Üstad'ın o hükmü elbette ki en sahih ve ittifaklı ta
rafının muhkem görüşleridir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) anne ve babasının ve
ayrıca da Hazret-i İsmail dini üzere ibadet eden Arabistan'da bir çok adam
ların ve Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) ecdadından bir çok kimselerin aynı hakikat
üzere olduklarının kesin tarihi delilleri meydanda olmasıyla; O, bunların yo
lundan giderek hususi şekilde İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselamlann) dinleri
üzerine ibadet etmiş olduğu hakikatı kendiliğinden meydana çıkar.

***
584- «Şer'an ehl-i iman, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ı gayet

derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiç bir şey'inden nefret etmemek ve her
halini güzel görmekle mükellefolduğundan... »

Risalede yeri: Mektubat sh: 281-282 (23. Mektub'un Altıncı Suali) ve daha
sair risalelerde aynı mana varsa ...

Me'hazler: Eş-Şifa - Kadı İyaz - Tab'-ı İstanbul 2/14, 15; Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 7/139 Şuab-ül İman - Beyhaki 2/129 no:1374, 1375; Buhari
1/10; Müslim 1/67 ve daha bu hususta birçok me'hazler gösterilebilir.

Zabıt şekli: (Not: Şifa-i Şerif kitabı sahibi lIz.Kadı İyaz bu mes'elede:

4..,8663U3,<331,78343783U1343U6

be21,',i,'3 v 2U,

(Sure-i Tevbe ayet: 24) ayetini Allah'a ve Resulullah'a ve Allah yolunda olan
cihada muhabbeti vücubiyyet ve farziyyet derecesinde emrettiğini söyler llem
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daha birçok hadis-i şerifleri de bu babda zikreder. Ezcümle:)

361,3,5 Y 0UC, ,D1I1>a1033 4>)x
31,01 »6353y. 4IS13,8,5

g8 a
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Meali: Enes bin Malik (R.A.)den rivayet, demiş ki: Resulullah Sallallnhü
Aleyhi Ve Sellem ferman buyurdu ki: Sizin biriniz iman etmiş olmaz, ta ki ben
ona onun evladından ve babasından ve bütün insanlardan daha sevgili
olmadıkça.

* * *
585- "· ..Belki imam olduğu ümmetin önır-ü galibi olan altmışüçte mele'-i

a'laya gönderiyor, yanına alıyor. Her cihette imanı olduğunu gösteriyor.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 282, sair risalelerde de varsa.

Me'hazler: Keşf-ül Hafa - Acluni 1/145 no:423 (Tirmizi, İbn-i Mace. İbn-i
Hibban ve Müstedrek-ül Hakim'den nakil ve daha birçok kaynaklardan değişik
lafızlar ve rivayetleri izah eder.) Keza Sahih-i İbn-i Hibban 4/274 Ebu
Hüreyre'den. İbn-i Hibban'ın hadisinin sonu: Us 3, • "IS1 ifadesiyledir.
Keza Tirmizi no: 3550; Sünen-i İbn-i Mace 4236; Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki
3/370; Mustedrek-ül Hakim 2/427; Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hacer no: 2467
ve hakeza daha birçok me'hazlcr için bak Mcvsuatü Etraf-il Hadis 2/33

Zabıt şekli:

.[fi bal IGCI.' u -1'GU» 0° -.. . U u"
e

Meali: "Ümmclimin ömürleri altmış ile yetmiş arasındadır. Onların az
kısmı bunu aşar."

***

ses- ,s 1+i,sVs'>,8,,$1 si[54>J>
Risalede yeri: Mektubat sh: 282, Lem'alar sh 253

Me'hazler: Mecma-uz Zevaid 10/270; El-Feth-ül Kebir 2/101, San'ani, Ta
bcrani ve Bcyhaki'nin Süncn-til Kı.ibra eserlerinden nakil; El-Mctalib-ül Aliye
had:is nu: 2708; Cem'-ul Fevaid 2/704 (Tubcrani'nin Mu'cem-ül Evsat ve Mus
ned-üJ Bezzar'dan nakil); Musned-ul Firdevs 2/176; İthaf-us Sadet-il Müt.takin
_ Zebidi 2/420; Edcb-üd Dünya Ve-d Din sh: 27 İhya-u Ulüm-id Din 1/143·
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 22/83 no:202; El-Kamil Fid-Duafa' - Ibn-i Ad;
I/253 ve 2/721; Musned Ebi Ya'la EI-Musili 13/467 •
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Zabıt şekli: Hadis, aynı mana, fakat ayrı ayn lafızlarla gelmiştır. :Mesela:
Edeb-ud Dünya Ve-d Din'de: i.. ."s>y> S,a.'<JI[80> U>

~ _,. # ,

Müsned Ebi Ya'la El-Musili'de ise, Risale-i N ur'daki aynı lafzıyla
geçmektedir.

l\leili: "Sizin gençlerinizin hayırlıları, ihtiyarlarınıza benzemeye
çalışanJ ardır."

***

s87. .U±, .is" ",s'i,aS, al'LGUU
, ,

Risalede yeri: 1'-fektubat sh: 285; Osmanlıca Lem'a)a;- sh: 16

Me'hazler: Bu hüküm bir hadis-i şerifin öz metni olarak bulunamadı
Amma her halde ... : L.!..; :;o ut:)4 "y at'MIGUU [(AI gabi ayetlerden

iktibasen alınmış doğru ve hak bir sözdur. Zaten Hazret-i Ostad da, hadistır
demiyor.

Meali: Risale-i Nur'da manası vardır.
***

Risalede yeri: Mektubat sh: 288; Tercüme Mesnevi (Abdulmecid) ~h 124,
247; Tercüme Mesnevi (Abdulkadir) sh: 248 ve 289

Me'hazler: Hasan Basri Çantay, Kur'an Mculi'nde Suffi\t Suresı 8 ve 9
f1yct1crin hüşiycsindc; bu beytin Şair Lcbid'e aid oldugunu kaydetmış
Amasya•ıı Mecdızudc Ahmed Emri'nın uzun bir şirinin buna yakın mealde bır
beyti de şöyledir:

"İbretle nigdh eyle bütün nakş-i cihana, bunlar nazar-ı l'hl-i bnsır<'tte
resuil." (Hususi nrşivımız no: 89)

589- ,,Dua bır t;trr ı azım ı ubudLycttır, hc!llu ubudıyetin rulııı lııikmun
dedir.»

Risalede yeri: Mcktubat Hh. 299 vt• dııhu Nur'un sair yerlerınde varsa .

Me'hazler: Müstedrek-udl Hakım 1/491, Zehebi de sıhhatıni ıkrnr etmiş,
(em'-dl Fevaid 2/615; Müsnod-ul Firdevs 2/224, Tırmızi hndis no 3371, Cem'
Lil Covnm ı' Suyu ti hudiı-l nu: J 0679, Feyz-ul Kadır Menavi hadis no 4256,
KC'nz-Lil lJnımul hndiH no: 3314; İthaf-üs Sfidot- il Muttnkin - Zebıdi 5/129,
Mışkat-ül Manabıh hadis na 1231, Tuhfoat-ü! Ahvozi Şerh r Tırmizi 94311,
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Buluğ-ul l\1eranı - Ibn-ı Hacer sh: 283

687

. ' 'Zabıt şekli: Tirmızi'nın hadisi. 5su,s)' %> .I :t} Ve 3

Tirmizi'nin ikinc1 hadisi: (»•• "ljU ty"-v
e.~8Ie»[sUJI23isJI,3.uw

l\1eali: Enes bin Malik'ten rl\'nyet: Resul-ı Ekrem tA S ..M. ı ferman etmış kı
"Dua ibadetin beyni veya ozudur." Tirmızi'nin ıkıncı hndısı ı::;e, !\u'man hın
Beşir'den rivayet edilmiş: Resul-i Ekrem lA.S.M. ı demiş kı. "Dua badetın ta

.. .. . .. ,,!
kendisidir." Ve sonra bu ayeti okudu: .iudl...sr l_sss,Juy

590- «Afeselci: Birısi kendine bir erkek evlad ıster. Cenab-ı Hak, Hazret-ı
AJeryem gibi bir kız el'Liıdınt vcrıyor. ilh ... ,.

Risalede yeri: f\lektubat sh: 301 ve daha başka yerlerde vnrsn ...

Me'hazler: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 5 -15
,., • (. ,. •-1,'-'

Zabıt şekli:' - ."u,l_,j,i a3;»U Uy"jp yalct.
Meali: Ben Cenab-ı Allnh'tan iyi ve zahmetsiz bir oğlnn çocuk ıstedım. o

bana kızları verdi.

591- cc " sl,> ,sol5 «3 sl> ",>l,> a JI ., Eğer ı·ermek ıstcmrseydı. ıstemc·k ı·t•r

mezdi.»
Risalede yeri: Mektubnt sh: 302

Me'hazler: (Bu bir hadis-1 şerifin Farsça ve Turkçe meülidir.) El Feth-ül
Kebir 3/78 (Hilyet-ul Evliy::ı'dan nakill; l\Iunebbıhnt-ı lbn-ı Ilucer sh 19, Feyz
ul Kadir - Mcnnvi 5/417 hndis no: 7804; Şcrh-u Hikem-il Ataıyye sh: 85; keza
Ed-Durr-ul l\fonsur - Suyuti 4171

Zabıt şekli: 1UYU 25sl_>» ..el",s i,»2831ysl U

veyahut:2Uy1 U G=l', .uy1IIL. Y

Meali: ..Ccnnb-1 Allnh, bir abde dun L,tnwsııw izın vPrmeuh. tü ki onu ıc.ıhL'l
izni vermeyince." !kinci bir hadıste: "Allah duayı vermezdı, tu onn kabul ve
ıcabet huzırlumnyıncu ... "
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592- Cennet'ten getirilen Burak.. ve alem-i bekanın mahlükatı Resul-i Ekrem
Aleyhissalatü Vesselam'ın nuruyla çok alakadar oldukları...

Risalede yeri: Mektubat sh: 303 ve Nur'un Mi'rac Risaleleri gibi sair yerle
rinde varsa...

Me'hazler: Sahih-i Buhari 5/66; Sahih-i Müslim 1/145 İmam-ı Müslim İsra
ve Mi'rac hadisesini on tarikle hadislerini nakletmektedir.

Zabıt şekli: İsra ve Mi'rac mu'cizesiyle alakalı olan ekser hadislerde
"Burak" ve sonra "Refref' bahisleri mevcut olduğu gibi, cennetin ve alem-i be
kanın hayvanatı ve mahlukatı hakkında söylenen sözler bu hadislerden ilham
alındığı gibi; Hazret-i Üstad tarafından da kat'iyetle verilen hüküm, elbette ki
hak ve doğrudur. Başka bir şey de yazmaya gerek yoktur.

* * *
593- Ulül-azm Peygamberler...
«Hazret-i Musa Aleyhisselam gibi bir ulül-azm...»
Risalede yeri: Mektubat sh: 311 ve daha başka yerlerde varsa ...

Me'haz: (Yani ulül-azm peygamberler hangileridir) Tefsir-i Ruh-ul Beyan -
Burusevi 8/346

zabıtsel1 '.3 U506 -5-As3Gy6yi [n,)

Meali: Ulül-azm olan peygamberler: Hazret-i Nuh, Hazret-i İbrahim-ül
Halil, Hazret-i Musa, Hazret-i İsa ve Habibullah olan Muhammed
Alcyhimüssalavatü vetteslimattırlar.

***
594- «Biz de ilm-i usül ve Fenn-i Mantıkça "sebir ve taksim" denilen en kat'i

hüccetle deriz .. _,,
Risalede yeri: Mektubat sh: 315 ve zeyl olarak Sözler sh: 189

Me'hazler: El-İktisadü Fil-l'tikad - İmam-ı Gazali sh: 12

(Sebir ve taksim bir hadis veya haber, ya da meşhur eser olarak değil. belki
ilm-i kelam alimlerinin kullandıkları mühim bir mantık kaidesi olduğu için
buraya kaydettik. Onun manasını Hazret-i Üstad ilgili yerde izah etmiştir.)

***

595- '; 1>[1U [{8 sI
g

Risalede yeri: Mektubat sh: 320
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Me'baz: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Buruscvi 2/360

Zabıt şekli:3> sls c"U4 ,by: .s, ,ci b»- 1U 1,3» sl»
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Meali: Cenab-ı Hakk'ın ıhsanı ve vergisi için kabiliyet şart değildir. Bclkı
şart ve illet, yalmz Allah'ın irade ve vergisi kabiliyetidir.

***
596- «Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehacilrnatı defettinız .. Td

»2 s •sf s • .. , . •is. ..«>u serisi«yw ayetine güzel bir masadak oldunuz.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 324 ve Nur'un sair Müdafaalar gibi risalele
rinde varsa ...

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 2/313. Kur'anda fıyelin yeri, Maide Suresı
ayet: 53.

Zabıt şekli: i ",a 4Ut il .3,3 ayeti nô.zil olduğunda, Resul-i

Ekrem (A.S.M.) Ebu Musa El-Eş'ari'yi göstererek: "O kavim, senin kavmin
olabilir" demiş. Burad:ı bu hadisi kaydetmekteki maksadımız; Arapların
dışında lslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet edecek olan başka bir kavmi Allah'ın
getireceğine, Peygamberimizin de (A.S.M.) o külli mananın bir ferdine işaret
etmiş olmasıdır. Ayet, kaziyeyi mcchul bıraktığı için, H::ızret-i Üstad ayetin o
hükmüne külli şekilde mazhar olmuş Türk milletini göstermesi, hem ayetin
hükmüne, hem de Peygamberimizin işaretlerine mutabık olarak hüküm
vermiştir.

***

s97- [+iI,1k,aI(> j,u 4 sy1mi

Risalede yeri: Mcktubnt sh: 329

Me'hazlc_r: Musncd-ul Firdevs 1/242; C,\mi'-ül Beyan-il 11m - İbn-u Abd-il
Bcrr 1/25, İhya-u Ulüm-id Din 4/329; El-Fcth-ür Rabbani - Geylani sh: 129;
Muncbbihat-ı tbn-i Ilacc.>r sh: 10; lthnf-üs Sadet-il Muttakin 12/444

Zabıt şekli: Bu hadis, lafız itibnrıyk bır kaç tarzda zabtedilmiştir Mesela
lhya-u Ulum'da .il...Is• 4Is1I 1l ifadesiyledir.

lmam-ı ZPbidi bu hauisi, Hfıfız Iraki gıbı uzun tahlıle tabı' tutmuş ve
nihayet Zeyneddin-ı Irakinin "Bu hadis Musned-ul Firdevste
.i; » s,, I"> "» I slyl 1l lafzıyla geçmekte ve isnadı da

hasendır, yani güzeldir demiştir" dıye kaydetmış

R N 1\ K.ıynak.lnıı F • 44
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Meali: Bir kaç lafızla vürüd etmiş olan hadisin müşterek manasını kayde
diyoruz: "Cenab-ı Allah bir kavmi veyahut bir ahdini hayra sevk etmek isterse,
onlara kendi nefsinin ayıplarını gösterir."

* * *
598- «Nefsini beğenen ue nefsine itinıad eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gö

ren bahtiyardır.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 329; ve daha Nur'un sair Risalelerinde
varsa...

Me'hazler: {47 numaralı bölümdeki me'hazlere de bakılsın.) Nehc-ül
Belaga - İmam-1 Ali, Tahkik-i Subhi Salih sh: 255 ve 804 (hadis olarak)

zabıt şetli: U .J»'2 I". (13•39 ".b- , .,

Meali: "Ne mutlu o adama ki, onun kusurları onu, başkasının kusurlarıyla
uğraşmaktan alıkoyar."

z* * s*

Risalede yeri: Mektubat sh: 332; ve Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: Müsned-i Ahmed 2/359; Cem'-ül Fevaid 1/24; Müsned-ül Firdevs
2/107; Kenz-ül Ummal hadis no: 1778 (Müsned-i Ahmed ve Hakim'den nakil):
Müstedrek-ül Hakim 4/256; El-Fcth-ül Kebir 2/62; Mecma-uz Zevaid 1/52 ve
416; Keşf-ül Hafa Aclüni 1/322; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1394 ve
daha bir çok mc'hazler için, Miftah-u Künuz-is Sünne sh: 77

Zabıt şekli: Müsned-i Ahmed bin Hanbel'in hadisi:

·e..4US.IS ,as94 1
Meali: "İmanınızı Laılahe İllallah sözü ile (daima) yenileyiniz!..,,

***
600- «İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüd ettıklerı içın, her

zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Hem ınsarıda bu teaddüd ve teceddüd olduğu
gıbı, tavattun ettiğı alem dahi seyyardır, o guder, başkası yerine gelir. Daıma
tenevvu' ediyor Her gun başka bir alem kapısını çalıyor.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 332-333. Aynı bu mana daha öz bır şekilde
Sozler sh273'te (yanı Yırmıbırinci Söz'ün Birinci Makamı sonu) geçmektedır
ve daha sair Risalelerde varsa. .
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Me'bazler: Musned-ul Firdevs 3/387, Kenz-ul Ummal 15/795, 796 ve 797
hadis no 43150, 43160, 43161 ve 43162, dort ayn kanal ile aynı mana, fakat az
değışik lafızlarla .. Keza, Şerh-ul Hikem-ıl Ataıyye sh 32, Letarf-ul Maarıf -
Ibn-ı Receb--ıl Hanbeli sh 7. Ve keza Tefsır-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/120

Zabıt şekli:

'b t, uy i.. 3s ui,»dylv ost,S,k3»
..ya8..oy4si>[bu .i,vub[,

Meali: Hiç bir yenı gün yoktur kı, şöyle bağırmasın "Ey Beni-Adem! Ben
taze ve yeni bir güniım. Senin, bende işleyeceğin ameline şehadet edeceğ"ım.
Bende hayırlı ameller işle ki, onunla sana şahid olayım. Çuııki ben geçip
gittikten sonra, bir daha beni göremezsın."

* * *
601- «Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamları:
si>.'.31c4yJS'33l(ys yahut,saati şiraatgibi:

Risalede yeri: Mektubat sh: 335 ve 452

Me'bazler: Şerh-i Cevheret-üt Tevhid - İmam İbrahiro-i Bacuri sh: 337.
Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/121

Zabıt şekli: Bu söz, Arabisi aynendir. Farsçası ıse, Mektubat'tan alınan
ikinci fıkrası lafzıyla geçmektedir. Arabi ibareli sözün sahibi ise; akıde kitabı
olan Şerh-i Cevheret-lit Tevhid'de ehl-i tasavvufun reisi olan Cuneyd-ı
Bağdadi'nin bir sözü olarak nakledilmiştir ki; bütun chl-i tahkik ve ehl-ı
marifet aynı görüşu paylaşmışlardır.

Meali: 1- "Butün yollar, (Allah'a giden yollar) kapalıdır, ancak Hazret-ı
Muhammed'ın (A.S.M.) nurani caddesinden gayri ... "

2- "Ey Sa'di! Peygamber'in izinden giden yoldan başkası muhaldir ki haki
kata varsın."

so2- '1ISI 2IY As '3 "Ai1 Ut&Is u [ssm

Risalede yeri: Mektubat sh. 334, Şunlar sh. 9

Me'hazler: Şerh-us Sunne - Begavi 7/157; Cem'-ul Fcvaid 2/4-14, El-Feth-ul
Kebır 2/96; İhya-u Ulum-id Dın 1/253; Muvatta'-ı İmam-ı Malik, Mess-ül
Kur'an/3 ve Hace/446, 1/422 ve 423

* * *
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Zabıt şekli: (p{·e) «Ut,33l :(e») 35 s «l+ ol adb y5

U3 3A9G 0KUL U {as13 12 , 1U,.t'WI(145 50G
~ "' I I ,-

·elU83 YTA,21S1213
Meali: Talha bin Ubeydullah bin Küreyz'den rivayet, demiştir ki: Resul-i

Ekrem (A.S.M.) şöyle ferman etti: "Duanın en efdali, arefe gününde yapılan
duadır. Ve benim söyledikJerimin ve benden evvelki Peygamberlerin söyledık-
lcrinin en e@ali: {I.. 1 8U3s Y TI, {DIS111S dur."

***
603- «Süre-i lhlas'ı, Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum.» «Bir

mübarek Arefe gününde müstahsen bir adet-i lslamiye'ye binaen Süre-i ihlası
yüzer defa tekrar ederek okuyup, onun bereketiyle ... »

Risalede yeri: Mektubat sh: 340 ve 343; Şualar sh: 299

Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 3/227, El-Hiyarl'nin "El-Fevaid" eserinde, Haz
ret-i Huzeyfe'den nakil ile; Feyz-ül Kadir - Menavi 6/203 hadis no: 8953

zabıt şakı1:.l, 1 z s,Es1sa3 1" UI 1G1 11I,s [AS 13 [2 ve
,« j

,JU U (ILU213, CA1232 23 •2 131'813 (5 13 1>- - •Ebu-ş Şeyh, İbn-i Ömer'den rivayet ...

Mealleri: 1- "Kim ki bin kere "Kulhüvallah Sılrcsi"ni okusa, kendi nefsini
Allnh'tan satın almış olur."

2- "Kim ki Arefe gününde bin kere "Kulhüvallah" okusa, Allahu Teala ona
istediğini verecektir."

* * *

6o4-ÜE {34se 5e ,'UyI,t oas51

Risalede yeri: Mektubut sh: 346; Şuülar sh: 9

Me'hazlcr: Met.mcvi-i Şerif - Mev]tına Culdlcddin-i Rumi 1/75

Zabıt şekli: Aynendir.

Meali: "O hayalat ki, Evliyanın tuzağıdır. Yani mübtela olduklnn bir hfll
dir İşte o huyalftt, Allah'ın manevi bostanlnrındı:ı uy yüzlülorın (ynni Pt'ygıım
berler ve Evliyaların) nuraniyotlerınin okislcridir."

* * 1<
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sos- • *.A+ .s'3'i,e"o,o.
Risalede yeri: Mektubut sh· 346-347 ve Asar-ı Bediıye gıbı saır Risalelerde

de ..

Me'lıazler: Nefahat-ül Üns - Mevlünn Cami sh: 438; Mcktubat-ı lın.ım-ı
Rabbani'nin bir çok yerlerinde ..

Zabıt şekli: Mevlana Ynkub-u Çarhi'nin hayut hikayesi bolumundc bu bcyt
kaydedilmiştir. Ancak "Şems•l kelimesi yerme "Afitab" kullanılmış ki, aynı ma
nndaclır. Tamamı şöyledir:st e,»pi,ol.o"sluijl.ctL,.eye

... ... .. -
Meali: ''Ben güneşin kölesi olduğum için her zaman onu söyluyorum Bun

dan dolayı ben ne geceyim ne de geceye lapan birisiyim ki uykudakı ru'yalan
söyliyeyim.''

***
606- ..Kur'an ile tcfe'üle ve rü 'yaya itimada ehl-i hakikat tara/dar

değillerdir.»
Risalede yeri: Mektubat sh: 347 lYirmisckizınci Mcktub Birıncı Mes'ele)

Me'hazler: Berikat-ün Mahmudiye Fi-Şerh-i Tarıkat-in Muhammedıye -
Hadimi 2/309

Zabıt şekli: Ayne11 Ostnd'ın yazdığı gıbidir.
* * *

607- «O cüz'i hadıse-t nevnıye munasebetıle "mevtın küçük bır kardeşt olan
neum"e ait. .»

Risalede yeri: Mektubat sh: 347, 8 ve dnhn N ur\ın suır yt•rlprnHh· dl'

vardır.
Me'hazler: Ez-Zuhd - İbn-ul Mubarek 2/79; Cem'-ul Fevaıd 2/773, Musued

ul Firdevs 4/309; Feyz-ul Kadır Menuvi huJis no: 932!1 \l\h•nnvi dl•r· "lln<li::..
Taberuni-i Evsui'tu V(' lıırnm-ı Bezzar'ın Musned'ınde de rivayet edılmıştır "
Ilt•yı;cmi ise: "Onun ricali, sahıh ricalıdir" demiş), Mecma-uz Zevnd 10/415,
Ez-ZühJ - İbn-ı Hanbel sh. 9; Ilyet-ul Evhya 7/9; İkl-ul lludis hadis no 2147,
E1-Feth-ül Kebır 3/268; Mişkat-ul Musabıh hadis no: 5954, Keşf-ul Estur nn Ze
vuıd-il Bezzar - lbn-i IIact•r 2/213; Ed-Duafa'-udl Kebr - Akıh 2/301, El-Kanul
FicJ-Duafn' İbrı-1 A<ly 6/1533 ve 2364

Zabıt şekli: lbn-ul Mübarek'in hadisi :«d1),,JJ», Jl ys43l +.+ U
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°«

Meali: Muhammed bin El-Münkedir'den rivayet: Resul-i Ekrem Aleyhissa
latü Vesselam'a bir adam sordu: "Ehl-i cennet acaba uyurlar mı?" Peygamber
ferman etti: "Uyku ölümün kardeşidir, elbette ehl-i cennet ne ölür, ne de
uyurlar." Diğer bazı rivayetlerde: "Uyku ölümün kardeşidir, elbette ehl-i
cennet uyumayacaklardır."

***
608- «Hadis-i sahih ile, Nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü neumde riı \a-i

sddıka suretinde tezahür etmiş.»
Risalede yeri: Mcktubat sh: 347 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ..

Me'bazler: Türkçe Tercüme Sahih-i Buharı 9/39 hadis no: 2101; Sahih-ı
Müslim 4/1773 ve 1774; Sahih-i İbn-i Hibban 7/615, 619, iki tarikle; l\IustPd
rek-ül Hakim 4/390; Şerh-üs Sünne - Begavi 12/203, 206 ve 213; Cem'-ul Fe
vaid 2/299-300; El-Feth-ül Kebir 2/125 ve 138, bir kaç hadis rivayeti ..

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:
- ,1 , f • _, , A •r • $ • I t , ; J S • J • 5

•»p Ve o9o5r o •z ya!Jdai ak3

Meali: "Salih kimsenin sadık rü'yası, Nübüvvetin kırkaltt cuz\ındt.•n bır
cüz'tidür."

609- «RLi'ya üç nevidir." (Ve ızalıı ... )
Risalede yeri: Mcktubut sh· 347

Me'hazler: Snhih-ı İbn-i Hibbun 7/570 Vt' 615, EI-Fl•th-ul Kl•bir 2/13~. r'l
Musannef - Su.n'nni 11/211

Meali: Aşağı yukarı I-Inzrt•l-ı Ustnd'ın Turkçe olarnk ızuh t.'tltı,.:ı , t' t.ı~sı
mini yaptı@ı gıbi olduğundan, başka bır şey yazmaya gerek duymadın

f; * ..
610- «Hadis.i şerıfte gelmiş kı Resul 1 Ekrem tA.S M ) budavıt ı vahıyde

gordugu ru'yalar, subhun ıkışafı gıbı zahır, açık ve dogru çıkıyordu.»
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Risalede yeri: Mektubat sb 348 ve daha Nur'un snır yerlcrmdc vus~\

Me'hazler! Sahih-1 Buhari 1/3, 6/214. Mustedrek-ul Hakım 3/183, ve HOR
no lu böJümde verilen aynı me'hazler ..

2 , • •
Zabıt şekli: Buhari'nın hadisi· 4U U J3l :Jl ("ey atu 5

C3s2338 .,,IskÜaG.JL..Jo Wt»ar.',
&'al5l Ji Ut 9

Meali: Hazret-i Aişc'den (R.A) rıvayct Demtş ki: t'Vahym boşlangıcmdn,
Resulullah'ın gördüğü salih ru'yalar, öyle doğru, oyle kesin çıkıyorlardı kı;
sanki sabahın inkişafında eşyanın gorulmesı gtbi ıdi '1

***

611- "Hazret-ı }.fusa Aleyhıssd<im, Hazret-i Azraıl'rn gozwıe tokcıt t•urmuş
illı ... »

Risalede yeri: Mcktubat sh: 350

Merhazler: Suhih-i Buhari 2/113 ve 4/191; Suhih-ı .Muslım 4/1843; Sahıh-t
İbn-ı Hibban 8/38 ve 40; Şerh-us Siıone - Begavi 5/265, Mi.ısued-ul Fırde, $
1/233; El-Feth-ül Kebir 1/173, Şeyheyn, İmam-ı Ahmed ve Ncsai'dt'n n.ıkil.
Kcnz-ül Ummal 3//510; Cem'-ıil Fcvaıd 2/435. EI-Musonnef- San'nni 1U274, ,·e
daha bır çok kaynak me'hrızlcr için bak Miftah-u Kunüz-ıs Sunne sh 486

Zabıt şekli: Buhari'nın hndisı l·&ue) J (e3) i»3o
J\4,e~ as..u u1,ulu»ye,bLJ,

·e! .2, U11913, .si,J'.. YeyL,N
Meali: Ebu Hun•yn• tR A )'dan rivayet, Resul-ı Ekrem (A S l\l ferman

etmiş kı "Melek-ul Mevt tyanı A.Lnul AS l Musa AJpyhıs~wbm\1 ruhunu knb
z<•LnH'k ıçın gündı•rılmış Huzn•l-ı Muı:.n'yn •wldıgı lamun, ()'n.1 tokut \'Urmu~.
bır K<>ZU çıkmış Azrıııl Aleyhısselum Rabbısıne donmuş, demış kı "Beni oy {p
bır kulu gundı•rdın kı. olumu istemıyor " C'enab t Ifok tt.•kr.ır onun g-ozünli ona
ındt• l'lnu9 ••

612- ,,Kab:: ı L'rtıulıcı muc:klld olem A..rcul Alevlıı:.s('lcıın'ın m·anl'/4.'rı t't' .'Wl<'
/ıcıııırı ervahını kabzeden başkadır, t•lıl ı şt:kcıtıdlll l'IHCllıtııı A:ub~t'dl'ıı \'tlll'.

başkadır »
Risnled<' yeri: Mektubut shı: 352 ve daha sair Risalelerde varsa ..
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Me'hazler: Nesai, Cenaiz 9; İbn-i Mace, Cihad/10; Tefsir-i İbn-i Kesir
4/407-408 "Ven-Naziat Süresi"; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 6/310 (aynı
sure)

Zabıt şekli: "Kabz-ı ruhta mü'minlcrin ruhlannı rahmet melaikeleri, kafir
lerinkini ise, azab melaikcleri kabzcderlcr" diye mezkur surenin tefsirinde bir
çok hadislerle ispat etmişlerdir.

***
613- ,55 •,( U'_}D2,sJI,6 "" CS1 (ceylana)

, ,

Risalede yeri: Mektubat sh: 355; Tarihçe-i Hayat sh: 136; Barla Lahikası
sh: 149

Me'hazler: El-Feth-ür Rabbani - Geylani sh: 245

Zabıt şekli: (Not: Geylani Hazretlerinin El-Feth-ür Rabbani ile Fütılh-ul
Gayb eserleri bazı eski baskılarda biri kitabın kenannda, biri de iç kısmında
beraberce tab'edilmiş olduğundan; Üstad Hazretleri, Geylani'nin bu sözü için
"Fütüh-ul Gayb eserindedir" demiştir. Halbuki mezkur cümle, Fütüh-ul Gayb
eserinde değil, EI-Feth-ür Rabbani1dedir. Çünki Hazret-i Üstad'ın bahsini
ettiği Hazret-i Şeyh'in "Gulam" ismindeki talebesine yaptığı hitablar, El-Feth
ür Rabbani'dedir.)

zabıt şelti: [. I(Oi .2L(I3, 5 S ,21sJI,6 "s [SI "D13U= U
P* • •

.k.uyut,nctucy'k,"
- - 3 *° . - .-. c 528°"*

(Not: Cem' sigasıyla hitab edilen bu cümleden başka mezkur eserde bula
madım.)

Meali: "Ey Allah'm kullan! Siz bir hikmet ve imtihan dünyasındasınız. Size
mutJaka bir vasıta lazımdır. Ma1budunuzdan bir tabib isteyiniz ki, sizin
kalblerinizdek.i hastalıkJarı tedavi etsin."

***
614- «Tevhid-i kıble et!..» (İmam-ı Rabbani)

(Not: Hazret-i Üstad bu hadiseyi, yani İmam-ı Rabbani'nin bu tavsiyesini
Risale-i Nur'un bir kaç yerinde ehemmiyetle zikreder. Hülasası şöyledir ki:)

«Sonra lmam-ı Rabbanf'nin Mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Halis
bir tefe'ül ederek açtım. Acaibdendir ki, bütün Mektubat'ında yalnız iki yerde
"Bediüzzamaıı" lafzı var. O iki mektub bana birden açıldı. Pederimin ısmi
Mirza olduğundan, o mektubların başında "Mirza Bediüzzanıan'a Mektub" diye
yazılı olarak gördüm... Yalnız imam, o mektubları.nda tavsiye ettiği gibi, çok
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mektublarında musırranc şunu tat•siye ediyor: "Tevhid-ı kıble et.·· Yanı: Birrni
üstad tut, arkasrnclan git, başkasıyla meşgul olma.. »

Risalede yeri: l\Iektubat sh: 355; EI-Mesnevıy-ül Arabi sh 43; Tercüme
Mesnevi-Abdülmecid sh: 7; Tercüme Mesnevi-Abdülkadir sh: 12

Me'hazler: Aslı Farisi, tab-'ı Pakistan-Karaçi, l\Icktubat cild:l, cüz:2. sh.
61, 62, 74 ve 75. ııektublar ...

Zabıt şekli: l\1ektublardan birincisinin başında: ..

·\as c.>vhu* ,> «il 3+e ptyl@ Is" diye yazılı...

İkinci 11ektub'un başında:

Uy"5\ • caVuur y. ciV e o\y\su\J
Bu ikinci mektubun sonuna doğru bir yerde şöyle yazılı:

'14, 44si,3U , .55"26 V>U, ui...
- - -

Yani: "Seyyid-ül Kevneyn'in mütabaatına bir şart lazımdır; o da tevhid-ı te
veccüh-ü kıbledir. Yani, bir tek üstadın nrkasrndan gitmektir."

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 362 ve dnh::ı Nur'un sair yerlerinde varsa.

Me'hazler: İbn-i Mace Mukaddeme sh: 81; Edeb-üd Dunya Ve-d Dın sh: 73:
El-Kamil Fid-Dunfa' - İbn-ı Ady 6/2091

zabıt şekli: ,»I,JI ,3sJI Ji'.s "Le Ja "LJ k»b
Meali: Hadis-i Şerifte sert uslub kullanılmıştır Şöyle demiş 'İlmi ehli ol

moyan::ı vaz'etmck, cevahirleri hınzıruı l>uynunn takmak gıbidir." Gorülduğu
uzcrc Hozret-i Üstad, hadisten iktibas al.arak en yumuşak bir dereceye in
dirmiş: "İneğin boynuna incileri takmak gibidir." Ve bu söze de darb-ı mesel
demiştir.

, , • , sJ • t4 • 0
' , 1. ı

616- 2 "sıc *e o\ci.."Ul

Risalede yerii: Osmanlıca Mektubnt sh: 585

Me'hazler: Kcşf-ul Hafa - Acluni 2/49-50; Ed-Di.ırer-ül Müntesirc slr ı 10;
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El-Keşkul - M.Bahaeddin El-Amili 2/30; E1-Fevaid-ü1 Mecmua - Şevkimi sh:61

Zabıt şekli: Keşf-ül Hafa sahibi bu hadisi

', {u " ± "si s ad a {dl taneyta Taborant-i Eo-
sat'ın Hazret-i Cabir (R.A.) tarikıyla .. ve ayrıca Deylemi'den de senedsiz olarak
nakletmiştir. Hatta Hafız Acluni, bu hadisin bir ayetle de, yani manasıyla
münasebettar olduğunu söyleyerek, hadisin hak ve sahih olduğunun ispatına
çalışmıştır. O halde hadis, manası ve hakikatıyla sahih hadislerdendir. Sair
me'hazlerde de, bu hadisi te'yid eden başka lafızlı hadisler zikredilmiştir.
Müteharri ve meraklı kimseler arayıp bulabilirler.

Mektubat'takioin meali: Zalim Allah'ın kılıncıdır, (yahut Allah'ın
adaletidir.) Onunla intikam aldırır, sonra da ondan da intikamı alır.

***
617- «Sual: Zaman-ı fetrette Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) ecdadı. bir din ile

mütedeyyin mi idiler?

Elcevab: Hazret-i İbrahim (A.S.)'ın bilahare gaflet ve manevi zülümat perde
leri altında kalan ue hususi bazı insanlarda cereyan eden bakiye-i dini ile mü
tedeyyin olduğuna rivayet vardır... Ve ehl-i fetret, ehl-i necattır.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 385 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: (Bu mes'elenin bazı me'hazleri, 508 ve 583 numaralı kısımlarda
da verilmiştir. Oralara da bakılabilir.)

El-Fetavi-l Hadisiye - İbn-i Hacer-il Heysemi sh: l1; El-Feth-ür Rabbani
Şerh-i Müsned-i Ahmed 24/181; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/402'den başla
yarak, ta 444'e kadarki kısımda "Mesalik-ül Hünefa' Fi-Validey-il Mustafa"
eserinde; hem fetret mes'elesi, hem de Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) anne ve
babasının iman ve necatları hakkında pek çok rivayetler getirmiştir; Hüccetul
lah Ale-l Alemin - Nebhani sh: 199, 205 ve 221; Taberani-i Evsat, Ebu Nuaym
ve İbn-i Asakir'den nakil; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/741; Cem'-ül Fevaid
2/593; El-Feth-ül Kebir 2/256; Nazm-ü! Mütenasir Fil Hadis-il Mütevatir - Su
yuti sh: 128

Zabıt şekli: Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) mükerreme olan annesi Amine (R.
Anha) vefat edeceği zaman; Sima'a Binti Ebi Ruhem, kendi annesinden şöyle
duymuş ki: O zaman, Resu1-i Ekrem (A.S.M.) henüz beş yaşında idi. Annesinin
başı ucunda oturuyordu. Annesi onun mübarek yüzüne pilrhnsrct ve iştıyaklo
baktı ve bu şiiri söyledi:

4 1,5> 3+y8I USe U434U,U
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.U,yI3e uUe!ay .ul"Ik!y
o • $ a.. . ..4sl g 4!1,y3

Kısaca meali: "Allah senı mübarek etsın ey çocuğum. Ey oyle bırısının oglu
k.ı; ...

Senin baban İhrahim'm doğru ve hanif olan dini, scnı mutlaka putlara tap
mak.tan men'edcceği gıbi, sen puta tapan milleti de dost edınmı,;cceksin "

Bu mes1elenin ikinci bir hususu ki, 508 numaralı kısımda Peygamber'ın ec
dadından Ka'b bin Lüeyy'i.n duası ve Hazret-i İsmaıl'ın Harem-i Şeriften bir
Peygamber'in gelmesi hakkında.ki duasını yad ederek, o da aynı şekılde bir
Peygamber istemesi ve bunlara benzer daha sair rıvayetler gösteriyorlar ki,
Ecdad-ı Nebi'nin kısm-ı eksensı Hazret-i !brahim'in (A.S.l dioı uzere idıler
Keza Peygamber'in ecdadından olmayan Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in, Hazret-ı
İbrahim'in dini üzere olduğu hadis kitaplarında meşhurdur. Numune ıçın
Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari l/74l'e bakılabilir. Ve aynı hadıse ıçin, Sahıh-ı
Buharfnin 11enakıb kitabında yazıJı olduğunu Aliyy-ul Kari kaydetmışhr

***
618- «Resul-i Ekrem'in ecdadrndan olmayan Halid bin Sınan ve Hanzele

namında ilıı Nebi gelmiştir.»

Risalede yeri: 11ektubat sh· 386

Me'hazler: !\Iu'cem-iıt Taberani El-Kebir 11/11793, Halid bin Sın:ın
hakkında, Kamus-ul A1lam Şemseddin Sami 3/1992. Hanzele bin Safvan
hakkında, keza Kamus-ul A'l:ım 3/2050 Halid brn Sinan hakkında , t' Tef$ır-ı
Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/374'dc H.ihd bın Sinan-il Ancsi hakkında

Zabıt şekli: Hanzele bın Safvan, İslamın zuhurund::ıo ev, el, Kavm-ı Se
mud'un bakiycsı z.ınnoJunan Ashab-ur Ress'c Peygamber olarak gonderılmş
olduğu rivayet olunmuştur.

Halıd bin Sınan ise: Lakabı şoyledır. Halid bin Sinan bin Abes bin Bugays
Bu zat, muvahhıd bir zat olup, Resul-ı Ekrem (AS M ) onun hakkında
,3 .,>, " Yani ..O, bir Peygamberdir Fakat onun knvmt onu zayi

etti."

Halıd bın Sınan. Resul-ı Ekrem'e (A S M ) ulaşamamış Fakat onun kızı ge
hıp muslumun olmuş ve Resulullah'tan "Kulhuvallah Süresı"mı ışıtınce "Babım
da bunu okurdu." demiş

Keza Ruh-ul Beyan Tefsirınde H.'ilıd bin Sınnn-i Anesi'nın "Adn"
memleketinden olduğu ve onun kızı Resulullah'a (A S.M.) ınan etmek içın
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3• , S • • « • • •% • s, • •

geldiğinde, Peygamber ona: 4o35 «c\bl ,i kul l,» demiş.-
Yani: "Hoşgeldin ey bir Peygamberin kızı, ki onun kavmi onu zayı' etti."

***

619- «Ecdad-ı Nehi'dcıı Ka'b bı.ıı Liieyy'rn meşhur ue sarih ue tansis tar
amuda#i bu şiiri ki. 6,,> G,> (U31,3.O3 1.... _ol it alaz "f »

.,. ,,,. $

Risalede yeri: Mektubat sh: 386 ve 173

Me'hazler: Bu mes'elc hakkında 508 ve 617 numaralı bölümlerde geniş
me'hazler, zabıt şekli ve mealleri verilmi:;ıtir. Burada nümünc için yalnız bir
tek me'haz vererek geçeceğiz: Eş-Şifa - Kadı lyaz 1/364

***
620- «Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın amucası Ebu. Talib'ın imam

halzlnnda esahh oları nedir?

Elceuab: Ebu Talib Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) Risaletini değil, şahsını ve
zatını gayet ciddi scuerc.li. Orıun o gayet ciddi, o şahsi şefkati tıe muhabbetı el
bette zayia {?itmeyecektir.. ·"

Risalede yeri: Mcktubot sh: 387

Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 2/187 ve 188; Cem'-ül Fcvnid
2/!)69

Zabıt şekli: Bütün siyer kitaplarında bu mes'ele gayet meşhurdur. Hem
yine bütün mezkur kitoplnr<ln, Ebu Tnlib'in Rmml-i Ekrem'e (A.S.1\1.) karşı, t.i
vefatına kadar şoflrnt ve himayeti ve elinden geldiği kadar Kureyş
müşriklerinin şerrinden muhafazaya çalışması ve himaye etmesi sarıh, suhil
ve zı1hirdir. Blbetto bunlar boşa gitmuyeccktir. Bu noktada Hnzret-i Üstad'm
dediği gibi, bazı ki mscltır imunınA koil değilse de, zf\hir hesabıyladır...

* * .fc

621- «Kur'an, bitmez ve tükenmez bir hazinedır. Her asır nusus ve muhke
matını teslin ve lzabııl ile beraber, tetimnat kabilinden hakaik-ı lıa/'iycsuıdeıı
dahı hıssesint alır... ilh.»

Risaledo yeri: Mektubat sh: 388 ve Nur'un sair yerlerinde varsa...

Mt''hnzlcr: Rl-Fcth-ül Kt•bir 1/448; Kcnz-01 Ummnl 1/289; Nehc-iil Bt•luga -
lmnm-ı Afi, Tahkik-i Subhi Salih sh: 315 ve 530; TcfHir-i Ruh-ul Beyan -
Burusevi 8/95
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Meali: "Kur'an'da, sizden evvelkilerin haberleri ve sizden sonrn
geleceklerin hadiseleri ve aranızdaki hi.ıkümler mevcuttur. Kur'an öyle bir
denizdir ki dibine ulaşılmaz."

İmam-ı Busiri Kaside-i Bürde'sinde üstteki mana ve hakikatları fevkalade
şirin bir tarzda dile getirdiğinden, burada teberrüken ondan bir-iki satır
dercediyoruz:

+9493383a3.Sa j0YgsyGa U
"U ,6YE,0S3, GKeasY,la3C3

(Kasidet-ül Bürde sh: 18-19)
***

s22. "1 "113l3•3 5,>s483SA» u6 [<UM C Sss
« e e $ • « • e e • « $

.u[1s,JI»Iet3',•t
, , , , , .,,.

Risalede yeri: Mektubat sh: 392 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: (Not: Bu söz bir hadis-i şerif değil, lakin Kur'an'a taallük eden
nahviyy(ın ülemasının hakikatlı hüküm ve sözlerindendir.)

El-Keşkül - 1\1. Bahaeddin El-Amili 2/379 ve bütün nahiv kitablarının baş
taraflan ...

Zabıt şekli: Hazrct-i Ca'fer-i Sadık (R.A.) kat'ı hükmetmiş, demiş ki
"Bütün hamdlcrin cnva'ı "Elhamdülillah" kelimesinde dahil ve mevcuttur.''

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 394

Me'hazler: (Not: Bu söz, bu ifadesiyle bir hadisin metni olarak buJunamn
dı. Amma herhalde hakikallı bir kaide ve bir ilm-i kelam ıstılahlarındandır.)

Mesela: Ta'rifat - Seyyid Şerif'-i Cürcani eseri kenar kısmında, Mütemmi
mat sh: 162'de

».'3" •• • ] *'3 ••• • • • • • •3 V3oy.ic\av mil.yit-udiyio,}
diye uzunca izahlar vermiş. O izahla: "Bir şeyin subüt bulması, unun luzurnlu
vasıflarıyla sübüt bulabilir. Mesela bir mahiyet varsa, onun harici vücudunun
varlığı. da sabittir" diye kaydedilmiş.
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Keza yine Ta'rifat kitabında: «iau ES31"sIG,3 ~31 ifadesiyle geçer.
~ r

Yani: "Bir şey sübut bulduğu zaman, onun hakikatıyla beraber sübut bula-
b·ı· "ı ır.

Zabıt şekli: Az üstte hem me'hazlerdeki zabıt şekillerini, hem de mealini
verdiğimiz için, başka bir şey yazmaya gerek duyulmadı.

***
624- ,6I,> 250> (y8, 35> uzu [y

e $ e

Risalede yeri: Mektubat sh: 396; Lem'alar sh: 53

Me'hazler: Bu hadis-i şerif mütevatir gibi meşhur ve müttefekun aleyh
hadislerdendir. Mesela: Sahih-i Müslim 3/28 hadis no: 43 ve 687; Müsned-i
Ahmed 3/310, 337 ve 371; Nesai 3/188; İbn-i Mace hadis no: 45; Es-Sünen-ül
Kübra - Beyhaki 3/213; 314; Ebu Davud kitab:89, bab:5; El-Feth-ül Kebir
1/224, Müsned-i Ebu Ya'la, Hakim ve Beyhaki'den nakil; Kenz-ül Ummal 1/414

zabıt şekli: ,UI"J,,5 U5> [3s, 25> zz.u [ye
« « si

Meali: "Bütün bid'atler dalalettir .. ve her bir dalalet, ateşe götürür."
***

625- ,,Mesail-i Şeriatleıı bir kısmına "taabbüdi" denilir... Bir kısmına da
"ma'kul-ül manan tabir edilir.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 397

Me'haz: El-Fctavi-l Hadisiye - lbn-i Hacer-il Heysemi sh: 34

Zabıt şekli: Bu mes'ele bir hadis-i şerif metni değil, usul Ulemasının tesbit
ettikJcri bir husustur ve aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği şekildedir.

***
626- uRamazarı-L Şerifte her bir hcırfin (Kur'an harfinin) on değil bın.. ve

Ranıazan-ı Şerif'in cum'alarında daha ziyadedir.»

Risalede yeri: Mcktubat sh: 401, 402 ve dahn Nur'un Lahika mektuplan
gibi yerlerinde varsa ...

Me'hazlcr: Müsned-ül Firdevs 3/130; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 2/349
(Hazret-i Cabir'den merfu' hadis olarak); Feyz-ül Kadir 4/430 hadis no: 5854;
Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 1/188; Şuab-ül İman - Beyhaki 7/190, 197

Zabıt şekli: 3la», Jaisge)I U J+U»o,#is3fas
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Meali ve diğer izahlar: Ramazanın cum'alan sair cum 'alar ustundekı fazi
leti, Ramazan ayının sair ayların iıstündekı fazileti gibıdir.

Ramazan orucunun her bir günü bin gtin, her bir tesbihi bin tesbıh kadar
sevablıdır.

.a • S • • • e • ,;

Süfyan bin Uyeyne l-> "# «•! U3\el ,» \«l tumer Süresi,
e -

ayet:10) ayeti tefsirinde demiş ki: "Orucun sevabı, hesabsız ve nihayetsızdir."
***

627- "Dünyevi hô.cô.tcnı muvakkaten bıra}mıakla uhreı•i btr adanı ı·e lecessu
den tezahür etmiş bir ruh uaziyetine girerek: satımı ile Samediyetc bir neı·ı ôyt
rıedarlık etmeJıtir.»

Risalede yeri: I\1ektubat sh: 402

Me'bazler: Et-Tergib Vet-Terhib - El-Hafız l\fonzeri 2/107, Şerh-ü Şir'at-ul
İslam sb: 192

Zabıt şekli: Bu mes'ele muayyen bir hadisin metni değil. fakat bır çok ha
dislerin manalarından alınmış hakikatlı bir hükümdür .. ve me'hazleri verilen
kitablarda aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır.

* s* %

628- uBeşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığırı ue tahamııı..ıilsii::liığım hır
ilacı da oruçtur.»

Risalede yeri: Mektubat sh: 403

Me'bazJer: İhya-u Ulum-id Din 1/230; El-Fcth-ül Kebir 2/206, tbn•ı
Mace'den nakil; Tefsir Ed-Dürr-ul Mensur - Suyuti 1/181

U« s • , • •, s • •• ,

Zabıt şekli: ,all iai ,\all ..,elliuir,al

Meali: "Oruç, sabrın yarısıdır." Yahut "'İmsak, sabrın yarısıdır''
***

629- «Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben ne
yim, seıı nesin?" Nefis demiş: "Berı benim, scrı sensin." Azab vermuş, cehenneme• •
atmış, yine sormuş. Yiııe denuş: ı.:...il ı.:...il , UI UH(Yani b.:ıı bcııım. seıı sensin J

Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ude azab uermtş,
yani aç bırakmış Yine sormuş. 3l Uy Uly» Nefis demtş.
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Risalede yeri: Mektubat sh: 404; ve mealiyle Nur'un başka yerlerinde de
varsa ...

Me'hazler: Dürret-ül Vaizın - Osman bin Hasen El-Havbevi sh: 25

zabıt şekli: Cs1 :3 (JG,5 (3350 Cy,3I :2I UJUS [J33MI31 [21ISI

Q ,. ,.~ O, Q---- oJ J''J.ı' r~·-' r}I '""'t,;'Jı-:. ·, ı.ı J'-=~ ;-11 ı- • .. • •
: ı.., ~ -~ -~ : u.:ı ....,.-:., ~ - r-' . . .. ..r..,
+,),3 GEG,"3 ..• JOU U3 33133E 01 ELUJ3 1U1 U, e.S,
{: -

Meali: (Haberin aslı uzundur. Ve bu haber Dürret-ül Vaizin kitabında bu
lunduğu için, bazıları bu kitabın hadisleri için zaif veya mcvzu'dur demişlerdir.
Amma herhalde bu görüş ve kanaat, ondaki hadislerin bazıları içindir. Yoksa
baştan sona kadar istisnasız olarak bütün haberleri mevzu'dur diye bir şey
mevzu'-u bahis olamaz ve olmaması da lazımdır. Bu şekil bir iddia. bence mü
tcassıbane bir cehalettir. Hem böyle küll halinde cesurane hüküm basanlar,
mesela şu, şu mevzulara dair hadislerin tamamı mevzu'dur şeklinde huküm
baı:;anJar, her zaman büyük hata etmişlerdir. Bunlar velev ki büyük hadis
imamları da olmuş olsalar dahi. .. Nitekim İmam-ı Ahmed bin Hanbe] gibi bü
yük bir hadis imamı ilk zamanlarında bazı mevzu'lara dair küll halinde hü
küm verip kanaat izhar etmişse de, bilahare o kanaatından vazgeçmiş ve tas
hih ctmiı_;tir.)

Hadisin meali şöyledir: Ccnab-ı Hak aklı yarattığı zaman ona: "Bana dön!"
diye emretmiş. O da dönmüş. Sonra ona: "Geri dön!" demiş, o da donmuş ...
Sonra Cenab-ı Hak nefsi halketıniş. Ona demiş ki: "Berna dün!'' Fakat nefis Cl'·

vab vermemiş. Sonra ona demiş ki: "Sen kimsin, ben kimım?" Nefis demiş
"Ben benim, sen scnı:ıin!" Ccnab-ı Hak oua türlu azublnr vermiş ... Sonrn açlığa
terketmiş, nefis yola gelmiş...

Meti'clMnizdcki hudısın hükmünü tc'yid Vl' takviye eden bir çok hudi:-.-i
şerifler vardır. Mosela, El-Ezkar - Nevevi sh 88 .. ve Mişkitt-ü l l\Insubıh hadis
no: 2469'da subih bir hadis olarak.+u)l5, 8U g,2l 3• ol 3yel"51[e

M<"ôli· "Ey Allah'ım! En çok sunmn ve bng-ırtlıran açlıktan sana sıpgınırın"
dıyu Rrnrnl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın dualarındandır.

lem nefsi ıslah etmek ve inkıyada getirmek için açlığın en buyuk ve mües
Hır bır Hflık oldugunu bildırcn bir çok hadis-i t-;t•rif' vardır. Mnrifl'tnnnw v,• llıyu
u Ulum-id Din gıbı eserlerde bu hususta çok hadis-i şerif kaydet nıiı-;h•rdir
llatln Marifetname sabıbı İbrahim flukkı: "Cu', İsm-ı A'zamdır" diye hukme
dt•rck uçhık vazıyeti, insanın ııef°Hini itaat ve inkıyadu getirmesinın azın
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te'sıratına bır unvan olarak zıkretmış.
***

7'1)5

630- ,,Egcr teır:-cciıh-ü rahmet tarsa yclLr. insanların tcte<:cuhu, o teveceüh-u
rnhmetm ın 'ıkast ve gölgesı olmak cıhetıylr makbuldur ,

Risalede yeri: Mektubat sh 413. ve Rısale-ı Nur'd.:ı bu manada.kı ıfadt.'ler
varsa

Me'hazler: Ez-Ziıhd - !bn-ul Mubarek L'251, Sahıh-ı Muslım hadis no
2034

Zabıt şekli ve meali: "İnsanlar bır mu'mını, ıy1 amellerınden dolayı sev
mesı; ahirette onun büyük mu.kafatlannın dunyada muaccel bır numüne.:-ıdır"

***

JJ , '1.~ -~ •. ,, - ,;631- l k«l3yola.lsl,a;l
_,, , .., ,,,.

Risalede yeri: l\1ektubnt sh: 414; Tarihçe-i Hayat sh· 146

Me1ı.azler: El-Feth-ül Kebir Suyu.ti 1/36, 51; Cem'-uJ Fevaıd '2/'227 Ye 703.
Mecma-uz Zevaıd 10/268, Heysemi demış: "Bunun ısnadı hasendir", Tefoır-1
İbn-i Kesır 2/555; Ed-Dıirer-ül Müntesire - Suyuti sh 6; Musned-ul Fırdt.,,·ş
1/83; Emaliy-üş Şecere 1/250; Hilyet-ül Evliya 4/71; Tarih-i Bagdnd - n~,t1b-1
Bağdadi 7/242; El-Feth-ür Rabbani - Geylani sb 10 ve 204; Mu'cem-ut Tabe
rani El-Kebir 8/6497; Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 4/129 ve 130, El-Kamıl Fd
Duafa' - İbo-ı Ady; 4/1523; Tarih-i lbn-i Main 2/536, Tefsir-t Ruh-ul Beyan -
Burusevi 4/481

Zabıt şekli: Me'hazlcrde bu hndis-ı şenf Ç('Şıtlı lofızhlrda gdmt~$l' dt.' m.,
naca bırdırler Hazret-1 Üstad'ın kaydettıği aynı laflzla geldığı gıbı.
Js - a35> sky «da us.us.3s» 1,a

gıbı ifadelerle de gclmıştır.

Meali: ..Mu'minı ferasetinden korkunuz Çunkı o. All.ıh'ın nuruyla nazar
etmektedır.r Veyahut "Mu'mıın duasından çekinınız. Çunkı o, Alluh'm nu
ruyla goruyor ve AlJah'ın tevfikiyle konuşuyor."

**

632- «Ülema-is su' hakkında bir h-hdıd-i azim ı•ar.. Ey sadık ahmak ıtlakına
masadak ülema-ıs su' ....

Risalede yeri: Mcktubnt sh 396, 425 ve daha Nur'un bır çok ~ l'rh•rındt.•
ülema-is su' hakkında ,·arıd ıfadderı. ..

Me'hazler: lhyo-u Ulılm-id Dın 3/388. Musncd-ul 14'ırtltıv;;; 4/~i98, Zulwr ül

R N Kaynaklan f 45
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Firdew-; - lbn-i Hacer 4/158; Feyz-ül Kadir - Mcnavi had.is no: 9654; İthaf-us
Sade 10/345 ve daha geniş me'hazler için, Miftah-u Ktinüz-is Sünne sh: 352

Zabıt şekli: Üç ayrı ayrı, fakat manaca bir hadisJer vardır. Bunları kayde
diyoruz:

1- ·(i, G 6,e82 5,6.:(1JIG» 378S<J1.UI-[AS ,
• s

46;Wg1Y,,83 6Uy/ev
a-.tut- "UI'?. ;

3-J4 343)I,4 Us8,WAs .uyus ,8, /uJA
Mealleri:

1- "Üluma-is sCı'dan ümmetimin başına gelecekten veyl olsun Çünki o gıbı
ülcma, bu ilmi ticaret meta'ı olarak ele alır. Onunla zamanlarının umc
rasından bir kazanç, bir menfaat elde etmeye vasıta ederler. Allah onların bu
kötü ticaretlerinde kar vermesin."

2- "İnsanların en şerlisi, ülema-is sı1'dur."

3- "Ülema-is su' kıyamet günü ateşe atıldığında onun barsakları dtşnrı
fırlayacak ve ateş içinde dönmeye başlayacak. Aynen eşeğin değırmt'n veyn
medar etrafında döndüğü gibi dönecek... "

***
633- ulnıanz-ı Azam sair unamlara muhalif o/arall dcmış kı: "lhtıynç ohm,

dı.yur-ı baldede, Arabi hı bilmeyenlere ıhtıyaç derecesine göre, Fattha vcrııu:,
Fartsi tcrctlıneıst ceuazt var.,,

Risalede yeri: Mektubat sh: 434

Mc'hazler: Hayat-ı Ebu Hanife - Ebu Zehre sh 24 l, EI-Futavi-1 llndıHıyP
İbn-i Hacer-il Heysemi sh: 129; Keı;ıf-ul Esrar 1/25, Şcrh-ül Munur - lbn-ı Ab
dülmolık t-ıh 9-10

Zabıt şokli: Bu mes'elede İmnm-ı Azam'ın fotvoı:n, sar mezheb ımam
lurının, huttn kendı mezhebindeki lmameyn'ın reylerine muhulıf oldugu ve fu
kat bılahare İman-ı Azurn Hazrutlerı o folvuHtndıın rücu' ettuıi ve bu duru
muylu bu folvıı ıtılmr<lun nlikıt ul<lugunu uzuncu dt•hl ve nw'hHzlPrıyh• yu1nınk
ıKturdık LOkin koHkocn lnrnrn-ı Aınııı Tlnırutlorinın mhçt<'hıdOıırı fotvmııırn
kuri çıkmı# #eklinde nnluşılneagından vuzyeçtımı, Mu'lıozloı ııı tHım vtı rınhıf1.•
numaralarını verdıgım yerlere huvalu ederek kınu kenıyurum

....... t

6~4- ..nır rıııtıyt'llt' lııwrı ı (•mırıt'lletı Hffyılcııı Jı'(Jf'll'l1 ltHUIII)''" ten•ıJrıww• '"''"
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sustur.»

RisaJede yeri: Mektubat sh: 434

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 3/300 El-Esrar-ül Merfua' - Alıyy-ul Knri
::-h 277 \'e ,314. Tenzih-ü Şeriat 1/136. Şub-ul Imnndun ve Hnhmfden ırnkıl.
El-Kamil Fid-Duafa' - Ibn-ı Ad\ :Ufl.59 ve 5/1670: Tefsir-i Ruh-ul Bl•\·nn -

... . .
Burusevi 6/307

Zabıt şekli: Uç ayrı ayrı rivayet ve hadis ,·ardır.

- T"±a3y8u. .
2-1,U)U ,,>)1J, 1Uz,AU .VIA». 11.JIyI

pe

3-1,Ut 3,16-,at"A "ilis.) pb hafızlarla...

Mealleri:

1- .. Ehl-ı cennetin lisanı. Arabi ve hır de dcrıy olnn Fansı'dır ..

2- ··cenab-ı Alkıb hiddet ve celal içınde olduğu zaman vahyı Arapç~ı inzal
buyurur. Eger cemal ve nza ıçınde ısc. vahyi Farsça gonderır,"

3- ...Arş-ı Rahm::ın'ı yüklenen mclôıkeler Fansi lisanıyla konuşurlar... -
i: * ,f.

635- ,Saır on ıkı Eımme-i .\Juçtchıdirı - . " Ap

Risalede yeri: Mcktubat sh· 434; Rısalc-ı Nur'un Müdafaalar gıbı stur
yerlcrındckılcr dnhi ..

Me'haz: El-Mızan-ul Ktibru - Abduh·ehhnb-ı Şıı'rani 1/50

Zabıt şekli: 1mom-ı Şa'rani bu hususta genı~ ıznhlor Vt' hatt a harıtalı
şemalar kıtabındo dercctmış Bu on ıkı mezheb mes'elesıni şöyle tzah eder

. Mezhebler, lk önce Sahabe dcvrınden Tabim dl'vrinm son asnnu k~1dar \lt1

dokuz tane ıdı. Sonra onaltıya duştu ve dnha sonra dn on ıki llldu nahtı son
raları ısc. butun Isllım alemı mutlo.k ekserıyetlc durt hak mezhebde karar
kıldı. Meşhur onaltı mezhrbın ımnmlarınm isımlt'rı şüylrdır

t-Hozret-ı Aişe CR Anha>, 2- Abdullah bın Ömer (R.A l. 3- Abdullah bın
Mcs'ud. (bunlar sahahi zatlnrdır)

Tnbıın'dcn olanJnr 4- lmnm-ı Atu, 5- İmam-ı Mucahid. 6- Fakih Ebu-l Levs
Scmcrkundi, 7- Davud-ı Zahıri, 8- İmam-ı Ebu llnnıft>, 9- lmnm•ı ~l...\lık. 1·0-
lmum-ı Şafii. 11- İnıum-ı Ahnwd l,ııı ffonlıt•l, 12- Sufyan-ı Sevri, 13- Sufy nn bin
( TvP_vnc, 14- 1\lulrnmmL•d bın Ct'rır, 15- Onwr hın Abdulnıiz, 16- İmam-ıA'meş,
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17- 1mam-ı Şa'bi, 18- 1mam-ı İshak bin Rahaveyh, 19- İmam-ı Abdurrahman
El-Evzai.

Bunların içinden üç sahabi, imamların sırasından çıkarıldığında, geri kalan
onaltısı içtihad ve fıkıhça meşhur mezheb imamlandır. Ama bu onaltı imamın
görüşlerinin mutlak ekseriyeti, en sona kalan ve karar kılan dört hak mezhe
bin reyleri içine girmiş bulunduğunu ve Ehl-i Sünnet Yel-Cemaat dışındaki bir
çok batıl mezheplerin buna dahil olmadığını unutmamalıyız.

***

Risalede yeri: Mektubat sh: 436 ve Nur'un sair yerlerinde aynı mana
varsa.

Me'bazler: Türkçe Tercüme Sahih-i Buhari hadis no: 1642; yine Sahih-i
Buhari Fezail-ül Kur'an/36, Tevhid/23, Menakıb/25; Ebu Davud Sünnet/28, Ze
kat/79, Tahrim/36; İbn-i Mace Mukaddeme sh: 12; Müsned-i Ahmed 1/92, 147.
151, 156, 256, 404 ve 3/23, 68, 72; Eş-Şeria -Acürri sh: 23

5 5 « s0 % J ~o , •. e • • •}o

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:ay}l ~ p4-»le. 5yly• us
., ,. ., ,. ,,, ..

Meali: "Dinden öyle bir çıkıyorlar ki, okun yayından çıkıp fırlaması gibi ..."

Hazret-i Üstad hadisteki ''Ramiyye" yerine "Kavs" kelimesini aynı manada
ve bil-mana olarak kullanmıştır.

* * *

sa7 [,56 ,,ar'C
Risalede yeri: Mcktubat sh: 436; Emirdağ-II sh: 163, 173; Tarihçe sh: 63

ve 619

Me'hazler: Mişkat-ül Masabih hadis no: 3925; Şerh-üs Siyer-il Kebır -
1mam-ı Muhammed 1/29; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/195; Ed-Dürer-ul Mün
tesire - Suyuti ı:ıh: 95, 1bn-i Mace'dcn nakil; El-Fcth-ül Kebir 2/168, uç ayrı
ayrı hadis ve Taberani-i Evsat'tan nakil; Müsned-ü) Firdevs 2/324, iki ayrı
kanalla, iki değişik lafızlı, fakat aynı manada hadisler; Tarih-i Bağdad -
IIatıb-i Bağdadi 10/187; Kenz-ül Ummal hadis no: 17518, İmam-ı Hakim'in
tarihinden ve Beyhuki'nin Şuab-ül İman kitabından ve bunları rivayet eden
Sehl bin Su'd ve Enes bin Malik olarak...

Zabıt şekli: Manacu bir, lakin az değişik lafızlnrla bir kaç tarzda kayde
dilmiştir Mesela, Mikat'ta ",t zJ salt ' ; Şerh-us Siyer'de
sU I>t ,it kel; sair me'hazler ise, Ilazret-i Üstad'ın kaydettiği lafızlarla
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zabtedilmiştir.

Meali: "Bir milletin efendısi ona hızmet edendir." Yahut da: "Milletin eten
disı seferde iken onlara hizmet edendir" gibi manalarla...

ti: s$

Risalede yeri: :\1ektubat sh 436. Hanımlar Rehben sh. 27; Asar-1 Bediiye
sh 438 ve 470. Arapca Saykal-ul İslam sh 183 ve 227

l\le'hazler. El-Feth-ül Kebir 298, 3 252 Darekutni'nın El-Efrad t.ısennden
ve Zıyaeddın El-Makdısi'nın El-Muhtare eserınden nakıl . Şerh-üs S1yer-ıl Ke
bır - Imam-ı ~1uhammed 1/7

Zabıt şekli: Hadis her ıki lafzıyla da vardır. Yam
$ J , ,, ·-~UJ~l lafızlanyla..

•

. -. . . .

Meali: "İnsanların en hay,rlısı. onlara menfaat dokundurandır.- Yahut.
-onlara en çok menfaat dokundurandır."

639- ,.flem Türk unsurunda ebedi kabil-i ilti_ram olmamak süretindt? bir
inşikak çıkacak.,

Risalede yeri: Mektubat s.b 439

Me'hazler: En-Nihaye Ev-l Melahim - İbn-ı Kesır 1446, Mışkat-ul Masabıh
hadis no: 5636: l\Iuhtasar-ı Tezkırct-i.ıl Kurtubi- Şa'rani sh: 118

Zabıt şekli: Bu manadakı hadisler umumi ve kulli olduklan halde. Hz
Ustad şu ahırzamanda HLlifet-ı lsl:imıye·nin bır bakiyesı olan Turk unsuruna
has hır mevkıde tatbık etmış ve edebıhır de..

# • • • • ı># t •

Hadisin metnı şoyledır _UJl ,ao s+uc3,
.+5 3tly 3t: "td 33 .i 3t ytilt's.kUL's

S

Meali: ..Cnımctımın ıçınde, yahut ummetım ıkı fırka olacak, msanlar ıkı
gruba ayrılacaklar Bınncı grup mfaksız hakıkı ehl-ı ıman grubu ıkıncısı de,
imansız rufak ehlı grubu __ _.

***
640- ,.Afıırzamanda Hazret-ı .\fcltdi µelrceğıne t't! Ji•sadu gırmiş cih•r,u ıslah

edecegme muteaddıt rıı·avcit-ı sahıha tar.....
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Risalede yeri: Mektubat sh: 439; Şualar sh: 590

Me'hazler: (Not: Hazrct-i Mehdi ve Süfyani Deccal hakkında geniş me'haz
lcr bu kitabın 204, 222, 223 no.lu bölümlerinde verilmiştir, bakılabilir. Ayrıca
isteyenler Miftah-u Künuz-is Sünne sh: 484'e de müracaat edebilirler ı

***
641- «Hazret-i Melıdi'ııin has ordusu Seyyidler cemaati olacağı ... ıı

Risalede yeri: Mektubat sh: 441 ve daha Nur'un Lahika mcktubları gıbı
yerlerinde bulunan aynı manalar ...

Me'hazler: El-!şaa Fi-Eşrat-is Saa - Berzenci sh: 98

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın bu görüşü, yekun hadis-i şeriflerın mecmu
undan çıkarılmış hak.ikatlı bir hükümdür. Berzenci de aynı şeyi yazmıştır.

***
642- «"Kevser" kelimesi; kudsı, cami', külli, nurani bir kelime olduğımda.rı

nıfıııa-i lilgauisi olan "hayr-i kesir"... »

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 159 ve İslum hattı Zulti
kar Mecmuaları. ..

Me'hazler: Bir çok sahih hadısler, "Kevser" kelimesi hakkında aynı şey
Hi>ylemekledirler. Bunlardan tek bi_r nümüne verip geçecc[üz: Ez-Zuhd - lbn-ul
Mübarek 1/562, üç ayn uyrı tarik ile...

Zabıt şekli: :JU tgte «ulu.+ o.o ada .r-:>: ,:.r. ~ ,:.r
.. .SU IKTuz1,AI,±IJI,65131

Menli: Mt•ı_;hur tnbii 8oici bin Cübeyr, Hazret-ı İbn-ı Abbas'tan rıvayet ede
rek demiş kı. "Kevser'in manası, hayr-ı kesir olup, onu (\•n..ıb-ı Allah Resul-ı
Elcn..•m't• i'ta buyurmuştur"

(J43- Kur'n,ı'ııı rlk nazı/ olnrı Aldk Sılrı•.-.ı'rırn başından "Eraeyte"ye kadar...

Risalede yeri: Yırmidokuzuncu Mektub'un Rumuzat-ı Semanıye Elvızmıa
sh 190

Me'hazler: Müstedrek-udl Hakim 2/221, 595, İmam-ı Zehebi sıhhtını ikrar
etmis Tefsir-ı İbn i Cerir 30/216, Snlıih-ı Huhari 6/214

%A

Zabıt şekli: Hazret-i (latnd'ı kaydettıı tarzda oldugu ıı, başk.ı bır şev
yazınyn gerek duyulmadı.
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644- • "Sure-ı İzacae" nazıl olunca, Salıcıbd,:rııı .rnrurlarıııa ııwkahıl Hu.:·
ret l Ebu Bekır-ıs Sıddık ve Abbas ıRadıval/alw Anhuman aglanışlar

Risalede yeri: Elyazma Rumuzal-ı Scmanıyc sh. 205

Me'hazler. Tefsir-ı lbn-i Kesir 4/491; Ed-Durr-ul Mensur Suyuti •l/.107;
Tefsır-ı Kurtubi 20/230; Sahih-ı Buhari 5/190, Buhari'nm hadisınde, "Izacae
Suresı" vefat-ı Nebevıye'yı işaretle bildırdığini kaydeder

Zabıt şekli: Tefsirlerde, hem Hazret-ı Omer, henı Hazret-ı Abbas ve hem
de Hazret-i Ebu Bekir'in, "İzacae"nın nuzulu zamanında ağladıklarını, fakat
zaman itıbariyle hepsi bir günde beraber değil, belki ayn ayrı günlerde
ağlamaları vuku' bulduğunu yazmıı;;lar ve ayrı ayrı rıvayetlcrle bu mes'eleyi
kaydetmişlerdir

***
645- «Kur'an-ı Hakim'ın baş haşıyelerinde Ayat ı Kur·aııi_,c'ııın adcdı

Altıbın altıyüz altmışaltı olduğu. •>

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-t Semaniye sh: 263; ve bu bukum Risale
i Nur'un bir çok yerlerinde tekrarlaruruştır.

Mtilahaza: Kur'an-ı Hakim, Allah tarafından inzal buyurulduğu gıbı. aynen
ve hiç bir harfi eksik ve noksan olmadan muhafazası kıyamete kadar devanı
edecektir İzahına çalışacağımız husus, ayetlerın durak yerlerinın ıhtıliflı ol
malan sebebiyle, ayet adetlcrınin değişik olması keyfıyctıdır Sürdc..•rm adedı
mes'elesi de oyledır.

İşte bugi.ınku matbu' ve muntcşır Kur'an'larda ayetlerın adcdı altıbın yuz
kırksekiz oJarak görulmektedır. Bu hususta yaptığımız araştırmayı k.:ıydı:•dt)O
ruz Bilhassa 1mam-ı Suyuti'nin "El-ltkan Fı-Ulüm-ıl Kur\ın L'64'dc..• ~u bıl~'llt•r
vcrılmıştır

Sahubelcnn her bırısinın huı:-usi ve ayrı ayn mushatlarma gorl', sürl' \t'
ayet adetlerı muhtelflır Mesela Kur'an Sürelerı, Sahabelerın degışik ve hu
susi mushaflarında, kimisınde yuz om kı ~ün-, ktmısınd(' yuzondurt sure Ne
bazılarında da yuzonaltı süre olarak kayıtlı olduğunu nakletnıştır Ayetler 1se
Yıne bazı mushaflardn 6616 ve 6214 \ t' 614.8 olarak kayıtlı olduğu gıbı, o
zamanki mushafların bazılarında ve Zemahşerı'mın rı ayetinde 6666 olrk da
bulunmakta ıdı Bu mevzu'da meşhur muhaddıs ve usulcu ve nufessır Ebu
Bekır İbn-ul Arabi şoyle demış "Kuran ayetlerının sayısını tesbıt etmek,
Kur'anın zor işlerındendır Zır ayetleim kesn adedı, Resul-ı Ekrem'den
(AS M ) kat'i şckılde lnldırılmedıgı ıı;ın. mutlak şekılde şu kadardır dıye huk-
nedılmez."

Meşhur mezheb imamlarından Ebu-l Leys Semerkandi, Bostan-ul Arifin
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adlı eseri sh: 9l'de Kur'an ayetlerinin adedi için şu malumatı vermektedir:
"Küflerin yanında ayetlerin adedi 6236 olarak kayıtlıdır... İbn-i Mes'ud'un
rivayetinde ise, 6218'dir. Lakin ammenin görüşü ise, Kur'an ayetleri 6666'dır."

Müsned-i İmam-ı Zeyd, sh: 387'de, Kur'an ayetleri altıbin altıyüz altmışaltı
olduğunu kesin şekilde kaydetmiş ve bu mevzu'da Şemseddin bin Ali isminde
bir zat bu mes'eleyi bir şiir ile şöyle dile getirmiştir:

5Mi 33,9'2 ,t . 5y,3arUs, 6KG
" • - ~ - - - , ;J - ~ -- - , .. - ,.. - , r· , -ye 3lty<l As»y , il O3c. lg°«-us

S e e $ * e

Ve hülasa: Bu mes'ele değişik rivayetlerle gelmiş olduğu halde, lakin bu
günkü tab'edilnıiş mushaflann hemen hepsinde Kur'an ayetleri meşhur bir ri
vayete istinad ile, altıbin yüzkırk sekiz olarak görülmektedir. Bununla beraber
Mısır ve Hind baskılı bazı mushaflarda, şimdiki mevcut tertib muhafaza edil
mekle beraber, başka rivayetlerin görüşlerine göre bazen ayet ortasında durak
işaretleri konulmuş ve buna göre sair rivayetlerin kabul ettiği adedleri de gös
termişlerdir. Bu mushaflardan birisi Tefsir-i Celaleyn'in kenarında dercedilen
ve Mısır baskısı bir mushaf, misal olarak gösterilebilir.

* ** *
646- «"Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünyanın ömrü yedibin se

nedir" diye olan meşhur rivayet...»

Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 264; Barla Lahikası sh:
325

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 2/222; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no:
10715; Feyz-ül Kadir - Menavi hadis no: 4278; Kenz-ül Umma! 3/161 hadis no:
38333; Tarih-i İbn-i Kesir 7/495; El-Lealil Masnüa - Suyuti 2/236; El-İşaa Fi
Eşrat-is Saa - Berzenci sh: 188; Tarih-i Taberi 1/52; Tefsir-i Ruh-ul Beyan -
Burusevi 9/262

Zabıt şekli: (Her ne kadar bu hadis veya rivayet, çeşitli rivayetlerle gelmiş
ve ona bazı itirazlar ve ilişmeler vaki' olmuşsa da, fakat cumhurun yanında
kabul görmüş ve hürmetle zabtedilerek kaydedilmiştir.)

Mea.J ve zabıt itibariyle, aynen hülasa olarak Hazret-i Üstad'ın kaydettiği
gibidir.. Ve bu rivayet, bir çok ayrı ayrı tarik ve ayrı ayrı lafızlarla gelmiştir.

***
647- «Bazan bela nazil olur, karşısına sadaka çıkar, geri çevirir.»
Risalede yeri: Elyazma Rumuzat-ı Semaniye'nin içindeki "Sırr-ı İnna

A'tayna" sh: 11; Lem'alar sh: 103; Osmanlıca Kastamonu Lahikası sh: 23

a}

il
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Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhıb - El-Hafız Menztıri 2/19, El-Feth-ul Kcbır
2/200 ve 201; ve daha geniş me'hazler içın Miftah-u Kunuz-1s Sunnc sh: 262

Zabıt şekli: lmam-ı Beyhaki, Taberani ve Rezin El-Abderi'den nakledılmıı;,
olan,

Meali: "Sadaka ile ecele karşı koyunuz, çunkı bela sadakayı basıp geçe
mez."

***

sa8- "ki1U18I, "aWJs>38,IL [L,U» 2{1N
$. 3 • • •f • s

.. . le>uo U...+9ul.f5. .

Risalede yeri: Mektubat sh: 457
Me'hazler: El-Yevakıt Vel-Cevahir - Abdülvehhab-ı Şa'rani 2/73;

Mecmuat-ül Ahzab 2/469

Zabıt şekli: E1-Yevakıt kitabında: .~dl..,"s'U1 s > ',vy ULS
Mecmuat-ül Ahzab'da, Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) hitaben: "Ya Gavs-uz Zaman.
Ya Sahib-ül Vakt!" ifadeleri kuJlanılmış. İmam-1 Şa'rani ise. Resul-i Ekrem'in
vasfı hakkındaki Arapça ibaresinin metni: "Tek kutubdur o büti.ın dehir
lerde ... "dir.

Meali (yani Hazrct-i Ustad'ın Arapça ibaresinin meali): "Allah'ım I Butun
asırlarda Gavs-ı Ekber ve bütun dehirlcrde Kutb-u A'zam olan Efcndımız l\lu
hammed'e salat ü selam et! ."

(Mektubat Kitubı'nın yc:kun hadisleri olan 477 hadis burada sonu l'rtlı.)
***

LEM'ALAR'IN zAiD OLAN HADiSLERİ

649.« .. . ',> * ... '[a,• sl0* ... otu'3IS1J1N

.. "54Le5i",34*... 4U SI1,s Y3,J, Y « {Y,,'.,4Uru".
J-frr zaman, hususun nugrıb ve tşa' ortasında otuz uçer def'a okunması çok

fcızıletli bultııwıı mezkur kelımat ı mubareke»

Risalede yeri: Lt•m'alnr sh· 5 ve Lahika mektublarında aynı manalar
varsa...
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Me'bazler: (Not: Ayet ve hadislerle mervi ve sabit olan bu dualan, akşam
ve yatsı namazları arasında beraberce ve otuz üçer defa okunması hakkında
değil, amma tek-tek herbirisinin faziletleri hakkında varid olmuş hadis-i
şerifleri ayrı ayrı olarak kaydetmeye çalışacağız:)

Şimdi bu numarada evvela "La Havle Vela Kuvvete .. ." hakkındaki bazı ha
dislerin nümünelerini; geri kalanlann me'bazlerini de Birinci, İkinci ve
Üçüncü Lem'alann seyri içinde vermeye çalışacağız:

,EI,514U511,3 8, 0, 5

Risalede yeri: Lem'alar sh: 5
Me'hazler: Türkçe Tercüme Sahih-i Buhari 1/639 hadis no: 1608; Ez-Zuhd

- İbn-ül Mübarek 1/796; Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 13:
Mecma-uz Zevaid 1/97-99 ve daha bu me'hazler gibi bir çok sahih hadis kitap
ları. ..

Meali: "La Havle Vela Kuvvete ... ilh. Cennet'in hazinelerinden bir hazine-
di 1Jr.

***
650- «Hazret-i Yunus Aleyhisselam'ın kıssa-i meşhuresinin hülasası: Denıze

atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı...»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 5

Me'hazler: Hazret-i Yunus Aleyhisselfım'ın macerası, yani denize atılmış
olması ve bir büyük balığın onu yutması ve saire ... En başta Kur'an-ı Kerım'de
sarih bir surette mezkürdur. Hadislerde ise, daha biraz tafsilat vardır. Tefsir
sahipleri bu hadiseyi bir çok rivayet ve hadislerle de şerh ve tefsir etmişler
Büyük İslam tarihlerinde ise, daha geniş tafsilat vardır. Biz burada sadece
nümüne için bir tefsirin sahife numarasını vererek geçeceğiz:

Tefsir-i İbn-i Kesir 3/167
***

651- «Hazret-i Yunus İbn-i Metta, Ala Nebiyyina ve Aleyhissalatü Vesse
lam'ın münacatı, en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-ı
duadır.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 5
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 1/505, 2/382-383; Ccm'-ü] Fevnid 2/23-1 \'t'

657; Müsned-ul Firdevs 2/213; Feyz-ül Kadir hadis no: 4203; Musned-i Ahmed
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1/170: Tuhfct-ul Ahvezi Şurh-ı Tırmızi hadis nu. 3fi3. Kcnz-ul Ummul 1/452,
2/118, 119, 1:l0 ve 121; El-Ezkar - Ncvevi sh: 112, Amcl-ul Yevmı Vel-Leylt• -
Nesni sh: 415-416; Şuab-ul lman - BPyhaki 2/498, Musned-ul Bczz.ır hadis no:
1163; El-Kamil Fıd-Duafo' - tbn-ı Ady 6/2089

Zabıt şekli: Yunus Aleyhıssclam'ın munôcôtı, dunlnrın kabulu ıçin en
le'sırli bir vasıta olduguna başta Kur'an ışarct ediyor:

oy3y.3S 3is,"al 3» btisa, • t,U Enbiya Süresi, ayet: 1891

Bütün hadis kitaplarında da bu mes'e]t:) hakkında rivayetler vardır. Biz bır
tek numune verip geçeceğiz:

Müstedrek-iıl Hak.im'in hadisi: Jli ,Jü 4! 0° (>y) j3} Ar.3
, ' ,_ , . , - , ~

ı.:,_,;,vbuse\esilpsllsi· u: .) : ( ı"&u° ...U I J.,...,.J
(E ve 4ya4roady, 's,a\utE'c311a1Y. ..
'1 he- ;il ..ı:a,; ., •~ . ·ı.r \f

Onun devamında: "Zehebi dahi sıhhatini ikrar ctmış" diye yazılmış.

Meali: Muhammed bin Sa'd babasından duymuş ki, demiş. Re!--ulullah
(A.S.fv1.) ferman etti: "Zinntin ile mülnkkab ulan Yunus Aleyhısselam, balıgın
karnındn iken yuptığ1 duası olan u:,.JiliJI bas y"31 aut.''. 31 SI21 'i

duayı musluınan bır kimse herhangı bir şey için onunla duu etse. mutl..ıkn ka*
bul gorccekt.ır"

652- ,,Subır hahraıııarıt Jla:=rel·l Evyıilı <Ahıvlıısst!hımJııı şu nwıwcutı
"

y>l3,Le3l »ly,» "+ey hem mucerreb, hem te'sırlıdır.»

Risalede yeri: L<.'m'ular sh 8

Me'hazler: Hudıslerde mezkur müırnyı fude eden bir hnd ıs bulunam.ıd ı
Amma ayette onun mşuretı vardır (Enbiya Süresı, fyet 83.84

ui.y, 2>y,, es,4Tut J ), ~ c~ l.ı L.i..!5J J ~"!' • L,

+u ,5s,

653- ,,Jlazrc:I ı Eyytih Aleylus:.ı.•fom'ııı meşhur kıssasının hulasası şudur ki·
Pek çok yara, bere ıçınde epey muddet luıhlıRt lıcılch-, "lıustcılıuuı uzu11 nıttka
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{atını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından
tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i
llahiye'nin mahalleri olan kalb ue lisanına iliştikleri için ... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 8

Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 2/48· Müstedrek-üJ Hakim 2/581-582,
Zehebi sıhhatini ikrar etmiş; EI-Metalib-ül Aliye 3/272; Sahih-i lbn-i Hibban
5/244; Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 54; Mevarid-üz Zam'an sh: 511; Tefsir Ed
Dürr-ül Mensur - Suyuti 4/328; Tefsir-i İbn-i Kesir 3/164; El-Havi Lil-Fetava -
Suyuti 2/185

Zabıt şekli: İbn-i Hanbel, Dürr-ül Mensur ve El-Havi Lil-Fetava gibi
me'hazler, Hazret-i Eyyub'un vücuduna kurtların düştüğünü aynen yazmak
tadırlar. Hastalığının müddeti hakkında ise; üç sene, yedi sene, onbeş sene ve
on sekiz sene devam ettiğini ayn ayn rivayetlerle kaydetmişlerdir.

***
654- «Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı

çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 9 ve bu manadaki sair yerler...
Me1ıazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/504; Müstedrek-ül Hakim 2/517

(Zehebi Sahih demiş); Şerh-üs Sünne - Begavi 5/89; Müsned-ül Firdevs 1/199;
Fcth-ül Bari - Şerh-i Buharı 8/692; Tirmizi hadis no: 3334; Mevarid-üz Zam'an
hadıs no: 1778; İthaf-üs Sadet-il Müttakin - Zebidi 7/229; Tefsir-i Taberi 30/62;
Tefsir-i Kurtubi 19/259; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no: 5695; Cem'-ül Fe
vaid 2/281; Eş-Şeria - Acürri sh: 111

Zabıt şekli: Müstedrek-ül Hakim'in hadisi: «UlJ,+ ol (es) i2 alo
636 45 ,, 16, 13t58 (3 1,381 613»IS1U Gte>

, ,, , , ., -
Gw 2013 4 (3Us [8U36.30.3G 4O13 Ga+ {z'.3. .6 e,5,

g

3,5, 13u 6,[+5 Je oUU Ss +6s ""133 341136N
sn-

Moali: Hülasa olurak Hazret-i Üstad'ın yazdığı tarzdadır.
***

655- «Hlayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bu
lur, terakki eder, netice verır,»

Ri@olede yeri: Lem'alur sh: 9 ve duhu Nur'un Hastalar Risalesi gibi sair ri
anlelerinde ..
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Me'hazler. El-Feth-lil Kebır 1/114, .Mtisned-til Firdevs ve Ebu Abdurrah
man Devlemi'den nakil ..Musned-ul Firdevs 1/261 hadis na: 1015; Cem'-ul Ce
vami - Suyu ti hadis no. 1869; İthaf-üs Sadet-il l\1i.ıttakin hadis no: 14419;
Mustedrek-ul Hakim 1/349; Es-Sı..inen-ul Kubra - Beyhaki 3/375; Şerlı-u Hı
kem-il Ataıyye sh. 21

zabıt şetti:lsua] '1'v" .413U »,J1 zir•2,J US»Is1 151

Meali: "Bir kulu gördünüz kı, Cenab-ı Allah onu elemlere, fakirliğe ve has
talıklara mübtela ediyor.. biliniz ki, onu Allah tasfiye, yani safileştirmek isti
yor."

Ve İmam-ı Hakim'in tashih ettiği, lmam-1 Zehebi'nin de ikrar eylediği şu
hadis-i kudsi:

TA31..>G-US's[Esle 8UF11U4>) i8«'o-
*"•*

Bunun meali: "Ben bir kulumu musibete giriftar ettiğimde, o kul hastalığı
boyunca benden şikayetçi olmazsa, ben de onu birçok umumi kanunların
düğümlerinden salıverir; ve onun eski etinden daha hayırlı bir et ve kanından
daha hayırlı bir kan ile vücudunu tebdil ederim. Artık o kul, anasından
doğmuş gıbı olup; amellere yeru baştan başlamış olur."

***

Risalede yeri: Lcm'alar sh 10. 18. 211, Şualar sh. 294, Ka:;tamunu Lih.i
kası sh. 257, Emirdağ-11 sh 199, Tarıhc;e-i Hayat sh 424

Me'hazler: Amel-ül Yevm-ı Vel-Leyle - Nesaı hadis no. 213. El-Ft•th-ul
Kc•bır 1/118, Kcnz-ul Umma] 1/72 ve 181, Bulüg-ul Meram - İbn-ı Hacer sh
286 EI-Ezkar - Nevevi ı:.h· 87 ve 200; C't1m'-ul Fevrud 2/676, El-Feth-ul Kebır
2/342 ve 356; Mişkat-ul Masabih hadis no 4744, Amel-ul Yevm-i Vel-Leyle -
[bn-ü:; Scnıyy hadis no 255, Şuab-ul lman - Beyhaki 8/331, Tırmızı 5/578 hu
dis 110 3599, El-~1usunnc. f - Ibn-ı Ebı Şeybe 10/281. İbn- Mace 1/92 hadis no
251 ve 2/1260 hadıs no 3830. El-Kamıl Fid-Duafa' - İbn-i Ady 6/2335

Not Risale 1 Nur'da Jo Js "Je «U '»JI lafzıyla çok geçmektedrr

~J, "s2! s, (Yanı küfur ve dalaletten gayrı ekı ise, sadece
'I br-ıkı verinde bulunmaktadırNur arın
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zabıt şekli: ,Ü!jI JÜ3 8U s,e1, JU [JS Ie «D (U" J1 iradesiyle hadis o-
e e

larak geçmektedir.
Meali: "Her hal ve durumda Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin hal ve

durumlarından da Allah'a sığınıyorum.''
***

657- «Dini olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler; bir
kısmı ihtar-ı Rahmani1dir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 11 ve Hastalar Risalesi gibi sair yerler ...
Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 1/123; Tenzih-üş Şeria 2/361; El-Fevaid-ül

Mecmua - Şevkani sh: 262; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no: 10184 ve aynca
659 no.lu kısımdaki me'hazlere de bak.

Zabıt şekli: [J8y "a Dl 3,» UE [af.SI
, ,

Meali: "Hastalıklar Allah (C.C.) tarafından mü'minlere birer hediye ve ih
tardırlar."

***
658- «Nasılki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp. on

lar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnu
nane dönerler.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 11-12; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 223; Tercüme
Mesnevi (Abdülmecid) sh: 120; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 242

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/70; El-Feth-ül Kebir 1/357 ve daha bir çok sa
hih hadis me'hazlerini vermek mümkündür.

Zabıt sekti: 4»si{{l{t" "-t Is g,»a,reUJN
, -

El-Feth-ül Kebir'deki hadis:

z1e g\y f>si15Du Us3y..>" yuar
Şuab-ül lman - Beyhaki eserinden nakil. ..

Meali: "Maasi hududu, yani Allah'ın haram ve yasak ettiği hususlar, Al
luh'ın himaye eltiği ve (•trnfına koruma surlarını çektiği bir mekan gibıdır
Kim ki, bu mekdnın ctrnfıodan dolanır otlnnırsa, ona düşmesi yakın olur."

lkinci hadisin meali: "Cenab-ı Allah mü'min kulunu günah ve isyandan ha
maye ve muhafaza eder. Nnsıl ki şefkatlı bir çoban, tehlikeli tarla ve yerlere
girmesinden men' ettiği koyunları gibi . "* ,ı. *
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659- "Çok zahiri musibetler uar ki, İlahi birer ihtar, birer ikazdır.. ue bir
kısmı keffarct-üz zünubdur.. ue bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri. olan aczini ue
za'fını bildirerek huzur vermektir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 12 ve daha Nur'un Hastalar Risalesi gibi sair
yerlerinde bulunabilir .

(Not: Hastalıkların bütün çeşitlerini birden ifade ettiği için elbetteki onun
me'hazleri bir tek hadis-i şerif olarak değil, hastalığın fazileti hakkında gelen
bütün hadislerin manalarını içine almaktadır. Biz de ona göre me'hazler ve
receğiz. Bütün hadis kitaplarındaki me'hazlerini vermek de mümkün değil. O
halde sadece bir-iki hadisin me'hazlerini vererek geçeceğiz.)

Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 1/1002; Feyz-ül Kadir - Menavi 2/385; hadis
no: 2102; El-Fcth-ül Kebir 1/364; Ramuz-ül Ehadis sh: 107

zabıt şektt: 5SU 36G (ULsG215 "i 1GU>1 ES331GI
{3 160",.3y a> U

"«

Fcyz-ül Kadir Müellifi Allame Abdurrauf-u Menavi bu hadis hakkında:
"Sahihtir ve başka bir rivayet şekli de vardır.'' demiştir. Hem onun şerhinde,
hastalanmış bir Sahabt'nin hikayesini de nakletmektedir.

Meali: "Bir mü'min bir hastalığa giriftar olur, sonra Cenab-ı Hak onu, o
hastalıktan kurtarıp afiyet verirse, onun kcffarcti geçmiş bütün günahlarının
afvcdilmcsidir. Hem de gelecek için ona bir ders ve mcv'izodir .. ."

***
660- «Ermiş bir ağacı silkmekle meyveleri nasıl düşüyor, sıtmanın titreme

sinden günahlar öyle dökülüyor.»
Risalede yeri: Lem'ular sh. 12 ve 209

Me'hazler: Sahih-i Buhari 7/153; Cem'-ül Fevuid 1/321 (Şeyheyn'den
nakil); El-Fcth-üJ Kebir 2/81 ve 3/256 Taberani ve Makdısi'den nakil; Müsned
ül Firdevs 5/311; Müşkil-ul Asar - Tuhavi 3/47; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer
4/95; Feyz-ül Kadır Menuvi hadis no: 9195; Mecmu-uz Zevuid 2/293, Musned
i Ahmed ve Taberani'den nakıl; Ez-Zevuid Alo-l Müsned - Abdullah bin Ahmed
bin Hanbel 4/70, Et-Tergib Vet-Terhib - Hafız Monzeri 4/293

Zabıt şekli: (Not. Ayn uyrı lafız ve tariklerle gelen bu husustaki bir çok
hadislerden yalnız Buhari'nın hadisini alıyoruz )
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Meali: Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman etti
ki: "Hiç bir müslüman yoktur ki; eziyetlere, hastalıklara mübtela olupta,
onunla Cenab-ı Hak onun günahlarını silkip afvetmesin. Aynen ağacın silkinip
yapraklarını düşürdüğü gibi ... "

***
661- «Her zamanın bir hükmü var.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 13 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: Bu söz, aynı bu metniyle hadislerde lafzen bulunamadı. Ancak
bazı sahih hadislerin manalarından iktibas edilmiş bir kaide ve bir hüküm
olduğu anlaşılıyor. Mesela: Jl,5U3s5, {JU»•U» Js veyahut

,eze J8 Je y6Isa31 0,1gibi hadtster.
, .,,. , .,,. ,,

Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 21 ve 135; hem Hanefi fıkhında,
"Zamanın tegayyürü ile ahkam-ı şeriat dahi tegayyür eder" hüküm ve kaide
sine de bir işaret olabilir.

Mealleri: l- "Her makamın münasib bir sözü .. ve her zamanın da erleri
vardır."

2- "Biz, insanların akılları anlayabilecek kadar konuşmakla emrolunduk.

İhtar: Zamanın tegayyürü ile değişebilen bazı teferruat-ı ahkam-ı şeriat ise.
bizzat muhkem olan farz ve vacib hükümleri değil, ancak bazı teferruatın
müsbete tatbiki ve yönlendirilmesi için yapılan bir izinden ibaret bazı hususlar
içindir.

***

662-« "_sU3I C3 54 4 sUI US ",3U 4 ...Nakştlerin rüesasından
,. ,. , ,

bir kısmı bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp, muhtasar bir
hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 14 ve Risale-i Nur'un aynı manaya dair sair
yerleri varsa ...

Mehazler: El-Kelimat-ül Kudsiye sh: 118-119

Zabıt şekli: Nakş-i Bendi Tarikatının biri büyük, biri küçük iki çeşit hat
mesi olduğunu .. büyük hatmeyi bütün Nakşiler, küçük hatmeyi ki, beşyüz defa
"Ya Baki Entel Baki, Ya Baki Entel Baki"yi çekmek ise, has olarak Mevlana
Halid'den gelmiş ve Halidiyye kolundan bazılarının okudukları hususi bir hat
medir diye kayıtlıdır.

***
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 16-17

Me'hazler: Bu iki manidar söz ve şiirin metinleri hadislerde bulunamadı.
Yani bu tarz metinleriyle hadis olmadıkları gibi, kimlerin sözü olduğu da
araştırılıp öğrenilemedi. Ancak birinci söz, bir lügaz tarzında bazı nahiv kitap
larında yazılı olduğu ve eski şark medreselerinde talebelerin zihinlerinin

,,

çalışmasına medar ve L ile ~ harekesiz aynı şekilde yazıldığı için,
~

talebeler arasında istimal edildiğini şarklı eski hocalar anlatmaktadırlar.
***

664- aAllah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. "Lillalı,
Liuechıllah, Lieclillah" rızası dairesinde hareket ediniz.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 17 ve Nur'un daha snir yerleri ...

Mc'hazler: Ccm'-ül Fevaid 1/18 Ebu Davud, Ziya-ül Mnkdisi, Beyhaki,
Tirmizi ve Müsnl?d-i Ahmcd'den nakil; Ebu Davud Sünnet 15; Tirmizi Kıyamet
60; Müsned-ı Ahmed 3/438 ve 440; Mu'ccm-üt Taberani El-Kebir '.l0/412; El
Kamil Fid-Duafa' 2/111, 6/2315

Zabıt şekli: ..3tYlJsEs....U bel,ai;l, d>3,»
•

Melli: "Kim kı AJlah için sever, Alluh için bugzeder, Allah için verir vt• Al
lah ıçin alırsa işte o, ımunını tekmil elmiş olur''

jı :! .fc

665- «Enet, rivayet-i sahuıha ıle mahşerın dehşetinden hc:rA•c•s, lwıu, Eııbiyo
Ja.lıt "ııc/Hi, rLl!(....;i,'' det!ıkfrri uımurı, Re,•wl-, Rlut.•ııı Afovlııs....;u/fıtıJ V,•s,...;ddrıı:
"fıırımdt, uıruııl'li" dıye re'fet ve şefkatuni göstereceği gibi.. »

Risalede yeri: Lcm'alnr ı-ıh· 19; Saykal-ül İslam sh: 183 ve Asar-ı Bediiye
f;{thı yl'rlc.•r

Mt)'hazlcı·: Huhıh- ı Buhnri D/flH vo lHO; ~l•rh-üH Hünnu H,,~nvı lfl/H>fi:
l\ıtn'-ul F\·vuıd V7GO, 7f>7, 758, Şunb-ül İman Beyhaki 2/127, Sahih i Muslım
1/182-183, Kıtab ül Iman .- İbn 1 Mende 3/820 822, EI-Musannof lbn I Ehi
Şeybe 7/48, 49 ve 50

Zabıt şekli: 1 Buhari'mın hudnlerı) Jl (>,) ,5alc• l-,..1 ;..,s-
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'% 23 0U&KG. G(u'3 (su 2'>5 ut1h3- 33u...
«ae

FUT,00,8 .{3-4g056 .36U3
Meali: Esma Binti Ebu Bekir'den rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman

etmiş ki: Ben havzımın başında bana gelecek ümmetimi bekliyeceğim. O es
nada arkamdan bazı insanlar yakalanıp götürülürken, ben bağırıp diyeceğim:
"Bunlar benim ümmetimdir.. "

Buhari'nin ikinci hadisi: Ben kıyamet gününde Cenab-ı Allah'ın bana ve
receği büyük ihsanlarına karşı hamd içinde secdeye kapanacağım. Secdede
iken, bana nida edilecek ki: "Ya Muhammed, başını kaldır! Ne dilersen dile.
yerine getirilecektir. İstediğin şey dahi verilecek.. ve istediğin kadar şefaat
edip kurtarabileceksin. Ben, o zaman derim ki: "Ya Rabbi! Ümmetim, Ümme
tim!.."

***
666- «Yeni dünyaya geldiği zaman, ehl-i keşfin tasdikiyle, validesi onun

münacatından "Ümmeti!.. Ümmeti!.." işitmiş.»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 19 ve 224
Me'hazler: Feth-ül Bari Şerh-i Buhari'den naklen; El-Hasnis-ül Kübra

1/134; Hüccetullah Ale-1 Alemin sh: 228 ve 252; El-Mevahib-ül Ledünniye -
Zürkani 5/182

Zabıt şekli: Verilen şu me'hazlerde, annesinden doğar doğmaz ilk kelfunı:
1,s "1 '3JG ("s 'si 1Ui yahut da: g5> J { EI-Mevahib-ut

" .
Ledünniye'nin rivayeti: Annesi Resu1-i Ekrem'in doğduğu anda söylediklerini
şu şiir ile dile getirmiştir: 4-" "J Ü»U , Yy 'sI [ut 3U, J Yani:

* • e

Annesi dedi ki: "O doğar doğmaz, Rnbbisine hadi' ve mübtehil olarak. yani
yalvanş ve yakarış içerisinde secde etti. Sonra başını göğe kuldırd1. beha'
alemine baktı, durdu ... "

Amma Hazret-i Üstad'ın kaydettiği "Ehl-i Keşfin tasdikiyle ..." olan hüküm
ise; başta Süleyman Çelebi Hazretleri olarak Mevlid yazanların hepsi de: "Ol
tıfl iken der idi: Va Ümmeti! Va Ümmeti! Sen kocaldın terkedorsin Sünneti"
diyerek annesinden nakletmişlerdir. Süleyman Çelebi Mevlidı'nin bir yerinde
şöyle yazmaktadır:

"Deprenir dudakları söylerdi kelam, anlayamazdım ne derdi ol humum.
Kulağım ağzına vurdum dinledim, söylediği sözü ol dem anladım.



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 723

Der ki: Ey Mevlam, yüzüm tuttum sana, ya İlahi Ümmetim vergil bana."
(Süleyman Çelebi Mevlidi sh: 12)

* * %

667- «Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Hasan'ı (R.A.) kemal-i şefkatinden
kucağına. alarak başını öpmesiyle ... n

Risalede yeri: Lem'alar sh: 20
Me'hazler: Zehair-ül Ukba sh: 24, 25 ve 126; Menakıb-ı Al-i Beyt-ir Resul

sh: 28 bir çok sahih kaynaklardan; Tirmizi, Menakıb:5, bab:31 ve 5/661; Müs
ned-i Ahmed 5/47

Zabıt şekli: Verilen me'hazler Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın,
hem Hazret-i Hasan'a (R.A.), hem de Hazret-i Hüseyn'e (R.A.) karşı olan
ziyade şefkat ve sevgisini birlikte kaydetmişlerdir. Fakat Zehair-ül Ukba'da
Ebu Hüreyre'den nakledilen bir rivayette, Hazret-i Hasan'ın mübarek
ağzından öptüğünü yazmış.

***
668- «Hem Hazret-i Hüseyn'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 20
Me'hazler: İbn-i Mace Mukaddeme hadis no: 144; Mecma-uz Zevaid 1/51;

Zehair-ül Ukba sh: 24; Menakıb-ı Al-i Beyt-ir Resül sh: 219
Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın belirttiği gibi, Peygamber Aleyhissalatü Ves

selam'ın bir çok vakıa ve rivayetlerle Hazret-i Hüseyn'e karşı fevkalade bir
tarzda şefkat ve sevgisi görülmüş. Mücerred bir-iki misal vermekle durum ta
vazzuh etmeyeceği için, me'hazlere havale edildi.

***
669- «Zat-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) gayb-aşina kalbiyle, dünyada Asr-ı Sa

adetten ebed tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden...»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 20 ve daha bu manada Nur'un sair yerlerinde

ifadeler varsa ...

Me'bazler: Sahih-i Buhari 1/118, 142 ve 190, 2/240; Cem'-ul Favaid 2/747;
Kenz-ül Ummal 12/372

Zabıt şekli: :lp·{:°),lJl le alla,er3o+ alo
«'1s",6 ( ,1,1 ,6ICI»..J1 6, ,OL U->.b
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Ve daha bunlara benzer sahih hadisler Buhari'de ve diğer sahih kitablarda
çoktur. Kur'an'dan sonra en sahili kitap olan Buhaıi'nin şu hadislerinde ve
sair sahih olan hadis-i şeriflerde; Cenneti, Cehennemi bu dünyada iken gören,
ahiretteki havzunu müşahede ederek tavsif eden bir Zat-1 Muazzam (A.S.M.),
elbette haşir meydanını ve diğer mes'eleleri bit-tarik-il evla görecektir ve
görmüştür. Amenna...

Meali: "Bu gün ben namaz kılarken Cehennem bana gösterildi."
İkinci hadisin meali: "Cehennem bana gösterildi. Bugün gördüğüm gibi bir

şeyi hiç görmemiştim... ilh."

Üçüncü hadisin meali: "Demin şu bahçenin surunun arka tarafında bana
Cennet ve Cehennem göründü. Hayır ve şerrin neticelerini gösteren ondan
daha açık hiç bir şey ömrümde görmemiştim."

***

670-« "s)l "s 5s,31 SI ayetinin bir kavle göre manası: Resul-i Ekrem
"h

(A.S.M.) vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız Al-i Beytine
meveddeti ister.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 21 ve Emirdağ-I sh: 204
Me'hazler: Bütün tefsirler aşağı yukarı Üstad'ın dediklerini söylüyorlar.

Bu hususta me'haz göstermeye gerek yoktur. Sadece bir kitabın ismini ve sa
hife numarasını verip geçiyoruz: Cem'-ül Fevaid 2/260

Zabıt şekli: Aynendir.
***

671- «Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz, necat bulursunuz.
Biri Kitabullah, biri Al-i Beytim...»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 21
Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1874; Müstedrek-ül Hakim 3/147, 148; El

Feth-ül Kebir 1/252 İbn-i Hanbel, Abd bin Humeyd ve Müslim'den nakil; yine
EI-Feth-ül Kebir 2/27, 28 ve 88; Tirmizi 4/662 hadis no: 3786 ve 3788;
Menakıb-ı Al-i Beyt-ir Resul sh: 10; Mişkat-ül Masabih hadis no: 6143 ve geniş
me'hazler Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 52; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
3/2678-2679; Müsned-ül Bezzar hadis no: 864; EI-Müntehab - Abd bin Humeyd
sh: 233; Müsned-i Ahmed 3/14, 17, 26 ve 59; Tirmizi 5/663; El-Kamil Fid-
Duafa' 6/2087, 4/1387
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Zabıt şekli:

" w' c, vt'ta ~s •1su5'>:-· 1 '-' ı,.;:,, : ı...,ıı;...ı • l. -f • 1 • • ı.....)ı....r---1 J . •o%; y y2" -
ta

Sahih-i Müslim'in uzun hadisinden bir parça:
6 183 ,9G ,sa1.s ,AIUG 4İS1> SIi ,8316 0N
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Mealleri: "Sizin içinizde iki şey bırakıyorum. Eğer onlara yapışırsanız daha
dalalete girmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabıyla benim sünnetimdir."

İkinci hadisin meali: "Ben gidiyorum. Sizin içinizde iki grub şey
bırakıyorum. Bunlardan birincisi; Allah'ın kitabıdır ki, onda hidayet ve nur
vardır. Onu alınız ve ona yapışınız. İkincisi ise, Ehl-i Beytimdir ... "

***
672- «Al-i Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı Sünnet-i Seniyyesidir. Sünnet-i

Seniyye'ye ittibaı terkeden, hakiki Al-i Beyt'ten olmadığı gibi, Al-i Beyt'e hakiki
dost da olamaz.»

Risalede yeri: Lem'alar sb: 21

Me'bazler. (Not: Bir önceki numarada, "Size iki şey bıraktım. Benden
sonra, eğer onlara temessük etseniz dalalete gitmezsiniz. Birisi Kitabullah, bi
risi de benim sünnetimdir" diye geçen hadis, buradaki bu mes'eleye de bak
makla beraber, yine bazı me'hazler veriyoruz.)

Sahih-i Müslim hadis no: 1873 (Ehl-i Beyt kimler olduğu ve Ehl-i Beyt'e da
hil olan sair insan sıruflan); El-Feth-ül Kebir 1/12 {Taberani-i Evsat'tan nakil);
Hayat-ı Ebu Hanife Ebu Zehre sh: 15; İs'af-ür Ragibin sh: 137 (Edeb-ül Müfred
- Buhari Kitabından nakil); Müntehabat Min KelAm-i Emir-il Mü'minin -
!mam-ı Ali sh: 12; El-KAmil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 7/2506; Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 5/209

Zabıt şekli:,si [s"".. (JI "Muhammed'in AI'i bütün milttaki olanlardır."
es

-o • • • p
Ve keza:yF ya 5 Yani: Bütün müttakiler ve günahlardan kendini

muhafaza edenler benim Alimdir.

3<31 1it "2 a'Ü, 31 "Kıyamet gününde benim en yakın dostlarım~ , , , ,

mtittaki olan kimselerdir.. "Ve nihayet bu mea'elede Hazret-i 1mam-ı Alfnin
şu hCikmü en berrak bir hüccettir·
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ae• 43U 3a3G 42816336a@U1;- 4..(5334
le e •
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Türkçesi: "Muhammed'in (A.S.M.) dostu ve yakını, AJlah'a itaat edendir.

İsterse onun kanı ve akrabalığı uzak olsa da.. ve Muhammed'in düşmanı ise,
Allah'a isyan edendir. Velev ki bu, O'nun en yakın akrabası da olsa ... "

***
673- «Hazret-i Ali (R.A.) mükerreren kendi ikrarı ue yirmi seneden ziyade o

Hulefa-i Selase'ye ittiba' ederek onların Şeyh-ül İslamlığı makamında bulun
ması ... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 22

Me'hazler: Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 177; El-Musannef - San'ani
11/449; Müstedrek-ül Hakim 3/68; El-Metalib-ül Afiye 4/37

Zabıt şekli: İınam-ı Ali (R.A.) demiş: "Ben Ebu Bekr'i haklı görmeseydim,
hilafeti ona kat'iyyen bırakmazdım." Sair me'hazlerde ise İmam-ı Ali'nin üç
halifeler hakkındaki söz ve davranışları yer almaktadır.

***
674- «Resul-i Ekrem ferman etmiş: "Her Nebi'nin nesli kendindendir. Benim

neslim Ali'nin (R.A.) neslidir."»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 23
Me'hazler: Zehair-ül Ukba sh: 64 ve 67, Ebu-1 Hayr El-Hakimi'nin El-Er

bain eserinden nakil; İs'af-ür Ragibin sh: 144; Nehc-ül Belaga - Tahkik-i Subhi
Salih sh: 323; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 7/257

zabıt şetti:[yEe "V>3•5 {33 4L>45s [s
e • • e « e « $ e

Ve imama Al'nin şu sözleri: ie,,ii6 3 "SI E» s> \sGI•
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Mealleri:
1- "Cenab-ı Allah her bir Peygamberin zürriyetini onun sulbünden kılmış.

Fakat benim zürriyetimi ise, Ali'nin sulbünden yapmış."
2- S1ffn Harbi'nde !mam-ı Ali (R.A.) Hazret-i Hasan'ın harbe hazırlanış içe

risinde olduğunu gördüğü zaman demiş: "Bu çocuğu alıkoyun. Ben bu ikisinin
(yani Hasan ve Hüseyn'in) hayatlarına çok dikkat etmek mecburiyetindeyim.
Ta ki ölümleri ile Rasulullah'ın (A.S.M.) nesli inkıta' bulmasın."

1
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İşte 1mam-ı Ali'nin bu söz ve davranışı, hadism sıhhatı ıçin en buyuk şahıd
ve seneddir.

***

(Bu hadis mütevatirdir. Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh:
24)

Risalede yeri: Lem'alar sh: 23 ve daha Nurun Onsekizinci Lem'a gibi yer
lerinde de bulunabilmektedir.

Me'bazler: Sahih-i İbn-i Hibban 9/42 (bir kaç tarik ve ayrı ayrı lafızlarla);
Müstedrek-ül Hakim 3/100, 134 ve 372, 2/130 (yine bir çok tariklerle); Cem'-üi
Fevaid 2/210; El-Feth-ül Kebir 3/230 (iki çeşit lafızlı manalarla ve İbn-i Hanbe1
ve İbn-i Mace gibi me'hazlerden naklederek); Müsned-i Ahmed 1/84, 118, 119,
152, 330 ve 4/281, 368, 372 ve 5/347, 350, 358, 361, 366, 370 ve 491; Keşf-ül
Hafa - Acluni 2/274 (bu hadisin otuzdan fazla rivayet tarikleriyle gelmiş
olduğunu kaydetmiş); Müşkil-ül Asar - Tahavi 2/307; Menakıb-ı Al-i Beyt-ir
Resul sh: 54, 55, 60, 61, 63 ve 64 (bir çok tariklerle ve lmam-ı Suyuti'nin hadis
için mütevatir olduğunu söylediğini kaydetmiş); Mecma-uz Zevaid 9/106-107;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 5/3514, 4052 ve 4053 ve 6/4968-5128 (bir çok ri
vayet tarikleriyle); keza 12/16653 ve 19/646; Müsned-ül Bezzar hadis no 958;
Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 2/1115 ve 1987; Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 3/271,
Tirmizi 5/633; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/772, 3/948, 1107 ve 4/1321 ve
5/1691 ve 6/2102, 2378; Müsned-üş Şa'şi hadis no: 248 sh: 16

Zabıt şekli: İfade ve laftzlarda bazı değişiklikler olmakla beraber, bütün
tariklerde gelen hadis aynı manadadır. Bunun yanında, hadis aynı lafzıyla da
çok geçmektedir.

Meali: "Ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendisidir"
***

676- «Hadisçe Hazret-i Alı'nin ştası hakkında gelen sena ı Peygamberi, Ehl-ı
Sünnet'e aittir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 24 ve Emirdağ-I Lahikasında malum mektup
lar gibi yerler ..

Me'hazler: Müsned-i Ahmed - Tahkik-i Ahmed Şakir 1/148 hadis no: 1265,
İs'af-ür Ragibin sh. 173, Nevadir-ul Usu! - Hakim-i Tirmizi sh 89, Menakıb-ı
Al-i Beyt-ir Resul sh 196, El-Kamıl Fid-Duafa'- İbn-i Ady 3/951

Zabıt şekli: Müsned-i Ahmed'ın hudisı >U -l :JU •,re pise\ 3°
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Bu hadisin sonunda, onun hakiki şiası kimler olduğunu ve onu ifrat ve gu
lüv içinde medheden Rafiziler, onun şiası olmadığım kaydetmiştir.

Mealleri: Asım bin Sahret demiş: Ben, Hasan bin Ali'ye (R.A.) sordum:
"Şialar zu'm ediyorlar ki, Ali tekrar dönecektir. Bunun aslı var mıdır?" lmam-ı
Hasan (R.A.) dedi: "Bu yalancılar iftira edip yalan söylüyorlar. Eğer hakikaten
öyle olduğuna dair bir bilgimiz olsaydı, onun han1mlan ondan sonra evlenmez
ler, biz de onun mirasını bölüşmezd.ik."

İkinci rivayetin meali: "Ey lbn-i Ebi Talib! (Hazret-i Ali'ye hitabtır.) Sen ve
senin şian, (yani senin yolundan giden ve seninle beraber cihad eden kimseler)
Cennet>tedirler."

***
o7z.5I35 1016"z
Risalede yeri: Lem'alar sh: 27; Yirmidokuzuncu Arabi Lem'a'da; Şualar

(Dördüncü Şua Hasbiye Risalesi); Mesnevi-i Nuriye sh: 89, 102, 219

Me'hazler: Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 2/103; Müsned-ül Firdevs
2/134, 8/268, El-Ezkar - Nevevi sh: 115; El-Feth-ül Kebir 2/72

zabıt şetat: {"6,)I[3, [11 (" .G L,ss+1a1US3[s.8, 131
a> •
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Birinci hadisin meali: Büyük bir işe, musibete giriftar olduğunuz zaman
"Hasbünallahu Ve Ni'mel Vekil'' deyiniz.

***
678- «Bir dahi-i harb olan Halid bin Velid ue bir dlihiye-i siyaset olan Amr

bin El-As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar, Medine-i Münevvere'ye kemal-i
inkıyadla gelerek lsldmiyet'e gerdandade-i teslim olduktan sonra, Hazret-i Ha
lid bir Seyfullah şekline girdi.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 29
Me'hazler: Müstedrek-ül Ha.kim 3/297 ve 298; Uy(ln-ül Eser - İbn-ü Sey-
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yıd-in Nas 2/81, Delô.il-ın Nübtivve Beyhaki 4/343 ve 349

Zabıt şekli: Rivayetler uzuncadır. Hulüsnsı olarak Hazret-ı Ustad'ın kay
dettiği tarzdadır. L:lkin bu iki Sahubi beraber ve bir günde 1\fodintı'yc gelmıı-;,
değil, ayn ayrı gtinlcrdc gelmişler ve muslüman olmuşlardır

***
679- Dürt Halifenin ayrı ue mümtaz olan has sıfatları
·i...auf, «A), '» ayetinde işari olarak gösterıldığe...

Risale-i Nur'daki metin: «Ehl-i tahkikçe vcfat-ı Nebeviden sonra
makamına geçecek Hulefa-yı Raşidine hilafet tertibi ile işaret edıp her
birisinin en meşhur medar-ı imtiyazları olan sıfat-ı hassayı dahi haber
verıyor.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 30 (Yedinci Lem'a, Dördüncü Vecih)

Me'haz: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 9/60

Zabıt şekli: Hz.Hasan (R.A.) demiş ki: .il.. ..» {il, ad),, ",
ayeti dört Hülefa-i Raşidin'in herbirisinin galib vasfı olan sıfatlarına işaret
etmektedir.

***
680- «Evet, o kadar acib fitneler ue dağdağa-i siyaset içinde. gece ve gun

duzde Zeynel-Abidin gibi bin rek'at namaz /ulan ve Tavus-u Yemani gibi kırk
se11e yatsı abdestı ile sabah namazını eda eden .. »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 31 (ve Ondokuzuncu Mektub'dn da bu hususa
dair yerler vardır: sh: 94, 143)

Me'hazler: Hilyet-ul Evliya - Ebu Nuaym 4/4, Sıfat-us Safve - Ebu-l Ferec
lbn-ul Ccvzi 2/93, Nur-ul Ebsar sh: 154, Mir'at-ül Cinan - İmam-, Yn'foi 1/190,
Es-Şifa - Kadı [yaz 1/335; Şerh-üş Şifa - Aliyy-ül Kari 1/676; Ez-Zuhd - lmnm
ı Ahmed bin Hanbel sh. 449; Fcyz-til Kndir - Menavi 4/248

Zabıt şekli: Bütün me'hazlerdc aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarz
dadır Başka bır şey yazmaya gerek duymadım. Yalnız Feyz-ul Kndir'de, tabı-ı
meşhur Said İbn-ul Museyyib dahi elli sene yatsı abdestı ile sabah namazını
eda ettığını kaydetmiştır

681- «Incıl'de, ahırzamanda gelecek Peygamber'in (A.S.M ) vasfında
p $ev • "US4ly jy" 'as asogıbı ayetler var o
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 32

Me'hazler: 483/272 numaralı sırada, bunun bazı me'bazleri verilmiş
olduğundan, burada sadece bir me'haz yazıyoruz: Hüccetul]ah Ale-1 Alemin
Nebhani sh: 99 ve 114

***
682- «Isa (A.S.) lncil'in bir yerinde der: "Ben gidiyorum, ta alemin reisi

(A.S.M.) gelsin."»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 32

Me'hazler: 489/278 no.lu sırada me'hazleri, zabıt şekli verilmiş olduğundan
tekrar edilmedi.

***
683- « ~~I ~ kelimesi ile Ashab-ı Suffa, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz

zevata işaret ettiğini.. ·"

Risalede yeri: Lem'alar sh: 34 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...
Me'hazler: Şerh-ü Cevheret-üt Tevhid - İmam-ı Bacürri sh: 331-332; Ri

yaz-us Salihln hadis ııo: 1826, Buhari'den naklen ...
Zabıt şekli: Ashab-ı Suffa, Bedir ve Bey'at-ur Rıdvan Sahabe tabakaJan,

Peygamber (A.S.M.)'dan sonra insanların en efdalleri oldukları ve hatta bu zat
lardan bazıları bir çok melaikelerden de üstün olduğu, ehl-i sünnetin akide
sindendir diye Şerh-ü Cevheret-üt Tevhid deliller ve uzun izahlarla beyan
etmiştir.

***
d » .• • e • $
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Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 69; Barla Lahikası sh: 53; Asar-ı
Bediiye sh: 460

Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/2; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari - İbn-i Hacer
1/8, İbn-i Hacer bu hadis için: "Mütevatir hadislerdendir." Ve ilave ederek:
Bazı zatlar bu hadisi üçyüz yolla rivayet ve tesbit ettiklerini, ancak kendisinin
bu hadisin yüz kadar rivayet tariklerini tesbit edebildiğini yazmıştır. Bu du
rumda artık başka me'haz göstermek zaid olur.

0

Zabıt şekli: :J,e lp·{·ue) «Ul J,y a• .JU (ye) tklp5o
G. «{ U5 "J1'3» 36 3.3 .A GteIs U3G 0CU U29 (SI
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Meali: Hazret-i Ömer (R.A.ı diyor: "Ben Resuluilah'ın şoyle dedığıni bızzat
i;-,ıttim. "Ameller ancak nıyete göre olur. ve her kişinin kcndı nıyeti
dogrultusunda sevab ve hayırları kaydedilir. Kimin kı hicrctı ve nıyetı dun
yaya olsa, onu bulacak. Eğer bir kadını niknhlaınak ise, onu nikahlayacak
Demek insanın niyeti ne ise ona gore sonuçlanacak."

***
685- «Gavs-ı Geylani <K.S.J Peygamber'in (A.S.M.) kademinı kendi omu

zunda gördüğü içm, o sırla kademini de evliyanm omuzuna bırakıyor.»

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 95

Me'hazler. El-Fetavi-1 Hadisiyye - İbn-i Hacer-il Heysemi sh: 225; Kalaid
ül Cevahir Fi-Menakıb-ı Abdülkadir sh: 22

Zabıt şekli: El-Hafız Ebu-1 İzz Abdulmugis bin Harb El-Bağdadi demiş ki·
'"Ben ,·e pek çok Irak meşayilıi, Şeyh Abdülkadir-i Geylani'nin Bağdad'da
Halbe Mevkiindeki dergahında hazır bulunuyorduk. Hazret-i Şeyh konu-
şuyordu. Birden şu kelam ile hitab etti: «ll J, s 25, le si ",3 Yani
..Benim şu ayağ:lm, bütün evliyanın boyunları üstünde ve ensesindedir "

***
686- «Evliyayı ınkar eden Vehhabilerin müfrit kısmuı dahı, Hazret-ı Şeyh

Abdülkadir-ı Geylani'yi irıkô.r edemiyorlar.•>

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh· 97, Sıkkc-ı Tasdık sh 150

Me'hazler: Et-Tevessu.J Ve1-Vesıle - İbn-i Teymıye sh 24, Fetavi - İbn-i
Teymiye 11/307; El-Fetavi-l Hadisıyye - İbn-i Hacer-il Heysemi sh 83-84

Zabıt şekli: Kaydedilen me'hazlerde lbn-ı Teymiye'nin Abdulkadır-i Gey
lani (K.S.J hakkında sitayişkar sözlerı bulunduğu ve hatta onu kendi ıddi
alarına delıl olarak göstcrdiğı gibi; İbn-ı Hacer-il Mekki ıse, Ibn-i Teymıye'nn
değıl yalnız evliyayı inkar, sahabelere de dil uzattığını. ve saire ve saire ...
yazmaktadır. Her ne ise. .

***

(Bu hadis mutevatırdır Bak: Nazm-ul Mütenasir Fıl-Hadis-ıl Mutevntir sh
119,

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'aJıır sh· 116, Şualar sh 692, Osmanlıcu
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Sik.ke-i Tasdik sh: 16 ve 158

Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 97, Müsned-ül Bezzar'dan
nakil; Müsned-ül Firdevs 2/352; Cem'-ül Vesail - Tirmizi 1/92-93, 5/48 hadis
no: 3297; Müstedrek-ül Hakim 2/343, 360 ve 476 z. S.; Mecma-uz Zevaid 7/37,
İmam-ı Heysemi: "Onun ricali sahih hadis ricaliclir." demiş; El-Metalib-ül Aliye
3/342; Tirmizi hadis no: 3297; Kenz-ül Ummal 1/573 hadis no: 2588; El-Feth-ül
Kebir 2/179-180, Şerh-üs Sünne - Begavi 14/372 ve 374; Cem'-ül Fevaid 2/222;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 10/10096, 17/790; Şuab-ül İman - Beyhaki 3/65,
67; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 10/553 ve 554; Müsned-i Ebu Ya'la 1/102
hadis no: 107 ve 108

zabıt şet:(SEL1si6 ."Is yahud: 4is1, 5, ",
>«

Meali: "Had Süresi, Vak'a ve El-Mürselat (yahut da Hüd Süresi ve ar
kadaşları) beni ihtiyarlattılar."

***

(Bu hadis de mütevatirdir. Bak: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir
sh: 93)

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 123; Sikke-i Tasdik sh: 54, 164 ve
197; Kastamonu Lahikası sh: 27

Me'hazler: Sahih-i Buharı 9/125 ve 162; Sahih-i Müslim 1/137 ve 2/1522,
1524 ve 1525; El-Feth-ül Kebir 1/336 ve 3/321 ve 362 (Müsned-i Ahmed, Müs
lim, Ebu Davud ve Tirmizi'den nakil); Müstedrek-ül Hakim 4/449 ve 450 (ayrı
ayrı iki tarikle); Daremi kitab:16, bab:38; Müsned-i Ahmed 2/321, 340, 379 ve
3/345, 384, 436 ve 4/93, 97, 99, 101, 104, 224, 248, 252, 278, 279, 369, 429 ve
5/34, 35, 92, 94, 99, 103, 105, 106, 108, 269, 278, 279; Müsned-i Ebu Davud Et
Tayalisi hadis no: 38, 689, 757 ve 1076

Zabıt şekli: Verilen me'hazlerde, Hazret-i Üstad'ın kaydettiği aynı
lafızlarla geldiği gibi; {JE5 . {Jfy S ve sonunda «JI "su - ve

, ,
aeLl ,Vgl gibi manaca bir, fakat lafızca değişik ibarelerde gelmiştir.

Meali: "Benim ümmetimden bir taife devam edecek, ta kıyamete kadar,
(yahut Allah'ın emri gelinceye kadar) hak üzerinde galib şekilde olacaktır."

* * *
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Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 129; Şualar sh: 669; Barla Lahıkası
sh 163; Tarihçe-i Hayat sh: 329; Sikke-i Tasdik sh: 14

Me'hazler: Avn-ül Ma'bud Şerh-ü Ebu Davud 11/385 ve 386; Müstedrek-ul
Hakim 4/522 Z. S.; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 27 <Ebu Davud'dan
nakil), Müsned-ül Firdevs 1/148; El-Feth-ül Kebir 1/353 (Ebu Davud, Hakim ve
Beyhaki'nin EI-Ma'rifet eserinden nakil); Mişkat-ü! Masabih 1/82 ve 247; El
Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 1/123

Zabıt şekli ve ek bir izah: Hem lafız, hem de manaca hadisler aynen Ri
sale-i Nur'da kaydedildiği tarzdadır. Yalnız burada, gelmiş geçmiş müceddidler
hakkında; yani, "Her yüz senede bir gelen .. ve gelmiş olan müceddidler kimler
dir? Ne zaman gelmişlerdir?" diye büyük muhaddis ve muhakkik alimlerin bu
husustaki görüşlerini muhtasaran nakletmek yerinde olur zannediyorum. Bu
hususta ülemanın görüşlerini, gelecek şu me'haz kitaplardan tesbit ediyoruz:
Fetavi ve Mesail-i İbn-üs Salah 1/130; Keşi-ül Hafa - Acluni 2/243; El-Keşkül -
M. Bahaeddin El-Amili 1/414, 415; Feyz-ül Kadir - Abdurrauf Menavi 1/10;
Tarh-üt Tesrib Fi-Şerh-it Takrib - İbn-ül Iraki 1/6; El-Havi Lil-Fetava 2/413

İmam-ı Suyuti Hazretleri, altıncı asrın müccddidi İmam-ı Fahreddin-i Razi
olduğuna hükmetmiş.

Keşf-ül Hafa Kitabı Müellifi, El-Hafız İsmail Acluni ise: İmam-ı Beyhaki ve
İmam Ahmed bin Hanbel'e dayandırdığı bir rivayette: "Birinci asrın
müceddidi, Ömer bin Abdülaziz-i Emevi olduğu.. ikinci asrın müceddidi ise,
İmam-ı Şafii'dir" diye kaydetmiş.

Başka alimler, müceddidler silsilesine üçüncü asnn müceddidi olarak Ebu-l
Abbas bin Süreyc'i, yahut İmam Ebu-l Hasan-ül Eş'ari'yi göstermişlerdir. Dör
düncü asrın müceddidini ise, Ebu-t Tayyib Sehl Es-Sa'luki'yi yahut Ebu Hamid
El-İsferayini'yi, yahut da Ebu Bekir-i Bakıllani'yi kabul etmişler. Beşinci asrın
müceddidi olarak da, Hüccet-ül İslam İman-ı Gazali'yi ve altıncı asrınkini
İmam-ı Fahreddin-i Raziyi, yahut da El-Hafız Abdülganiyy-i Nablusi'yi.. ye
dinci asrınkini İbn-i Dakik-ül İyd'i.. sekizinci asrınkini İmam-ı Belkini'yi, ya
hut da hadts ilminde büyük tecdid ve ihya hizmetini yapan El-Hafız Zeyned
din-i İraki'yi.. ve nihayet dokuzuncu asrın müceddidini ise, Hazret-i Mehdi
olacağını tahmin etmişlerdir.

Lakin zaman uzadı, dokuzuncu asır için bu tahmin tahakkuk etmedi. Yahut
da o asra mahsus bir Mehdi gelmiş olabilir.

Yine Hafız Acluni, İbn-i Kesir'den naklen diyor ki: "Her bir taife kendi
imamını, yahut Üstadını müceddid kabul etmiş ve edebilirler."

İmam-ı Suyuti Hazretleri, dokuzuncu asra kadar isimleri yazılan müceddid
leri, Et-Tenbie eserinin sonunda bir şiirle aynen kabul ederek kaydettikten
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'63. [41('aG,356331,316,83 .56,
? «

Türkçesi: "İşte şu dokuzuncu asır da geldi. Bir müceddidin gönderilme va'di
elbetteki tahalüf etmeyecektir. Amma acaba o va1dedilen hadi kim olacak?. Al
lah'tan ümidimdir ki bu asnn içinde gelecek olan o müceddid ben olayım. Eğer
Allah'ın fazlı öyle tecelli derse, O'na karşı çıkılmaz."

Suyuti Hazretleri daha sonraki beytlerde ise; "Dokuzuncu asırdan sonra,
Hazret-i Mehdi veya İsa Aleyhisselam'ın gelmesi umulur." demiştir.

Büyük hadis hafızı ve muhaddislerin üstadı meşhur İbn-üs Salah ise şöyle
der: Birinci asırda Ömer bin Abdülaziz, ikinci asırda İmam-ı Şafii, üçüncü
asırda İmam Ebu-1 Hasan-ül Eş'ari (fakat başkaları üçüncü asrın müceddidi
için, Ebu-1 Abbas Ahmed bin Ömer bin Şüreyb'tir demişler) dördüncü asırda,
Kadı Ebu Bekir İbn-i Bakıllani (bazıları ise, Ebu Tayyib Sehl bin Muhammed
Sa'luki'dir demişler) beşinci asır müceddidi ise, Abbasi Hülefasından El-Müs
terşid Billah'tır (fakat diğer ülema ise, !mam-ı GazaWyi kabul etmişlerdir) di
yor.

Tarh-ı Tesrib kitabında; sekizinci asrın müccddidi olarak Hafız Zeyncddin-i
Iraki'yi kabul etmişler ve bu hükümlerinin gerekçesini de şöyle anlatmışlar:
"Meşhur İbn-üs Salah'tan sonra, çok durgunluk devresi geçiren Had.is İlmini.
Hafız Irak! ihya etmiş ve yenilemiştir.''

Allame Abdurrauf Menavi ise, şöyle der: Kimi alimlere göre dordüncü asrın
müccddidi Ebu İshak-ı Şirazi, beşinci asrınki İmam-ı Selefi ve altıncı asrınki
ise lmam-ı Nevevi'dir demişler." Mcnavi Hazretleri ilfivc ederek demiş ki:
"Aynı asırda birden fazla müceddidlcrin bulunmasında bir mani' yoktur
Bazıları hadis sahasında, kimisi kelam ilminde ve kımisi de İslam siyasetinde
gibi ayrı ayrı sahalarda birer müceddid olarak aynı zamanda bulunabilirler.

El-Keşkül eseri sahibi de, Abdurrauf-u Mcnavi'nin kanaatlarını paylaşarak
demiş ki: "Mesela birınci asnn müccddidi Ömer bin Abdülaziz-i Emevi olmakla
birlıktc, buyuk fukahadan Muhammed bin Aliyy-ul Bakır (yani meşhur 1mam-ı
Bükır), Hasan-ül Basri gibi zatlar da birer muceddid oldukları gibi, muhaddis
erden İl-i Şihab-uz Zehri gıbi zatlar dahi hadis ilminde muceddıd
olabilirler."

Adları ve asırlırı verilerek sayılan muceddidlerden sonra, yani, binden son
raki birinci asırdakı muceddid ise, ulemanın ittifakıyla İmam ı Rabbani, ıkincı
asırda Mevlana Halid-ı Bağdadi ve uçuncui asırda, yanı onuçuncu hicri asırda
Bedıuzznman Said-i Nursi oldugu yine ulemanın ttıfakıyla kabul edılmştr
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Bir Haşiye: Burada hatıra gelen bir şeyi kaydetmek istedim. Şoyle kı

Şimdiye kadar gelmiş geçmiş onüç tane mi.ıttefekun aleyh müceddıdlerden
i.ıçü, -kesin bilinenler olarak- Ekrad Kavmindendir. Birisi. meşhur hadis hafızı
ve İlm-1 Hadis'te bihakkın Mısır diyarında hadis ilmini ihya ve tecdid eden
Hafız Zeyneddin-i Iraki; ikincisi: Elli milyon insanın iktida ettiği ve tabi'
olduğu meşhur Mevlana Halid-i Bağdadi, üçüncüsü de bu asırda, ıman ve aki
dede yaphğı tecdid hizmeti dolayısıyla bütün dünyanın nazar-ı dikkatinı üs
tüne çeken ve ilmini dost ve düşmana kabul ettiren Hazret-i Üstad Bediüzza
man Saıd-i Nursi'dir. Biçare Kürd Kavmini hakir gören ve beğenmeyenlerin
dikkatini çekmek için, bu iki-üç kelimelik haşiye buraya kaydedildi.

***
s9o. 131-3403,G 5EG (UOIU,13 421316S,G 1as(J 0,1 (I
-" « h

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 179; Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 40;
Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 22; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 218; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 235

Me'hazler: Bu dua, Peygamberimiz'den mervi olan hadislerdeki me'sur bır
dua olarak aynı metniyle bulunamadı. Yani ben bulamadım. Ancak bu dua.
hem Kur'an hem de hadislerden iktibas edilmiş mübarek bir duaya bcnzediğı
aşikardır Nasıl ki, Munebbihat-ı İbn-i Hacer sh: 26'da:

6 Lut Us, T5U [eJI Usa tarzında hadisten bır parça ibare
"vardır.

***

sen- "2 "X83G 7,..6 s {it
Risalede yeri: Lero'aJar sh: 47, Emirdağ-I sh 76

Me'hazler: Hazret-ı Üstad, bu hOZ ıçin Onuncu Lem'a'da l Hadistır veva rı
vayette vardır demedenı" ""u 'si, ", illi sırrınca dostların bata

ları..' dıye kaydctmış Emırdağ-l Lahıkasında ise bu soz ıçın ..kaıdc" demıştır.

Aynı Jafız ve metniyle hadislerde bulunmadığı gibi, Hazret-i Ustad da ona
hadistır değıl, kaidedır demış. Lakın kaide ıse, onun manası ayet ve hadıslcr
den aluıır

lşte bu manayı dade eden bir ayet ile bir kaç hadisın metın ve mehazlerıni
vermek ıbtıyuruz

Ayet. »... {J11AYIT3U U0, s$UT G1UCarUIS,
.,. .,. ., , ..
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Hadisler: Et-Tac 5/2r'de: 4,,zJI «-UJ {1I[3. {1SA1 5 { U
ee+tJ5 "OV YLU,SIG&C,

Ebu Davud'dan sened-i sahih ile nakil. ..

Yine Et-Tac aynı sahifede: ...CI " {U {IS GALI U1I 2U1 81
Sahih-i Müslim'den nakil. ..

Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 3/185'de:
·U' ,1$361 684 ,JUdU ",UI [UISIgibi hatalar...

e .,,. .,; ,

İmam-ı Ali'nin sözleri: Nehc-ül Belaga - Tahkik-i Subhi Salih sh: 5Il'de:
JFe «U ,,3 'sC1puf "Is.J(" , Emsat-i Hazret-i AI sh:

9da ,25Üt ".. [ ve daha bunlar gibi bir çok hadis ve eserler vardtr.

Mealleri:

1- Ayet meali: "Onun gibi senin Rabbin, şehir ve karyeleri zulüm ve tuğyana
tam girdiklerinde, onları yakaladığı zaman, tam olarak yakalar. Rabbinin mu
ahezesi elım ve şediddir."

2- Hadisler: "Hiç bir günah yoktur ki; Cenab-ı Allah'ın ahirette onun
karşılığını sakladığı gibi, dünyada da sahibini musibet ve ukübeta duçar etme
sin. Bunlar umumi isyan ve tuğyan ve bir de sıla-i rahmi kesmek gibi günah
lardır."

İkinci hadisin meali: "Conab-ı Allah, muhakkak ki bu dünyada insanları
azaba ve zulme ma'ruz bırakanları azaba duçar odcr.'1

Üçüncü hadisin meali: "Conab-ı Allah zalime biraz ınUhlt•t verir, foknt yuka
ladığı zaman ise, onu hiç deprotmiyecok şekilde yakalar."

Hazrc.ıt-i Ali'nin sözlerinin moAlleri: "Mazlumun ôhirclte ondan hakkını
nlaco.ğı gün, bu dilnyada zAlimin mazlumu çektirdiği işkence günilndun çok
~•ddctlidir "

lkincı wzünün meali: "Zülimin ömrünün gölgesi, (bu dünyadu) kısadır "
ıtı ıfı *

1 ,.,., , ; ·., ' , • ., 1
892- ,sul A>» o*3«lyys» 3
Risalede yeri: Lem'ular sh 48, Asar-ı Budıiye sh 155 ve daha Nur'un La

hika muktublnrı ve Mü.dafonları gibl yorlcr
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Me'hnzler: Sahih-i MLislim 4/2274; Ez-Zilhd - !bn-ül Mübarek 1/211 ve 212
ııkı tane ayn ayrı hadis); !\1üstcdrck-ül Hakim 3/604 ve 4/315; Şerh-us Sunne -
Begavi 14/296, 297; Tirmizi kitab:34, bab:16; Tuhfct-i.ıl Ahvczi 6/815; lbn-i
Mace kitab:37, bnb:3; !v1üsned-i Ahmed 2/197, 323, 389 ve 485; Cem'-i.ıl Fevaid
2/383. Ed-Dürer-ül Müntesirc - Suyu ti sh: 83 (bir çok kaynaklardan nakil);
Feyz-ul Kadir - Menavi h::ıdıs no: 4275; Mecma-uz Zcvaid 1/288 ve 289; El
Feth-i.ıl Kebir 2/116 (iki tane hadts); Mişkat-ül !vlasnbih hadis no: 5158; 1\Ieva
nd-üz Zam'an sh: 616; Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 37; 11u'ccm-ut Taberani El
Kebir 6/6087; El-Müntehab - Abd bin Humcyd sh: 307; El-Kamil Fid-Dunfa' -
Ibn-i Ady 3/889

Zabıt şekli: Sahih-i 11üslim'in hadisi:
"335E,y33.> U5) .t-t-e) «0IJ,o3 JU 8 433) +»a\3
Meali: Ebu Hüreyre'dcn (R.A.) rivayet. Demiş ki: Resul-i Ekrem (A.S.M.)

ferman etti. '"Bu dünya mü'minin hapishanesi, kafirin ise cennetidir."
* * *

Risalede yeri: Lem'nlar sh: 49 (Onbirinci Ll'm'a)
Me'hazler: Tefsir Ed-Durr-ül Mensur - Suyuti 3/297, İbn-us St•ni\.-., H' Ebu. . .

Davud'dan naklen bir çok hadisler; El-Me'surnt - Husnn-u) Bennn sh. 20 ~tyıll
kanallardan nakil. ..

Zabıt şekli: SI Iy 4UI_,>» o9&» oy •k5 y 3uy

»1u ZDLsu.U& "kat,J1Ü, ",kWs, 2le ,. ,: . .
s,3l, tul,l3*

Meali: "Her kim sııbuh ve akşam her gün yedişer defa
+b) A,3I U, "», GB" Le "» SI at y .ar,> dese, ehemmiyet

vcırdıği mühım olan dünya ve ahiret işlerinı Allah ona kolaylaştırır."

***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 49, 61, 167, Emirdng-l sh. 190

Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 1/29, Musned-ul Firdevs 4/198, Feyz-ul Kadn
hadis no: 9171 (Taberani-i Evsat'tan ıhıkılı. f\lt•cnw-uı. Zı.ıvnıd L/ 172 ve 8/200
ıHeyscmi demiş: Senedindeki Mulrnmırwd hın Salıh El-Advi'nın tereume-ı h,ı

R Nk Kaynaklan F 47



738 RİSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARJ

Lini göremedim. Lakin onun diğer ricali mu'temeddirler.); Et-Tergib Vet-Terhib
- Menzeri 1/41 (Hafız Menzeri bu hadisin senedi için "İyidir" demiş); El-Feth
ül Kebir 3/253; Mişkat-ül Masabih hadis no: 176; l\'Ieclis-ül İradiye - M. Emin
hadis no: 203; Beşyüz Hadis - Ömer Nasuhi Bilmen hadis no: 274; El-Kamil
Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/739

Zabıt şekli: Aynı mana, fakat değişik lafızlarla gelen bu hadis, Üstad'ın
kaydettiği aynı lafız ile geçtiği gibi, +4 1U U144I ,U3 3e ,- {AI ,-Ii

; - *• ,- - , ,# - ,-

ifadesiyle de vardır.

Meali: Hazret-i Üstad'ın risalede vermiş olduğu meal ile iktifa edileli.
***

695- «Sünnet-i Seniyye'nin meratibi var. Bir kısmı uticibdir, terkedilmez. O
kısım, Şeriat-ı Garra'da tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattzr, hiç bir
cihetle tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nev'indendir.».

Risalede yeri: Lem'alar sh: 53

Me'hazler: El-Feth-üJ Kebir 2/172 Taberani-i Evsat'tan nakil; keza aynı
hadis, başka bir lafız ile Müsned-ül Firdevs'ten de nakledilmiştir.

•• o, s$8 • • • •$ .aJ pz° e

Zabıt şekli: Ak,° 4 y4h> dk.p.ak
• e $ e +

3550% 4Y5, AĞ G'$1JG5 401,6S "8 QE,11»,,1>AA4 J
* * e

.. .a1 a> 4,'151,JU5 ,U1U6S " U, GU»1,sari' 1,
, , ,,,,,. .,. ,, ., ,,,.

Meali: "Sünnet ikidir. Birisi farzlarda olan sünnettir. Birisi de farz
olmayan sünnet kısmıdır. Farzlarda olan sünnet ise, aslı Allah'ın
kitabındandır. Onu tutmak ve yapmak hidayettir. Terki ise dalalettir. Allah'ın
kitabında aslı olmayan sünnet ise, onunla amel etmek ve onu kendine rehber
ittihaz etmek fazilettir .. "

***

Risalede yeri: Lem'aJar sh: 54

Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 9; El-Feth-ül Kebir 1/59 iki
tane hadis şekli, İbn-üs Sem'ani ve İbn-i Asakir'den nakil; Keoz-ül Ummal
11/406; Fcyz-ül Kadir 1/224; El-Edeb-ül Müfred - Buhari, Mukaddeme sh: l;
Fetavi - İbn-i Teymiye 18/375; Mesnevi-i Şerif - Mevlana Celaleddin-i Rumi
1/78; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 4/25

Zabıt şekli: Hadisin Arapça metni aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarz-
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dadır. Ancak Farisi kısmı ise, Mesnevi'de şöyle kayıtlıdır:

313'»,33U51,485i",A 63
.; .,,,. , ,,,,, ,,_
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Mealleri:

1- "Benim Rabbını bana edebi güzel göstermiş, beni en güzel şekilde edeb
lendirmiştir."

2- "Allah'tan edebe ulaşmak için tevfik isteyelim. Çünki edebi olmayan kişi,
Rabbinin lütfundan mahrum oldu."

***
e • • J • $ e o •.,

697- 3\>YI..pl.I
, - -

Risalede yeri: Lem'alar sb: 58 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ..

Me'hazler: (Hazret-i Üstad bu söz için hadistir dememiş. Hadis kitap
larında da aynı metin ve aynı lafzıyla bulunamadı. Fakat aynı manada bir kaç
haclis-i şerüvardır.)

Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 67 (Beyhaki'nin Şuab-i.ıl İman eserin
den nakil); Müsned-ül Firdevs 2/111; Hilyet-ül Evliya 4/121

Zabıt şelaıu:UJI {si '2 .e Fa Ü"fitL Ayn manada, fakat lafız
, - -

değişikliği iledir.
Meali: "Kalblerin yarabhş ve fıtratında, ona iyilik edenlere karşı muhabbet

duymak vardır."
***

698- «Rivayat-ı sahiha ıle Hazret-i Aışe-i Suldıka (R.A J gibı sahabt!-ı gıizırı.
Hazret-i Peygamber'i (A.S.M.) tarif ettikleri zaman ~\z)I il dıye tarıf cdı-

yor/ardı.»
Risalede yeri: Lcm'nlar ı.;h: G0; Asar-ı Beduye sh 52 ve 7 l

Me'hazler: Snhih-i Musliın hndis no: 139; Sahih-i İbn-i l lıbban 1/345 ve
4/112; Ez-Zühd - İbn-ul Mübarek 1/237; Şerh-us Sünne - Begavi 13/234, Taba
kat-ı lbn-i Sn'd 1.K- 2/89; Cem'-ul Fevaid 1/309, Avn-ul Ma'bud, Şerh-t Ebu
Dnvud 'fntnvvu' bab:26, Müsned-i Ahnwd 6/54, 91, 163 ve 216

Zal»t şekli: Sahih- Muslım'in hadisi ~IIyW «U J,, 3l 3t

Meali: "Resulullah'ın ahlakı kat'iyyen Kur'an ıdı "
* * ,..



740 RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

699- «Kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin harikulade hal
leri, imkan-ı örfi dairesindedir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 64 (Onikinci Lem'a)

Me'hazler: Nur-ul Ebsar sh: 261 ve Tabakat-ül Kübra - Şa'rani gibi bütün
eserlerde ...

(Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin harika hali olan kırk gün ekmek yemeden sa
pasağlam ve herşeyi yapar durumda kaldığı hakkındaki sahih senedli rivayet
lerin me'hazleridir. Yoksa Hz. Üstad'ın ilmi şekilde izahını yaptığı imkan-ı örfi
mes'elesi değildir.)

***
700- «Küremize benzer, zevil-hayatın makarrı olmuş semavi yedi küre-i

aher...»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 68 ve İşarat-ül İ'caz'da bulunan aynı mevzu ...
Me'hazler: (Not: Bir çok tefsirler dahi, dünyadan başka yedi kürenin

varlığına işaret etmişlerse de, lakin Hazret-i Bediüzzaman gibi açık, net izah
edememişlerdir.)

Mesela, El-Cami' Li-Ahkam-il Kur'an - Kurtubi 1/240 gibi tefsirler ...
***

701- «Elhasıl: Kıraat-ı seb'a, vücüh-u seb'a ve mu'cizat-ı seb'a ve hakaik-ı
seb'a ve erkan-ı seb'a üzerine nazil olan Kur'an ... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 69 (ünik.inci Lem'a); İşarat-ül İ'caz gibi daha
Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: El-İtkan Fi-UIO.m-il Kur'an - Suyuti 2/188; Kitab-üt Teshil Li
Ulum-it Tenzil - El-Kilbi sh: 11; Şuab-ül İman - Beyhaki 5/214-215

Zabıt şekli: Kıraat-ı seb'a, vücüh-u seb'a ilh .. Üstad'ın kaydettiği bir kısım
hükümleri cem'eden şu sahih ve meşhur hadis-i şeriftir:

312"F U~G7BLc 3
e.

Meali: "Şu Kur'an, yedi harf üzerine inzal edilmiştir ... "
***

702- «İnsanda, kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir alet-i ves
uese ve kuvve-i vahimenin telkinattyla konuşan bir şeytanı lisan... ,,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 83 ve Nur'un sair yerleri ...
Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 2/171; Cem'-ül Fevaid 1/194; Berikat-ün
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1lahmudiyye Fi-Şerh-i Tarikat-in :Muhammediye - Hadimi 2/139 ve daha bir
çok kaynak göstermek mümkündür.

Zabıt şekli: :l+·fue) «UlJ,- dl (e)yol«Ulu,o 5

3)4 U., U0u s6,6 pul»LzJ CU ,zJ EU,z3415+1 34
.,. .,. ... ,-

+

-, • "31 3s 153 3-53»)U sa.5,"831 36,6tJ z3 UE,
.,, .,. ,, ,,,,. .,. .,. , .,. .,. .,.

.3I(8623441n 13[3 30o-13+5,3313 351163
«

Tarikat-ı Muhammediye kitabındaki hats: ,4 {SCJ6 $Can1.UC2 431

->6L5ar3 66 3ISI1 _8 U,E3 g6 849-nam
.., , ,, , , ... ,

... :;li ~.;:.j,ı JGı; :ılıı (İbn-i Ebi-d Dünya'dan nakil. .. )

Mealleri: Abdullah bin J\.1es'ud'dan (R.A.) rivayet. Demiş ki: Rcsulullah
(A.S M.) ferman etti: utnsaoın kalbinde şeytani bir lümme, bir de melcki bir
lümme vardır. Şeytanın lümmesi ise, şerri ve hakkı tckzib vesvesesini ilka
ettiği gibı; meleğin hımmesi ise, hayırh şeyleri ve hakkı lcsbit ilhamını verir.
K.ım ki böyle meleğe ait ıJhamı hissetse, AJlah'a hamdetsin. İkincisıni hisseden
kırm)e ıse, şeytandan ıstiaze etsin." Ve Rcsulullah bunları soylcdikten sonra ı;;u

ayeti okudu. .il.. .sahi [8u., {U"sn
lkincı hadisin mealı Resu1-i Ekrem <A.S.M ) ferman etmitı kı. "Şeytan, hor

tumunu Adcmoğlu'nun kalbi uzerme bırakmış vazıyette durur. İnsan, Allah•ı
zıkrettığı zaman, o vesvese aleti ve şeytan susarlar. Fakat Alluh'ı unuttuğu
valnt o hortum onun kalbini ağzına alır,

***
703- ııŞn·wtta dendmıştır kt Ceheııııeın c:eza-ı amelclır, (aluıt C'enncıt f'cızl-ı

llahi LL~d.ır . lnsaıı, mukfıfutwı Lsterun diyemez, fcızlıru be/derun J.ı_wbıltr.,.

Risalede yeri: Len'alar sh 84 ve 85 Vl' daha Nur'un tı:ıir Hisal<1h•rınrlr
aynı manadakı hukumlcr v..ırı:ıu .

Me'hazler. (Bu mes'ele ehl-ı sunnetin nkuıdınden ulup, bır çok r\yt•t. v<• hl¼
di'sk•rın manalarından ıstınbat edilmiştir Akide kıluplarından lınnm-ı Bn
curı nın !;erh ı ( 't•vJwret-ut Tevhıd Kılubı bu mes'eleyı şerh ve rzuh etmiştir )

K.cşf ul Gumme Su'ranı 1/32 ve 2/3325, İhya-u lJJ(ım-ı<l Dın :i/:3a74, ~uulı-ul
ltnJD B<.•yhaki 3/55, Musned-ı Ahmed 2/235, Mu'eum-ut 'Tuberani EI-Kebir
1/49:3. Tarıh-ı Hrıg<lad l falıb ı Bngdadi 10/:J:.M Snlııh-ı Muııl i nı ;31~ 170 hndi~
no 7:31. yıne Mu'c:Nn-ut Tabernn EI Kehr 7/2218'den 72:.!1\• lcudnr bır çok ha
dü,ler ..
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zabıt sekti: 3Ü sa1I{3.", U C31 S, .1,JG [U2 .5 us1y [si, U
, , , ... .,. ,,,.

.+3"43381S101i, Ve .gI...G52J1(S'G»T3 G
«

Hafız Iraki bu hadis için müttefekun aleyh demiş.

Meali: "Sizden hiç birisinin ameli onu kurtaramaz." Sahabeler sormuşlar:
"Seni de mi ya Resulallah?" "Evet, beni dahi!" demiş. "Ancak, Allah beni hususi
şekilde has rahmeti içine alınası vardır."

Akide kitabı olan Şerh-ti Cevheret-üt Tevhid sh: 226, 50. beyt:

$1a43 U7136 'ai1a4,3 4 4{ 3U
, .,. , .,. .,,,. , ... ,,,. , ,

Yani: "Eğer Allah bizi sevab ve iyi amele muvaffak eder, cennete korsa; o,
O'nun mahz-ı fazlından olur. Şayet bizi ta'zib ederse de, O'nun mahz-ı adaletiy
ledir." Mezkur kitapta bu hükmün teşrihi hususunda bir çok ayet ve sahih ha
d.isleri delil getirmiştir.

***
704- «Hamele-i Arş ue Semavat denilen melaikenin birinin ismi "Nesir" ve

diğerinin ismi "Seur" olarak dört melaikeyi Cenab-ı Hak Arş ve Semavata, sal
tanat-ı rububiyetine nezaret etmek için tayin etmiş.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 92; Asar-ı Bediiye sh: 201

Me'hazler: Hayat-ül Hayavan-ül Kübra, son kısmı "Acaib-ül Mahlukat" sh:
309; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 6/124 ve 261; El-Metalib-ül Aliye
3/391; Şuab-ül İman - Beyhaki sh: 433; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 8/156

Zabıt şekli: Rivayet iki üç tarik ve ayrı lafızlarla gelmiştir. Raviler İbn-i
Abbas (R.A.), Vehb bin Münebbih ve Rubay' İbn-i Zeyd (R.A.)'dır.

İbn-i Abbas'ın tarikinde: "Arş'ı dört melfüke hamletmişlerdir. Bu melekler
den birisi sureten insan gibidir. Birisi de sevr, yani öküz suretindedir. Birisi de
kartal süretinde ve diğer birisi de arslan süretindl"'dir."

Vehb bin Müoebbih'in tarikinde: "Arş'ı dört melaike omuzlarında taşırlar.
Bu meleklerin her birisinin dört tane yüzü vardır. Bir yüzü sevr, biri arslan,
biri kartal, biri de insan yüzü gibidir ... "

j, - • • J ,o • • *+ e , j e

İbn-i Zeyd'in tarikinde ali "er, "l o d+us (El-Hakka Süresi,
l\yct:17) tefsirinde, Resul-i Ekrem (A.S.M.dan rivayet ile forman buyurmuş ki
"Bu gün Arş'ı dört tane melaike taşımaktadır. Amma Kıyamet gununde onu
sekiz tane melaike taşıyacaktır."
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705- Hamse-i Al-i Aba' hakkındaki Jıadısler: Resul-i Ekrem (A.S.Af.J giydiği
nıubarek abasını Hazret-i Ali, Hazret-i Fatıma, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hü-
seyn'in üzerlerine örtmesi ve onlara "4 "Ssb), ,I JIS J sesi
ayetıyle dua etmesi mes'elesi ... (Ahzab Suresi, dyet:33)

Risalede yeri: Lem'alar sh: 94
Me'bazler: Sahih-i Müslim 4/1883, Hazret-i A.işe'den nakil; I\1üstedrek-ül

Hakim 2/416 ve 3/147, Hazret-i Aişe ve Vasile bin Eska'dan rivayet; Müşkil-ul
Asar - Tahavi 1/332; Tirmizi kitab:48, bab:34 hadis no: 3025 ve 5/351; yine
Tirnıiz.i hadis no: 3787 ve 3871; Müsned-i Ahmed 1/330, 4/107 ve 6/292. 296,
298, 304 ve 322; A.1-i Beyt-ir Resul sh: 11; Cem'-ül Fevaid 1/796; Zehair-ül
Ukba sh: 20, 25; l\ıiu'cem-üt Taberani El-Kebir 3/2662-2941; 22/159 ve 160; El
Kamil Fid-Duafa' - tbn-i Ady 5/1917, 7/2588

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi: .Jl le,) a_* c: 4i>.j
36331 3>N5+S' 1,U,sG "S@A +(e) ast c1U- ,,,,. , ,, ,,

4E3G 46U13G "3 2. ES'S[SI.G "5 41.6 Le U2333
, 1 •

<01(1VIK32 1SIGJ GSIO6,3 .1EU_Le .t ,
«.6.+os,,

Meali: Sufeyye Binti Şeybe demiş Aişe (R.A ) dedı ki: ..Bir gun Resulullah
sabahJeyın evinden çıktığında, üzerlennde siyah kıldan mamul bir meşlah
vardı O sırada Hazret-i Hasan geldı, O'nu meşlahının ıçine aldı. sonra Huse
yın geldı, O da O'nun yanına gırdi Sonra Fatıma geldi, O'nu da meşlahınm
ıçıne aldı Sonra Alı geldi, O'nu da meşlahının arasına aldı ve şöyle dedi:

C,,A5 [813, <U31>1-SI(82> "AU TUL, UY
st

Ayetın meali '"Ey Ehl-ı Beyt! Cenab-ı Allah sızdcn gunah ve beşeriyet k.ırle
rını gıdermek ıslıyor Ta ki, sızı tcrtcmız olarak huzuruna güturmek içın. "

* * *
706- .,fmam L ::;Ja/Li (R A) gıbt rok bııyu.k rıw.çtehıdler demışler· "Besmele teh

btr {ıyel oldu~u halde. Kur'an 'da yuzondort defa nüztl olmuştur.,,

Ri&aledc yeri: Lem'alar sh 99

Me'hazler: Ahkam-ül Kur an - Ebu Bckır İbn-ul Arabi 1/4, 5. Ed-Durr-ul
Mensur - Suyu ti 1/3 ve daha bır çok teü,ırlcrdcn mPlıazlt>r vcnlc•bı lır

Zabıt şekli: lmam-ı Malik ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Besmele
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Kur'an'dan, bilhassa Fatiha'dan olmadığını, dolayısıyla namazda okunması
vacib olmayıp, müstehab olduğunu söylemişlerdir. İmam-1 Şafii ise: "Besmele
Kw·'an'dan ve Fatiha'dan bir ayettir. Namazda okunması vacibdir." demiş. Her
iki tarafın da hüccet ve delilleri olan hadis ve rivayetler vardır ve kuvvetlidir.
Cenab-ı Hak her iki taraftan da razı olsun.

* s**

707- «O hadise, ecel-i muallak gibi, leuh-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde
olan Leuh-i Mahu-lsbat'ta mukadder olarak yazılmıştır.» Ve ecel-i mübrem,
ecel-i kaza ue ecel-i müsemma gibi mes'eleler...

Risalede yeri: Lem'alar sh: 104; Barla Lahikası sh: 349; Sırr-ı İnna
A'tayna son kısmı ...

Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Hafız Menzeri 3/336

Zabıt şekli ve izahı: {ISI :JU (p-{e) «Wl,,v! (~) - 5

+ + 1y•• .40° 0a3uy3l° « '134u*
""

Buharı ve Müslim'den nakil...

Meali: "Kim ki, rızkının genişlenmesini ve ömrünün uzamasını istiyorsa,
sıla-i rahmini yapsın."

Eserin şarihi bu hadisin manasını uzunca tahlil ve izah etmiş. (Ra'd Suresi,
ayet:39) Us)I (I {uz, C, .U±, U 2DIS.{ ite Levh-i Mahv ve İspat'a
kat'i de]il getirerek; Allah'm ilm-i ezclisinin ünvam olan Levh-i Mahfuz-u
A'zam veya Levh-i Ezeli'de yazılı olan mukadderat hiç bir zaman silinmediğıni
ve buna "Ecel-i Mübrem'' veyahut "Kaza-i Mübrem" denildiğini kaydetmiş. Fa
kat Allah'ın emriyle yazılıp bozulan şeyler ise; Levh-i Mahv ve İspat denilen
bir şeyde olduğunu ve hadisin manasına en uygunu dn bu ikinci Levh
olduğunu yazmıştır.

***
708- «Hadisçe sabittir ki: Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) lihye-i saadetinden

düşen saçlarının taneleri mahduttur.... Lihye-i saadet, yalnız lihye-i şerifin saç
larından ibaret değil, belki re's-i miibarekinin, tıraş oldukça; hıçbir şeyini koy
betmeyerı Sahabeler, o nurlu ve mübarek ue daimi yaşayacak saçları muhafaza
etmişler. Onlar biıı/erdir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 106 (Onnltmcı Lcın'nnın lICHimesi)

Me'hazler: Sahih-i Buhari kitnb:4, bub:33; Suhih-i Müslim hadis no: 324,
326 ve 756; Ebu Davud kitab: 11, bab:78; Tabakat-ı İbn-i Sa'd 1.k 1/135; Müs
ncd-i Ahmed 3/111, 133, 137, 146, 208, 210, 239, 256, 287 ve 4/42, 329, 330, Si-
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ret-ü İbn-i Hişşam sh: 744; Cem'-ül Fevaid 2/442

Zabıt şekli: Bütün me'hazlerde, Resul-i Ekrem'in (A.S . .M.) mübarek sa
kalından ve başının saçlarından hlç bir telinin zayi' olmadan muhafaza edildiği
hakkında bir çok sahih rivayetler nakletmişlerdir. Bu rivayetlerin mecmuu iki
ana grupta toplanmaktadır. Birisi: Mübarek sakalının telleri .. İkincisi de:
Başının saçları hakkındadır. Bütün bu hadisleri kaydetmek uzun olacak. Nü
mü.ne için sadece bir-iki hadis tarzını naklediyoruz:

1- Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) Mina'da traş olduğu zaman, sahabeler etrafına
toplanmış ve bir tek saçını elde etmek için kuyruklar oluşturmuş oldukları. ..
Hz.Peygamber ise, saçından traş edilen tellerini bizzat kendisi sahabelerine
dağıttığı...

2- Sahabeler, Resul-i Ek.rem'in (A.S.M.) gerek sakal ve gerekse saç tellerine
karşı gayet acib ihtiramlan, kitaplarda ehemmiyetle yazılıdır. Mesela, Hazret
i Ebu Ubeyde İbn-ül Cerrah (R.A.) demiş: "Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) bir tek
saçının yanımda bulunması, benim için dünya ve mafihadan daha sevgilidir."

***
709- «Zülyezen gibi "zu" kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan, bu

"Zülkarneyn", İskender-i Rumi değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir
ki; Hazret-i lbrahiın'in (A.S.J zamanında bulunmuş ve Hazret-i Hızır'dan ders
almış.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 108

Me'hazler: (Not: Bütün eski tefsirler, .il..35ll s> 3s elyLi,
(Kehf Suresi, ayet:83) tefsirinde· Büyük İskender, yahut birınci İskender diye
meşhur olan zatın Yemenli olup, Hazret-i İbrahim (A.S.) Ka'be'yi bina ederken,
gelip onu ziyaret ettiğini ve İskender'in veziri de Hızır AJeyhisselam oldu[.runu
yazmışlardır. Tefsirlerde bu mes'ele böylece meşhurdur. Bır çok me'haz ver
meye de gerek yoktur. Sadece bir me'haz verip geçecegiz:

Tefsir-i İbn-i Kesir 3/89

710-« "U,I "> Ü ,E, ayetinde, yalnız züküret ve unüset keyfiyetine
degil, belki o çocuğun acıb ıstıdad-ı hususisı ve istikbalde kesbedvceği
vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatıyesının mebadılerı, hatta
sunasındakı gayet acib olan sikke-ı Samedıyyet muradıdır kı, çocuğun o tarzda
hılınmesı, ılm-t Allam ul Guyub'a mahsustur o

Risalede yeri: Lem'alar sh 111 ve daha Nur'un Lahika mektubları gıb»
yerlerinde varsa...

***
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Me'hazler: Sahih-i Müslim hadis no: 2036, ceninin manevi siması hakkın
da; El-Feth-ül Kebir 1/287; Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/278; Nehc-ül Belaga -
lmam-ı Ali (R.A.) sh: 186

Zabıt şekli: Kütüb-ü Sitte'nin hepsinde mevcut olan ve müttefekun aleyh
bulunan şu hadis-i şerif:

1a4U8,3 ,1313 0,3 6401613h ,"5 188[4,841%
., .,,,,, ., ,,,. ,,,,,

406,PUg8', &E gyt8.U[3 3U
+4,,,8,143 184121,3
>!

İmam-ı Ali (R.A.) ise: G,51 " U "fa2, ayetini tefsir sadedinde şöyle

demis J-+8 'Jg-585,1,5> 3 +6,53 6UG'G,
+315o,

e $ • 5 • $ e

Mealleri:
1- Hadis meali: "Cenab-ı Allah sizden birisinin hilkati hususunda şöyle

irade eder ki: Annesinin karnında evvela kırk gün nutfe halinde bulunur.
Sonra o nutfe mudga, yani kan pıhtısı haline gelir. Sonra da Cenab-ı Allah,
"dört kelime ile o çocuğun durumunu kaydetsin" diye ona bir melek gönderir, o
meleğe emrolunur ki: Onun amelini ve rızkını ve ecelini ve şaki veya said
olduğunu yaz!"

2- İmam-ı Ali'nin sözünün meali: "Cenab-ı Allah, anne karnında bulunan
ceninin erkeklik ve dişiliğini, güzellik veya çirkinliğini, cömertlik veya ba
hilliğini ve said veya şakiliğini önceden bilmektedir."

***
711- «Ey gafil Said! Bil ki: Şu alemin fenasından sonra sana refakat etme

yen.. ue bilhassa berzah seferinde arkadaşlık etmeyen.. ve hususan kabir
kapısına kadar seni teşyi' etmeyen ... ~

Risalede yeri: Lem'alar sh: 113 ve daha Nur'un Mesnevi gibi yerlerinde de
vardır.

Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/224; Riyaz-üs Salibin sh: 214
Zabıt şekli ve meali: c.ıÖlüyü kabrine kadar üç şey teşyi' eder, kabre kadar

beraber giderler. Onun ameli orada onun yanında kalır, ehil ve malı ise, geri
döner gelirler."

***
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712- Ey nefis.' Sen «yalnız kıyametin Jwpucağından dehşet alıyunwn Guvc,
kı::,ametm kopmasına hadar yaşayacaksııı gibı. yalrıız ondan J:nrku;rorsun
ılklını başrna al. . Seııııı dtinyaııın dıreğı t'l' ayıııesı ı·c nıcrJ:ezz. seııw cınırım
te hayatındır . Her dakika sc•nm başrna yıkılacak ı•e senın l:lyametııı /!('pat al:
bır vaziyettedir. . »

Risalede yeri: Lem'alar sh 114 vt• dahn sair Nur'un Rısalelerınde var.ı

Me'hazler: Mwmed-üJ Firdevs 1/284; İthaf-us Sadet - Zebıdi 9/11. 10/380
KE-nz-ul Cmmal hadis no: 42748, Suyuti ve Zebidi her ikisı dl' had.lsm İbn-ı
Lal'ın ''!\ılekarim-til Ahlak" kitabından geldığıni kaydetmişlerdir Tefair-i Ruh
u! Beyan - Buruscvi 2/165 ve 3/293

Zabıt şekli: k,L3l ,t'as[su].ot f3!

:, J • • •

Veyahutzl_3 cls asl °
Meali: "Sızden bınniz uldüğu zaman, işte onun kıyamet, de o zaman kop

muştur"
* * *

713- ,,Eger makı:.ad mu.barek sinıaıu.::a bakma}~ ıçrıı ayna., cı baksan, sctml

Re'feti- gorursun oy))i3_>\28I~,tzs dersın ,,

Risalede yeri: Osmanlıca Lem·atar ::-h· 259, B.:ırb L:\hıka,ı sh 348

Me'hazler. (Not Ayıeve bakıldıgı zamun, nu.-zkur du.ı okunur ı:.,=ırt'lı , klr

gıbıdır Lakın s:ırıh:.ın, bunu boy il' okumak sunnettır veya hadıste vardır de
nlmemış Bu munasebelle ayıneye baktl<lıgı zam.ın, ukunmn-..ı h.ıdı-..çt• mu-..tl'
h;_ıl, ulan dualann l.,ır-ıkı ıııe'h~lzleı ını, l'l l)llfUL ·ı

EJ-Eı.kar - Nevevi :::.h :270. Rumuz-ul Ehadıs sh 542

Zabıt şekli: Ayıneye b ..tkıldtı,_'1 zaman ad,>.al '> .s "g .A ..:....:.Jı

Yahut ,aU> ",+3 +s> 55,2 ,d> s, sa dl)
y Jy3+3

Bır de, yenı hılal goruldugu zaman şu dua okunur diye, meşhur lbn-us Se
nyy Hazret-ı Enes'den R.A nakletmis

' • ' ı i t ·l _J ' • • ' • 1 • •~~ ..,J ı ..r->, .JJ, .J ,;'~ . ..!,.U..l.,J ....UJ.> Vil.u "J «U» I :.+,ü,
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714- Ramazan hilali, iki şahidin ispatıyla; onu görmeyen bütün insanların
nefyleri, karşılarında sukut eder.

Risalede yeri: Lem'alar sh: 121 ve daha Nur'un Ayet-ül Kübra gibi sair Ri
saleleri...

Me'hazler: (Not: Bu mes'ele sahih hadislerde çokça geçtiği gibi, fıkıh ve
usul-i Şeriat kaidelerinden bir mühim kaide olarak da, Şeriat kitaplarında da
geçmektedir. Bu durumda Şeriat'ın usül kitaplarından bir-iki me'haz vererek
geçeceğiz.)

Ahkam-ül Ahkam Şeyh-ül İslam ve büyük Müceddid İbn-ü Dakik-ul İyd
2/207; Ed-Diraye Fi-Tahric-i Ehadis-il Hidaye - İbn-i Hacer 1/275 ve 278

***
715- Ilm-i Usülde: «Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kafir eğer zimmi olsa

veya müsalaha etse hakk-ı hayatı var.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 122 ve daha Nur'un sair yerleri.

Me'hazler: Şeriatın iki hükmü yanyana yazıldığı için, bir tek mes'ele gibi
görülüyorsa da, iki hüküm ve iki mes'eledir. Şeriatın bu iki kesin kaideli
hükmü hakkında bir çok sahih hadisler mevcut olduğu gibi, Şeriat kitap
larında dahi tafsilatıyla yazılıdır. Bunun için fazla me'haz vermeye gerek duy
madık. Nümüne için sadece bir me'hazden her iki mes'ele hakkında sahife nu
maralan verip geçeceğiz:

Bülüğ-ul Meram - Ibnü-] Hacer sh: 222-223 mürtedin katli hakkında; aynı
eser sh: 242-243 cizye veren veya müsalaha eden veya dahili zimmi kafir olan
ların durumu hakkında ...

Zabıt şekli: ""I'su 4is {J{ Buhari'den nakil.. ve:-

Mealleri: "Kim ki, dinini değiştirirse, onu hemen öldürün .. ve kim ki, bir
muahidi, yani zimmi veya müsalaha etmiş ve cizye vermeyi kabul etmiş biri
sini öldürürse, Cennet'in kokusunu duymayacaktır. Cennetin kokusu ise, kırk
senelik mesafeden duyulmaktadır." Her iki hadis de, Buhari'den nakle-
dilmiştir.

716- «Fasık merdüd-üş şehadettir. Çünki haindir.» (Hanefi Fıkhı)

Risalede yeri: Lem'alar sh: 122 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...
Me'hazler: Bu hükmün, bir aradaki bir çok me'hazleri için bak: Mu'cem-ul

***
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Müfehres hadis indeksi 3/196

Zabit şekli:zi;U 'y1 33U $3t4 ",$3 y
e s •

Meali: "Fasık olan erkek ve kadının şehadeti caiz değildir."
***

749

717- «Kabir bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile, ebed-ül abad yolunda ku
rulmuş, açılmış evuelki menzil ue birinci kapıdır.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 129 (Onyedinci Lem'anın Oniltinci Notası)

Me'hazler: Şuab-ül İman - Beyhaki 2/329; Tirmizi 4/553 hadis no: 2308;
İbn-i Mace 2/1426; hadis no: 4276; Müsncd-i Ahmed 1/63; Ez-Zühd - İbn-i
Hanbel sh: 129; Tarih-ül Kebir - Buhari 2/229; Müstedrek-ül Hakim 1/371; Ta
rih-i Bağdad - Hatib-i Bağdadi 6/84; Şerh-üs Sünne - Begavi 5/418

zatt şokas:gs [U6 151, U3 4 {E 36 1>5i1J36 U1331
"> "

.E13138G Sis (3 CJG u O, z,'Nt; u3 7,
., , , ,-

Mefili: "Kabir ahiret menzillerinin birincisidir. Kim ki ondan kurtulsa. on
dan sonraki işler ondan kolaydır. Eğer ondan salimen kurtulmazsa, ondan
sonra gelen haller daha şiddetlidir. Hem ben hiçbir dehşetli manzarayı. kabir
manzarası gibi dehşetli gönnedim."

***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 129; Tercüme l\lesnevt (Abdülmecid) sh: 168;
Tercüme Mcsnevi (Abdülkadir) sh: 337; Asar-ı Bcdiiye sh: 156

Me'hazler: Mecma-uz Zevaid 7/349; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh:
127 Ed-Duafa'-ul Kebir -AkiJi 4/90; lbn-i Mace Mukaddeme 1/18; Keşi-ül Hafa
-Acluni 2/114 bir çok kaynaklardan nakil vc tashih.

Zabıt şekli: Az değişik kelimelerle olmakla beraber, uşağı yukarı aynendir.

Meali: "Her gelecek şey yakındır."
***

719- «Hazret-i Isa, Şeytan'a cevaben demiş ki:

53334UU L2 "89343»
,,,. ~ , ,,,.

Risalede yeri: Lem'alar sh: 130; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 170
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Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad bu haber için: "Edeb-üd Dünya Ve-d Din
Risalesi'nde vardır ki..." diye yazmış. Hadistir dememiş.)

Edeb-üd Dünya Ve-d Din (Türkçe Tercümesi) sh: 12'de aynen vardır. Ayrıca
aynı bu rivayet ve haber, El-Keşkül isimli eser 2/278'de de: "Hazret-i Ali, bir
yahudi ile vaki' olan münakaşasında bunu söylemiştir." diye yazılıdır.

Zabıt şekli: Aynendir.
Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerlerinde meali yazılı olduğu için, başka bir

şey yazmaya gerek duyulmadı.
***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 132; Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 172
Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad zahir metinde bu söz için hadistir de

memiş. Fakat vereceğimiz me'hazlerde mana itibariyle aynı şeyi söyleyen bazı
hadis-i şerifler mevcut olduğu gibi, İmarn-ı Ali'nin de aynı manaya yakın bir
sözü de vardır.)

Keşf-ül Hafa 2/46; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 3/555; İs'af-ür Ragibin
sh: 178

Zabıt şekli:

Had» tE3 Je > .s "sUSi, t"E. J> 5 k>yi 2,b
• • • • • . b

imam-ı Anin (RA.) sözu: SI,b '1["L SJ.8s2 (U> 11,,
Mealleri:

Hadis: "Hiç bir noksanı olmadığı halde, Allah için tevazu edcnJere ve zü
hirde dilencilik yapmndo.n nefsini zcJil gôrcnlerc ne mutlu .. ."

İmam-ı AJi'nin sözü: "Allah öyle kula rahmet eylesin ki; kendi kadrini yani
ölçü ve haddini bilir ve hududunu tecavüz etmez."

***
721- «Hadiste vardır ki: y,l»uJISI3,JUJI @U», 3,Ju31 S1_Et U»

, -
34 U,Hb> • oyan21 ",at1J151,AU3 L»y •

Risalede yeri: Lem'alar sh: 132 ve 148; Tercüme Mesnevi (Abdulmecid) sh:
172
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Me'bazler! (Not: Hazret-i Üstad, Onyedinci Lem'a'da "'Hadiste vardır ki"
ifadesini kullanmış. Bu ifadeden sezilen şudur: Yani, manası ile hadiste vardır.
Fakat Yirminci İhlas Lem'asında ise, doğrudan doğruya badis-i şerif diye kay
detmiştir.>

Keşf-ül Hafa - Acluni 2/312; Tenbih-ül Gafilin İmam Ebu-1 Leys-i Semer
kandi sh: 161; El-Fevaid-ül l\ı!ecmua - Şevkani sh: 257; İhya-u Uhlm-id Din -
Gazali 4/362; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Buru.sevi 1/124

Zabıt şekli: Kaydedilen me'haz kitaplarda manaca bir, fakat ayrı ayn
lafızlarla gelmiştir. İmam-1 Gazali bu hadis için: "Gönül ehline, iman basireti
ve Kur'an nurlarıyla inkişaf eden şudur ki: Gerçek saadete ermenin yolu yalnız
ilim ve ibadetledir. Bu da ancak ve ancak hakiki ihlas iledir." diyerek·c. .3yG3I SI Sa ["{Is _"Ol tafzyla kaydetmiştir. Fakat İmam-ı Gazali

buna hadistir dememiş. Lakin El-Hafız Aclunı ve onaltı mezhebden birinm
imamı olan Ebu-1 Leys-i Semerkandi hadis diye kaydetmişlerdir.

Ruh-ul Beyan Tefsirinde ise, 3,36)15144 {Is ['tine başlar. Kalan

kıı:;ımlarını ise aynen nakleder ve "hadistir'' der.

Sagani gibi bazı mütcşeddidlcr İbn-i Tcymiyc'yc dayanarnk, Arapça olun
terkibine yaptıkları itirazlarına karşı, Hnfız Acluni cevub vermiş ve lmam-ı
Suyuti'nin Nüket-ün Ale-ş Şafiye eserinden gramer kaidelerini naklederek.
onun Arabi ibaresi cihetinde de bir be's ulnrndığ'ını kaydetmiş Boylece hadisın
mana ve medlulü itibariyle sahih hadisler sınıfından sayılnbıldig-i; ancak mcb
nası, yani senedi itibariyle hnbcr-i meşhur tarzında muhafaza t\dilip gl'lmıştir.
Bu durumda hadise itiraz cdcnlt•r, senedi itibariyle, yahut d Arapça terkibı
cihetiyle itiraz etmişkr. Amma gösterdigi manaya hiç bır şt•y dıyt"lllL'mişlL•r<lır

Hem bu hadınin çok yakın manasını ifade eden, şu gelen sahıh hadis-ı
şeriflerdir: "Sebeb-i necut yalnız ihlastır." Ez-Zuhd - İbn-ul Mubarek 1/160 ve
El-Feth-ul Kebır 1/58

Bu mealdeki hadislerin Arapçası .J ±l U Ije y JI1[su.I,El
Darekutni'ııin El-Efrad eserinden nakil.

Zabıt şekli (Yani, asıl bnhis mevzuu olan hadisın zabıt şeklı ) Ilem lz.
Üstad'm kaydettign ibare ile, hem de ,1UJI SI 3y,U6, [{İs "Ctve

·i.o510J Y1s1»[cIs ["unatztrıyl da vardır.

Meali: kısale-ı Nur'da manası bir derece verıldıı ıçı başku bir şev

yazılmadı.
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722- «Medar-t necat ue halas yalnız ihlastır. ihlası kazanmak çok
mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana mıireccahtır .. ,,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 133 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler. Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/158; Hilyet-ül Evliyn 5/189; Müs
tedrek-ül Hakim 4/340 ve 5/271; 11üsned-ül Firdevs 3/210; Feyz-ül Kadir hadis
no: 6098; Cami'-ül Kebir - Ebu Davud 1/603; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer
4/273; El-Efrad - Darekutni 1/51; E1-Feth-ül Kebir 1/58; Mişkat-üJ l\'Iasabih
hadis no: 5200; Münebbihat-i İbn-i Hacer sh: 12-14; Kenz-ül Ummal 6/23, 27,
Mu'cem-üt Taberani Evsat 2/1116; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/350

Zabıt şekli: Kaydedilen me'hazlerde lafızca ayn ayrı hadisler vardır. Lakin
hepsinin manası Hazret-i Üstad'ın mealen kaydettiği manalar etrafındadır.
Bir-iki örneği şöy1edfr:

JEl{JIUEs 8fi> [al1:t-&e) aWJ,-3 JU ') de 3 iV y

Başka bir hadis: pUeyUI13 IUIa8I[ {131L3
Diğer bir hadis: U [,aL U SI3)I{• {a S J633 8,C5 «1ISI

*st

Mealleri:

1- "Dinini halis yap, sana az amel kafi geJeccktir."
2- "Cenab-ı Allah, kalbini iman ile halis kılanları feldha erdirecektir."
3- "Cenab-ı Allah kendisi için halis olmayan amelleri kabul etmıyecektir "

***
o • s ~ • • •• ti; • • o • •

723- ~ i e:s ly » Velsl eli-!y

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'n.lar sh: 317; Şualar sh: 589; Osmanlıcu
Sikke-i Tasdik sh: 1 lfi ve 134

Me'hazler: (Bu hususta iki çeşit hadisler vardır. Bir kısmı, manalarıyla ve
yakın Jafızlarıyladır. Bir kısmı da, hem manasıyla hem lafzıyla .. ı

En-Nihaye Ev-il Mclahim - lbn-i Kesir 1/13; Muhtasar Sünen-i Ebu Davud
6/192 hadis no: 184; Mu'cem-üt Taberuni El-Kebir 22/573 ve 576; El-Yevakıt
Ve-! Cevahir - Şa'rani 2/42 ve 127

• I • &, +• _4r .' • I • .. - • • •Zabıt şekli: V psvi as uly Vsl ,sl (» ep31) • ...13
• .. .,. • , • -- .. • • -e • • $ k o • ,. ,

2- :Je p»uia l3ol k rus 3l,"l
•p • e p • •

.•, 8le s> : J Li !rj! ı....i..a,; .sJ
e
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Mealleri: "Ümmetim eğer güzel ve iyi hal ve amel gösterir giderse; yahut
eğer sulh ve selamet içinde giderse, ona bir gün vardır."

İkinci hadisin meali: "Benim Rabbimden ümidim odur ki, ümmetimi yarım
gün devam ettirsin." Sa'd ismindeki muhaddise sorulmuş: "O yanın gün ne ka
dardır?" O da demiş: "Beşyüz senedir."

***
724- «Bir zaman Hazret-i Gavs-ı A'zam Şeyh-i Geylani'nin terbiyesinde naz

dar ue ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare
gitmiş, oğlunun hücresine bakıyor ki; oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yi
yor... ilh.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 141

Me'hazler: Nıir-uJ Ebsar sh: 258; Mir'at-ül Cinan - İmam-ı Ya'fai 3/354

Zabıt şekli: Hazret-i Üstad'ın naklettiğinin aynısıdır. Yalnız yemek
kabından (Hz. Gavs'ın "Kum Biiznillah" sözünden sonra) tavuk fırlayıp hayat
bulduğu gibi, aynca o tavuğun kendisiyle konuştuğunu da kaydetmişlerdir.

***
e «• e ) } o e

725- .el5• d, Y
~

Risalede yeri: Lem'alar sh: 141

Me'hazler: Müsned-i Ahmed 1/447; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/191; Cer'
ül Fevaid 1/309, 2/689; l\1üsncd-ül Firdevs 1/387; Nchc-ül Belaga - İmam-ı Ali
sh: 494; Kenz-ül Umma! 3/36 ve 6/49, 56, 57; Müntehab Min Kelam-i Emir-il
Mü'minin AJi sh: 105; Garib-ül Hadis - İmam-ı Birgevi sh: 31; İhya-u Ulüm-id
Din 3/241; El-Feth-ül Kebir 3/96 bir kaç kaynaktan nakil; Mu'cem-üt Taberani
EI-Kebir 10/10118 ve 12/13623 ve 13624; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady
3/1301

zabıt şekli: {Uz} 1"5I- C,1) .'s 1"a [U U (h .u"a3513 JUe U. , .
...La-s'us3,3g8 u Gn ....1131 32.3 4U

Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerinde gayet güzel şekilde metili verilmiştir.
,f: * *

726- Rızık ikidir. Biri hakiki, biri de mecazi...
Risalede yeri: Lem'alar sh: 142; ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa

Me'haz: Nehc-ul Belaga - lmam-ı Ali sh: 404

R N K Kaynaklan F 48
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zabıt sekti; 3ti «l[ C513G .0CI, 3,3 415 3 +U3 (335
°«

Meali: "Rızık ikidir. Biri sen onu taleb eder, ararsın. Bir çeşidi de o seni
arar taleb eder. Bu ikinci rızıkta sen ona gitmesen de, o sana gelir."

* * *e

Risalede yeri: Lem'alar sh: 142 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa...
Me'hazler: (Şeriatın çok mühim bir kaidesi olan bu hüküm, ayet ve hadis

lerden alınmış olup, muayyen bir tek hadisin ifadesinde ve aynı metniyle bulu
namadı. 109 no.lu bölümde bazı me'hazleri verilmiştir.)

Ayetler: (Er'am Suresi ayet:119)[5,L»I U SI[Ez• U [sJ['23 '6,

(ahi suresi ayet:115), {""a2 211365U S3~VeE»t,-s
Hadis me'hazleri: Sahih-i Buharı 7/128; Feth-ül Bari Şerh-i Buharı 9/554-

555

Ayetlerin mealleri: Size bütün ahkam-ı İlahiye tafsilat ile bildirildiği gibi,
haram olan şeyler de bildirilmiştir. Ancak haramdan zaruret ve ızdırar duru
muna düştüğünüz zaman, hayatınızı kurtaracak kadar bir şey yiyebilirsiniz.
Kim ki su'-i ihtiyarı olmadan mecburiyet ve ızdırara düşerse ve hayatını kur
tarmak için haramdan bir şeyler yerse, Allah hem Gafür hem de Rahim'dir.

***
728- «lktisad sebeb-i izzet ve kemô.l olduğuna delalet eden bir vakıa: Bir za

man, dünyaca sehavetle meşhur Hatem-i Tai mühim bir ziyafet veriyor. Misa
firlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki; bir
ihtiyar, fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine
batıyor, kanatıyor. Hatem oııa dedi: "Hatem-i Tai hediyelerle beraber mühim
bir ziyafet veriyor..» ue hikayenin ahirine kadar...

Risalede yeri: Lem'alar sh: 142

Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzori 2/548; Ez-Zühd - EI-Veki' 1/372
hadis no: 141; Müsned-i Ahmed 1/167; İbn-i Mace 1/588 hadis no: 1836;
Mu'cem-ut Taberani El-Kebir 2500; Müsned-ül Bezzar hadis no: 982; Şuab-ül
İman - Beyhaki 3/42 ve Sahih-i Buhari 3/9

Zabıt şekli: (Hatem-i Tai'nin vermiş olduğu ziyafet hikayesi ve onun
konuştuğu sözleri, aslı Farsça olan Gülistan kitabı sh: 77'de ve Türkçe tercüme
Gülistan - Sadi-i Şirazi sh: 139'da yazılı olmakla beraber, onun aynı manasını
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ifade eden hadis me'hazlerini de vereceğiz.)

3S •iasi6 Ar·&ue) dJ,o3 J 1J (~)i do
? ah •

E+143 ±u[313"8Uy4843U> ,3G3MI
U-6K° 031- 45.083+

*
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Meali: "Benim nefsim kabza-i kudretinde olan Zat'a yemin ederim ki; siz
den biriniz, ipini omuzuna alıp dağa çıkar, odun toplar ve sırtına alıp getirir
satarsa ve onun parasıyla geçimini sağlarsa, insanlara el açmaktan çok çok
hayırlıdır."

***

729- «Ahlak-ı aliye-i Peygamberiyeden olan ve belki kainattaki nizam-ı hik
met-i İLahıyenin medarlarından olan iktisad... »

Risalede yeri: Lem'a]ar sh: 144 ve daha aynı mana çerçevesinde Nuı·'un
sair yerlerinde varsa ...

Me'hazler: Şerh-us Sünne - Begavi 13/177; Müsned-ül Firdevs 2/346; Cem'
ul Cevami' - Suyuti hadis no: 10942 Tirmizi'den nakil; Feyz-ül Kadir - Menavi
hadis no: 4825; Tirmizi 6/150 hadis no: 2010; Ihya-u Ulüm-id Din 3/230;
Mişkat-ul Masabih hadis no: 5059; Kenz-ul Urnma1 hadis no: 1073 ve 6376; El
Feth-ul Kebir 1/374 ve 2/172 Müsned-i Ahmed ve Ebu Davud'dan nakil;
Mu'cem-ut Taberani El-Evsat 2/1021; El-Müntehab - El-Hafız Abd bin Hu-
mcyd hadis no: 460

zabıt sekti: z's', • 3ta.SYI na)8U.»11 U'an[JI8I
ee •

"1 "y J+ ,- -
Meali: "Guzel ahlak ve guzel suküt ve iktısad, Nubuvvelin yırmi beş

d L I d "cuz un en nir cuz u ur.
***

730- «Abadıle-i Seb'a-ı Meşhure...» (Sahabeler içerısınde yedı iane meşhur
Abdullah'lar... )

Risalede yeri: Lem'alar sh: 144

Me'hazler: Berikat-un Mahmudiyye Fı-Şerh-i Tarikat-in Muhammediye -

Hadımi 1/133-134

Zabıt şekli: Vunı yt•dı meşhur Ahdullah'lann ıtıımlcri:

1- Abdullah bin Mes'ud, 2- Abdullah hin Abbas, 3- Ahdullnh hın Omer, 4-
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Abdullah bin Amr bin As, 5- Abdullah bin Zübeyr, 6- Abdullah bin Ehi Bekir,
7- Abdullah bin Ca'fer

***

731- «imam-1 Azam demiş: 3[].)> JS S Us "sJi> 3f"IS»
s*«

Risalede yeri: Lem'alar sh: 144; El yazma Yirmidokuzuncu Mektub Hafız
Ali yazısı sh: 167

Me'hazler: Hazret-i Üstad bu söz için İmam-ı A'zamındır demiş. Biz,
araştırmamızda bu sözün; Edeb-üd Dünya Ve-d Din eseri sh: 81'de Abbasi Hü
lefasından Me'mun'un söylediğini diye yazmış. Olabilir ki, bu sözün aslını
Me'mun da İmam-ı A'zam'dan almıştır.

Bu söze şeklen benzeyen lmam-ı Ali'nin de (R.A.) şöyle bir sözü vardır:

el4 ,3\ J8Y15103SIAç'.'215 S
(Müntehabat Min Kelam-ı Emir-il Mü'minin sh: 117)

Mealleri: "İsrafta hiç bir hayır yoktur. Nasıl ki hayırlı işlerde israf
olmadığı gibi . ."

İmam-ı Ali'nin sözünün meali: "Cahil olduğu mevzuda konuşmanın hayrı
olmadığı gibi, bir hüküm hususunda veya hikmet dağıtan sözde de sükutun
hayrı yoktur."

***
732- «Çok alimlerin ue ediplerin zekduetleriniıı verdiği bir hırs sebebiyle,

fakr-ı hale düşmeleri ue çok aptal ve iktidarsızların fıtri kanaatkarane vaziyet
leriyle zenginleşmeleri ... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 145; ve aynı bahis Yirmiikinci Mektub'un
İkinci Mebhasında sh: 271; Şualar sh: 173

Me'hazler: Evvela bu mes'elede bir-iki hadisin me'hazlerini kaydediyoruz.
Müsned-ül Firdevs 4/355; keza aynı hadis Tesdid-ül Kavs İbn-i Hacer eserinde
de mevcuttur.

Risaledeki hükmün me'hazleri: İs'af-ür Ragibin sb: 183; Edeb-üd Din Ve-d
Dünya sh: 12

zabıt selli:Hadis metni: Ja)U{U,»JIs,, 3as)U Is,
• •e

Ve mezkur hüküm için Hazret-i Ali'ye sorulmuş:

.»3 <> 1",'3JV .U6z sI (335'MLG U
>
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Ve bu mevzu'da meşhur İranlı Bezercemher'in ülema ve ümera hakkındalti
sözleri, Edeb-üd Dünya Ve-d Din (Türkçe tercemesi) sh: 38

Mealleri:

Hadis meali: "Rızık, aptallık ve beceriksizliğe müekkel edilmiştir. Mahru
miyet ise, akla müekkeldir."

!mam-1 AJi'nin sözü: "Neden akıllılar fakirdirler?" sualine karşı, İmam-ı Ali
şöyle cevab vermiş: '"Çünki adamın akh, onun rızkı hususunda onun aleyhinde
hesaplı şekilde verilmesine sebebdir."

***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 146

Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 1/586; İhya-u Ulüm-id Din
3/242; Nehc-ül Belaga -1mam-ı Ali sh: 508

, 1I4 •o .5 % ,O ,- o •• * f • I • ; • , it ,.

Zabıt şekli: «l «ep3l«hu "o
e. • .» • •'3 8

İhya Kıtabındaki hadis: ı.r'UI ı),&- ojl:..i:;....,l .;r_;...,1 ~ Hô.fız lralti. bu hadisi
,, ,, , -

bır çok kaynaklardan te'kid etmiştir.

Et-Tergıb Vct-Tcrhıb'in hadisi. gabi, J> & o• hadisiyle

a Y y zat2tnadts de bcraberindedır.

!mam-t AJı'nuı bu husustakı sözlen Fi~ ,~I J_:ı Yıne İmrım-ı Ali'nin

Emsal Kitabı sh 11'de JI3U3 1Ula)l

Mealleri: "Kanaat eden uziz olmuştur Tumn' vu hırs ghsh•rrn zclıl
cıJmuştur n

lmam-ı Alı'nın sözünün mealı "Kışının zilletı, tana'ındadır." Ve "Tama'cı
kımseltır zilletın zıncirıne lakılmışlır"

***

734. «İbn 1 Sına, yalnız tıp noktasında \,s, , 1,,1, \Is ayetin

şoyle tefsır etmiş, demış
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 147
Me'hazler: İbn-i Sina'nın tıp noktasındaki mezkur beytinir. me'hazini ara

mak değil, fakat Kur'an müfessirleri olan bazı Tabiin ve Selef-i Salihinin İbn-i
Sina'dan çok evvel aynı kanaatta oldukları tesbit edildi. İşte bunların
me'hazleri verilecektir.

Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 144 Vehb bin Müoebbih'ten rivayet;
Tefsir-i İbn-i Kesir 2/183; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 3/155

Zabıt şekli: Evvela bir hadis-i şerif:

362I 6g[s 1S,23 .Gss ('7sJG 4G3 "SIYani: "Perhiz ilaçtır. Mide ise,
hastalıkların hanesidir. Öyle ise her bedenin hazmedebileceği kadar midesine
yemek gönderin."

İbn-i Sina'nın mezkur beytinin esasını Vehb bin Münebbih şöyle dile ge
tirmiştir: "Bütün doktorlar, tıbbın başı himye olduğunda ittifak etmişler.. ve
bütün hekimler dahi, hikmetin başı, az konuşmak olduğunda icma' etmiş
lerdir."

Tefsir-i İbn-i Kesir'de: Selef-i Salihin'den bazıları demişler: "Cenab-ı Hak
tıbbın tamamını bir ayetin yarısında toplamıştır. O ayet ise şudur:

4833 47G ite»
"

Tefsir-i Ruh-ul Beyan'da ise: Harun Reşid'in hristiyan olan bir hazık
doktoru, bir gün meşhur İslam tarihçisi ve muhaddisi Ali ibn-il Hüseyn-ibn-il
Vakidi'ye dedi ki: "Sizin kitabınız olan Kur'anda tıbb ilmine dair bir şey
yoktur. Halbuki dünyada iki ilim vardır; biri dinler ilmi, diğeri de bedenler
ilmi yani tıbb ilmidir."

Ali ibn-il Hüseyn-ibn-il Vakitli ona cevaben dedi ki: "Nasıl yoktur? Cenab-ı
AJlah (C.C.) tıbbın tamamını bir ayetin yarsında cem' etmiştir."

Doktor dedi: "O hangisidir?" O dedi: " Is.S , L{si, I,Is " ayetidir.,
Doktor sustu.

* **

735- «Sahabelerin sena-i Kur'aniye'ye mazhar olan "isar" hasletini kendine
rehber etmek .. ·"

Risalede yeri: Lem'alar sh: 150 ve daha Nur'un sair yerlerinde aynı mana
varsa ...

Mehazler: (Bütün Tefsirler LUas "u 3U5 yJy "s I31 Je
4
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<Haşir Suresi, ayet:9) tefsirinde Sahabelerin akıllara durgunluk verecek dere
cede bir çok acib isar hasletlerinden nusallcr venlmış. Sadece bır-ıkı numılnes1
kaydedilecek.)

Ez-Zühd - İbn-ül :Mübarek l/178'dc, Hazret-i Omer (R A l dortyuz dınarı bır
keseye koydu ve bir hizmetçiye vererek. "Bunu al, gotur Ebu Ubeyde bın Cer
rah'a ver!" dedi. Ve "Orada bir saat kadar bekle, o parayı ne yaptıgını gor
Sonra gel bana bildir!"

Hizmetçi o parayı aldı, götüriıp Ebu Ubeyde'ye (R.A ) verdı ve dedı. ..Bunu
size Emir-ül Mü'minin Ömer (R.A.) gönderdi Bazı ıhtıyaçlarınn snrfotsın • Ebu
Ubeyde parayı aldı ve Hazret-i Ömer'e hayır dualarında bulundu Sonra can
yesini çağırdı ve: ''Şu yedi dinarı filan kimseye, beşini filfına gottir \·er1

·• dt.•dı.
Böylece o dinarların tamamını bitirinceye kadar o şckıl gönderip dağıttı

Hizmetkar Hazret-i ômer'e döndü. gördüklerini haber verdi Bu sırada
hızmctçi baktı ki Hazret-i Ömer (R.A.) aynı o kadar dinarları hazırlamış, bek
lıyor Hizmetkara dedi: "Bunları da Muaz bin Cebcl'c götur ve orada da bır
saat kadar bekle. bak Muaz o parayı ne yapacak?"

Hizmetkar aynı şekilde Muaz bin Ccbel'e de götürdü, teslım etti ve yıne bır
saut kudur bekledi Buktı kı, Hazret.-i 1ıluuz dahi cfiriyesını çağırdı ve aynen
Ebu Ubeyde gibı; "Filana şu kadar, filana şu kadnr götlir ver1" dedı l\luuz bm
Cebel gelen parayı bu şekılde dagıtmakta iken, hanımı çıkageldı, ona dedı "Bız
de vullahi muhtucız ve fukiriz, bıraz da bıze bırak!" Fakat buktı kı, kesede
dürtyUz dinardan sadece iki dınar kalmu.;. Onlnn da nldı hnnımınn vtırdı.

Hızmetçi döndü, lIazret-i Ömer'e hıkfiyeyi unlattı. Iluzrd ı Onwr bunl.,rı
duyunca çok sevindi ve dedı "Evet bunlar bırbırlerının hukıkı kardeşlerı ol
duklarını h;put ultılcr '' Ve Alluh\ı ştikn,ttı

* >I,,;.

736- 8alwhderııı adeJ.ı

(Sahabelerın adedı Risule-ı Nur'un mes'elelerı ıcınde olmudıı halde, blkı
bnzı kumwlcr bu mukuında onların ne kndur oldugunu mer.ık edebılırler diye,
hız dt• burada bır-ıki mo'haz vererek adetlerını yazmuk tedık 1

Ihyn-u Ulum-ıd Din 1/287, C'em'-ul Fevutd 2/387

Snhahelerın ndedı hususunda "Yırmıbındır" diye huzı me'hnzler kav
detmılerse de, herhalde bu adet, Suhnbulerın sadece erkek kısmı ve her za
mu bızznt Peygamberle bernber bulununlnrın Hnyıı-.tciır Aınınu kudın \ 0 t<r
kok, yanındu her zumun bulunun ve bulunnınyan ve onların çocuklnrı dı\hıl
yt•kuııu, yll.t ıırıdıırtbın nı,ı oooı ııldug-uııciu ıllıluk vurdır

,tı ·t ı·
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 150; Tarihçe-i Hayat sh: 643 ve mealiyle Sözler
sh:468

Me'hazler: Türkçe tercüme Et-Tac - Bekir Sadak 4/769 hadis no: 960
,.,,,.,,, $, • .,

.1.:ı:-_, J.:ı:, ı.:,-o lafzıyla; Şerh-üs Sünne - Begavi 10/368; Sahih-i l\iüslim hadis no:
1908 meAliyle aynı manada bir hadis .. ve hadis no: 1909; Keşf-ül Hafa 2/243:
Şerh-ü Cevheret-üt Tevhid - Bacuri sh: 348; Nehc-ül Belaga - 1mam-ı Ali sh:
379

Zabıt şekli: Manası itibariyle bu hadis ayn ayn lafızlarla gelmiştir. l\Ie
sela, Sahih-i Müslim ve Şerh-üs Sünne'deki hadis şöyledir:

,a,136 GL>1G,C> 53-I CU 3
İmam-ı Ali dahi şöyle der:

,C5O3 ,DL5e» G5,163 "1U3 5393tasSıt- ' U,
« s $ • e

Cevheret-üt Tevhid Kitabı'nda:», ,"S3 U3 .Sis,itU,, ,

Hazret-i Üstad'ın bir büyük ve külli kaide kabul ettiği lafız ve metniyle. ay
nen Keşf-ül Hafa'da mevcuttur. Lak.in hadis olmayıp, Selef-i Salihinin düsturlu
ve kaidevi sözlerinden olduğu kaydedilmiş. Elbette kaide ise. ayet ve
hadislerin mAnalanndan alınır ki hadislerin me'haz ve metinlerini verdiğımiz
manalar aynı hükmü göstermektedfrler.

Hadis meAli: "Kim ki şehid olmayı sıdkan ve kalben istese, maddeten şehid
olmasa da ona, onun sevabı verilecektir."

Snir ibarelerin medlleri havale edildi.
***

738- «Hadis-i sahihle, ahirzamanda İsevilerin hakiki diııdarları l.'lıl-i
Kur'an ıle ittifak edip müşterek düşmanları olan zendekaya karşı dayaıuıcak
ları gıbi...»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 151

Me'hazler: Bu hilküm1 munyyen bir tek hadis-i şerifin bz metnı değildir
Anıma bir kaç ayetin işareti vo bir çok sahih hadis-i şeriflerin müşterek nüna
}arının neticesi vı~ h0ldsasıdır.

Bu mananın me'hazleri 168, 173, 199 va 20l no lu sıralarda bır çok yet ve
hadislorin meal ve metınlori verilmiştir. Müracaat olunab»ılır

* * *
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739- «Bazı Peygamberler gelmiş ki; mahdut bir kaç kişiden başka ittiba'
edenler olmadığı halde, yine Peygamberlik vazife i kudsiyesinin hadsiz ücretini
almışlar.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 152

Me'hazler: Sahih-i Buhari 7/163-174 ve 8/160; Sahih-i l\lüslim Kitab-ül
iman hadis no: 332 ve 1/188; El-Feth-ül Kebir 1/270 ve 271, 2/226; Mişkat-ül
Masabih hadis no: 5746; Şuab-ül İman - Beyhaki 2/121 ve 3/357; El-Musannef
- İbn-i Ebi Şeybe 11/436; Müsned-i Ahmed 3/140; Sahih-i İbn-i Huzeyme hadis
no: 255; Müsned-i İbn-i Mende 3/134 hadis no: 836; Şerh-üs Sünne - Begavi
15/166; Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki 9/14; Delail-ün Nübüvve - Beyhaki
5/479

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: :'r·fue) dlJ,,Jl (e) y\+ alo
'1V135US 131(V> 3.6€.3(9153,35(UU>

, , ,. , ,

'Ws 1,5,A Gs35o "SI tut1 ."S J&8
°« s

•C'J 36T ",5 G», UyEU.3(5 3335 51$C 66 ,385I,,J4
.,.. ., ,,,,. , ,,,,, , , -e 3FI,»3383S8 3, 66

Meali: İbn-i Abbas'tan rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman ettiler ki:
"Bütün ümmetler bana gösterildi. Bir-iki Peygamber geçerken, yanlarında bi
raz ümmetleri vardı. Bazı Peygamberler de geçerken, yanlarında hiç kimse
yoktu. Böylece en son bana büyük bir kalabalık gösterildi. Sordum: "Bu kimin
ümmetidir?" Denildi ki: "Bu Musa (A.S.) Peygamber ve kavmidir." Sonra bana
denildi: "Öteye, ufuğa bak!" Birden ufku dolduran büyük bir kalabalık daha
gördüm. Bana denildi: "Duha biraz oraya buraya bak. Baktım öyle bir
kalabalık ki bütün ufukları doldurmuş. Bana denildi ki: "İşte senin ümmetin
budur.. " ***

740- «Ey kardeşlerim mühim ve büyük bir umür-u hayriyenin çok muzır
manileri olur.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 160

Me'hazler: Kcşf-ül Hafa -Acluni 2/68 hndis no: 1767

Zabıt şekli: g6 JsyJ
, .

Bu hadis-i şerif, İmam-ı Nesai ve İbn-i Hibban'ın rivayet edıp sıhhatine
imza bastıkları gibi, mczkür hadisi şununla da te'kid etmişlerdir. O hadis
şudur:
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,C.31063S.313b 4 3313 43155Y43 303134

c4011C..306 .0UT .GT, 8GI {»36»15,
Birinci hadisin meali: "Her bir hayrın karşısında bir mani' vardır."

***
741- «Ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuuuet-i hakikiye ile rıza-yı İlahi

yolunda, ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri
ölse, "diğer ruhlarım sağlam kalsınlar; zira o ruhlar her vakit seuabları bana
kazandırmakla maneut bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum" diyerek,
ölümü gülerek karşılar. ''Ve o ruhlar vasıtasıyla seuab cihetinde yaşıyorum,
yalnız günah cihetinde ölüyorum" der, rahatla yatar.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 161 ve Nur'un bir çok Risale ve Lahika Mek
tuplarında bu mana en mühim bir esas olarak geçmektedir.

Me'hazler: (Hazret-i Üstad'ın bu keşfi, daha doğrusu Nur'un mesleği itiba
riyle bu manaya mazhariyeti çok azimdir, mesbuk değildir. Bu mana belki bir
tek hadisin muayyen metin ve lafzıyla bulunmayabilir. Amma bir çok sahih
hadislerin ve Kur'an'ın (U.J ,5 ", 8+;'1, {40, at u, ·gibi

, • e

fermanlarının müşterek manalarının bir neticesi gibidir.)
Riyaz-üs Salibin sh: 386-388; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 3/364; thya-u

Ulüm-id Din 2/186
Zabıt şekli: Bir tek hadis metnini nümüne olarak veriyoruz:

S . , ~, • ;; • ', ı' • I, ı' S . '. ., ı' , , , $, « • ce •

- J\celsyvtu:et - -s* i4» us . ) • usvv?3
« * e e •

U-> •Lb euU •bosu-.1,
«

Meali: Muaz bin Cebel (R.A.) demiş: "Ben işittim iti ResululJah (A.S.M.) di
yordu: "Allah-u Teala ferman buyurmuş: "Benim muhabbetim, birbirlerini be
nim için sevenlere ve benim için karşı karşıya oturanlara ve benim için
birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine karşı tevazu
gösterenlere vacib olmuştur."

***

742- 01,56 33 1,A
Risalede yeri: Lem'alar sh: 163
Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 4/282-283; Ez-Zühd - lbn-ül Mübarek

2/37; Şerh-üs Sünne - Begavi 5/262; Cem'-ül Fevaid 1/371 ve 2/694; Müsned-ul
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Firdevs 1/73: Tirmizi hadis no: 2307; Nesai Cenaiz 3; İbn-i Mace had.is no.
4258; l\Iüstedrek-ül Hakim 4/321; El-Feth-ül Kebir 1/225 ve 247 bir çok sahih
kaynaklardan nakil; Mişkat-ül Masabih hadis no: 1607 ve 5352; El-Ezkar -
Nevevi sb: 122; Mevarid-üz Zam'an sh: 634; Mu'cem-üt Taberani El-Evsat
1/695; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 5/1864; El-Cami' Li-Şuab-il İman -
Beyhaki 3/109

,J,o.Jııl

Zabıt şekli: :J,5 U\ 55 {p·{·ue) JlJ,-0 ul .JU (e) i»\o
61I,>6U3 1,A

Meali: İbn-i Hibban'ın Sahihi'nden: Ebu Hüreyre'den (R.A.) rivayet, demiş
ki: Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın en çok tekrar ederek söylediği sözü:
"Lezzetleri acılaştıranın zikrini çok ediniz!" idi.

***
743- "Acaba. uhrevi ue nuranf ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak .. ve

fazl-ı llahi ile her birisinin ayinesine umum nur in'ikas etmek ve herbiri umu
mun kazandığı misl-i sevaba mô.lik olmak ... ,,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 165 ve daha bu manaya dair Risale-i Nur'da
olabilen yerler.

Me'hazler: Leva.kıh-ut Envar-il Kudsiye - Şa'rani sh: 72
Zabıt şekli: (Bu hüküm, hadislerin bir veya ikisinin hususi öz metni olma

yabilir. Fakat ayet ve hadislerden büyük muhakkik üstad1arın huki.ım ve neti
ceye vardıkları kat'i kanaatlarıdır. Bcdiüzzaman ise, bu kanaat ve hukmu
daha çok netleştirerek bariz ifadelerle beyanda bulunmuştur.)

3-21 2Is3Uz1 (1>LsU5>J cU[53.">3 ,SU U,a3
g• • )je s pe •

ti +us:lj el> dek Y l,a»y la»

Ebu Davud, Nesai ve Hakirn'den nakil...

Meali: "Kim ki, güzelce abdestini alır, sonra gıder insanları namaz kılar gö
rurse, yani o niyetle gidip namaz kılmayı isterse, Cenab-ı Hak, butün orada
hazır olan kimselerin sevabları kadar hiç noksan olmadan sevab verir . .,

***
744- Ju us',) ..D;±I.U.+ .ULJIGuSk

•

(Bu hadis mutevalirdir Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-ıl Mutevatir sh 96)

Risalede yeri: Lem'alar sh: 167, Emırdağ-l sh: 190
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Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 141; Müsned-ül Firdevs 5/519; Zü
her-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/427; El-Feth-ül Kebir 3/301 Hatib-i Bağdadi'den
nakil; yine El-Feth-ül Kebir 3/347 ve 441 bir çok kaynaktan nakil; İhya-u
Ulüm-id Din 16; Ramuz-ül Ehadis sh: 59

zabıt şekli: Bazı mehazlerde S"5s .G*:,S, .ULI» S3,

·E'±il,> 91, ye «ULI> lafzıyladır. Bazılarında ise aynendir.

Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerlerinde meali verildiği için bir şey yazılmadı.
* * *

745- «Nev'-i insanın tenevvüünün en mühim mayesi ue zenbereği, müsabaka
ile hakiki imanlı fazilettir.. ·"

Risalede yeri: Lem'alar sh: 171; ve daha Nur'un Müdafaaları ve Onaltıncı
Mektub gibi Risalelerinde ...

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 1/343, 5/304; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis
no: 7712; El-Lealil Masnua - Suyuti 1/188; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer
4/293 Ebu Said'den merfu' olarak nakil. .. Aynca Kur'anın fazileti natık olan
ayetleri çoktur.

zabıt şali: J'aa)1 1,3 J"aalIJS [J'aiIU3*, USIs, UI U
•

Meali: (Faziletin insanda varlığını ilan etmesi hakkındadır.) "Ey Ebu
Bekir! Ehl-i faziletin faziletini ancak fazilet sahibi olanlar bilir."

***
746- «Şer'an koca, karıya küfüv olmalı. Yani birbirine nıünasib olmalı. Bu

küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet noktasındadır.»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 197; Hanımlar Rehberi sh: 54
Me'bazler: Sahih-i Buharı 7/9; Levakıh-ul Envar - Şa'rani sh: 328 ve daha

bütün hadis kitapları ...
Zabıt şekli: (Burada birbirine küfvün en mühimmi diyanet noktası olduğu

hakkındaki hadisi naklediyoruz:)İ {5 3{J &fi, abu
, ,

Meali: "...Dindar bir kadınla evlen ki, mutlu olasın."
***

747- «Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklid eder... Bahti
yardır O kadın /ıi, kocasuıı.rı diyanetine bakıp ebedE arkadaşımı kaybetmiyeyim
diye takvaya girer...»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 197 ve 202; Hanımlar Rehberi sh: 55
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Me'bazler: El-Feth-ül Kebir 2/133; Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi.
lbn-i 11ace, İbn-i Hibban ve Müstedrek-ül Hakim'den nakil. ..

zabıt şekli: 51,,1ka,L La JiI, .GS,2UI>> (e») 1U
<La"N, U.uiLII,J .uJI43abu .Tas

, .,. .,. ., 4

.G3 .e, +bsai "a36 UAaG;eki,
.,. .... .,. ,,,.

Meali: Hazret-i Üstad'ın iktibas tarzında verdiği mealinin aynısıdır. Haz
ret-i Üstad umumi diyaneti nazara vermiş. Verdiğimiz hadisler ise, diyanetin
teferruatından olan: "Gecede kalkıp namaz kılar; zevc zevceyi, zevce de zevci
namaz için uyandırır" olan nümunesi vardır.

***

78. ,(s436 (363) 133 131
Risalede yeri: Lem'alar sh: 198; Hanımlar Rehberi sh: 27, 57

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs hadis no: 2289; El-Feth-ül Kebir 1/283; İbn-i
Mace'den nakil; yine El-Feth-ül Kebir 2/28 ve 38 (Beyhaki ve San'anfden na
kil); keza El-Feth-ül Kebir 3/268; Muhtar-ul Ehadis sh: 61; Keşf-ül Hafa - Ac
luni 1/318 hadis no: 1021

ppo « , e •e S o • j e«
Zabıt şekli: l,±55 1,>5l; le3y l,»sl lafızlarıyla varid olduğu gibi,

yalnız "SI s 3U il IS63 lafzıyla da vardır. Demek manaca bir,

lafızlar hasebiyle değişik rivayetlerle gelmiştir.

Meali: "Evleniniz ve çoğalınız! Ta ki ben kıyamet gunundl• sair ümmctlcn.•
karşı sizin çoklugunuzla iftihar edeyim."

***

749- «Ahirzaman fitnesinde en dehşetli rolü oynayan taife-i rıısaiv_yc ve un
ların fitne.si olduğu, hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor »

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 416; Gcn~lik Rehberi sh: 23

Me'hazler: Sohih-i Buharı 7/11; Sahih-i lbn-i llibbnn 7/583; Müsned-i Ah
med 3/22 ve 5/200, 210; Cem'-ül Fcvnid 1/606 Şeyheyn ve Tirmizi'den nakil;
Müsned-ül Firdevs 4/94; Mişkat-ül Masabih hadis no: 3085; EI-Musannef -
San'uni 11/305; Müsned-i Humeydi 1/250; EI-Feth-ül Kebir 3/78 vo 88; Mu'ccın
üt Taberani EI-Evsut 1/568

' • • hd ti ' 1' 1 • • •Zabıt şekli: Buhnrı nın bır a ısı:.' o* de \u 4sus;l
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Sair me'hazJerde daha başka hadis çeşitleri vardır.

Meali: "Benden sonra, kadınların erkekler üzerindeki fitnesinden daha za
rarlı bir fitne olmayacaktır."

***
750- «Hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla nıü'min

için ibadet sayıldığına riuaydt-ı. sahiha vardır. Hatta bazı sdbir ve şô.kir hasta
ların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ı:e bazı kam illerin
bir dalzikası, bir gün ibadet hükmüne geçtiği riuayet-ı sahiha ue keşfiyat-ı
sfıdıka ile sabittir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 206 ve İkinci Lem'anın içinde ve sair risale
lerde ...

Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 4/274, 286-302; El-Feth-ül Ke
bir 2/148; İrva-ul Galil sh: 553

Zabıt şekli: Verilen me'hazlerde, bilhassa Et-Tergib Vet-Terhib'de has
talığın büyük mükafatları hakkında gelen bir çok sahih hadisler toplu halde
bulunmaktadır. Sadece bir nümüne vereceğiz: Uls)I otel ,>.i >I""yl ast

Meali: "Hastalıkların bir saati, günahların bir çok saatlerini goturur. Yanı,
ona keffaret olur."

***
eg « , e j 3 •o • • • %

751- laslzl ui,sel_syI U,l

"Eşyanın dereceleri, ancak zıdlarının müdahalesiyle bilınebılır. Ve herşey
zıddıyla hilirıir. ''

Risalede yeri: Lem'o.lor sh: 209 ve dahn Nur'un sar yerleri ..

Me'hazler: Bu söz için Hazret-i Ustad, "Ehl-i hokıknl müttdiknn dıyorlnr
ki ." diye yazmış. Hadistir dememiş. Demek ki hır lrnkiknt knide~-udır Koıdl'
iı-ıe, malum olduğu uzcrc ayet ve hadislerın manalarındun alınır.

. ... . . . .İmam-ı Suyuti, El-Havi Lil-Fetnvü 2/453'de, 4 +,e ii «ii ,o y
hadisinin on vecıhle çeşitli manalarını kaydettikten sonru şöyle demiş. "Mesela
Hen kcndı nefsinın Hıfatlannt, Rabbının stfatlnrmu zıd gördüğün znmun, ı~ttı o
zunıan Rabbını tanımış olursun Yunı kim ki ncıfainin fünıhgtnı l.>ildı.
Rnbbisinın bekasını bılmıştir ilh."

Hazret-i Ustad bu hndisin münalurını Pencereler Rıalosı'nde duha çok ucıb
örneklerle izah etmiştır, bakılabilir

ılı of. ,ıı
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752- «Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar
keffaret-üz zünüb olduğu hadts-i sahihle sabittir.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 209 ve keza aynı mevzu İkinci Lem'ada da bu
lunmaktadır.

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1991, 1992 ve 1993 üç tane ayrı ayn hadisler;
Sahih-i İbn-i Hibban 4/256; Müstedrek-ül Hakim 1/348, Z.S.; Et-Tergib Vet
Terhib 4/280

Zabıt şelli: {yJI _&, S :Jl (r-{·ue) «WiJ,oy3!:\ey) itil y

U.s[, G3,10us[ 4(asSız?',*N[S t,, ay
es.i

Meali: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i A.işe'nin rivayetiyle ferman bu
yurmuştur ki; "Bir mü'mine herhangi bir musibet, batta bir diken dahi isabet
ederse; mutlaka onun hatalarından bazılarının afvına sebeb olur. Yahut da hiç
olmazsa günahlarından bazılarına keffaret olur." (Sahih-i Müslim)

***
753- «Hadisçe sabittir izi; müttaki bir mü'min, hastalık sebebiyle

yapamadığı daimi uirdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 211
Me'hazler: Et-Tergib Vet-Tcrhib 4/289-290 bir kaç hadis çeşidi; Şerh-üs

Sünne - Begavi 5/239; Müsned-ül Firdevs 4/11; Mecma-uz Zevaid 2/304; El-Me
talib-ül Aliye hadis no: 2424; El-Fcth-ül Kebır 1/155-156 Buhari ve l\1üsned-ı
Ahmed'den nakil; yine El-Feth-ı.il Kebir 3/66; Sahih-i Buhari 6/95; Ebu Davud
hadis no: 3091

, , I

Zabıt şekli: , s, ,+ lp·{°) "!les. .JU eli5iue
{z.y U10U30 {>,12 12s .J>, .>{o2 ue us,

i c>3sa3U ue!sus
Meali: Sahabeden Ebi Bürde babasından duyarak demiş ki: Berı, Peygam

ber Aleyhissalatü Vesselam'dan bir çok kereler duydum ki d1yordu: "Bir
mü'min sıhhatte olduğu zamanlarda hayırlı bir ameli işlerken, onu bir has
talık, yahud da bir sefer veya herhangi bir musibet onu meşgul eder, o hayırlı
işi yapamazsa da, yine aynen sıhhatli zamanında yapmakta olduğu hayırlı
umelin scvnblarını alacaktır.''

,f: :tı *

754- «Bir mu'min gözüne perde çekilse ve gozu kapalı kabre girse, derecesine
göre ehl-i kuburdan çok ziyade o alem-ı nuru temaşa edebılır »
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Risalede yeri: Lem1alar sh: 213

Me'hazler: Sahih-i Buhari 7/151; El-Feth-ül Kebir 1/327 ve 2/121, 281 ve
284, 3/80, 191 ve 431; Kenz-ül Ummal 3/276 ve 280; Keşf-ül Estar An-Zevaid-il
Bezzar - İbn-i Hacer 1/366; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 2/27; l\1u'cem-üt Tabe
rani El-Evsat 2/12-42; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/446 ve 7/2532

zabıt şetti:UJU> 34 {I 1U1JI,, ("3 US 'Ur( U50I> Ta{ C53 3>
*

Meali: "Dünyada bir mü'rninin gözü giderse, Cenab-ı Hak kıyamet gününde
ona hususi bir nur verecektir. Eğer o kimse salih mü'minlerden ise."

***
3 ,o ., •. s ,o ., o.., 3 , e ., 0 "8 j , e., e., s., • i ? , .

755- « J,YU J»xI .U1,»I " -t,3I .4 yUl 2l Ve "En ziyade
musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kamilleridirler."

Risalede yeri: Lem'alar sh: 213; Tarihçe-i Hayat sh: 328
Me'bazler: Sahih-i İbn-i Hibban 4/245; Müstedrek-ül Hakim 4/307. 404:

yine Müstedrek 1/40 ve 41 ve 3/343; Cem'-ül Fevaid 1322; Müsned-ül Firdevs
1/212; El-Feth-ül Kebir 1/186 (beş tane hadis ve bir çok kaynaktan nakil):
Cami-üs Sagir - Suyuti hadis no: 1005; Kenz-ül Ummal 3/327; Et-Tergib Vet
Terhib 4/280 ve 282 (bir çok kaynaktan nakiller); Mişkat-ül Masabih 1/494:
hadis no: 1562; Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/81; EI-Musannef - San'ani 11/311;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 24/627-630; Müsned-ül Bezzar hadis no: 1150-
1154; El-Müntehab -Abd bin Humeyd sh: 146; Müsned-üş Şa'şi sh: 69

,
Zabıt şekli: l all J, V d> (e) Ul j+ yal!p

+ '8JSIES (E8U(SI 3C55SU s150,,-6
a aer*

«>'F yEIs, c> y333.5G U31 L4s 343G
hus .n UY,jEUUMU.BOK[c3

"
Meali: üsame ve Sa'd bin Malik'ten rivayet, Resul-i Ekrem AJeyhissaldtü

Vesselam'dan sorulmuş: "Ya Resulallah, insanlardan bela ve imtihanı en
şiddetli olanı kimdir?" Resul-i Ekrem (A.S.M.) demiş ki: "En evvel Peygamber
ler sonra onlara benzeyen ve sonra da bunlara benzeyenler ... Kul, kendi di-,
nine göre imtihan ve denemeye tabi' tutulur. Eğer dini salabet derecesinde ise,
onun imtihan ve belası da şiddetli olur. Eğer salabeti biraz zaif ise, onn göre
imtihanı da zaif olur ... ilh."

756- «Hastalıkların bir kısmı uar ki, eğer ölümle neticelense, manevi şehid
hükmünde şehadet gibi bir ueldyet derecesine sebebiyet uerir. Ezcümle: Çocuk

***
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doğurmaktan gelen hastalıklar (bu hastalığın maneui şehadeti kazandırması
lohusa zamanı olan kırk güne kadardır) ue karın sancısıyla, gark ve hark ue
taun ile uefat edenler şehid-i maneui olduğu... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 214
Me'bazler: Sahih-i Buharı 1/167; Türkçe Tercüme Buhari hadis no: 381;

Sahih-i Müslim 4/1521; Cem'-ül Fevaid 1/372 ve 2/15 ve 597; El-Feth-ül Kebir
1/396 ve 2/89, 93

.,, , ,,,,, ,,,,, ..... .,,,. .,,
Zabıt şekli: d> li: :Jl (r·{ue) «Ulu»o ol (ye) i»hu

'3'11543 ($61) $$U phV5> oy5 {J4> »3 ok AV
e $5 « e

3,86 3,85316 331191 34113104211 34,-eve) 06 ,5 .18333
aJ.,·as84..6,

Ayrıca çocuk doğurmanın kırk günlük lohusa zamanı hakkındaki hadisler
Cem'-ül Fevaid'in üstteki me'hazi olduğu gibi, bir de aynı me'hazde şu hadis-i
şerif vardır. •j> ""sI., ["1, {J-s • Nesai ve Tirmizi'den nakil ...

Meali: Ebu Hüreyre'den rivayet, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman etmiş ki:
"Bir kişi tek başına yolda yürürken, yolun üstünde bir dikenli dal görür, onu
alır öbür tarafa atarsa, Allah ona teşekkür eder ve onun günahlarını afveder ...
Ve şehidler beş sınıftır: Taundan vefat edenler, karın sancısı, suda gark olan,
yıkılan bir evin ve duvarın altında kalan ve bir de Allah için cihad edenler .. "

***
757- «Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret

etmek sünnet-i seniyedir. Keffaret-üz zünüb olur.»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 214
Me'hazler: (Bu babda iki mes'ele vardır. Birisi: Hastayı ziyaret etmenin

büyük sevab ve mükafatı hakkındaki hadisler. İkincisi de: Hastayı sıkmamak,
yani hastanın yanında uzun uzadıya oturmamak hakkında ... )

Birinci kısmın me'hazleri: Bu hususta en sahih hadisleri bir araya cem'
etmiş olan Riyaz-us Salihin sh: 368, 369 ve 370

İkinci kısmın me'hazleri ise: El-Feth-ül Kebir 1/212; Feyz-ül Kadir 2/45;
Cem'-ül Fevaid 1/332

zat»t şekieri: 1- {- tSJI13Ü] U'Ur$GI3G GIUJ184
G6J6 s2'J1133 U,4,53, U Uj c'a

R N K Kaynaklan F. 49
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Meali: "Bir müslüman bir müslüman kardeşini hastalığı zamanında ziyaret
ederse, o kişi o ziyareti müddetince cennet bahçeleri içinde oturmuş gibidir."
(Sahih-i Müslim'den)

2- a3je oput2U C3335C.1(23
Meali: "İyadetlerin en sevablısı, hastayı ziyaret ettiğinde onun yanında

fazla durmayıp kalkmaktır."
***

758- «Hadiste vardır ki: "Hastanın duasını alınız. Onların duası makbul-
d .. ,,ur, »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 214 ve daha Nur'un Lahikaları gibi yerleri ...
Me'hazler: Amel-ül Yevmi Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy hadis no: 257; El-Ka

mil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/771; Müsned-ül Firdevs 1/280; El-Feth-ül Kebir
1/108 İbn-i Mace'den nakil; yine El-Feth-ül Kebir 2/245; Cem'-ül Fevaid 1/333;
Keşf-ül Gumme - Şa'rani 2/308; Levakıh-ul Envar - Şa'rani sh: 587 ve 590

Meali: "Hastanın duası müstecabdır. Onun günahları da mağfiret edil
miştir."

***
759- Musibette kendinden daha ziyade musibetliye.. ue ni'mette kendinden

daha noksaniyetliye bakmak kaide-i Kur'aniye ve imaniye ve Nuriye olduğu...
Risalede yeri: Lem'alar sh: 215; Şualar sh: 314

Me'hazler: Türkçe Tercüme Buhari hadis no: 2037; Sahih-i Müslim 4/2275
iki rivayet tarzı; Sahih-i İbn-i Hibban 2/47 ve 68; Şerh-üs Sünne - Begavi
14/292; Müsned-ül Firdevs 1/107; Tirmizi hadis no: 2513; İbn-i Mace hadis no:
4142; İhya-u Ulam-id Din 2/235; Ez-Zühd - İbn-i Hanbel sh: 25; Şuab-ül lman
- Beyhaki 8/464; Müsned-i Ahmed 2/243; Müsned-i Humeycü 2/459 hadis no:
1066; Ez-Zühd - Hennad 2/417, 418; Müsned-i Ebu Ya'la 11/135 hadis no: 6261

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: :·{·e) «Uld,o, dl :JU (a,) b ahu
a{13 8AUASgJG J0»154E>as1>AN861,13 61
"- «

Meali: Ebu Hüreyre'den (R.A.) rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman
etmiş: "Biriniz kendisinden malda, meta'da (veya fazilette) üstün olana baktığı
zaman. bir de kendisinden aynı şeylerde aşağıda olanlara baksın."

* * *
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760- «Ey kimsesiz, garib, biçare hasta! Hastalığınla beraber kimsesizlik ve
gurbet, sana karşı en katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbe
derse ... Elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, herşeye bedel O'nun
nazar-ı Rahmetini sana celbeder.. ·"

Risalede yeri: Lem'aJar sh: 219 ve mahpuslara hitaben yazılmış bazı mek
tuplar ...

Me'hazler! El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/184; Müsned-ül Firdevs 4/33; Zü
her-ül Firdevs 4/30; Kenz-ül Ummal hadis no: 6727

Zabıt şekli: El-Havi eserindeki hadis: Ur·f>)i3 (ue) u+o!o
IsSı 4s3» J+ ka 53,»> 3le+ey u•Ju.Ls ,,.

z_ Jl oy" le ta, ai> Uiioa e [,ci[1s, ..,, . , . .
Meali: Hazret-i lbn-i Abbas'dan rivayet, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman bu

yurmuş: "Bir garib gurbette iken hastalanır, gözü ile etrafına baktığında,
tanıdığından hiç kimseyi görmezse; onun her bir nefes alışında Cenab-ı Hak
yetmiş bin hasene ona yazdırır ve yetmiş bin günahını da afvcdip siler."

* * *

Risalede yeri: Lem'alar sh: 221 ve daha Nur'un sair yerlerinde vursa ...
Me'bazler: Sahih-i Müslim 4/1729; Sahih-i lbn-i Hibban 7/622; El-Feth-ül

Kebir 1/327 ve 3/23; Garib-ül Hadis - 1mam-ı Birgevi sh: 37; Beşyüz Hndis -
Ömer Nasuhi Bilmen sh: 213 Müsned-i Ahmed ve Sahih-i Müslim'den nakil;
Şerh-üs Sünne - Bcgavi 12/139; Ccm'-ül Fevaid 1/306; Müsned-ül Firdevs
3/336; Müsned-i Ahmed 3/335; Feyz-ül Kndir hadis no: 7306

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi: V·f) «lJ++ o° 'e 35
3 ye AI3su I .(gr.6,> ,İ 13G .6> •Is [s 4JU .31

MelUi: Hozrot-i CAbir (R.A.) rivayetiyle Resul-i Ekrem (A.S.M.) demiş ki:
"Mutlaka her bir hastalığın bir ilacı vardır. Eğer o hastalık ilacına rastgelirse,
Alluh'ın izni ile şifa bulabilir."

762- «Madem Rahim bir Halikımız var; bizim için gurbet olamaz. Madem O
var; bizim için herşey var. Madem O var; melaikeleri de var. Öyle ise bu düııyu
boş değil, hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla dolııdıır...
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Risalede yeri: Lem'alar sh: 228 ve daha Nur'un başka yerlerinde varsa ...

Me'hazler. (Bu bölümde sadece, her yerde Allah'ın ibadı olan melaike ve
ruhanilerin bulunduğu hakkındaki hadislerin me'harini vereceğiz.)

El-Feth-ül Kebir 1/83 bir çok kaynaklardan nakil; Müsned-ül Firdevs 1/330
Zabıt şekli: (Mealen) Çölde birinizin hayvanı kaybolduğu zaman:

LJe I,_">1 " sUe Ü diye bağırsın. Yani: "Ey Allah'ın kulları! Benim
, - -

hayvanımı bana tutup yakalayıverin!"
***

763- «En ziyade insanı öldüren ahbabdan müfarakattır...» Ve Dokuzuncu
Lem'adaki: «Ve firaktan cehennem gibi korkan ... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 248
Me'hazler. Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali, Tahkik-i Subhi Salih sh: 479; Em

sal-i Hazret-i Ali sh: 27; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 7/139

zabıt vattt: (Fi ,U[• "31 283IS,U) Gaa 2'>S $33)
*

Meali: "Ahbablardan müfarakat bir çeşit gurbettir. Ve firkatin ateşi, Ce
hennem ateşinden daha yakıcıdır." (İmam-ı Ali)

Tefsir-i Ruh-u1 Beyan'da ise, Farisi bir beyt ile bu mananın hakikatı şöyle
dile getirilmiştir:

e',54"0>331363si '31yfz "1J63313U "
2 * •

Yani: "Onun visalinden uzak kalmak, en büyük azabdır. Çünki firakın
yandıncı ateşi, her çeşit azabdan daha beterdir."

***
764- «Rivayet-i hadiste uardır ki: "Her sabah bir melaike çağırıyor:

Es1 156 e', 1.
•

Risalede yeri: Lem'alar sh: 248
Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/87 ve 88; Ed-Dürer-ül Müntesire -

Suyuti sh: 135 bir çok rivayet tarikleriyle; Müsned-ü! Firdevs 4/51; Feyz-ül
Kadir hadis no: 8053; Tehzib-i Tarih-i İbn-i Asakir 4/360; Amel-ül Yevmi Vel
Leyle - İbn-üs Seniyy sh: 59; Mecma-uz Zevaid 1/94; EJ-Metalib-ül Aliye hadis
no: 4320; El-Feth-ül Kebir 3/114 Beyhaki'den nakil; Müntehabat Min Kelam-i
Emir-il Mü'minin Ali-i İbn-i Ebi Talib sh: 105; El-Feth-ür Rabbani - Abdülka-
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dir-i Geylani sh: 58; Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 1/58; Nehc-ul Belaga - İmam
ı Ali sh: 493; Keşf-ül Hafa -Acluni 2/140 hadis no: 2041

Zabıt şekli: Bu hadis-i şerif mana bir, fakat ayrı ayrı lafızlarla gelmiştır.
Mesela Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek'te: isU i,"k3, ,"l 3,3 lafzıyla,

,,. , , .

diğer me'hazlerin bazısında aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzdadır

Meali: "Sizler ölmek için doğarsınız, harap olmak için (binaları ımnr ve
tamir edersiniz."

***
765- «Hadis-i şerifte vardır ki: "Altmış yetmiş yaşlarında ihtiyar bır mu 'nıin,

dergiih-ı llahiyeye elini kaldırıp dua ederken, rahmet-i llahiye onun elzrıı boş
döndürmeye hicab ediyor.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 253
Me'hazler: Miıstedrek-ül Hakim 1/497, 535 ve 2/428; Mecma-uz Zevaid

10/149; Keşf-ül Hafa -Acluni 1/244
Zabıt şekli: Bazı hadis-i şeriflerde: "Bir miı'min ellerini kaldırıp dun ettıği

zaman .." lafzıyla geldiği gibi, öbür me'hazlcrdc; '"İhtiyar bir rnu'min ellerini
kaJdırdığı zaman . ." lafzıyladır.

Risalede yeri: Lem'alar sh. 266; Şualar sh. 294, 324, 502, 508, 520,
Emirdağ-] sh: 215

Me'hnzlcr: (Not. Hazret-ı Üstad bu soz ıçın. hadistır dt>mcmı~ Bızdekı
me'hazlerde de aynı metnıyle bir hadis olarak bulunamadt Ancak
,s3> "s V> s 3.ss J> a V: 5 , ,+ detim
manasından tktibas cdilnnş bır soze benzer Bu soıun başka bır şeklı de

±s 4.J3dm
Meali: -Her ıkı sozun muşterek manası- "Bızım ıçı Cenab-ı Allah'ın ıhty.ar

etmiş olduğu ış veya şey daha hayırlıdır " Meşhur Ma'rıfetname shıbı İbrahım
Hakkı Hazretlerı bu manayı şöyle guzelce dıle getırmış

..Bır ışı murad etme
Olduysa ınad etme
Hak'tnn<lır o reddetme
Mevla gorelın neyler, neylerse guzel eyler "

i= ,ı. it
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767- «Hazret-i Ali (RA.)'ın hilafeti zamanında bir yahudi ile mahkemede be
raber oturmaları • • , b

Risalede yeri: Os. Lem'alar sh: 559; Tarihçe-i Hayat sh: 228; Asar-ı Bedi
iye sh: 432

Me'hazler: Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 184; İs'af-ür Ragibin sh: 184
Zabıt şekli: Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) Sıffin Harbine gideceği sırada, ken

disine ait bir zırhını arayıpta bulamadı. Sonra, harbten döndüğünde, onu bir
yahudinin üstünde görür. İmam-ı Ali (R.A.) o yahudiye dedi: "Bu zırh benim
dir, onu ben ne sattım, ne de kimseye hediye ettim."

Yahudi ise, ısrarla: "Zırh benimdir ve şimdi benim elimdedir" dedi.

Hazret-i Ali (R.A.) dedi: "Madem öyle diyorsun, mahkemeye gidelim." Ve
mahkemeye giderler. Kadı Şureyh'in önünde muhakeme oldular. Mahkemenin
kararı Yahudinin lehine çıktı.

Yahudi dedi: "Mü'minlerin Emiri olan Ali, beni kendisine bağlı olan
kadısına götürdüğü halde, mahkeme onun aleyhinde hüküm verdi. Öyle ise, bu
din haktır." dedi ve müslüman oldu.

***
768- Dünyada dinsiz bir millet yaşamaz...
Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 564 ve daha Nurun sair Müdafaa

ve Risalelerinde bu manadaki yerler ...
Me'hazler: Emsal-i Hazret-i Ali sh: 25; Müntehabat Min Kelam-i Emir-il

Mü'minin İmam-ı Ali sh: 98

zabıt sotatt:({aU {5G LA8 32.uy (11 (GJu 'UJi GU?· •

Meali: Mülk ve devletin sebatı ancak adalet ile mümkündür. Mülk ve dev
let ancak din ile beka bulur .. ve din, ancak devlet ile kuvvetlenir.

:* s *

789- «Mazi zannedilen zaman ise, istikbale inkılab etmiş ve hakiki istikbal
odur ve oraya gideceğiz.»

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 570
Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/86

Meali: "Dünya, göç edip geri gerisine gidiyor. Ahiret ise, istikbalden
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karşıdan gelmektedır."
***

775

770- «93 Harbi ise. asr-ı bedeviyete yakın olmakla beraber, mıntıka-i lıarre
ehli olan mızraklı ve oklu Araplar o dehşetli harbde, memalik-i baridede, kışta
çarpıştıkları halde, Devlet-i Islamiye'nin mağlubiyetiyle netıcelenmesi ve o
harpte Arabın acınacak vaziyetlerini Seyyid-ül Arab olan İmam-ı Ali (R.A.)
görmüş gibi ifade ediyor... »

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 649-650
Me'hazler: (İmam-ı Ali için Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) "Seyyid-ül Arab"

dediğinin me'hazleri olarak:)
Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 94 Hilyet-ül Evliya'dan nakil; İs'af-ür Ragibin

sh: 169 Beyhaki ve Hakim'den iki kanalla nakil; Mecma-uz Zevaid 9/136; Müs
tedrek-ül Hak.im 3/124; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 3/2749, El-Evsat 2/1491

Zabt şekli: le ."JI :lp{·e) alJ,3 U :le3) A+ ol3-r o
«

Meali: Hazret-i Hasan (R.A. )'dan rivayet: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman
etmiş: "Arab'ın Seyyidi Ali'dir."

***

1- UC,e3ta.u U
Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 315, 650 ve 652; Osmanlıca Sikke-i

Tasdik sb: 28 ve 134; Konferans Risalesi sh: 99
Me'hazler: EJ-Fetavi-1 Hadisiyye - Heysemi sh: 123; El-Havi Lil-Fetava

2/197; Müstedrek-ül Hakim 1/126 ve 127, 3/126; Hilyet-ül Evliya 1/64; Tarih-ili
Hülefa - Suyuti sh: 170; İs'af-ür Ragibin sh: 170; Cem'-ül Fevaid 2/517; Ed-Dü
rer-ül Müntesire - Suyuti sh: 23 (Tirmizi ve Haki.m'den nakil); Mecma-uz Ze
vaid 9/114; El-Leal-il Masnua' 1/170, 173 ve 174; İhya-u U1üm-id Din 2/188;
İthaf-üs Sadet-il Müttakin - Zebidi 6/244; El-Fevaid-il Mecmua - Şevkani sh:
348· Tehzib-i Tarih-i İbn-i Asakir 3/38; Mizan-ü1 İ'tidal hadis no: 429 ve 1525?3

3243, 5523, 6055 ve 7092; Tarih-i Bağdad - Hatib-i Bağdadi 2/377, 4/348, 7/173
ve 11/24 ve 204; Müsned-ül Firdevs 1/44 ve 3/65; Züher-ül Firdevs - İbn-i Ha
cer 2/316 ve 317; El-Feth-ül Kebir 1/272 ve 2/242; Nehc-ül Belaga sh: 27;
Mişkat-ül Masabih 3/244 hadis no: 6087; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
11/11061,· Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 3/162; Tarih-ül Kebir - Buhari 3 2/144°J ,

El-Cerh ve-t Ta'dil - İbn-i Hamza 3-1/100; Tarih-i İbn-i Main 2/425; Mizao-ül
İ'tidal 3/183 ve 4/287; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 1/193, 195 ve 3/1243 ve
5/1823

Zabıt şekli: Bu hadis bir kaç çeşit lafızlarla gelmiştir. Hazret-i Üstad'ın
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kaydettiği tarzda varid olduğu gibi; U{U[le , Zs>JI'6 Gl yahut
e

Bu hadis veya hadislerin senedleri üstünde hayli tartışmalar cereyan
etmiştir. Lakin görüldüğü üzere, bir çok makbul kitaplar ve mukteda imamlar
onu kabul edip kaydetmişlerdir. Ve bu kitaplar her yerde mevcut ve müteda
vildirler.

Hadisin meali: "Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır." Yahut: "Ben
hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır.."

***
772- «Hazret-i Musa (A.S.) sineklerin ta'cizlerine karşı müştekiyane: "Ya

Rab! Bu muacciz mahlukları ne için bu kadar çoğaltmışsın?" deyince, ilhamen
ona cevab gelmiş ki: "Sen bir defa sineklere itiraz ettin, bu sinekler çok defa
sual ediyorlar ki ... »

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 653; EI-Mesneviy-ül Arabi sh: 283
(Zehre Risalesi'nin Zeyli)

Me'hazler: (Aynı metin ve aynı ibare ile bu haberin bizdeki me'hazlerde
tesbiti yapılamadı. Fakat Hazret-i Musa'yı bir karıncanın ısırması üzerine
yaptığı şikayet hakkındaki hadis, bir çok hadis kitaplarında mevcuttur. Bu
hadisin me'hazlerini veriyoruz:)

Sahih-i Buhari 4/158; Sahih-i Müslim 4/1759; Müsned-i Ahmed 2/313 ve
403; Sünen-ül Kübra - Beyhaki 6/314; Sahih-i İbn-i Hibban 9/451; Şerh-üs
Sünne - Begavi 12/197; Cem'-ül Fevaid 2/429; Nesai, Sayd/38; Ebu Davud,
Edeb/63; Hayat-ül Hayavan-ül Kübra 2/375

Aynca karınca ve sivrisineğin öldürtilmesini yasaklayan hadis-i şeriflerin
me'hazleri ise şöyledir: Cem'-ül Fevaid 2/458, bir sivrisinek bir Peygamberi

-»• 3onamaza uyandırdığı hakkında; Keşf-ül Hafa 2/352 3c,l l,, J 'Y hadisi
bir kaç lafızla gelmiştir; Müşkil-ül Asar 1/370 arı ve karıncaların
öldürülmesini men' eden hadis-i şerifler ...

Zabıt şekli ve meali: Bir Peygamber bir ağacın altında oturmuş, bir
karınca onu sokmuş. O da karıncaların yuvası üstünde ateş yakarak, onları
imha etmek istemiş. Bunun üzerine o Peygamber'e Allah tarafından bildirilmiş
ki. .. ilh. Hayat-ul Hayavan kitabında bu Poygamber'in Musa (A.S.) olduğunu
kaydetmiştir.
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Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 655 ve daha Nur'un başka yerle
rinde varsa ...

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1997; Cem'-ül Fevaid 2/748; El-Fcth-ül Kebır
3/8 ve 113; En-Nihaye - İbn-i Kesir 2/118; El-Feth-ur Rabbani Şerh-i Müsncd
24/148 ve 149; Mirkat-ül Mefatih Şerh-i I.\Iişkat - Aliyy-ül Kari 4/72; Ed-Du
afa'-ul Kebir - Akili 1/286 aynen Üstad'ın kaydettiği lafızla; Müsned-i Ahmed
2./235 ve 323; El-Kamil Fid-Duafa' - !bn-i Ady 5/2004

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi:
•G,j1 st'±I3+ .G1J1 5Ü±U SĞ [, aCI,}, GI,JL@,Es)13338, , ,, , , __,,. ., ,

Bu hadisteki .ll kelimesiyle «Ü, kelimesi aynı manalarda olduğunu
Aliyy-ül Kari yukarıda numarası verilen me'hazde kaydetmiş. Ayrıca Hazrc-t-i
Üstad'ın kaydettiği lafzıyla da aynen bulunmaktadır.

Meali: "Kıyamet günü bütün hak sahiplerinin hakkı verilecektir Fatta
boynuzsuz keçinin, boynuzludan hakkı da alınacaktır."

***
$ ' , , •774- J., J-' ~ (Mdnası· Buşknsının kapısını kötü myctlt• çnlun adamın,

nynı şekilde onun kapısı do çahnacaktır.J

Risalede yeri: Osmnnlıca Lem'alar sh 685
Mc'hazler: (Bu söz aynı bu metinle hadislerde bulunumudı Amma ifade ve

mfmm;ıyln bir knç hadis-i şerıf'in hulasasıdır. Mesela

''4zU')yit1L.e
Şerh-us Sünne - Beguvı 13/140; Cem'-ül Fevaıd 2/398 ve 700 nynı hadis, El

f'ctlı-ül Kebir 3/196 . ' .
Zabıt şekilleri: •yl> ylk> »ij0*

Mealleri: "Kım ki bir mu'mın kardeşinin işlemiş oldugu bir kotuluk ve bir
gLinuhındım OtUrO unu uyıplnr, teşhır ederse, o du ölmeden uynı o g-unrıhı
işh•yocck ve tcşhır ctiı1Pccktır"

İkinci hadisın me@lı "Zinn eden, zınuya ma'ruz knlır "
3l e il:
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775- Uyku üç neuidir: Gaylüle, {eylüle ue kaylüle...
Risalede yeri: Lem'alar sh: 270

Me'hazler: Müşk:il-ül Asar - lmam-ı Tahavi 2/13

Zabıt şekli: lmam-ı Tahavi, Hazret-i Üstad'ın yazdığı gibi uykunun üç
çeşidini ayrı ayrı hadislerle izah etmiştir. Oraya müracaat edilebilir.

***
776- «Fecirden sonra tii uakt-i kerahet bitinceye kadar olan uyku, rızkın nok

saniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilaf-ı sünnettir.»
Risalede yeri: Lem'alar sh: 270

Me'hazler: Levakıh-ul Envar - Şa'rani sh: 295; lmam-ı Ahmed ve Bey
haki'den nakil...

Zabıt şekli: İka' CL (r·tue) «I),, ", iz3U (2,) 1b3+
3+343)I{>A5 , &5, {3> suv,s 06,45a3

*4 e e e * e a * 4 e

o, , ,,o , o so •

Ve keza: 3l &+ g-el,,i
Meali: Hazret-i Fatıma'dan (R.A.) rivayeten, demiş ki: Resulullah (A.S.M.)

beni yatağımda yatarken ayağıyla dürttü ve dedi ki: "Kalk, Rabbinin nzık tak
simlerini gör, gafillerden olma!"

İkinci hadisin meali: "Sabah uykusu rızka mani'dir."

***
777- «Kayluledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duha vaktinden, öğleden

biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiğı için sünnet
olmakla beraber... »

Risalede yeri: Lem1alar sh: 270

Me'hazler: Feth-üJ Bari Şerh-i Buhari 11/70; İthaf-üs Sadet-il Müttakin -
Zebidi 5/143; Müsned-i Firdevs 3/203; Feyz-ül Kadir hadis no: 6168; Mecma-uz
Zevaid 8/112; Kenz-ül Urnmal hadis no: 21477; EJ-Feth-ül Kebir 1/179; Keşf-ül
Hafa 2/154; Ramuz-ül Ehadis sh: 71; El-Kamil Fid-Duofa' - İbn-i Ady 3/1084

zabıt seti: a11IU5 Fa ta,C3u) ,G8tut 1 ,P.h

'+s°U'tG1"-y2 u . u sly

Melli: "Gündüzün kaylü)e uykusuyla gece kıyamına ynrdımcı ulınız ..."Ve,
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"Kaylüle uykusunu yapmız. çünki şeytan kaylt1le yapmaz."
***

779

778- «Rusya'nın şimalinde esir olduğum zaman, doksan esır ziıbitlerimizle
beraber büyük bir fabrika koğuşunda bulunuyorduk. Sıkıntı ve ruh
darlığından çok münakaşalar, gürültüler oluyordu .... Dört beş zabiti tayin
ettim ue dedim: "Hangı köşede bir gürültü işıttıniz, hemen yetişiniz, hangi taraf
haksız ise, ona yardım ediniz!"

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 682; ve daha Nur'un hapishane
mektuplan gibi yerleri ...

Me'bazler: Sahih-i Buhari 9/28. Bu hadis, bütün sahih hadis kitaplarında
mevcuttur.

zabıt şekli :G si"31 i'3 UU 56 61{)>.. .ÜO,1 Ut GGi'"34
*

a333G tin,> 25,183.5
., ,, r ., ,

Meali: "l\lüslüman kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa, ona yardım et!."
Peygamber'e (A.S.M.) sorulmuş: "Zalim olduğu zaman nasıl yardım edelim?"
Demiş: "Onu ya tutarsın, ya da men' edersin. !şte bu da ona yardımdır."

***
779- "Birbirinizi tenkid etmeyiniz, demeyiniz ki: Serı böyle yapmasaydın,

böyle olmayacaktı.»

Risalede yeri: Osmanlıca Lem'alar sh: 683

Me'bazler: BulCığ-ul Meram - İbn-i Hacer sh: 280; Şuab-ül İman - Beyhaki
1/513; Sahih-i Müslim 3/2052; Amel-ül Yevmi Vel-Lcylc - Nesai hadis no: 625;
lbn-i Mace 2/1395 hadis no: 416; El-Emsal - Ebu-ş Şeyh hadis no: 209; El
Esma ve-s Sıfat - Beyhaki sh: 203; Müşkil-ül Asar - Tahavi 1/100; Şerh-us
Sünne - Lalekai 2/580 hadis no: 102; El-Cami' - Hatib-i Bağdadi 1/115 h:.ıdis
no: 196

zabıt şekli: .. . (iS, 1s {Us , {is CL3J[Ji> D8 4,4 84U>I8I

• Si·. .. ' e' 3Ve Şuab-ül lman1daki hadis: isali3+o"I lvb sag3al

">1,63G35 S .1U[,<EG r3, 6FU>»1JS 5 ~»
e

J7U u, UDI5s[$...01s, fis 813 ,31',[Jb v3

Mealleri: (Her iki hadisin beraberce mealleridir.) "Sana bir şey, bir şerr
isabet ederse, deme ki: "Ben böyle yapsaydım, şôyle olacaktı." Belki de: "Bunu
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Allah takdir etti ve O'nun meşietinin iktizası ile böyle oldu ve böyle de ola
caktı."

***

Risalede yeri: Lem'alar sh: 273; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 135; Tercüme
Mesnevi (Abdülkadir) sh: 116

Me'hazler: (Bu söz, bu lafzıyla bir hadts-i şerifin metni olarak bulunamadı.
Hazret-i Üstad da hadistir dememiş. Lakin Evliya arasında çok müstamel
meşhur bir sözdür.)

İmam-ı Rabbani Mektubat'ında bu sözü çokça kullanmış. İsmail Hakkı Bu
rusevi de Ruh-ul Beyan Tefsiri 3/65, En'am Süresi ayet: 9l'in tefsirinde bu
sözü kullanmıştır.

Meali: Allah'ın künh-ü zatını hakkıyla fehmetmenin mahlukat için müm
kün olmadığını beyan sadedinde: "Topraktan mahluk olan insan, Rabb-ül Er
bab, yani bütün kainatın Rabbi ve Hallin olan zatın künh-ud mahiyetini nere
den anlayacak."

* * *

Risalede yeri: Lem'alar sh: 275

Me'hazler: Ez-Zuhd - Beyhaki 1/143; Feyz-ül Kadir 2/31 bir hadisin şerhı
kısmında getirilmiş; Edeb-üd Dünya Ve-d Din sh: 102; Keşf-ül Hafa - Acluni
1/143; İhya-u Ulum-id Din 3/4; Şerh-ü Hikem-il Ataiyye sh: 46; Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 8/193

Zabıt şekli: Edeb-ild Din Ve-d Dunya eserindeki hadis:
L,l "dus {Uf ol Esor sahibi bir şiir ile hadisin kat'ılığıni
ve doğruluğunu kaydotmiştir Sair me'hazlerdo aynen Üstad'ın kaydettiği lafız
ve tarzdadır.

Meali: "Senin en büyük düşmanın nefsindir ki, senın ıki yanın ortasında
(yani vücudunda) bulunmaktadır."

782- «Bayramlarda gaflet istila edıp, gayr-t meşru' daıreye sapmamak ıcın
rivayetlerde zıkrullaha ve şükre çok azim tergıbat vardır . "

Risalede yeri: lem'alnr sh 275
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Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 2/291; Feyz-ül Kadir hadis no: 4578 ve 4579,
Hilyet-ül Evliya 2/288; Kenz-ül Ummal hadis no: 2495; El-Feth-ül Kebir 2/144
ve 145; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 92; Cem'-üJ Fevaid 1/541

zabıt şekli: ,596 ..3>86 "5GJU[s3U1 I,53
* e

Başka bir hadis: .. .UI SS, Js, J1 [II {ÜS "i», SI Ebu Davud'dan
« $ $ e

nakil. ..

Meali: "Bayramlarınızı tehlil, takdis, tahmid ve tekbirlerle tezyın edinız!"

İkinci hadisin meali: "Ey mü'minler! Biliniz ki, bugünler (yani bayram gün
leri) yemek ve içmek ve Allah'ı zikretmek için hususi günlerdir."

"***
783- «Nass-ı ayetle Semauatın üstünde bulunan Cennet'in meyvelerini bazı

ehl-i Risalet ue ehl-i keramet, yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen
yakından Cennet'i temaşa ediyormuş.»

Risalede yeri: Lem'alar sh: 280
Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/190 ve 2/43, 48; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari

2/232 ve 540; Nesat Küsüf 16; Sünen-ül Kübra - Beyhaki 3/321; Sahih-i Müs
hm hadis no: 907; Mişkat-ül Masabih hadis na: 1412; Tefsir-i İbn-i Kesir 4/8 ve
386; Müsned-til Firdevs 1/65

Zabıt şekli: • le ,""±l,i s 1Jl (e) "Ve o «dl4,o.o, . ,

" V,2 U3US 3UT,AU,, 0 1AG [fa>-t ve) aJy,
e" ,,,. .,.

6,5z'. u (L0Es 1J18,A "U JG ses3.3:ET 73 8UU,
,,, ' .,. ,,,..,. ,,,

cw; ,y U U,IS1',,

Meali: Bir dC'fa J{i.ıne~, Rmıululluh (A.S.M.) zamanında huı:;ufa girdi. Resul-i
Ekrem (A S.M ) huımf nnınazını kıldı. Sahabeleri sordular: "Ya Rcsulallah! Biz
ler gördük kı siz bu makamınızda bir şey elinizle aldınız, sonra da onu
vıgnedigınizi gördük?" Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman etmiş ki: "Bann Ccnnrt
gosterıldı Ben de• ondan hır salkımı elime alıp ağzımn koydum. Eğer ben onu
koparıp HtZl' clc• vcrHcydirn, dünya durdukça ondun yiyecektiniz, yine' de bitmi
Y<'Ct•ktı ,,

Rhmlodo yeri: lem'ular sh 284, {uflar sh 166; Kastamonu Lahikası sh:
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228 ve 231; Emirdağ-1 sh: 89 ve 94; Tarihçe-i Hayat sh: 460; Sikke-i Tasdik sh:
181

Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/332; Ez-Zühd - Ebu Nuaym hadis
no: 968, Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 2/111; İthaf-üs Sadet-il Müttakin - Zebidi
10/161; Mecma-uz Zevaid 1/78; İhya-u Ulüm-id Din 4/423; El-Feth-ür Rabbani
- Abdülkadir-i Geylani sh: 12; El-Fetavi-1 Hadisiyye - Heyseıni sh: 55; Müs
ned-ül Firdevs 2/70; El-Feth-ül Kebir 2/271; Keşf-ül Hafa 1/310; Künü.2-ül Ha
kaik - Menavi 1/40; Şerh-ü Hikem-il Ataiyye sh: 25

Zabıt şekli: Bu hadis, ayrı ayrı ibare, fakat aşağı yukarı manaca aynı ola
rak gelmiştir. Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzda olduğu gibi;

4 ,egS

zi 80Us ste 3•> 49G (JUIUSUSI,5 1EU 33
« « e e « e e

ve keza: zi. Oy- 5SU=,•S tU, i3s
e

Meali: "Gece ve gündüzlerin değişmelerindeki kuclret-i llabiyede yapılan
bir saatlik tefekkür, seksen sene ibadetten hayırlıdır." Veyahut: "Bir saat te
fekkür altmış sene ibadetten hayırlıdır."

***
785- ~le3. 4311,51

,

Risalede yeri: Lem'alar sh: 307
Me'hazler: Sahih-i Müslim 1/203 hadis no: 223; Tirmizi 5/355, Daavat 86;

Müsned-i Ahmed 4/26 ve 5/342, 343, 344, 363, 370 ve 372 .. ve keza 6/6; Ed-Dü
rer-ül Müntesire - Suyuti sh: 59; İhya-u Ulüm-id Din 3/316; Sünen-ü1 Kübra -
Beyhaki 1/42; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 1/6 ve 11/45; Mu'cem-üt Taberan.i
El-Kebir 3/3423 ve 3424; Müsned-i İbn-i Mende 2/374 hadis no: 501. Üstad'ın
kaydettiği lafızla olanını bulamadım.

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi: 3ley) L3 ""{Li lafzıyla. Ve

1Sus)I _I- {2Is ifadesiyle...
, , ,

Meali: "Temizlik imanın bir kısmıdır."
İkinci hadis: "İslam dini temizlik üzerine bina edilmiştir."

***
786- «lsm-i A'zam herkes için bir olmaz. Belki ayrı ayrı oluyor... »

Risalede yeri: Lem'alar sh: 339 ve daha bu manaya dair sair Risalelerde
varsa ...
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Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 1/504 (iki rivayet tarikiyle); El-Havi Lil
Fetava - Suyuti 2/136; Müşkil-ül Asar - Tahavi 1/62 ve 63; Şerh-i Cevheret-üt
Tevhid - Bacuri sh: 144; EI-Maksad-ül Esna - Gazali sh: 161

Zabıt şekli: Aşağı yukarı Hazret-i Üstad'ın kaydettiği tarzda izahlar
vardır. Hadis-i şerifler de bu manayı söylüyorlar. Hazret-i Üstad'ın bazı zatları
misal vererek, lsm-i A'zam noktasındaki mazhariyet şeltillerini yazması, hu
susi bir keşiftir. Zira isimleri yazılan zatlardan gelen başka rivayetler de
vardır. Mesela: lmam-ı A'zam'ın bir görüşüne göre, Ism-i A'zam, Lafza-i Ce
lal'dir ve hakeza ...

(Lem'aların zaid olan hadisleri, 138 adet olarak burada sona erdi.)
* * *

ŞUALAR'IN ZAİD HADİSLERİ

787- «Resul-i Ekrem (A.S.M.) yemin ettiği vakit en çok istimal ue tekrar ile
her zaman ferman ettiği şu si i.»,"i;siIy kasemidir.»

« e

Risalede yeri: Şualar sh: 6
Me'hazler: Hazret-i Üstad'ın yazdığı gibi, hakikaten Resul-i Ekrem

(A.S.M.) bu yemini çok tekrarlamıştır. Ayn ayrı me'hazler vermeye gerek yok
tur. Sadece Sahih-i Buhari'de bu yemin kırk defa tekrarlanmıştır. Hafz Mµ
hammed Şerif-i Tokadi'nin "Miftah-us Sahiheyn" isimli eseri sh: 170-171
arasına bakılabilir. Sahih-i Müslim'de ise, bu yemin otuz defa tekrarlanmıştır.
Me'haz için aynı eser 2/46-47 sayfalarına bakılabilir.

***
788- Hadisçe "zahr-ı kalb" denilen, insanın hafızası ...
Risalede yeri: İkinci Şua'nın İkinci Makamı Şualar sh: 21 ve 22

Me'bazler: Sahih-i Buhari 7/8 ve 7/19 (Bab-ün Nikah-14 ve Fczail-ül
Kur'an); Nesai Maa Şerh-ül Hafız Es-Suyu ti 6/113 (Bab-ün Nikah-62);
Müsned-i İbn-i Hanbel 2/177

Zabıt şekli: (Buhari'deki hadis uzuncadır. Türkçe mealinin hülasasını
veriyoruz:)

Bir kndın Rcsulullah'a (A.S.M.) gelmiş, kendini un:ı hibe ettiğini söylemiş.
Resul-i Ekrem (A.S.M.) onn dikkatle bakmış, fakat bir şey dememiş. O esnada
Sahabelerden bir zat demiş ki: "Eğer o size münasib değilse, bana tezvic
buyurun.'1 Rcsululluh (A.S.M.) ferman etmiş: "Mehir için neyin vnr?" O drmiş:

d b• • "f) b"Hiçbir şey . Sa ece ır 1zarım var. eygam er (A.S.1\.1.) ona: "Kalk evine git
bak, birşey bulamıyacak mısın?" Gitmiş, bakmış. Dönmüş, demiş ki. "Hiçbir
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şey bulamadım ya Resulallah!" Resul-i Ekrem (A.S.1\1.) sükut etmiş. Sonra o
adam kalkmış, gitmek istemiş. Resulullah onu çağırtmış, sormuş: "Kur'andan
hiçbir şey sende yok mu?" O demiş: "Evet, vardır." Ve sayarak "Filan ve filan
Sureler bende vardır." Resulullah (A.S.M.) ona: "Peki bunları kadına verirsen:
s1s "5 3e 8A336 [A Yani onları hafızandan, ezberden okuyabilecek misin?"
$

diye sormuş. O adam: "Evet, okurum ya Resulallah!" diye cevab verince,
"Tamam, onu sana nikahladım." demiş.

***
789- «Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.)

.. .Sa 3ea,5is , 60,> oy..'J,UT,Din.münacat...»
.,, ,, , ,,,. .,

Risalede yeri: Şualar sh: 41
Me'hazler: Mecmuat-ül Ahzab 3/134, başlık itibariyle aynendir. Fakat son

raki bölümlerde bazı değişik lafızlan vardır.
Zabıt şekli: Aynendir.
Meali: "Ey Allah'ım! Semavatta hiç bir deveran ve hareket ve yerlerde hiç

bir tahavvülat, hareket yoktur ki, senin Vücub-u Vücuduna ve Vahdetine
şehadet ve işaret etmesin!"

***
790- "Hayvanların ruhları baki kalacağını ue Hüdhüd-ü Süleymani (A.S.)

ue Nemli.. ue Naka-i Salih (A.S.J ue Kelb-i Ashab-ı Kehfgibi bazı efrad-ı mah
susa hem ruhu, hem cesediyle baki aleme gideceği ue her bir neu'in arasıra isti
mal için bir tek cesedi bulunacağı riuayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber• • , b»

Risalede yeri: Şualar sh: 55; El-Mesneviy-ül Arabi sh: 412; Tercüme Mes
nevi (Abdülkadir) sh: 538

Me'hazler: Bu mes'elede üç husus vardır. Biri: Hayvanlnrın ruhlarının
baki kalması . İkincisi· Bazı mahsus fcrdlerin ruh ve ccsodlcriylo beraber baki
kalıp, Cennet'e girecekleri.. Üçüncüsü de: Her bir ncv'-i hayvanın -o nev' adına
bir tek cesedleri baki alemde bulunacağıdır.

1- Hayvanların ruhları baki kalıp mahşer gününde haklarını alacaklarına
dur hadis-i şerifler pek çoktur 773 numaradaki me'hazlar bu mes'elenin de
me'hazleridır Hususi şekilde bunu ifade eden me'hazlerden Musned-i Firdevs
5/476'ya bakılabihr

22- Hayvanlardan baz hususi ferdlorın ruh ve eenedleriyle birlıkte baki kalıp
cennate gideceklerine dmır me hazlerdon bırısı Tefsır-ı Ruh-ul Beyan Buru
sevi 5/95 ve 226'da, Büyük Müfessir Mukutıl'in "Mişkat-ül Envar" enerınden
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naklen: "Hayvanlardan on tanesi, mü'min insanlarla beraber ve hepsı de koç
suretine girerek Cennet'e gireceklerdir. Bunlar: Naka-i Salih (A.S.), İcl-i
İbrahim (A.S.), Kebş-i İsmail (A.S.), Bakara-i Musa (A.S.), Hut-u Yunus (A.S.).
Himar-ı Üzeyr (A.S.), Neml-i Süleyman (A.S.), Hüclhüd-ü Belkıs. Kelb-i Ashab
ı Kehf ve bir de Naka-i Resulullah'tır (A.S.1\1.), diye kaydetmiştir.

Tefsir-i Kurtubi 1/372'de: Hazret-i Enes (R.A.) Ashab-ı Kehf ve onlara kelb
lerinin refakati sebebiyle beraberlerinde Cennet'e girecek olan köpekleri
hakkında demiş ki: "Bu rnes'ele, bütün mü'minlere de teşmil edilebilir ki, bizim
her ne kadar kusur ve noksanlarımız varsa da; biz Resulullah (A.S.M.) ve As
habıyla beraber bulunduk, onları sevdik. Ümidimiz odur ki; bir hayvan olan
Ashab-ı Kehfin kelbi, iyi insanları sevdiği için, onun adı Kur'an'da Ashab-ı
Kehfin isimleri ile beraber zikredildi. Bizim de inşaallah Resulullah ve As
habına karşı olan muhabbetimiz de boşa gitmeyecektir."

3- Hayvanattan her bir nev'in bir tek cesedi bulunacağı hakkındaki mes'ele
ise, aynı metniyle hadislerde bulunamadı. Yani biz bulamadık. Şayet bu
mes'ele hiç bir hadis-i şerifte ne manası, ne de medlülüyle bulunmasa bile,
Bediüzzaman'ın hususi bir keşfidir denilebilir. Çünki o demiş: "Hikmet ve ha
kikat, hem rahmet ve rububiyyet öyle iktiza ederler." Öyle ise, Kur'an'ın ve ha
dislerin umumi müşterek manalarından ve bir de kainattaki hikmet-i
İlahiyeden ve rahmet ve rububiyetinin cereyan tarzından bu manayı feh
metmiştir denilebilir.

***

791- .. .«J {>llı [,fJ1UC)I GU>8l ve teşehhüdün mübarek
, ,

kelimatı Mi'rac gecesinde, Cenab-ı Hak ile Resulü'nün bir mükalemelerı
olduğu ...

Risalede yeri: Şualar sh: 92, 641 ve 642; Nur Aleminin Bir Anahtarı ki
tabının bir çok yerlerinde ...

Me'hazler: İmam-ı A'zam'ın aldığı, İbn-i Mes'ud (R.A.) rivayetinden başka,
p s •

hemen hemen sair bütün rivayetlerde .. ."\»l kelimeleri Hazret-i Ustad'ın
kaydettiği tarzdadır. Bu husustaki mc'hazlcr şöyledir:

El-Feth-ür Rabbani Şerh-i Müsned 4/8-11 ve 24; Cem'-ül Fevnid 1/216 Sa
hıh-i Müslim ve Ashab-ı Sünen'den nakil; Sahih-i Müslım 1/302, Mişkat-ül
Masabih hadis no: 910, İmam-ı Şafi (R.A.) I,b IS,L JI ' a_,
ayetinin işaretine binaen il...U,Ü)I {pÜ»SI tarzıyla vurud etmiş
hadislerın daha kuvvetlı olduğuna hükmctmıştir, Mu'ccm-üt Tuberuni El
Kebir 11/10997, 11960, 11406 ve hakeza bütün me'hazler. .

R NK Kaynakları F 50
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Et-Tahiyyat'ın Mi'rac gecesinde Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile Cenab-ı Hak
arasında konuşulduğuna dair bir kısım me'bazler ise şöyledir: Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 5/121 ve 7/477 İsmail Hakkı Hazretleri bunu İmam-ı
Şa'rani'den naklen kaydetmiştir.

Nasılki bu hadisenin bir benzeri de, Hazret-i İbrahim'in (A.S.) İsmail'i (A.S.)
e o 5 «Se e

zebhetme teşebbüsü hadisesinde, +*° f* +\, ayetinin tefsirinde
bazı müfessirler; mesela, Tefsir-i Hazın kenarındaki Medarik-üt Tenzil - Ne
sefi 4/23; Tefsir-i Ruh-ul Beyan 7/477'de: "İbrahim (A.S.) birden gördü ki; Ceb
rail (A.S.) elindeki bir koç ile yanında hazırdır ve ona dedi: "Bu koç, oğlun
İsmail'in fidyesidir. Onun yerine bunu kes!" Bunu gören ve duyan Hazret-i
İbrahim sürur ve ferahından bağırarak '31 1D1 '31 111 dedi. İsmail (A.S.)

da "31 [UG [II SI 2J1 S dedi. Cebrail (A.S.) ise {"GJI U, ',,31 11idedi.. ve
>

bundan dolayı bu mübarek kelam, sünnet olarak baki kaldı." Aynı bu manaya
yakın bir ifade dahi, Şeyh Ebu-1 Kasım-ı Kuşeyri'den nakledilmiştir.

***
792- «Her Ezan ve Kametten sonra edilen mervi duada

343 4SI S,s., U, ,G aenübyor... ih.»
,

Risalede yeri: Şualar sh: 95
Me'hazler: Ezandan sonra sünnet olarak müslümanlarca okunan bu dua,

hadislerde tevatür derecesine yakın meşhurdur. Lakin aynı duanın kametten
sonra okunması hakkında, sadece bir iki hadis-i şerif vardır. Bunların en
meşhuru, İmam-ı Şafii'den rivayet edilen mürsel bir hadistir. lmam-ı Şafii ve
mezhebinde, kuvvetli ahkam-ı Şeriat hususunda mürsel hadislerin bir çoğu ile
amel edilmez. Lakin fezail-i a'mal mes'elelerinde gayet titizlikle amel
edildiğine delil; hem İmam-ı Şafü'nin, hem de bütün Şafii'lerin kametten sonra
mezkur duayı okumalarıdır.

Ezandan sonra mezkur duanın okunmasının kuvvetli sünnet olduğuna, sa
dece bu hususları cem'etmiş bir-iki kitabın sayfa numarasını veriyoruz:

Et-Tergib Vet-Terhib - El-Hafız Menzeri 1/185, 187 ve 188 bir çok sahih
kaynaklardan pek çok hadisler...

Kametten sonra okunması hak.kında: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 1/189
(İbn-i Hibban'ın Sahihi'nden nakil); El-Ezkar - Nevevi sh: 41 (İmam-ı Şafii'nin
"El-Ümm" eserinden mürsel olarak nakil); El-Feth-ül Kebir 1/192 (İmam-ı
Beyhaki'nin "El-Ma'rifet" eserinden ve mezkur "El-Ümm" kaynağından nak.il)

***
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Risalede yeri: Şualar sh: 95, 627; Barla Lahikası sh: 375; Kastamonu
Lahikası sh: 7; Sikke-i Tasdik sh: 187

Me'bazler: (Senedi bulunmayıp, fakat onun senedi hususunda muhaddis
lcrce müsbet veya menfi bir şey denilmemiş; manasına ise, hiç bir muhaddisin
mevzu'luk ittihamıyla ilişmeye cesaret edemediği hadis veya haber-i
meşhur ... )

Türkçe tercüme Buhari 1/107 habcr-i meşhur diye geçmektedir; Ed-Dürer
ül Müntesire - Suyuti sh: 113 Suyuti Hazretleri "Senedini bulamadım" demiş;
Kcşf-ül Hafa - Acluni 2/64; Fevaid-ül Mecmua - Şevkani sh: 286; Mukadde
nıet-ü lbn-i Haldün sh: 325; Cami'-ül Mesanid-i Ebu Hanife - Harzemi 1/3;
Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 1/248 ve 249, 3/255

Zabıt şekli: Keşf-ül Hafa Müellifi Hafız Acluni, bu hadis için şöyle demiş:
"Hadisi, merfu' hadis olarak kabul eden alimlerden bazıları şunlardır: Fahred
din-i Razi, Muvaffik-ud Din bin Kudame, El-Esnevi, EI-Barezi, İmam-ı Ya'fai,
Sa'd-ı Taftazani, Fethüddin-iş Şehid, Ebu Bekir-i Musuli ve Celaleddin-i Su
yuti (İmam-ı Suyuti El-Hasais-ül Kübra eserinde: "Bu hadisi te'yid eden başka
şahidler de vardır" demiş .. Ve "Ben bunu Hüsn-üt Tenbih eserimde zik
retmişim" demektedir.)

Bütün müslümanların cmr-i Peygamberi (A.S.M.) ile namazlarında okuduk

tarı salavatta .it..l! Ji J.> "al! fe s,y us. s'L> us de:
"Enbiya olan al-i İbrahim'e (A.S.) salat ve bereket indirdiğin gibi, evliya olan
al-i Muhammed'e (A.S.M.) de öyle indir." denilmektedir. Bu ise, üstteki hadisin
ifade ettiği buyük mılna ve mazhariyeti bir derece göstermekte ve hadisin
sıhhatini imzulrmuıktadır.

* * *

794-.ly • Us1,ol ak.J
Risalede yeri: Şualar sh: 104; Osmanlıca Kastamonu Lahikası sh: 6

Me'hazler: 8uhih-i lbn-i Ilibban 1/272 ve 7/473 üç çeşit rivayetli hadisler:
Müstedrek-ül Hakim 1/61; Musned-ül Humeydi hadis no: 1149; Suhih-i Buhnri
kitab:65, Süre:55; Duremi kitab:20, bab:10.1; Müsned-i Ahmed 2/376, 414, 427
ve 442, 4/416; Müsned-i Tayalisi hadis no: 2387; Et-Tergib Vet-Torhib - Men
zeri 3/562 ve 563; İhya-u Ulam-id Din 1/45, 3/336 ve 4/202; Cem'-ül Fevaid
2/398; EI-leth-udl Kebir 1/360 vo 2/55 ve 285; Kenz-ü! Ummal 3/534 aynı me
Alde bır kaç hndis; El-Kamıl Fid-Dunfa' - İbn-i Ady 5/2000 ve 2001; Şerh-u Ili
kem-il Attiyye sh: 100, Sahih-i Müslim hadis no: 2620: Ebu Davud hadis no:
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490; İbn-i Mace hadis no: 4174 ve 4175

Zabıt şekli: Bir kaç ayn lafız, fakat aynı manada gelmiştir. Mesela:

6, 4U,199630*JIyahut: 6, EU"S »GU3JI3I veya
# * s e

\ 412)6 "6, EGsi ,JGa 2U1JG ifadeleriyle...
., ,,,. ... ,

Meali: Cenab-ı Allah buyurmuştur ki: İzzet, yani Azizlik benim izarım, yani
üst örtüm, Kibriya ise benim ridam yani alt peştemalımdır.

***
795- «Kur'anın nüzulü zamanında, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.J uyku gibı bir

halet-i naimanede bulunması ... >>
Risalede yeri: Şualar sh: 137

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1816 ve 1817; Müstedrek-ül Hakim 2/392.
Mişkat-ül Masabih hadis no: 4844

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'deki hadis: Hz. Ömer'den rivayet, demiş ki:
"Vahiy geldiği zaman, Peygamber'in yanında bal arısı vızıltıları gibi sesler ge
lirdi." Diğer me'hazlerde: Hz. Üstad'ın kaydettiği gibi, vahiy geldiğinde, Resul-i
Ekrem (A.S.M.) başını eğip gözlerini yumar ve bir başka hale dalarlarmış ...

* s* s*

796- «Çok emarelerin ue vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle; cin ve melek ve
ruhanilerin dahi (Kur'an'ın) tilaveti vaktinde pervane gibi hakpereslône et
rafında toplanması ... »

Risalede yeri: Şualar sh: 137

Me'hazler: Sahih-i Buhari 6/234; Müstedrek-ül Rakım 1/553 ve 554, İmam
ı Zehebi hadisin sıhhatini ikrar etmiştir.

Zabıt şekli: Buhari'nın hadisi· Useyd bin Hudayr'den rivayet edilerek uzun
bır hadis vardır, hülasası şöyledir: Adı geçen sahabi geceJeyın Bakara Surcsi'ni
okuyormuş. Atı da yanında bağlı duruyor .. Okurken birden bire atı kışnıyerek
hoplamış. Kendisi o arada Kur'an'ı kesmiş, at da durmuş. Üç kere oyle olmuş.
Sabahleyin hadiseyi Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) hikaye etmiş, ayrıca demış ki: "*O
hadisede, ben bir ara başımı göklere doğru çevirdim, gördum kı; bir bulut par
çawı, ıçınde de lüksler gıbi parlıyan şeyler vardı. Yavaş yavaş o bulut kumesi
uzaklaşıp kayboldu."

Hcfiul-1 Ekrem forman etmiş kı: "Onun ne oldugunu bıliyor musun?" O
domiş "Yok

Resul-ı Ekrem (AS M ) demiş. "O şey, melaikeler idı. Senin sesine, Kur'an
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okumana gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin, beliti onJan başka insan
lar da görebilecekti .. "

***
77- G,, 105)66 3 .1»U US"VE6 [5
Risalede yeri: Şualar sh: 173 (Ayet-ül Kübra 2. Makamının 4. Haki.katı)

Me'haz: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 8/123 (İbn-ür Ravendi'nin
şiirlerinden)

Zabıt şekli: Aynenclir. Devamı ise şöyledir:

G.5 ,2SI,GME23 526 56,535 31IG»
,,,. , ,,,. , , ,

Meali: (Her iki beytin meali) Birçok alimler bulunur ki; akıl ve ilimleri
sebebiyle -helal- rızık yollan ona zorlaşır, tıkanrr. Birçok cahil ve ami kimseler
de olur ki; rahatlık ve kolaylık içinde nzıklanır.

Şu beriki adam, hayretli evhamları terkettiği için sühulet ve rahatlık ve
huzur içinde yaşatır. Beri tarafta ise; ilim ve aklıyla hayret evhamlan
içerisinde bocalayan müdakkik bir alimi zındık.lığa kadar götürebilir.

***
798- Hapishane medrese-i Yusufiye olduğu ...

Risaledeki metin:« ~ ~e; 5Jl , t.li ayetinin ihbarı ve
• •

sırrıyla, Yusuf Aleyhisselam mahpusların piridir ue hapishane bir nevi
medrese-i Yusufiye olur."

"Sizin işkenceli hapishanenin hali; zaman müdhiş, mekan muvahhiş,
mahbusin mütevahhiş, gazeteler mürcif, efkar müşevveş, kalbler hazin,
vicdanlar müteessir ue me'yus, bidayet-i halde memurlar şematetli, nöbetçiler
müz'iç olmakla beraber... »

Risalede yeri: Şualar sh: 193 (Onbirinci Şua'ın başı) ve Nur'un birçok
yerlerinde ... Keza İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi sh: 45 ve Asar-ı
Bediiye sh: 320

Me'haz: Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 4/263

Zabıt şekli: Hz.Yusuf Aleyhisselam hapisten halas olup çıktıktan sonra,
oranın kapısına şunları yazmış:

·uUYz3> 3.1uVzU> 3.LAYI,,5 , "•Uyu. .i
- - -

Meali: Burası, imtihan ve ibtila menzilleri .. ve dirilerin kabirleri. ve
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düşmanların şamata yerleri .. ve sadıkların tecrübe mahalleridir.
***

799- «Bakiyat-ı salihat ünvanını taşıyan:

-. .',1 11 201S1 211S 5 41 (3JG 4U16ES»
,, .,,,. .,,. .,,. ,-

Risalede yeri: Şualar sh: 233

Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 2/102 hadis no: 2332; Müstedrek-ül Hakim
1/512; Cem'-ül Fevaid 1/231; İhya-u Ulüm-id Din 1/299; El-Feth-ill Kebir 1/181;
Mecma-uz Zevaid 1/87 ve 93; Bülüğ-ul Meram sh: 282; El-Kamil Fid-Duafa' -
İbn-i Ady 2/768

Zabıt şelli: . . ..U {U3JI, «JI {U'' .UJÜaJI >U~UI{ L,±SEN
P

Meali: "Bakiyat-ı salihat olan 0LSH 215«1 (U3JG 411346.ES
,·c.«Uu SIi,3 5, U,a 9, 31.41Gçokça okuyunuz."

***
800- «Umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip der: "Kimin

için Allah var, ona her şey var.. ue kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir."»
Risalede yeri: Şualar sh: 254

Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad Mesnevi-i Arabi'de bu sözün Arapça met
nindeki ibaresini şöyle kaydeder: [J [11 { «D {0 Yani: Kim ki Allah için
ise ve Allah yolunda ise, Allah onunladır ve onun içindir. Yine Mesnevi'de:

{s ut "s WK51l s" U 1 36 41 34 [3 Yani Kim ki kendini
Allah'a verse, Allah yolunda hareket etse, her şey onun olur. Eğer Allah için
olmasa ve başka yolda yürüse, her şey onun aleyhinde olur.)

Bu sözler için Hazret-i Üstad hadistir dememiş. Birisi için darb-ı mesel diye
kaydetmiş. Amma ayette L.. "es Ul Ie JS"- 3•3 Moal: "Kim Allah'a

;

hakkıyla tevekkül ederse, Allah ona herşeye bedel kafidir." Ve bu manayı ifade
eden daha bir çok ayet ve hadisler vardır. Onun için me'haz vermeye gerek
duymadık.

***

801- «Cennet bütün vücud alemlerinin mahsulatını taşıyor ue dünyanın
yetiştirdiği tohumları bakiyane sünbüllendiriyor....

Cehennem dahi, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elim netice-
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lerını göstermek içuı, o adem mahsuldtlarmı kat•uruyor.. te o dehşeti, Ceheıı •
nem fabrikası saır t•azifeleri içinde, <ilem-ı eücud kaınat11u, ôlem-ı adem pıslık
lerinden temizlettiriyor.•>

Risalede yeri: Şualar sh: 259 ve daha Nur'lnrda aynı mti.ırn~·a dnır hukum
ler varsa ...

Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/192

zabıt selli: .{}5, j= U {0 u '."s a,U~I ,, LSU ",iz.
, -

7 • e 9 • J

.yU_i U>tize
Meali: "Kıyamet gününde dünya getirilir, ıçinde Allah için olan işler

ayrıldıktan sonra, diğer kısımlan Cehennem'e atılır."
***

802- (A-1ünker ue Nekir) «Hem, meleklere iman me_yvesinden bir cüz u ve
Münker ve Nehir'e ait bir nümı1nesi ... Sarf ve Nahiv ilmini okuyan bir medrese
talebesinin uefat edip, kabirde Münker ve Nekir'in "Meıı Rabbüke?" "Senın
Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı ... »

(Bu hadis> yani Münker ve Nckir melekleri hakkındaki hadis, miıtev.ıtırdir.
Bak Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il 1\ı1ütevatir sh: 82)

Risalede yeri: Şualar sh: 259 ve 329
Me'hazler: Sahih-i Bubari 2/123; Sahih-i Müslim 4/2201: lbn-i Hibban 547

ve 48; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/477; Şerh-us Sünne - Begavi 5/416, Cem'-ul
Fevaid 1/367 ve 370; !hya-u Ulum-id Din 1/92; Musned-ul Firdevs 5/509. Zu
hcr-ul Fırdevs 4/395; Ebu Davud Sünnet.24; Musned-i Ahmed 3/126, 234 ve
4/287, 294 ve 6/63, 139 ve 140; El-Feth-ul Kebir 1/60, 140 ve 311, Et-Tergib
Vt.t-Terhib 4/360; Eş-Şcria - Acurri sh: 260 ve 371; Musned-l Hahft• bm Hayyat
sh. 14. Şunb-ül iman - Bcyhal·, 2/321

Zabıt şekli: (Bu me'hazler, mutlak Münker ve Nekn· ve kabırdt•ki sualleri
hakkındadLr Yoksa bır ehl-i keşfin müşahedesiyle tesbıt olunan talebenin me-
leklere karşı munazarası değıldır.)

etysg.3,'u'...1oha&,1U13
s va •> ? 4 s •• ve1 * • •I 3U su, cos U :a p>ye ala,s pou» sUl ly,sl hl

·e. .AVUC4c3s Ju VL»

l\1eiili: "Bir kul, kabrıne konulduğu \'O ark.ndaşlart onu orada bırakıp gcrı
donduklerı zaman, kabre konulan oli.ı, arkad ..ışlarmın üyukkabtlurının
seslerını bile ışıtmektedır İşte vaktaki, onun arkadaşları onu kabırde bırakıp
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evlerine dönerler, ona iki melek gelir. Onu alıp oturturlar ve ona derler: "Sen
dünyada iken, neye ibadet ediyordun?" Eğer Allah'ın hidayetine mazhar bir
kul ise, der ki: "Ben Allah'a ibadet ediyordum" ... Ve diğer sual ve cevabları. ..

***
803- «Bir duada: "Ya Rabbi! Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve

şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle!." mealinde duayı
dediğim zaman ...»

Risalede yeri: Şualar sh: 257

Me'hazler: (Not: Bu dua, hadislerde gayet meşhurdur. Ancak hadis metin
lerinde, yani zabtedilmiş meşhur kitaplardaki hadislerde Azrail ismi yerine
Muhammed (A.S.M.) lafzı vardır. Amma şu mezkur duada Hazret-i Üstad, Az
rail'in ismini de ne için okuduğunu bir derece hikmetini beyan etmiştir.)

Sahih-i Müslim 1/534; Müstedrek-ül Hakim 3/622; Mişkat-ül Masabih hadis
no: 1212; Müsned-ül Firdevs 1/488; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 1/520

Zabıt şekli: Azrail ismi hariç, sair kısımlan aynendir. "Karınca Duası"
adıyla meşhur ve bazı En'amlarda matbu' duada, "Azrail" ismi de aynen geç
mektedir.

* s* *
804-Kiramen Katibin veyahut Hafaza Melekleri insanın omuzunda durup,

amellerini ebedi manzaralarda göstermek ue daimı surette sahiplerine mükafat
kazandırmak için kaydettikleri ...

Risalede yeri: Şualar sh: 257 ve daha aynı mana Nur'un başka yerlerinde
varsa ...

Me'hazler: İbn-i Mace 2/1437 hadis no: 4300; Müsned-i Ahmed 2/159 194, '
198 ve 3/703; Ebu Davud Rıkak 56; Tirmizi İman 17, Birr 46; Muvatta' Nida
13; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 2/40 ve 4l; Cem'-ül Fevaid 2/752; El-Fetavi-l
Hadisiye - Heysemi sh: 24 ve 47; Şerh-ü Cevheret-üt Tevhid - Bacuri sh: 345;
El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 5/1893 ve 7/2571

Zabıt şekli: Abdullah bin Amr'ın rivayetiyle gelen uzun hadisinin sonunda:
Kıyamet günü Cenab-ı Hak bir kulunu hesaba çeker ve sorar:
·i...3ylsUl z>5 {"Ik1 gibi bir çok sahih hadisler, hem Kiramen
Katibin hem de Hafaza Melekleri hakkında varid olmuştur.,

Meali: "Benim melek katiplerim senin amellerini muhafaza ederken, sana
zulmettiler mi?" O kul diyecek: "Hayır Ya Rabbi!"...

A % *e
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8o5- «L.> J13oy'dan ehemmıyetlı hır sünnet olan ıkı rek'at tcheccüd
. ,
J ! - ..namazını .. ve -~1 )-ı.llJ 'dan bır sünnet-i müekJıede olan sabah fecır sunne-. .

tini zikretmiş .•" »»

Risalede yeri: Şualar sh: 298
Me'hazler: Kenz-ül Ummal 1/100 ve daha sair tefsırlerin hepsinde mezkur

mana yazılı olduğu gibi, akşam namazının sunnctının de
'+,_..J'). P.~ ~I t,_fa :.Q r:;· ·; ayetinin işaretinde bulunduğunu

kaydetmişlerdir.
***

,,,,,, . .,. ,,., ..
806- lj>l,l,

,

Risalede yeri: Şualar sh: 312, 314; Barla Lahikas1 sh: 330; Tarihçt'-ı Hayat
sh: 432

Me'hazler: Şerh-ü Siyer-il Kebir -1man1-ı l\1uhammed 1/11; Keşf-ul Hafa -
Acluni 1/55

Zabıt şekli: Keşf-ül Haftı'da aynı metinle kayıthdtr. Ayrıca bu hadisi te'kid
, , ,....... . ~"·· .

çin laya»l clsl»dl al yahud da ly»>l Jel J»il hadislerini kaydetmıs.
Buhari'nin bir hadisinin bir parçası da.JI JJ= "yl... veya

+,» 38 Fe U31 U hadislerini de kaydetmiştir .
.

Mealleri: "İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır.'' .. lbudctlL•rm L'n faziktl1si.
zahmcth olamdır.'' "Ücret, sL•nin zohmelinc gun.• Vl'rılL'CL•ktır."

* * *

so7- "ıJI JualI J.SI(L'U Em

Risalede yeri: Şualar sh: 323
Mt>'hazler: Müstedrck-ul llfikım 4/215, Musm--d-ul Fırckvs ~l/77-78 .,~ nı

m:inndA yedi tam• hudiı.;-i şerif; Fryı-ı.il Kadir hndts no: 5748, El-Fdh-ul KL•bır
2/253· El-Kamil Fıd-Dunfa' ö/2403

1

Zabıt şekli: Fryz-ı.il I<udir gibi mu'teber me'hazlerde şu hm.it:;
"i) j31, jsi)l Jet ss 3>yJI Mustedrek-ut Takım'de ise şu hadis

vardır 3U)1JA> ,> {3>yJIvatt "itJy"IS



794 RİSALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Mealleri: "Göz değme hadisesi haktır. Hatta deveyi kazana, adamı da
kabre kor."

"Nazar haktır, hatta öyle ki; kişiyi kabre koyabilir."
***

808- «Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun keçi
lerden daha hayırlıdır.»

Risalede yeri: Şualar sh: 336; Emirdağ-I sh: 104 ve 149

Me'hazler: Sahih-i Buhari 3/57; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/484; El-Feth
ül Kebir 1/282 Buharı, Müslim ve Müsned-i Ahmed'den nakil; İhya-u Ulüm-id
Din 1/9

Zabıt şekli ve izah: Bu hadis Resulullah'tan iki defa sadır olduğunu,
Hafız Zeyneddin-i Iraki İhya-u Ulüm'un Şerhinde kaydetmiş. Birinci defası:
Hazret-i İmam-ı Ali'ye Hayber Fethi gününde. İkinci defa da: Muaz bin Ce
bel'e, onu Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman söylemiştir. Zabtı şöyledir:

,••8Us 'G U, o0eu 3S41G

Başka bir tarikte: Us L, LuI, {U ""s ifadesiyledir.
, ,

- 5 JJBazı hadis şarihleri "*!l ,> cümlesini "Kırmızı Develer" şeklinde kay-

detmişler. Arap Edebiyatında ekseriyaI kelimesi deve olarak mana

landırılır. Fakat lügatta ise ±illkelimesi, En'amın müfredidir ki, deve de
olur, koyun da olur, keçi de olur. Bediüzzaman Hazretleri bunu kırmızı koyun
diye manalandırmıştır.

Meali: Risale-i Nur'un ilgili yerlerinde manası vardır.
***

809- «Hadis-i sahihte vardır ki: "Bir adam kemal-i imanı kazandığına.
avam-ı nastn akıllarının taun haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divane
Lik saymaları, onun kemal-i imanına ue tam i'tikadına delalet eder" diye fer-
man ediyor.»

Risalede yeri: Şualar sb: 345; Osmanlıca Kastamonu sh: 398 ve daha bu
manada Müdafaalar gibi yerlerde de bulunabilir.

Me'hazler: (Not: Bu mes'elede iki çeşit hadis-i şerifler veya rivayet şekilleri
vardır. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) zatı için .. ve bir de umum hakkındaki hadis
ler... )
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1- Rcsul-i Ekrem (A.S.M.) hakkında; Kur'an-1 Kcrim'in bir kaç yerinde, Ku
reyş muı;;riklcrinin Resul-i Ekrem hakkında; "Mecnundur" sözlerini ihbar eder
Mesela: Hicr Süresi, ayet:6; Şu'ara Süresi, fıyet:27; Saffot Suresi, ayct:36; Du
han Süresi, ayet:14 ve 39; Kan1er Suresi, ayet:30; Zariyat Suresi. ayet:52; Tur
Süresi, ayet:29; Kalem Süresi, ayet:2 ve 51; Tekvir Suresi, ayet:22 ...

2- Umum hakkında: Müsned-i Ahmed 3/86; Süncn-ül Kübra - Beyhaki
9/153; Et-Tergib Vet-Tcrhib - Mcnzeri 2/399; Müsned-i Firdevs 1/72: Tehzib-i
Tarih-i İbn-i Asakir 5/224; Müstedrck-ül Hakim 1/499; Amel-ul YeYmi \'el
Leylc - lbn-üs Seniyy hadis no: 4; Mecma-uz Zcvaid 10/75; Ez-Zuhd - İbn-ul
Mübarek 1/362; Ez-Zühd - İbn-i Hanbcl sh: 108; EI-Feth-ül Kebir 1/224; Kcnz
ül Ummal 1/414

Zabıt şekli: Bu mes'elcde çok çeşitli lafızlnrda hadisler vardır. Bunlann
içinde sadece bir tanesini kaydediyoruz: {,>. I,),5 _>>Js3 L'es- .

Meali: "Allah'ın zikrini öyle çok yapmız ki, ta insanlar size mecnundur
deyinceye kadar. "

810- «Alıirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında "Haza Kafirun"
yazılmış bulunur.»

Risalede yeri: Şualar sh: 359 ve 583
Me'hazler: Sahih-i Müslim 2/373, 374, 375 ve 4/2248: Kitab-ün Nihaye -

1bn-i Kesir 2/80-85; Müsncd-i Ahmed 2/228 ve 3/211 Cem'-ül Fevnid 2/740 ve
bu babda bir çok sahih me'hazler vermek mümkündür.

zabıt şelfi: ., .i u ble[3 ."3y .ela5» ", ey. Gak
• , ~ , JJ •c'.• d5 +ya

Yahut 2Le s5 3,, "3ay lafzıyla da Sahih-i Müslim'in bir hadisi vardır.

Meali: Deccal, gozu memsuhtur. Yani µcrdelıdir. İki gözu ortasında
"Kafirdir" dıye yazılıdır. Rcsul-i Ekrem Deccal'ın iki gozu arasındaki "Kalir"
yazılı olduğunu heceleyerek (K F R) diye söylemiş, o yazıyı her bir müslüman
okuyabilecektir. Yahut: Dec:cal'ın amellerini kerih goren herkes o yuzıyı oku
yabilecektir." diye ferman elmiş ...

***

811- ..Avııı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadıseyle Süfyan
olduğu bilinecek .. ·"

Beşinci sua'da: «Ahirzaman'ın eşhas-ı muhummesinden olan Süfyan'ın eli

***
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delinecek.. .» lafzıyla gelmiştir.

Risalede yeri: Şualar sh: 359 ve 583

Me'hazler: Bu rivayet veya hadis-i şerif, şimdilik bizde mevcud hadis
kitaplarında bulunamadı. Bir çok alimlere sorduk, aldığım cevab: "Evet, biz bu
hadisi ya görmüş veya duymuşuzdur. Lakin nerede ve kimden duyduk hatır
lıyamıyoruz." şeklindedir. Bununla beraber bu mevzuda yazılmış bir çok kitap
dünyada mevcuttur. Fakat onları biz elde edemedik. O kitaplardan bazıları
mesela: Ebu Nuaym'in "El-Ahbar-ul Mehdi" kitabı gibi, Afrika'da bir zaman
neşredilmiş büyük ve cami bir kitap olan "Kitab-üs Sünen-il Varide" kitabı gibi
eserler ... Araştırmamız devam edecektir. İnşaallah ileride bu hadisin de
me'hazlerini bulacağız.

Bütün ehadis-i şerifeyi ihata etmek, en büyük Hüccet ve Hafız İmamların
da dahil olduğu, hiç bir kimseye müyesser olamamış ... Ve hiç bir hadis Hafızı;
"Ben bütün hadisleri gördüm ve biliyorum" dememiş ve diyemez de.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri o hadisi çekinmeden kitaplarında kay
detmiştir. Eski eserlerinde de mevcuttur. Hatta 1900'lü yılların başlarında
Japon Başkumandanı İstanbul'a geldiği zaman, bu hadisi ve daha bunun gibi
bir çok mes'eleleri Meşihat-ı Islamiye Dairesi'nden manasını sormuştur.
Demek ki, o hadis vardır ve mevcuttur. Hazret-i Üstad o zamanlar bu hadisin
te'vilini Başkumandana söyleyip göndermiştir. Hem Hazret-i Üstad'ın yazmış
olduğu bu hadis ve onun te'vili, zaman ve mekan itibariyle harika bir tarzda
mutabık çıkmıştır. Bu durumda bu hadis için: "Yoktur" diye iddia eden adam
elbette dünyadaki bütün hadisleri ve hadis kitaplarını görüp, okuyup ibraz
etmesi mecburiyetindedir. Bunları ibraz ettikten sonra, diyebilir ki: "Böyle bir
hadis yoktur." Yoksa bütün hadis kitaplarını ve umum hadisleri teftiş
nazarından geçiremeden bir iddiada bulunursa, cehaletli asabiyetini ortaya
koymuş olur.

Şimdi aynı hadisi değil, fakat bir derece ona manaca benzeyen bir hadisin
bir-iki me'hazini veriyorum:

El-Feth-ül Kebir 3/16'da İmam-ı Ahmed'in Müsned'inden naklettiği şu
hadis:

***
812- İslamlar içinde bir kaç Deccal'ın geleceğine dair rivayetler...

Risalede yeri: Şualar sh: 401 ve 506
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/243 ve 8/74; Sahih-i Müslim 4/2240; Sahih-i

İbn-i Hibban 8/224; Şerh-üs Sünne - Begavi 15/38-39; Müsned-ül Firdevs 2/26
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ve 5/82; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari 3/87, Ed-Duafa' - İbn-i Ady 6/2182; Müs
ned-i Ahmed 2/95; Müşkil-ül Asar - Tahavi 4/103 ve 104; Mecma-uz Zevaid
7/332; En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir 1/62 ve 66; El-Feth-ül Kebir
3/335; Kenz-ül Ummal 14/306

Zabıt şekli: Verilen me'hazlcrde bazı hadisler üç tane Deccal, bazılan yir
miyedı Deccal ve bazısı da otuz Deccal'ın çıkacağını haber veriyorlar. Mesela,
Buhari'nin hadisi şöyledir:

':Ü .308} U,33,033AG30,,8 tCI,,5 5,
>"

±O,U,2,
Meali: °...Hem kıyamet kopmaz, ta ki otuza yakın yalancı Deccaller

çıkmayınca... Bunların hepsi de kendilerinin Peygamber olduğunu iddia ede-
ceklerdir."

***

Risalede yeri: Şualar sh: 401 ve 506
Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 3/447; Kenz-ül Ummal 14/271 hadis no:

33436 aynen Üstad'ın kaydettiği lafızlarla; Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 6 ve
16; Mecma-uz Zevaid 5/187; Cem'-ül Fevaid 1/849

Zabıt şekli: Verilmiş me'hazlerin bir kısmı aynen Hazret-i Üstad'ın kay
dettiği lafızlarla; sair me'hazlerde ise:
.- G1. U> .."»4t g U8a, 1t "s fi» 31 tafzvyla da ri-

,. , ,, ,,, ,

vayet edilmiştir.
Meali: Risalc-i Nur'un ilgili yerinde manası verilmiştir.

***

Risalede yeri: Şualar sh: 419; Barla Lahikası sh: 375; Tarihçe-i Hayat sh:8
Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/26; Tirmizi kitab:39, bab:19; Müsned-ül Fir

devs 3/74, 75; Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no: 11219; Mccma-uz Zevaid
1/124; Cami'-ül Kebir - Ebu Davud 1/431; El-Feth-ül Kebir 1/227 ve 2/251 ve
268

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:
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Diğer me'haz]erde:
,1)433 C31G3,»S,(6> 1,1U,5R34..Uz, .0

4' .,,. ., .,,. , ., ,, ., ,,,

36113{1123 .4 {Es'
• .,, * ,, .,., ,,,

Meali: (Birinci hadisin) Muhakkak ki alimler, Enbiya'run varislendir ki;
ilmi ve haki.katı veraset yoluyla alırlar. Kim ki bu varisliğe nail oldu, işte o
büyük fazilete ermiştir.

Bu hadis-i şerifler, Enbiya'nın varisleri olan ülemanın hangileri olacağını
da beraber ifade buyurmuştur. Buna göre, her arapça öğrenen, ülema sınıfına
dahil olamıyacakları gibi, Enbiyanın varisleri ise asla değildirler. Ancak hadis
lerde gösterildiği gibi, Peygamberlerin ilimlerini, hak.ikatlannı ve ahlaklarını
alan alimler, o mazhariyete nail olabilirler.

***
815- 4AJIJ, 5AU [SI3.3

"* .r

Risalede yeri: Şualar sh: 419
Me'hazler: (Not: Aynı bu ibare ile değil, fakat Resul-i Ekrem'in tA.S.!\1.)

,,,,. • ,,,. • • • • e e «J S • s • $ • s .,. o , ,. ,

3I ",U» "«3 c.ta L3l yahut3l jl>... gibi hadislerin manevi
,,,. _, , ,,,. .,,. ,,,. ., ,,.

ifadelerinden mezkur mana anlaşılmaktadır. Yani: "Benim Allah tarafından
gönderilmem güzel ahlakları tamamlamak içindir ... " Hem
.. 'S ($,,5 As5 1I G"c»S ~'s {1 (A1- taran 8öresi, ayet.sn

, .,. .,,. ., ; ., , -
ayeti Kur'an'ın lisanı.oda; yani fermanında ~feÜ '·Bana tabi' olunuz" ile,

,
Resulullah'a her hususta ittibaı emreder.

Hem i si at J» " [s3 30 La (Ahzab Suresi, ayet: 21; keza
Mümtahi.oe Suresi, ayet: 4 ve 6 tefsirlerinde), Tefsir-i İbn-i Kesir 3/406'da:
"Resulullah'ın güzel ahlakları ile tahalluka emrettiğini kaydeder. Ve keza
,he 3lsS {Si, (Kalem Süresi, ayet:4)de aynı mes'eleyi gösterir. İşte bu

, s -

durum ve manevi emirler muvacehesinde «dl J,, 3-L lal3; hüküm ve
- - -neticesi kendiliğinden ortaya çıkar.

Meali: "Resulullah'ın ahlakJanyla ahJakJanınız!.."
***
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Risalede yeri: Şualar sh: 420 ve daha Müdafaalar gibi. Nur'un sair yerle
rinde de bulunabilir.

Me'hazler: (Not: Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Denizli ve Afyon Mahke
melerinde ehl-i vukufların raporlarına karşı ve aynca savcıların o rapora da
yanarak hazırladıkları iddianamelerindeki aynı mevzuya cevab verirken: Bu
hadisin, bazı ülema-i Hanefiyece ileri sürüldüğünü ve böylece hadisin sahih ve
merfu' olmayıp, ya çok zaif ya da mevzu' olduğunu remzen ifade etmek is
temiştir. Zaten hadis kitaplarında da, hadisin çok zaif senedli olduğuna ve ma
nası itibariyle diğer sahih hadisler karşısında zıddiyet içerisinde olduğuna
işaret edilmiştir. Nümüne için El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa sh: 112'ye bakılabilir.
Aynca hadisi kaydeden bazı kitapların me'hazlerini de kaydediyoruz.)

Tarih-ül Hülefa - Suyuti sh: 234; Keşf-ül Hafa - Acluni 2/370; Cem'-ül
Fevaid 2/586; El-Feth-ül Kebir 3/363

* , . a • E $ e e e •

Zabıt şekli: +°o"sle 3...
Meali: "Mehdi ise, ancak İbn-i Meryem olan Isa Aleyhisselam'dır..."

***
817- «Rivayat-ı sahiha ile, Leyle-i Kadr'i Ramazanın nısf-ı ahirinde, husu

san aşr-ı ahirinde arayınız ferman etmesiyle ... »
Risalede yeri: Şualar sh: 509 ve daha Nur'un sair mektuplar gibi yerleri ...
Me'hazler: Sahih-i Buhari 3/60; Sahih-i Müslim 2/823; Sahih-i Ibn-i Hib

ban 5/273 ve 276; Şerh-üs Sünne - Begavi 6/380; Türkçe Tercüme Buhari hadis
no: 948-949 ve 950; Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 2/1306

zabıt şolai:3"g"! , Jaltt U,3,35

Yahut: .•>S 14Ji 3 Ja)120 1,,3s ifadeleriyledir.
, , ,

Meali: "Kadir gecesini Ramazanın son haftası içinde arayınız."
İkinci hadiste: "Kadir gecesini Ramazan'ın son on günleri içinde taharri

ediniz."
***

Beşinci Şua'ın geçmiş Nur Risalelerinden zaid olan hadisleri

Beşinci Şua Risalesi, ihtiva ettiği hadis ve rivayetler itibariyle Risale-i
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Nur'un Ondokuzuncu l\1ektub'undan sonra, en çok hadisler içinde bulunan bir
risaledir. Onun bazı hadisleri Risale-i Nur'un sair yerlerinde de geçtiği ve
Nur'un Sözler sırasından bu yana yazılıp me'hazleri verildiği için, burada tek
rarlanmamıştır.

Hem Beşinci Şua'ın "Birinci Mes'ele, İkinci Mes'ele, Üçüncü Mes'ele" diye
kaydedilmiş mes'ele]eri, birer hadis veya birer rivayet olarak değil, belki aynı
cinsten varid olmuş bütün hadislerin birer hülasaları olarak o hakikatlı
mes'elelere birer başlık ve birer ünvan tarzındadırlar.

Mesela: Onun bir mes'elesi olan: "Ahirzamanda bir kısım şahıslar, ulühiy
yet dava edecekler ve raiyyetini kendine secde ettirecekler." diye yazılmış. İşte
bu ünvan ve bu başlık, Deccal'ın veya DeccalJarın uh1hiyyet dava edecekleri
hakkında gelen umum hadis-i şeriflerin tamamına bakar. Ve hakeza, Beşinci
Şua'ın bütün mes'eleleri böyledir. Bu durumda, Beşinci Şua'ın herhangi bir
mes'elesi, yalnız bir tek hadis-i şerife tatbik edilmesi doğru değil ve doğru ola
maz. Biz, Beşinci Şua'da geçen ve "Mes'eleler'' başlığı altında kaydedilmiş ha
dis-i şeriflerin me'hazlerini araştırırken; bu babda yazılmış toplu ve geniş
muhtevalı eserlerden de büyük ölçüde istifade ettik. Mesela: Kitab-ün Nihaye
- İbn-i Kesir, El-Örf-ül Verdi Fi-Ahbar-il Mehdi - Suyuti, Muhtasar-ı Tezkiret
ül Kurtubi - Şa'rani, El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa - Seyyid l\.1uhammed Berzenci
gibi eserler...

***
818- «Çok maslahatlar için umür-u gaybiye gizli kaldığından, herkes her

dakikada hem ecelini, hem bekasını düşündüğü için; hem dünyaya, hem ahire
tine çalışabildiği gibi, her asırda dahi hem kıyamet kopacağım, hem dünyanın
devamını düşünebildiği için; hem dünyanın faniliğinde hayat-ı bakıyeye, hem
hiç ölmeyecek gibi imaret-i dünyaya çalışabilir."

Risalede yeri: Şualar sh: 580 ve daha bu mana sair risalelerde varsa ...
Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 1/190 ve 202; El-Hütab-ul Minberiyc sh: 113

(İbn-ül Esir'in "Garib-ül Hadis" kitabından nakil); Emsal-i Hazret-i Ali sh: 38
ve 42; Feyz-ül Kadir - Menavi 1/532 hadis no: 1086 ve 2/12 hadis no: 1201

zabıt setti: ~s3,sY IU2I, (G13,±.i [su [su. IL,I
' r. '. # ~ ~ # ·_t ~' ;.,

6 U3y°> «viv

Meali: "Dünyanızı ıslah ve i'mar ediniz, öyle ki, adeta ebedi yaşayacak
mışsınız gibi.. ve ahiretiniz için öyle çalışınız ki, sanki yarın ölecekmışsiniz
gibi. .."

* * *
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819- • Meşhur olmuş kı "Islam Deccalt öldi.ıği.ı akıt, ona hızmet eden şeytan,
İstanbul'da, Dıkılıtaş'ta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesı işitecek ki, o
öldü."

Risalede yeri: Şualar sh: 581

Me'hazler. Not: Bu sözün "l\.Ieşhur olmuş ki" başlığıyla ve tarz-ı ifadesıyle,
bir hadis veya rivayet olmadığını göstermekle beraber, bazı büyük ehl-ı keşif
evliyanın aynı aynına manası çıkmış gayet doğru ve sahih hadislerin
kaynağından istihraç edilmiş bir söz olduğunu göstermektedir. Ancak bu sözün
kıme ait olduğunu. hangi kitapta yazılı bulunduğuna dair henüz bir me'haz
bulamadım. Hadis olmadığı için de, fazla ehemmiyeti olmakla birlikte. hadis
derecesinde olmadığı için üstünde fazla durmadım.

***
820- "Deccal o kadar kuuvetlidir ue deuam eder; yalnız Hazret-i Isa <AS J

onu öldürebilir. Başka çare olamaz.»

Risalede yeri: Şualar sh: 581
Me'hazler: ( 199 numarada da bazı me'hazler verilmiştir. Bakılabilir.) Men

hat-ül Ma'bud - Ebu Davud-u Tayalisi 2/219; Müstedrek-ül Hakim 4/482: Muh
tasar-ı Tezkiret-ül Kurtubi sh: 149; Kenz-ül Ummal 14/334

Zabıt şekli: (Not: Deccal'ın ölümü, bütün sahih hadis-i şeriflerde ancak
Hazret-i isa'nın (A.S.) eliyle olacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla bütün o hadisler
bu hususa da bakarlar. Bununla beraber bas olarak bu hususu aynen ifade
eden bir çok hadislerden sadece birisinin metnini veriyoruz.)

Mesela: {2,• YIG»IE 'LL,[
Meali: "Deccal'ı yalnız İbn-i Meryem İsa {A.S) mağlub edcbılir ve öldurebilir."

***
821- «Rivayette var ki: Ahirzamanın müstebıd hakımleri, hususan Deccal'ın

yalancı cennet ue ceheıwemi bulunur.»

Risalede yeri: Şualar sh: 583
Me'bazler. Kitab-ün Nihayc - İbn-i Kesir 1/80 ve 86; Cem'-ul Fevaid 2/740;

Cern'-ül Cevami' hadis no: 10662; Feyz-i.ıl Kadir hadis no: 4249 ve 4251; Müs
ned-ül Firdevs 2/237; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur 5/355; Muhtasar-ı Tezkiret-ul
Kurtubi sh: 148; Türkçe Tercüme Buhari hadis no: 1-107; Türkçe T~rcüme Rı
yaz.-üs Salihin 3/330 hadis no: 1850

0 3 s »• bo •• 12 * • o Je •o • ••

Zabıt şekli: . ,lll J,e "%i «al a Js %i .us le"el Ul.3la <s3...

H N K kaynaklar F 51
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Meali: "Deccal'la beraber iki nehir dahi bulunur. Ben, onların ne olduğunu
biliyorum. Bir nehri, Deccal cennet diye gösterecek, diğerini ise, cehennem diye
tanıtacak. Kim ki cennet diye adlandırılan nehre konulursa, o cehennemdedir..
ve kim ki cehennem diye isimlendirilen şeye idhal edilirse, o cennettir."

***
822- «Rivayette vardır ki: Ahirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, ulu

hiyyet daua edecekler ue kendilerine secde ettirecekler."

Risalede yeri: Şualar sh: 584
Me'hazler: Türkçe Tercüme Buharı 6/288 hadis no: 893; Türkçe Tercüme

Sahih-i Müslim 8/482; Kitab-ün Nihaye - İbn-i Kesir 2/703; Cem'-ül Fevaid
2/737; Müsned-ül Firdevs 2/236; Müsned-i Ahmed 3/211; Muhtasar-ı Tezkiret
ül Kurtubi sh: 147; Kenz-ül Ummal 14/310 Müstedrek-ül Hakim'den nakil; ve
yine Kenz-ül Ummal 14/312

Zabıt şekli: İbn-i Ebi Şeybe'nin tahric etmiş olduğu bir hadiste:

U'1,['3151,136 43823 w0IS,VE &> LE 15G
«

G Je34,56I6 U5, • 5s5,3U Jie > 4»
$ « $ + e e

6s3w1''32 16 "4M8U3 3,311$1G8s,,5 LA '3O 2G,
°>"? * .üM••

e

Meali: "Deccal çıktığı zaman kendinin Allah olduğunu iddia eder. Kim ki
ona iman edip tabi' olur ve onu tasdik ederse, artık onun geçmiş hiç bir salih
ameli ona menfaat vermiyecektir.. ve her kim onu tekzib edip yalanlarsa, onun
geçmiş günahlarının hiçbirisinden muahaze edilmiyecektir ... Hem Deccal bü
tün yeryüzünü istila edecek; ancak Mekke, Medine ve Beyt-ül Mak.dis bundan
hariçtir. Hem o, ınü'minleri Beyt-ill Makdis'te muhasara altına alacaktır."

* * *

823- "Rivayette var ki: Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir kı kimse nef
sine hakim olmaz.»

Risalede yeri: Şualar sh: 584
Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 1/315 ve 2/185 vo 3/9; Muhtasar-ı Tezkiret-ul

Kurtubi sh. 148-152; Müsned-ul Firdevs 1/266; İs'af-ur Ragibin, Nur-ul Ebsar
kenarında sh. 145 Müstedrek-ül Hakim'den nakil; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti
2/217, En-Nihaye - lbn-i Kesir 1/32-48
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Zabıt şekli: Bu husustu çeşitli lafızlarda hadisler vardır Mesela

2U.k}3 4les,, .ivfJN3U .• ya6us.. 1
. .

! J

~~I ~ ..,.,.. lmran hın Hasın'dcn nnkil

Başka bir hadis. ][ pul{ ',e> 1o 5Uy1,>l,dk{k
...LL o 9,-431.5

803

Meali: "Dcccal'ın çıkt1ğını işittiğinızdc ondan firar edip kaçınız. Çunkı bır
ndam ona gelir, onu reddetmek uzcre niyetlenip yanına gelir, fakat ona tnbi'
olup kalır. Çünki Deccal'la beraber kalblcri vesveseJcndiren çok şeyler vardır."

İkinci hadisin meali: "Benim ummetime ahirzamanda onların sultan
larından büyük bir bela anz olur. Öyle bir bela ki, daha hiç onun gibi
ıt.,itilmemiştir. Hatta öyle ki, adeta kişi ondan kurtulmanın hiç bir çaresini bu
lam1yacaktır."

824- Emr-i Peygamberi ile (A.S.M.). bütiiıı ümmet Deccal fitncsirulcn ıstıa.:e
.; .... ... o ,; s ...o •

~tıniş. Azab-ı kabirden sonra: ylyl "sl av y dlul 1us .:.r ı•ırd-ı umml't,
olmuş

Risalede yeri: Şualar sh: 584
l\le'bazler: Sahih-i Buharı 1/211 ve 2/126 ve 8/97, 98. 100 ve 9/75, Sahıh-i

Muslım 2/2200; El-Feth-til Kebir 1/240, 241, 242, 427; Musned-i Ahmed 2185,
186, 141, 288, 454, 467, 469, 477, 482, 522 ve 3/233, 235 ve 5/19 \'t:ı 6.1207. 270,
Nesai kıtab: f52, brıb. 46, 47 ve 49

,. J.ı . ,
Zabıt şekli: Buhori'nın bır hadisi 36.lL J_,_.J ı:.,IS +35k 3

J»g. Si1'3.. "itte3, ob 3,»131,1m

Menli: Ebu Hürcyrc•'dtır\ tR A ı nvayet Rcsululluh AS Mi şöyle dua
ederdı "Allah'm! Ben sana azab-ı kubırden \'C' Mcsih-ı Dt'ttul tilnt'~ll1dl'n
Hlh'lnıyurum .•·

825- ,•Rwayl'iie ııar in, Süfyan buyük bır alım ola,·cık, ılını ile dalô.lrtr c.lıişer
tw çok alımler ona tabı' olacaklar ..

Risalede yeri: Şualar sh 585

Me'hazler: Bu nwtnın ılk yari6 için, tıpatıp ve nynı lnfızlnrln hır h.ıchı-ı H'

rivayete rastlanmadı Yanı bızdekı kitaplarda bulunnmndı Fakat hadiı.;111

***
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diğer yarısı olan: "Ve çok alimler ona tabi' olacakJar" hadisleri ise sahih olarak
bulunmaktadır. Hadislerde bulunmayan kısmı ise, belki de hadis olmayıp,
tefsir ve şerh tarzında selef-i salihinden rivayet edilmiş bir eser de olabilir.

Mesela bazıhadisler şöyledir: JU'»I, [SUU U3,S1Ğ'IJ>{• UY

o4.a'.J1z'I] 3Ju3rs U3 0),as
*

Yani: "Ben sizin için Deccal'dan daha çok korktuğum bir şey vardır." So
rulmuş: "O nedir ya Resulallah?" Ferman buyurmuş: "Dalalete götüren imam
lardan... "

Keza, İhya-u Ulum-id Din 1/59 Müsned-i Ahmed'den nakil; El-Musannef -
San'ani 11/393; İthaf-üs Sadet-il Müttakin 1/573 aynı manaya dair bir kaç ha
dis, ayet ve tefsir ve tahlilleriyle beraber.

zabıt şalı:6JI«f G134U"T JGSI 5

Meali: "Ümmetimden başı sarıklı yetmiş bin alim kişi, Deccal'a tabi' olacak
lar."

***
826- «İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehl-i tahkik İmam-ı

Ali'nin (R.A.) dediği gibi demişler ili: "Onların Deccal'ı Süfyan'dır. İslamlar
içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük Deccal'ı ayrıdır.»

Risalede yeri: Şualar sh: 585

Me'hazJer: El-Örf-ül Verdi Fi-Ahbar-il Mehdi Risalesi, El-Havi Lil-Fetava
içinde olarak 2/234; El-Fütühat-ül İslamiye - Ahmed Zeyni Dahlan sh: 294; El
İşaa Fi-Eşrat-is Saa - Berzenci sh: 95-99; Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kurtubi sh:
133-134; El-Fetavi-1 Hadisiyye - İbn-i Hacer-il Heysenıi sh: 36 gibi eserler ve
bu eserlerin allame ve muhadd.is olan müellif ve sahiplerinin kanaatlan, aynen
Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibidir. Hem Eşrat-ı Saat ve Kıyamet alametlerini
bir araya toplıyan büyük allamelerin hepsi, İslam aleminde evvela Mehdi ve
Süfyani hakkında varid olmuş hadisleri kaydetmişler. Yani önce Mehdi ve Süf
yani, sonra da Deccal ve Hazret-i lsa'nın geleceği hakkındaki hadisleri sıra ile
yazmışlar, mes'eleyi iki bölüm halinde ele almışlardır. İmam-ı Ali'nin (R.A.)
mezkur sözünün me'hazı ise Ercuze Kasidesi'ndekinden başka bizdeki
me'hazlerde bulunamadı. Lakin, "Aldatmakla iş görecek" kaydı ise, El-Musan
nef - İbn-i Ebi Şeybe 7/488 ve hadis no: 37459'da şöyledir:

3±jU4O6 .{US.ut> U1 p6'»gJ8[si&U
&G 3>2 U 1SA «36 6s{3ta 3I

*
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El-Örf-ül Verdi Fi-Ahbar-il 11ehdi Risalesi'ndcki bir hadis de şoyledir:

6si>ye [t 1I,i - la,
Ayrıca bu mes'elede daha geniş me'bazler için bu kitnbın Hadis Cctvelmı

200 no.lu bölümüne de bakılabilir.

Mealleri: '-Deccal'ın çıkbğını duyduğunuzda, mumkiıo mertebe ona
yaklaşmayın. Çünki, adam onu mü'min zannederek yanına gider, beraberinde
biraz kalır, sonra ondaki şüphelerle onn tabi' olup tuzağına dil.şer."

İkinci hadisin meali: "Süfyani Deccal çıkmadığı müddetçe, Mehdi de gelmi
yecektir."

***

827- uRiuayetlerde vukuat-ı Süfyan iye ve lıadisôt-1 istıkbalıye Sam'ın et
rafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş.,,

Risalede yeri: Şualar sh: 585

Me'bazler: Deccal, Süfyani, Mehdi ve Hazret-i lsn'mn gelmes1 hakkında ge
len bütün hadisler: Hkaz, Irak, Şam, Kudus, Kı.ifo, Halc.•p. Antakya ve bazı n
vayetlcrdc İı;tunbul gibi yerler beraber zikredilmiştir Bunun için ayrı bir
mc'haz ve delil göstermeye gerek duymadık.

* "f: *

828- «Rivayetlerde, eşlıas-ı 6 lı irza 111011111 fct'lrnlô.dı..• ıkt ıdorla rırıda n bahse
dilmiş.»

Risalede yeri: Şufilu.r sh: 585

Me'hazler: Hazret-i Ustud bu mes'eleyı, ahirzanınnda gelecek Deccal gıl»
şahıslunn vaziyetlerini bıldırcn umum hudh,lcrdcn almış oldui'.,1'\l bir husustur
Lakin Deccal ile ilgili bütun hadis-ı şerif veya rrvnyetler bu mes'eleyi aynen
oylc gösterirler. Mesclfı hadislerde yazıldığı gibi, onun olulerı zahırde dırıl
teceei dehşetli bir merkebi vcı o merkebin çok ncıb sür'nthı yuruvusu .••%

gôrunürdP yağmur yuğdırma:n .. ve hôkczn Drı:rnl'ı tnvsif l'dt>n bulun hadish•r
bu manayı böyle göstermişler. Bu hususta dahı muayyen me'huzler vermeye
gPrek duymudıın.

829- ,,Rwavetı,• var ku: Ahırzamandu bır erkek, kırk kadına nezaret eder...

Risalede yeri: Şuular sh 586

Me'hazler: Sahıh-ı Buhnrı 1/31 ''l' 2/136 ve 7/47 48 ve 8/203, Sahih-ı Mus
lim hadis no 58, İbn-i Mace kitab 36, bnb 25, Musned-ı Ahmed 3/98, 120, 176,
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202, 219, 273, 277, 286, 289; Ebu Davud-u Tayalisi hadis no: 1984; Cem'-ül Fe
vaid 1/394; Müsned-ül Firdevs 5/85; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 19/157; El
Feth-ül Kebir 1/417 ve 3/54; El-İşaa sh: 119

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi:

'±CI8rI6185,8318 3G1(, 1 C31'383
i e a

Meali: "Ahirzamanda kadınlar çoğalıp, erkekler azalacak. Hatta elli kadına
bir erkek kayyimlik edecek."

***
830- «Hazret-i İsa (A.S.) gelir, Hazret-i Mehdi'ye namazda ihtida eder, tabi'

olur.»

Risalede yeri: Şualar sh: 587

Me'hazler: Türkçe Tercüme Buhari 1/83 hadis no: 1406 ve 5/208; Türkçe
Tercüme Riyaz-üs Salihin 3/333 hadis no: 1857; EI-Feth-ül Kebir 2/143 ve
3/383; El-Musannef - San'ani 11/399; Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kurtubi sh: 134;
Nur-ul Ebsar sh: 188; 1s'af-ür Ragibin sh: 147; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti
2/222, 241 ve 244

Zabıt şekli: Bubari ve diğer me'hazlerde rivayet tarzları, ayrı ayn tarik ve
lafızlarla gelmiştir. Mesela El-Havi Lil-Fetava eserinde:
3S "5,- y - da sil u a'J ve bu gibi hadislerden dolayı İbn-i

Sirin gibi bir büyük müçtehid kat'iyyen hükmetmiş, demiştir ki: "Büyük ve asıl
Mehdi, Hazret-i İsa'nın arkasında namaz kıldığı zattır... " Keza El-Musan
nefdeki rivayet de aynen böyledir.

Meali: El-Örf-ül Verdi'deki hadis: "Mehdi bizdendir ki, Hazret-i İsa onun
arkasında namaz kılar ... "

***
831- «Rivayette var ki: Deccal'ın mühim kuvveti yahudidir. Yahudiler seve

rek tabi' olurlar.»
Risalede yeri: Şualar sh: 587

Me'hazler: Türkçe Tercüme Riyaz-üs Salihin 3/325 hadis no: 1844; Sahih-i
Müslim 2/405; El-Fcth-ül Kebir 3/409 Müsned-i Ahmed ve Sahih-i Müslim'den
nakil; El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa sh: 125; En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir
2/95; Müsned-i Ahmed 3/224; Kenz-ül Umma! 14/582 ve 618; EI-Musannef -
San'ani 11/394 bir çok sahih kaynaklardan nakil; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
24/430; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 7/2517; EI-Musannof- İbn-i Ebi Şeybe
7/49 hadis no: 37459
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Bir başka hadis:3U4» sg UJU»I g.si ya ate

Üçüncu bir badter (»C1s ( U96 'S"{1U62I eti 339
Mealleri:
1- "Deccal, İsfahan yahudiJcri içinden çıkacak. Beraberinde yetmiş bın tay

lasanlı yahudi bulunacak."

2- "Deccala tabi' olanların ekserisi !sfahan yahudileridir.,

3- "Deccalın ekser ctbaı, yahudiler, kadınlar ve a'rab, yanı dağda-bağda
yaşayan bedeviler olacak."

***
832- «Ye'cüc ue Me'cüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gıbı. rıl'ayettt.>

bir kısım tafsilat var.»

Risalede yeri: Şualar sh: 588

Me'hazler: Kur'an-ı Kerim'dc, Yecüc ve Mc'cüc'den iki yerde bahıs var Bi
risi: Kehf Suresi ayet: 94'dc; Zülkarneyn'e Yc'ci.ıc ve Me'cilc'un fesud ve g'-ırat
leri şikayet tarzında zikredilmiş ... İkincisi de: Enbiya Sun)si t1yet 96'do, ahir
zamanda Ye'cilc ve Me'cüc'ün seddi delerek, dünyaya ynyılacuklartnı bildır-
mektedir.

Hadislerde olan me'hazlcr. Sahih-i Mütılim Kitub-i.ıl Fiten bab: Iktır,ıb-ul
Fiten hadis no· 2, Ccm'-ül Fcvnid 2/738; Muhtasar-ı Tezkıret-ul Kurtubi sh.
149, Kenz-ul Ummal 14/338, 343; ve bir çok hadisler ve geniş me'hazler için
bak: Miftah-u Ki.ın0z-is Stinnc sh· 538

zabıt seli: {s ,3I resi ,",331a3 ,3 •,Ad y, [1121Y

C,s, {AS1 3> .U.bJ su.t»v 3d», si»Jel,gev
, , -

<iJ as 1la« JU t3,8C.J

Meali: "L{iılfihcillallah1 Araplara yaklaşmakta olan buyuk bır şerden veyl
olsun O gunu Ye'cuc ve Me'cuc'un seddı açılacaktır " Ve Resul 1 Ekrem şohadet
parrrıagıyla orta parmagını halka ederek, "Boyle açılacaktır" dıye ferman
ı.:tmıştır Sahabelt•r ı-wrmu11l,ır "l~inuzdc :-sftllh kullnr bulundugu halde yıne
helak olacak mıyız?" Ferman etmiş "Evet, habıslık ve l!Unahl,n· çognlııu·n olu
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caktır." (Şeyheyn, Tirmizi ve İbn-i l\1ace'den nakil. .. )
a* a* 3*

833- «Rivayette var ki: İsa Aleyhisselam, Deccal'ı öldürdüğü münasebetiyle,
Deccal'ın fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azanıet-i heykelde.. ve
Hazret-i lsa (A.S.) ona nisbeten çok küçük bulunduğunu gösterir.»

Risalede yeri: Şualar sh: 588; Kastamonu L. sh: 80

Me'hazler: (Not: Kastamonu Lahikasında, Hazret-i Üstad bu rivayetin
başka bir vechini kaydetmiş ve "Hazret-i lsa (A.S.) on arşın yukarı atlayıp,
harbesini ancak onun ayak topuğuna ulaştıracak ... " kısmını da yazmış. Haz
ret-i Üstad'ın bu rivayeti bu tarzda nakletmesi, herhalde onu bir mes'ele ha
linde ve yekun rivayetlerin netice ve hülasaları olarak kaydetmek istemiştir.
Yoksa, bu şekil bir hüküm, muayyen bir hadiste bulunamadı.)

Bazı me'haz]er: Cem'-ül Cevami' - Suyuti hadis no: 10662; Ed-Dürr-ül Men
sur 5/355; Feyz-ü] Kadir hadis no: 4249; Mecma-uz Zevaid 8/344; El Havi Lil
Fetava - Suyuti 2/588

zabıt şekli: 1- CU'JIUUS, .,sS"J 3DI > {J,z5 UĞ4
"e!-GU»IS 5

"

2- "Hazret-i İsa (A.S.) harbesini Deccal'ıo sendüvetine yani ayak topuğuna
vuracak" diye kaydedilmiş. Ancak "On arşın yukan atlar" ifadesi bulunamadı.

3- İmam-ı Suyuti, Hazret-i Musa'nın (A.S.) Avc bin Unk ile harb ettiği za
man, on arşın yukarı atlıyarak asasını ancak onun ayak topuğuna
ulaştırabilmiştir cliye nakletmiş. Fakat bu ahirki rivayet, Hazrct-i İsa ve Dec
cal olarak değil, Hazret-i Musa ve Avc arasındaki muharebe hadisesini bildir
mektedir.

Meali: (Arapça hadisin meali) "Deccal, denize girecek, fakat yalnız dizine
kadar suya batacak. Başı ise, bulutların arasında olacak ve güneş ile
mağribine kadar yarışacak ve geçecek... ilh."

***
834- «Rivayette uar ili: Deccal çıktığı gün, bütün dünya işitir ve kırk günde

dünyayı gezer ve harikulade bir eşeği vardır.»
RisaJede yeri: Şualar sh: 589
Me'hazler: Kitab-ün Nihayo - İbn-i Kesir 2/80-82; Kenz-ül Ummal 14/330

1Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kurtubi #h: 146, 147 ve 148; El-İşfıa sh: 127; EI-Mu-
sannef - İbn-i Ebi Şeybe 7/495-500 hadis no: 37498 ve ayrıca da Hadisler Cet-
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velıın 198 blumune bakılabılr

Zabıt şekli: Ebu O..vud-u Tavalısi'nın Musnedı'nden sahıh olarak nakle
dilmiş bir hadis-ı şerıfin bir parçası şöyledır

», .5s",S wu usy ·ov»t»U J6uy1he>
GU> 3yol->l3 U.t, .An4> US

Ye hadisin sonunda:i)i, 5±Jl Jlg; ot» 8U av g>» lsi.
Başka bır rivayette: g. I.1i3, ,4siy 32l3, ve> , jo. gj.or . .
GU> 3,k,1783, U{>> .3, ,1> 13..as8eN\

'"'"" J ot!, .. ıs

·i-.s5! k3«5, VIuVlJ

Ve yine başka bir rivayette İbn-i Mes·ud (R.A.J dem.iş ki. ··Deccarın merke
bının kulağının gölgesinde yetmiş bin kişi gölgelenebilecektir "

Mealleri:
1- "'1lel'un Deccal, lsfohan tarafından ""Yahudiye" isLmlı bır köyden

çıkacaktır. Bir kısır eşeğe binecek, o himnr şeklen katıra benzer. o hım3nn ık.1
kula.klan arası kırk arşındır.''

2- ..Deccal çıktığı zaman, ardı ardına üç sayha Lle bagı.raca.k kı. bu sayhaları
mağnb ve maşrık ahalısi işitecek."'

3- '-Deccal öyle bir zamanda çıkacak ki, dinin tam zayıfladığı Ye dm tlnunın
gerı gerısıne donup gittiği bir zamanda olacak Deccal butun yeryüzunu kırk
gecede gezecek Onun bır eşeği vardır, iki kulağı.nın arası kırk ar;;ın k4'd.:ırdır
Insanlara dıyecek "Rabbiniz benim!" Halbukı u ıse. kor ve averdır . _ ..

:i, ,t. *

835- Giirıeşm mağrıbdeıı çıkması t·e teı-be kapzsmm kapanma.-;;! .

Risalede yeri: Şualar sh· 591

Me'hazler. Ahırzaman ve kıyamet aJfunetlennin en buyuklenndt?n olan bu
hadı:::ıe. Kur·an'da ışarctı olduğu gıbı, hadislerde mutevatır tarzda bulunmak-
tadır.

Ayet:
, • • • - • , ... ' • • , • @ • • • •J.:.i * c»h 3y5 "J U3tl Uo;el,cu_ve •

> tu!is,IEa'am Süresi, ayet 158

Hadbler· Sahıh-ı Buhari 9/74, Nazm-ul Mutenfil-tr Ftl-Hadis-ıl :\1utevatir
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sh: 147; En-Nihayc Ev-il Mclahım - İbn-i Kesir 1/36 Buhari'den nakil; El-İşaa
Fi-Eşrat-is Saa sh: 165; Kenz-ül Umma! 14/206; El-Feth-ül Kebir 3/26 ve 341
Müsned-i Ahmed ve Ebu Davud'dan nakil; ve bir çok me'hazlcr için bok: Mif
tah-u Künüz-is Sünne sh: 103

zabıt selli: ~!l.. .tJ*> • {y'' 88 [5 12,91u85 S- . .
Meali:

1- Ayetin meali: Ey Nebiyy-i Kerimi Senin Rabbinin bazı ayetleri o gün öyle
çıkacak ki; insanın imanı, artık ona menfaat vermeyecektir. Eğer daha evvel
iman etmemişse boşunadır. Yahut da o iman ile, daha evvel hayırlı ameller
işlemişse, o da ayndır.

2- Hadisin meali: "lnsanlardan tevbe etme ve tevbenin kabulü kesilmiyecek,
ta ki, güneş mağribden doğmayınca ... "

***
836- Yerden Dabbet-ül Arz'ın zuhuru ...

Risalede yeri: Şualar sh: 591

Me'hazler: (Not: Dabbet-ül Arz hakkında gelen hadisler, sair mcs't-lelcr
gibi çeşitli lafız ve rivayetlerdir. Onun çıkacağı yer, yapacağı işler, insanlarla
konuşması, şekil ve şemaili gibi sıfatları ayrı ayrı şekillerde beyan edılmıştir.
Kur'an-ı Hakim bu hadise hakkında:

3,," y tGt1 [GIS,E3,,53•WG, 631]41 3,1g3 66
#,

(Ncml Suresi, ayet:82) dyetiylc işaret ettiği gibi, hadtslerdc ise, mütevntır bir
durumdadır.)

Mesela: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh: 155; Muhtasar-ı Tez
kirct-ül Kurtubi sh: 157; El-lşaa Fi-Eşrat-is Saa sh: 177. ve hllkczn bütün ha
dis kitaplarındu Dabbet-ül Aı·z hakkında gelen hadisim· tovutur denıcmündc
çokturlar.

Zabıt şekli: El-İşaa eserinin mtiollifi gibi bazı muhakkik allameler, yekun
hadislerin neticesi olarak demişlerdir ki "Dabbct-iıl Arz bir tt>k ford dt•gil, an
cak bir nevi olacaktır." Ve aynen Hazret-i Üstad'ın göruşüne yakın fikir boyan
etmişlerdir.

837- Riayetlerde Hazret ı Isa'ya (A.S ) "Mosıhı" namı uerıldıgı gıbı, her ikı
Deccal'a dahı "Mesth" nanı verılmış. Ve bütün rivayetlerde.. - .. , . . ,. - ., ..Jllc.l«oy dl.lc--la5delmiş»
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Risalede yeri: Şualar sh. 593

Me'lıazler: (Not· Bu mes'eledc, Hazret-ı Isa'ya. hem de Deccala "Mesib'
namı vcrıldıği hakkındaki me'hazler verilecektir. Yoksa onun şerrınden ıstıaze
hakkındakı me'hazler değil )

Hazret-i İsa (A.S.) Kur'an'ın bir çuk ayetlerındc ··Mesıh" un, anıyla
zıkredildıği herkesin malumudur. Anıma hadislerde hem Hazret-ı İsa'ya, hem
de Deccal'a aynı lakabm verildiğini gösteren me'hazler, 826 nu.lu bölumde ve
rilmiş, oraya da muracaat olunabilir. Burada sadece numune ıçin bir-iki
me'haz venyoruz:

Turkçe Tercı.ime Buharı 4/585 hadis no: 677; ve keza ilk baskı Terci.ıme Bu
hari 4/879

Zabıt şekli: Hem Hazret-i 1sa'ya (A.S.l, hem de Deccal'a '"l\1esıh" unvanı
aynen geçmektedir.

***
838- uRıuayetlerde, her iki Deccal'ın harikulade icraatlarından ue pek feı ka

lade ıktldarlarından ue lıeybetlerınden bahsedilmiş. Hattô bedbaht bır kısım
ınsanlur, onlara bir neui ulCı.hiyyet isnad eder dıye haber uerilmış.,,

Risalede yeri: Şualar sh. 593

Me'hazler: Bu mes'elcnin 820 ve 828 no.lu bölümlerde me'hazlerı ve
rılmişlir. Buradakı meı:ı'ele ile mezkur kısımlardaki mes'ele muhtevaca aynı
şeylerdir. Ancak Hazret-ı Üstad tarafından ayrı ayrı değerlendırme ve
te'villendirmeye tabi' tutulmuştur. Gerek DcccaJ'm kendisınin uluhıyyet dava
etmesi, gerekse bazı bedbaht insanların ona ulühiyyet isnad etmelerı husus
ları, mezkür me'hazlerde hadislerle mealleri verilmıştır.

***
839- ,,Rwayetlerde, "Deccal'uı bır gözü kordur" dıye nazar-ı dikkati güzüne

çevirerek Buyuk Deccal'ın bır güzu kor ve ötekının bır gozü, ötckı göze nisbeten
kor hukmunde olduğunu hadiste kaydetmekle...»

Risalede yeri: Şualar sh. 595

Me'hazler: (Deccal'ı tavsif eden hemen hemen butun hadisler, onun bır go
zunun "a'ver" yanı sakat olduğunu -tabiri caiz ise- altını çizerek blhassa bıi
dırmektedırler Bu hadisler gayet sahih ve meşhurdurlar Bız sadece bır kaç
nümünelik me'haz verıp geçeceğiz )

Sahih-ı Muslım 2/375; En-Nihaye EEv-il Melahım 1/68 (bir çok sahıh rıva
yetler), Cem'-ul Fcvaid '2/740, Turkçe Tercume Sahih-i Muslım 8/483 hadis 110
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1407; Müsned-ül Firdevs 2/236; Müsned-i Ahmed 3/211; Kenz-ül Ummal
14/318 (bir çok kaynakJardan bir çok hadisler); Tirmizi 2/93 ve hakeza bir çok
me'hazler verilebilir .

Yine Sahih-i Müslim'in başka bir hadisi:

..SU, 1 13 .3O8YOGG,OK23L32100'.
"

Mealleri: "Cenab-ı Allah (C.C.) elbette ki a'ver değildir. Lakin kat'iyyen bi
liniz ki, Mesih olan Deccal'ın sağ gözü a'verdir. Adeta onun gözü, üzüm tanesi
gibi içi görünür."

İkinci hadisin meali: "Deccal sol gözünden a'verdir. Saçı gür olup berabe
rinde cennet ve cehennemi vardır."

***
840- «Bir zaman, Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Ömer Radıyallahu Anh'a

yahudi çocukları içinde birisini gösterdi, "İşte süreti!" dedi. Hazret-i Ömer
(R.A.), "Öyle ise ben bunu öldüreceğim» dedi. Ferman etti: "Eğer bu Süfyan ve
İslam Deccalı olsa, sen öldüremezsin; eğer o olmazsa onun suretiyle öldürül
mez."»

Risalede yeri: Şualar sh: 595
Me'bazler: (Bu mes'ele Hz.Üstad tarafından, hadislerde İbn-üs Sayyad

denilen bir yahudi çocuğu ile alakadar olarak gelen hadislerin mecmuunun
neticesi olarak kaydedilmiştir.)

Sahih-i Buhari 2/117-118 ve 3/86 ve 8/50; Sahih-i Müslim 2/373-374 ve
4/2240 ve 2243; En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir 1/66-67; El-Feth-ül
Kebir 1/269 Buharı, Müslim ve Tirmizi'den nakil; El-Metalib-ül Aliye 4/354;
Kenz-ül Ummal 4/331; El-Musannef - San'ani 11/389-390 bir kaç hadis ve ri
vayet; Mu'cem-üt Taberani El-Evsat 2/1183; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe
7/499

Zabıt şekli: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hazret-i Ömer'in (R.A.) İbn-üs Sayyad
denilen yahudi çocuğunu öldürmek istemesine karşılık:

.as "" 13 S3 3{83~3G At (13 56 3 383 3 demis.
r

Yani: "Eğer bu o ise, sen ona galib gelerek öldüremezsin. Şayet o değilse,
onun katlinde bir fayda yoktur." ifadesiyle geldiği gibi; manaca aynen, değişik
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lafızlarla da ayrı ayn hadisler çokça vurüd etmiştir.
***

813

841- «Islam deccalı, "Süre-i Ve-t Tini Ve-z Zeytuni" manasını merak edip so
ruyor, diye çoklar nakletmişler.»

Risalede yeri: Şualar sh: 596

Me'hazler: Bu mes'elede görüldüğü gibi; Hazret-i Üstad hem hal zamanmı,
hem de geçmiş zamanı içine alan bir ifade ile ve fakat va.ki' olmuş ve manası
aynen çıkmış bir hadiseden bahsetmekteclir. Şu halde, bu ifadenin mfınasının
hadıslerde olması mevzu-u bahis değildir. Daha evvelden de belki Muhyiddin-i
Arobi gibi bazı ehl-i keşif haber vermiş olabilirler. Fakat hadis olmodıgı ic;in
uzerinde fazla durmadım ...

* * *
842- «Bir rivayette: "/s/am Deccal'ı Horasan taraf/,aruıdaıı zuhur edecek"

denilmiş.»
Risalede yeri: Şufilar sh: 596

Me'hazler: Şerh-üs Sünnc - Begavi 7/326; En-Nihayc Ev-il Mdahmı - llm-i
Kesir 1/91· EI-Feth-ül Kebir 1/299 (Müsned-i Ahmed ve !bn-i Macc'dl'n nakıl);

J

keza El-Fcth-til Kebir 2/114 {Tirmizi ve Hakim'den nakil); Kenz-ul Ummal
11/261 ve 301, El-Musanncf - lbn-i Ebi Şeybe 7/500

zabıt şekli:3LI3 (J (u 2.> {» 3J±JI J5 o gau JUar
j ee•

Aynı hadislerde, Mehdi'nin de Horasan tarafından zuhur edeceğını yazmış
lardır

Meali: "Muhakkak, Deccal şark tarafından, Horasan denilen bir şehirden
çıkacaktır."

(Beşinci Şua'ın 33 tune zaid olan hadisleri son buldu )
***

843- «Madem hadisçe namaz, mü'minin miracıdır ve mı'rac-ı ekberin cilve
sine nıazhardır.. ·"

Risalede yeri: (Not: Namaz mü'minin mi'rm:ı oldugu, Risale-i Nur'un bir
kaç yerinde ifade edilmiştir. Ancak Şuıllar'da Elhüccclliızchra Hisalrn:ıı•ndc
"Madem hadisçc ... ilh," ibaresi bulunduğundan sn dece oranın sahife numa
rasını veriyoruz:) Şualar sh: 643

Me'hazler: (Not: Me'hazlerde "Namaz, mü'mının mi'racıdır" ibaresiyle
değil, "Namazda musalli olan kımse Rabbiyle munacat edip konuşur" ve
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"Cenab-ı Allah'ın Azze ve Celle namaz kılan kula teveccühü ve ikbali devam
eder, ta ki abd namazdan çıkıncaya kadar.. veyahut sağı.na soluna iltifat edin
ceye kadar." gibi iki türlü sahih ve müttefekun aleyh hadis-i şerifler vardır.)

Buhari 1/113 Kitab-üs Salat bab:39; Müslim kitab:5 hadis:54; Müsned-i
Ahmed 2/34, 36, 67 ve 129 ve hakeza birçok yerlerinde; Müsned-i İbn-il Ca'd
2/679 hadis no: 1633, 1635; keza Sahih-i Müslim kitab:4 hadis no: 108 ve 121;
Ebu Davud kitab:2 bab:160; Nesai kitab:13 bab:l; Tirmizi kitab:4 bab:60; Da
remi kitab:2 bab:10; İbn-i Hanbel 2/26 ve 4/202 ve 5/93, 101 ve hakeza sair yer
lerinde...

Zabıt şekilleri: Buhari'nin hadisi:

+U5 G3171$31.4,"6 U96 .S6>16 61,83154

e ±VuUs5
İkinci tarz hadislerden Müslim'in badisi:

el...IAp U±53IS3U6 3341O6 5

Mealleri: Me'hazlerden evvelki izahatta bir derece kısa mealleri ve
rilmiştir.

***
844- «Bir zaman Benı-lsrail alimlerinden bir kısmı huzur-u Peygamberi'de

bazı sürelerin başlarındaki as_45 * «\gibi mukattaat-ı hurufiyeyi işittikleri
vakit, hesab-ı cifri ile dediler: "Ya Muhammed! Senin ümmetinin müddeti
azdır." Onlara mukabil dedi: "Az değil." Sair sürelerin başlarındaki mukattaatı
okudu ue ferman etti: "Daha uar." Onlar sustular... »

Risalede yeri: Şualar sh: 712; Sikke-i Tasdik-i Gaybi sh: 95 ve ayrıca Kas
tamonu Lahikasında ...

Me'hazler: Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 2/722; Mukaddemet-ü İbn-i Hal
dun sh: 332; Kitab-üt Teshil Li-Ulum-it Tenzil - Kilbi sh: 35; Tefsir-i İbn-i Ce
rir 1/68-71; Tefsir-i İbn-i Kesir 1/37

Zabıt şekli: Bu mes'elede iki tarz rivayet tariki vardır. Birisi: İbn-i İshak
Siyeri'nde ve Buhari'nin Tarih-i Kebiri'nde, İbn-i Cerir'in İbn-i Abbas'dan, o da
Cabir bin Abdullah bin Rebab'dan naklettikleri rivayet.. İkincisi de: İbn-ül
Menzer'in İbn-i Cüreyc'den naklettiği rivayettir. Her ikisinin hülasaları
şöyledir:

Yahudi alimlerinden Ebu Yasir bin Ahtab, bir kısım yahudilcrle birlikte
Resul-i Ekrem'in oturmuş olduğu yerin yanından geçtikleri bir sırada, Resul-i
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Ekrem A.S.M.ı Fatıha Süresiyle. Bakara Suresı'nın başı olan
.. usI Us * J1 okuyordu Ebu Yasır'ın kardeşi Huyey bin Ahtab

Peygamber'den bu ayetler duydu, kardeşı Ebu Yasır'e geldı, dedı "Bılıyur
musun, ben Muhammed'i dinledım, ona nazil olan Kur"an"dan
usIs * "JIyı okuyordu."

Yahudiler deq.iler: -sen bizzat bunu dinledin mı?" O dedi. "Evet aynen böyle
dinledim."

Bunun üzerine Ebu Yasir ve Huyey bin Ahtab beraberindeki yahudi alımle
nyle birlikte, Resulullah'a geldiler, dediler: "Ya Muhammed! Sana nizıJ olmuş
olan ayetlerden .. ,:_,L;Sjı ~~ * .JI ayetini demin okuduğunu hatırladın mı"

, ,

Resul-i Ekrem (A.S.M.I: '"Evet, hatırladım." dedı.

Onlar dediler: '·Bu, Cebraıl vasıtasıyla sana Allah tarafından geldı değıl
mı?"

Peygamber (A.S.M.) dedi: "Evet aynen öyle .. .''

Yahudiler dediler· "'Senden evvel gelen Peygamberlenn hu; bin:;ınia
ummetının mtiddeti bızce bılinmemektedir. Bu durumda seninkının müddeti
bdımyor ve ömni çok azdır" Ve Huyey bin Ahtab veya Ebu Yasir yanındakı
yahudilere dönerek dedıler ki: "Elif l'dır. Lam 30'dur. Mm ise 40'tır Bunun
tamamı 71 sene eder Öyle ıse, ey yahudiler, ümmctınin ömni sadect! 71 sene
olan bır Peygamber'in ummeti olur musunuz?"

Sonra Peygamber'e dönerek dedi: "Ya l'v1uhammed1 Senin yanında bund;ın
başka da var mıdır?"

Peygamber dedı: "Evet ,·ardır ... " Dedıler "Nedır?" Dedı "il!

Ebu Yasır bunu da hesapladı ve dedi "Bu ev,·elkinden d..ıha ağır ve
uzundur ve 161 bene eder"

Yıne sordular "Dahası da var mı?"

Resul-ı Ekrem AS M "Evet daha da vardır" dedi

Onlar "O nedır?" dediler.

Re:sul-1 Ekrem (AS M ı )1 y1 okudu

Onlar "A!a' Bu daha ağır ve uzundur ve 231 sene eder "

Yine Ebu Yasir veya Huyey sordu "Daha da var mı?"
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Resul-i Ekrem (A.S.M.): "Evet daha da var." dedi ve )1 yı okudu. Yahudiler

afallaclılar, "Bu daha ağır ve uzun!." dediler ve "271 sene eder."

Sonra Ebu Yasir decLi ki: "Ya Muhammed! Senin emrin, işin bızi şaşırttı.
Bilemiyoruz, ümmetinin müddeti az mıdır, çok mudur?" Ve kalktılar gittiler.
Giderken yolda Ebu Yasir, kardeşi Huyey'e ve beraberindeki yahudi alimlerine
dedi: ''Mümkündür ki; bütün bu rakamJarın toplamı IVIuhammed'e verilmiş
olsun. Bunlann yekunü ise, 743 sene eder ... ,,

Şualar'ın 58 adet zaid hadisleri sona erdi.
***

ARABİ İŞARAT-ÜL İ'CAZ VE TERCÜMESİ'NİN ZAİD HADİSLERİ

sas- "JA 3aJ1ta13 tz, (8 U38,, ,

Risa]ede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 18; Tercüme İşarat-ül İ'caz (Abdül
mecid) sh: 17; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 553

Me'hazler: (Not: Arabi lşarat-ül İ'caz'da, Muhyiddin-i Arabi'den nakledilen
bu hadisin manası: "Mahh1katı yarattım, ta ki bir ayine olsun. Onda ben cema
limi müşahede edeyim." şekJinde yazılıdır.)

Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 125; EI-Esrar-ül Mcrfua - Aliyy-ul Kari
sh: 273; Keşf-ül Hafa - Acluni 2/133; El-Fctva El-Halili 1/72; Tefsir-i Ruh-ul
Beyan - Burusevi 4/422

Bazı Evliya divanlarından: Mesnevi-i Mevlana Celaleddin 5/104; Divan-ı
Mevlana Cami sh: 37; Divan-L Niyazi-i Mısri sh: 2; Divan-ı Şcyh Ahmed-i Ce
zcri 1/190

Bu hadis-i kudsiye bazı kimseler 2J Jİ Y yani: "Bir senedi yoktur"

şeklinde ilişmişlerse de, buna karşılık, Molla Aliyy-ül Kari gibi büyük
muhaddisler:

"Senedi olmasa da, manası sahihtir... Ve ,"_ I_,3YI,JI {si U,
# • •

ayetinden müstefaddır. Zira lbn-i Abbas (R.A.) "".) I kelimesini 3,s,x}
le tefsir etmiştir. Yani: "Bana ibadet etsinler" kelimesinin hedef ve manası:
"Beni tanısınlar" şeklindedir." dcmişlcr.

nom, ·13 43,3 U, 7( 3a G .U+ "i J»F>ys, [, 411 34, sahib o-

lan hadis-i şerifini inkar edemiyen, bunu dn ınkfır cdemcz. Çünkı mtlnncn nynı
şeyi ifade ediyorlar Bu ikinci hadisin meali: "Cenab-ı Ilakk'ın mahlükatı
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halketmezden evvel ve hiç bir şey yokken O var idi. Cenab-ı Allah bulut
dwnanı gibi Nurdan bir hicab arkasında, altında hava ve i.ıslı.indc hava ulan
btr durumda idi."

işte bu hadis, Cenab-ı Hakk'ın ilk kenz-i hafi olan vaziyeti; mevzumuz olan
hadis ise, kenz-i hafi durumundan halk ve icad ve sun' yoluyla izhar-L kemal ve
cemal eylemeye doğru gelen tecellisini ifade etmektedir.

Ahirki hadisin me'hazleri şöyledir: Mişkat-ül Masabih hadis no: 5725; Cem'
ul Fevaıd 2/606; Tirmizi Tcfsir-i Sure 11 ve 2/138; lbn-i Mace Mukaddeme 1:3

#

hadis no: 182; Müsned-i Ahmed 4/11, 12, İmam-ı Tirmizi bu hadis içm .:.,->

yanı; "Senedi gtizeldir" demiş.
***

sa6- uL" 'U TI>s>[36 11 üt ay,U-
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 21; Tercumesi :::;h: 21

lBu hadis-i şerifmulevatir hadislcrdendir.)

Me'hazler: Ez-Zuhd - İbn-ül Mübarek 2/63, Mcnhal-ul rvla'bud - Taynlısı
1124, El-Feth-ur Rabbani - Abdullrndir-i Ceylani sh: 89, Cem'-ul Fevaid 1/11
Sabıh-l f\1ushm Ashab-ı Sunen'den nakil; El-Feth-ül Kobır 1/6505 bir çok t,;.ıhıh
kaynaklardan nakıl. Kenz-ul Umınnl 3/21 Müslim, Ebu Dnvud \'L' Tırmızi'<ll'n
nakil. keza aynı h,ıdi!:> başka bır rivuyt-'t kan:.ılıyhı Mw,nL•d-ı Ahnwd. ~l'Yh<.•yn
\'C.' Ibn-ı Mac(•'dL•n nnkıl, Türkçe Tercumc.· Buhari hadis no 47, Mu'n•m ul Tn-
berani EI-Kebır 20/374

zatt şetti: I,, 2U iı {s,U SI;U "JA.13t>yl

Meali: "Ihsan odur ki, sen Allah'a, O'nu gorur gıbı ıhudl'l l'lllll'tHlır (.'unkı
suı O'ııu ı,rorıtıt'l"-l.'n d,Llıı. O ~cnı gurnıc.•ktc•dır"

:f: l :i-

8-:17- /Jakıırcı L'l" Aı L J111rcırı Sıirt•lı·ı ul(' haclı.... 'il' uz( lırcn•ı•y11" dnulclı.-•,•ı

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül l'caz sh 30

MMc'hazler: Mustedrek ul Ilakım 1/553 ve 554 ve 2/287, Şerh-us Sunne
Beµav1 4/453, ('em' ul Fevard 2/1G0 f•;l-l◄\•lh-ul Kt•lıır 1/:.!18 S .. thth-ı !\lu~ILın v,•
Jh,;., H;ıııhd'ch•n ııuJ..,ıl. El Tıık.tr Fı-EfrLtl l Ezkar Kurtul sh 167, Kenz ul
Onım:ıl 1/fl'?ll, Mu l'('n\~ltt 'f,,u(•r;ını 1':1-Kt•lıır 11/1181-1, El 1'.ıımıl Ftd llllltf',,'

G/1874

Zabıt şekli: "s r tJt .s JU4oysuz,o 5

il N 1\ l\tıyntıiı.1.ırı • c,ı
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5C±yY3 58316, 1Ez 36(5. .0,8 1a 3 4t«
36G2 C5 2C~I,, U4>U>Sa Uy66365\U,5G

· •

Meali: Abdullah bin Büreyde demiş: "Ben bir gün Peygamber'in (A.S.M.)
yanında oturmuşken, işittim ki diyordu: "Bakara ve Aı-i İmran Surelerini
öğreniniz. Çünki bu ikisi, Zehraveyn'dirler. Yani çok sevabdar, feyizdar ve par
laktırlar. Hem bu ilcisi onları okuyan sahiblerine kıyamet gününde iki bulut
şeklinde gölge yapacaklardır."

***
sa8- ,Uy İL33 5us1
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 45; Son baskı Arabi İşarat-ül İ'caz

sh: 53; Tercüme İşarat-ül İ'caz sh: 45; Asar-1 Bediiye sh: 92
Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 92 Taberani'den nakil; Ra

muz-ül Ehadis sh: 211 Taberani ve Beyhaki'den nakil; Levakıh-ul Envar -
Şa'rani sh: 127; El-Feth-ül Kebir 2/145; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 1/516;
Şuab-ül İman - Beyhaki 6/484; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1417;
Mecma-uz Zevaid 3/62; El-Makasıd-ül Hasene - Sabavi sh: 233

Zabıt şekli: Et-Tergib Vet-Terhib'deki hadis:
,UY$L33 $1 J4 (·te) J»- o+ (e)) •byalo

Taberani-i Kebir ve Evsat'tan nakil...
Meali: Ebu-d Derda' (R.A.) Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) rivayet etmiş ki,

demiş: "Zekat, İslam'ın köprüsüdür."
***

849- Su!5,3)Is>3+Usa 5
P

Risalede yeri: Son baskı Arabi İşarat-ül l'caz sh: 53
Me'bazler: Mu'cem-ül Kebir -Tabcrani'den nakleden Hafz EI-Münziri, Et

Tcrgib Vcttcrhib 2/51; Kcnz-ül Ummal H.no: 16189; Mişkat-ül Masabih H.no:
1885; Mu'ccm-01 Kebir - Taberani 1/340

zabıt sekti: 531 ASI 5> 3+ UAsS S, {U U [il
*

Meali: Ey Bilal! İnfak eyle! Korkma, Arş Sahibinden, nznltmnz
***

850- «Cünüb iken, tırnak ve saçların osilmesı mekruh olduğu. ve bedenden
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ayrılan her bir şeyin ve cuz'un bır yere gömlilmesı surııwt oldugu ... ,.

Risalede yeri: Türkçe Terciıme lşarat-ul !'caz sh 57

l\-le'hazler: El-Feth-ül Kebır 2/375 iki tane hadis. Kcnz-ul Cmmal hadis no
17245. Cem'-ul Cevami' hadis no: 885; l\1üsned-ül Firdevs 1/102; :\lu'ccm-ut
Taberani El-Kebir 20/762 ve 22/73; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1518

zabıt şoktu: i3'I U (31 Y"3GkL, 's,Us LsUG s»l

Başka bir hadis: sU, ,± su (r-&e) "U 3t,
"r

Meali: "Kanlannızı, saçlarınızı ve tırnaklarınızı yere gömünüz. Ta ki sahir
lerin elleri onunla oynamasın."

İkinci hadisin meali: "Resulullab (A.S.M.) saç ve tırnakların gömülmesini
emredıyordu."

***

Risalede yeri: Tercüme lşarat-ül İ'caz sh: 187

Me'hazler: Anka-u Mağrib - Muhyiddin-i Arabi sh: 40; Tarikat-un Muham
mediye 3/147, 1\1.ektubat-ı İmam-t Rabbani, Osmanlıca Mütercem 1/97; Şerh-ul
Hıkem-tl Ataiyyc sh: 163-164'tc:
..U,sfU1 3UI ,"k 5,,", «O1,, .. ifadesiyle de gelmiştır

e

Zabıt şekli: Bu soz hem çok dillerde dolaşır, hem de Molla Abdi.ılmud<l'ın
İşarat-til l'caz Tercumcsinde ve bir de Fuad iye Risalcsı'nde lmaın-ı Alınin so
zudur diye kaydetmış. Fakat me'haz vermemiş. llazn•t-ı Ustad Bedıuzzaman
dahı. bu soztin hır c;cşit manası olan ınsan içın. "Kflinatın mınal-1 musaggnrı"'
ıfadeJerıyle çok ehemmiyetle ve kesretle kullanmıştır

Verdiğimız mc'hazlcrden Şcrh-ü Hikem-il Ataiyye ve Tarikat-un Muham
medıye eserlerinde, "Imam-ı Alı'nin sozLidi.ır" dl•meden ayıwn nLıklc_•tmİ!;iler

Muhyıddin-i Arabi ise "Mevcud kainat, şahs-ı Adem gibidır" demış Yme
lmam-1 Rabbani de, Mcktubat'mda insan ve kfunnt çın "Alem-ı Asgar ve
Alem-ı Ekber" diye çok yerlerde bazı mcs'cılelcrı ızah etmiştir.

Meali: (Yanı kaydettiğımiz ve İmam-ı Ali'nin sozudur diye olan Arapç
nwtnın nwtılıdır) "'Ey lns::ın' Sen kcrıdıni kuc;ük bır cırım mı h·ınıı·,...ın'> 1Lılhulı..ı
ende en buyuk alem yerleştirilmiştir "

•( si l;
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8sa- {i U [3U gs.513 3
Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İcaz sh: 84

Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/215; Cem'-ül Fevaid 1/364 Buhari ve Ebu Da
vud'dan nakil; Ed-Dürer-ill Müntesire - Suyuti sh: 35; El-Feth-ül Kebir 1/10 ve
421 ve 2/314; Ramuz-ül Ehadis sh: 3 ve 236 Mişkat-ül Masabih 2/72 hadis no:
628; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 6/2103

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: U :J\ l"ey) ka+ p •»*-* alo°

38 UU36g.33 Gr3Is(y (-OuJ G3!--t«> ',SN
Meali: Ebu Mes'ud bin Ukbe (R.A.) demiş: Peygamber (A.S.M.) ferman etti

ki: İnsanların Nübüvvet sözlerinden idrak ettikleri şu: "Eğer haya etmezsen,
istediğini yap!" sözüdür.

***

Risalede yeri: Arabi İşarat-ül İ'caz sh: 168; Asar-ı Bediiye sh: 25 ve 274
Me'hazler: Bu söz, hadis kitaplannda bir hadisin öz metni olarak buluna

madı. Lakin mantıki ve kelamı bir tabir veya kaidedir. Bunun geniş izahları,
Külliyat-ı Ebu-l Beka sh: 296'dadır.

Meali: "Yanyana gelmiş ve birleşmiş bir cemaatın veya cem'iyetin ka
zandığı hüküm ve kuvvet, tek tek o cemaatın ferdlerinin her birisinde bulun
mamaktadır."

* * *

EL-MESNEVİY-ÜL ARABİ VE TERCÜMELERİNİN ZAİD OLAN
HADİSLERİ

s54- (1Su'3&) 54J6"J1('3
.,

Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülmecid) sh: 23
Me'hazler: Müstedrek-ü! Hakim 2/321; Cem'-ül Fevaid 1/46; Müsned-i Ah

med, Bezzar, Taberani-i Kebir ve Evsat'dan nakil; Ed-Dürer-ül Müntesire -
Suyuti sh: 134; Müsned-ül Firdevs 3/399-400; El-Feth-ül Kebir 3/58; Mecma-uz
Zevaid 1/153; Keşf-ül Hafa - Acluni 2/168; Sahih-i İbn-i Hibban 8/32; Mişkat-ül
Masabih hadis no: 5738; El-Feth-ür Rabbani - Abdülkadir-i Geylani sh: 89·
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 12/12151; Feyz-ül Kadir - Menavi 5/357 hadis
no: 7574 ve 7575 iki ayn ayrı hadis tarzı. ..
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Zabıt şekli: Müstedrek'in hadisi: 4U3Jl,' ifadesiyle, Hazret-i
İbn-i Abbas'tan rivayet ...

Meali: "Gözüyle görmek ile, rivayet ve haber yoJlu işitilen şey, bir değil
dirler."

***
855- Kelb, on tane sıfat-ı hasene ile şöhret bulduğu ue hatta onun sadakat ve

vefadarlığı dillerde destan olduğu...
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi sh: 160; Tercüme Mesnevi

(Abdülmecid) sh: 71; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 149
Me'hazler: Hayat-ül Hayavan-ül Kübra - Dümeyri 2/205; Tefsir-i Ruh-ul

Beyan 5/227
Zabıt şekli: Aynen Hazret-i Üstad'ın kaydettiği gibidir. Yalnız verilen

me'hazlerde, onun hikmetleri, Risaledeki gibi yazılmamıştır.
***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi tab'-ı Şam sh: 113
Me'bazler: (Not: Bunda iki mes'ele vardır. Birincisi: Vaktin evvelinde

kılınan namazın efdaliyeti.. İkincisi: Hayalen KA'be'yi göz önüne almanın
mendub olması. .. )

Birinci husus için me'hazler: Sahih-i Buharı 1/140; Sahih-ı l\[üslim 1/90.
Müstedrek-ül Hakim 1/188-189; Feyz-ül Kadir hadis no: 9684; Et-Tergıb Vet
Terhib 1/256; El-Efrad - Darekutni 1/849

zabıt şekli: .. ..DI{[">, i'aJ 3• J,I$,3
«

Meali: "Vaktin evvelinde kılınan namaz, Allah'ın rızalığıdır."
İkinci husus için me'haz: El-Gu.nye -Abdi.ılkadir-i Geylani 1/98
Zabıt şekli: Aynen Hazret-i Üstad'ın dediği gibi; "Namazdan evvel kıbleye

karşı dururken, hayalen Ka'be'yi gözü önüne getirmek mendubdur" diye kay
detmiştir.

***
857- «Haşirde köpru bir değil, belki onda çok azim ve pek buyük inkılablar

mündemiç olduğundan, elbette onun köprüsü dahi en acıb ve çok garib, eğri
büğrü olacaktır.»
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Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi tab-ı Irak sh: 367; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 469

Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/750-751 (Sahih-i Müslim ve Ashab-ı Sü
nen'den nakil); Şuab-ül iman - Beyhaki 2/265

Zabıt şekli: (ibUk .s .JJjs ,Ü sJ"31G,A3 4,3

« *

·e\-36'1 4G Is'> 4,3 4i {s3 4K15,(6s,
" $ e

Meali: Resulullah (A.S.1\1.) kıyamet günündeki köprüden bahsederken, Sa
habeleri tarafından sorulmuş: "Ya Resulallah, cisr nedir (o nasıl bir
köprüdür)?" Ferman buyurmuş: "Ayakların kaydığı tehlikeli bir uçurumdur. O
köprüde halkalar, çengeller ve buıı1arda di.kencikler vardır ki; Necid civarında
o dikenin benzeri bulunur ki, ona "Sa'dan" denilir."

***

(Bu hadis, manası itibariyle ve ona benzer hadislerle mutabakat içinde ol
masıyla; mütevatirdir denilebilir.)

Risalede yeri: El-1\ılesoeviy-ül Arabi tab'-ı Şam sh: 166; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 244

Me'hazler: Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir slı: 111; kitabın mü
ellifi, bu hadisi mütevatir hadisler içine almış ve bu hususta te'kid edici deliller
getirmiştir; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 10/100; Es-Siret-ül Halebiye
1/240; Nefahat-ül Üns - Mevlana Cami sh: 3; El-Yevakıt \'el-Cevahir - Şa'rani
2/18; El-Esrar-ül Merfua - Aliyy-ül Kari sh: 404; Hüccetullah Ale-1 Alemin -
Nebhani sh: 266; El-Hutab-ül Minberiye sh: 113 (sahih eserlerden nakil); Keşf
ül Hafa - Acluni 1/265 hadis no: 827; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/255
ve 370

Zabıt şekli: Keşf-ül Hafa bu hadisi, Abdürrezzak-ı San'ani'nin, Cabir bin
Abdullah'ın senediyle şu lafızla rivayet ettiğini kaydetmiş:

1.Us52il.",> i'eSa\,e3,4 A,, El ,G
j«-e »-y8i3<s 38 JGa3t U 4u-e) 3U. . .

Meali: Cabir bin Abdullah (R.A.) demiş ki: Ben Resulullnh'a dedim ki:
"Anam babam sana feda olsun. Bana Cenab-ı Hakk'ın herşeyden evvel neyi ya
rattığını haber ver!." Ferman etti: "Ey Cabir! Ccnab-ı Allah her şeyden evvel
senin Peygamberinin nurunu kendi nurundan halkctti ."

***
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Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi tab'-ı Şam sh: 196; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 296

Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad bu söz için, hadistir dememiş. Fakat,
"Rivayet ediliyor ki" demiş. İmam-ı Şa'rani Levakıh-ul Envar eseri sh: 297'de,
aynı manaya yakın, fakat değişik lafızlarla kaydetmiş. Lakin o da hadistir de
memiş. Belki Üstad'ı Aliyy-ül Havas'tan duyduğunu kaydetmiş. Bununla bera
ber hadislerde bu manaya yakın ifadeler mevcuttur.)

Mesela: Sahih-i İbn-i Hibban, Müsned-i Bezzar ve Mu'cem-üt Taberani gü
zel bir sened ile rivayet ettikleri şuhars;ItG1(03 us 13KD1U3,434
veya: "{1 (_U1, Ü• [3si ifadesiyle ....

Meali: "Rızık, ahdin eceli gibi onu arar ve bulur." Ve daha bu manada bir
çok hadis ve rivayetler vardır.

86o- • 1,33)40' ĞG .."13,sa pU3I [363 {4
, • « e

yUI0uk s uL)ot9g.'aur,al G6
Risalede yeri: El-Mesneviy-ü] Arabi Şam tab'ı sh: 273; Tercüme 'Mesnevi

(Abdülkadir) sh: 440
Me'hazler: Hazret-i Üstad bu sözün başında ,-l gti>,» .3'us, Yani:

UVahyin kaynaklarından işitiyoruz ki: ... " ifadesiyle, bunun bir tek hadis metni
olmayıp, muhtelif hadislerden alınmış sahih bir hüküm ve netice olduğuna
işaret etmiştir. 1şte bu manayı ifade eden bazı hadis vo me'hnzlerini kaydedi-
yoruz:

Ez-Zuhd - lbn-ül Mübarek 1/328; Müsncd-ül Firdevs 3/408; Fcyz-ül Kadir
5/390) hadis no: 7701 (Tabcrani-i Kebir ve Bcyhakt'nin Şuub-ül lmnn eserinden
naklederek, ona İmam-ı Suyuti'nin "Hasen Hadistir" dediğini, Heysemi'nin ise,
04Onun ricali rnu'tcmcıd kişilerdir" dediğini do kaydetıniş); Et-Tcrgib Vot-Terhib
2/401, 402; Mccmn-uz Zcvaid 10/73; Kcnz-ül Ummnl 1/422 ve 424 (uynı mfi
nada bir kaç hndis); Şuab-ül İman - Beyhaki 2/409

2zabt şet; '3ti JIizÜI[U>I {JIu, '·te) «4J,, J8
t • 61f. 'w. .eu ly U c..)l

***



824 RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

'»3'2 11134 ,4L6
Mealleri: Resulullah ferman buyurmuştur ki: "Bana vahiy olundu: İçinde

Allah'ın ismini zikretmediğin bir saatin, senin lehinde değil, aleyhindedir,
bilesin."

İkinci hadisin meali: "Cennet ehli, dünyada iken, Allah'ın zikri yapılmadan
geçen saatlerine yandıkları kadar, hiç bir şeye yanmıyacaklardır."

* * *
861- «Cesed ihtiyarlanır, fakat, ene gençleşir.» Yahut: «Nefs-i emmarenin

a'saba devredilen vazifesi ahir-i ömre kadar devam eder.» ilh... gibi mes'eleler...

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi tab'-ı Irak sh: 315; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 391 ve Mektubat sh: 329 Yirmialtıncı Mektub'un Dördüncü
Mebhası; Şualar sh: 332; Kastamonu L. sh:233; Emirdağ L.I sh: 199

Me'hazler: Sahih-i Buhari 8/111; Ez-Zühd - lbn-ill Mübarek 1/87; Şerh-üs
Sünne - Begavi 14/283; Cem'-ül Fevaid 2/491; El-Feth-ül Kebir 2/185 ve 302;
Sahih-i Müslim 2/724; Müsned-üI Firdevs 5/519; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir
7/6884

Zabıt şekli: Sahih-i Buhari'nin hadisi: :' «Ul J,-J (e,) sa alo

J5, CuLs > +3ITO "58U1UC S
, , ,

Meali: Ebu Hüreyre'den (RA.) rivayet, dedi ki: Resulullah (A.S.M.) ferman
buyurdu: "Yaşlı insanın kalbi iki şeyde daima gençtir. Bunlardan birisi: Dünya
muhabbeti. İkincisi de: Tül-i emeldir."

***

862- +Hs)! {SI AU ı 5,s , U,a S' in bir kaç vecihle tefsir ve tah
kiki ...

Risalede yeri: EJ-Mesneviy-ül Arabi Şam tab'ı sh: 188; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 281; İmana dair Tefekkürname Osmanlıca Lem'alar sb: 781

Me'hazler. Müsned-ül Firdevs 5/375; Züher-ül Firdevs 4/337; Cem'-ül Ce
vami' - Suyuti 1/978; El-Feth-ill Kebir 1/378 ve 473; Kenz-ül Um.mal 1/453-459
bir çok hadisler; Şuab-ül İman - Beyhaki 2/563-564
Zabıt şekli: :(e,) k o il»! r·fe) ,oy dl (ey) y-• o!o

S42, a3 {2 J,5 s sa0u 51$,s $36 5',, za U ,sJoisU' U
r

. ..d,,S1aU z2U ,U- $"s s, a11s,s
* e
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Meali: Abdullah İbn-i Mes'ud'dan rivayet: Resul-i Ekrem (A S.~1 ) Muaz bin
Cebel'c (R.A.) dedi ki: "Ey l\luaz! La Havle VeJa Kuvvete İlla Billah'ın tefsiri ne
olduğunu biliyor musun?" Sonra kendisi şöyle manalandırdı: "Yani, ma'siyet ve
gunahlardan ancak Allah'ın kuvvetiyle vazgeçilebilir .. ve yine ancak Allah'ın
yardımıyla ona ibadet ve itaat edilebilir. .. "

***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi Şam tab'ı sh: 335; Tercüme Mesnevi
(Abdülmecid) sh: 239; Tercüme Abdülkadir sh: 536 ve aynı manaya yakın ifa
deler l\.1ektubat sh: 314 ve Ayet-ül Kübra Risalesi'nin Mukaddemesi Şualar sh.
102

Me'bazler: Müsned-ül Firdevs 2/365; Cem'-ül Cevami' hadis no: 10948;
Feyz-ül Kadir hadis no: 492; Tarih-i Bağdad 3/64; Tehzib-i Tarih-i İbn-i Asakir
1/312; Hilyet-ül Evliya 7/93; Ed-Dürer-ül l\Iüntesire sh: 101

Zabıt sekli: ("sUJI2 SU2 Gut9i
, ,

Meali: (Risaledeki Arapça metnin mealidir) ''Bir şeyin yanında olan ve ona
yakından bakanın gördüklerini, orııda bulunmayan ve ondan uzak olan
kimseler elbette göremez."

* * *
,., ,.,, , • $ • ,

864- :ı~_., ~ ".::,,.,;,S Hadisten bir parça ...

Risalede yeri: EI-Mesneviy-ül Arabi Şam tab'ı sh: 294; Tercüme l\lesncvi
(Abdülkadfr) sh: 473

Me'hazler: Fcth-ül Bari Şerh-i Buharı 11/286, 291 ve 12/340 Kitab-ür Ra
kaik; Cem'-ül Fevaid 1/319; ve hakeza bu hadis bir çok sahih hadislerde ma
naca bir, lafızca az değişik kelimelerle rivayet edilmektedir.

Zabıt şekli: Hadisin tamamı söyledir: .J,JU Z33T les U, ste 3»
VE si>J66, .U Is,Ü> ie [Uz U,
, ,, ,, ,,,,,

«'s4a33&g.ar.a.tus VEN 314
r•

5Uu.AL36 Gu uyu, QAkAU,
ek" ,,,,

e3+ 5 12u 61,,{5 Us5 U,41esu1
, $ *

'.a .C1331 0I 0,J335, yS
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Kısaca meali: Kim ki benim bir veli kuluma düşmanlık ederse, ben ona
harb ilan ederim. Benim bir kulum, benim ona farz kıldığım şeyler kadar hiç
bir şeyle bana yakınlık kesbetmez. Bunun1a beraber, kulum farzlarını
yaptıktan sonra, nafilelerle de bana yakınlığı devam eder. Ta ki, ben onu
sevdiğim bir makama gelinceye kadar... O makama geldikten sonra da, artık
ben onun işiten kulağı, gören gözü, hareket eden ve işleyen eli (ve hakeza ... )
olmuş olurum. Öylesi bir kulum benden bir şey istediği zaman, behemehal ona
veririm. Şayet benden istiaze ederse onu kurtarırım... ilh.

***

(Hadis-i Şeriften alınmış iktibas ifadesiyledir.)
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi Irak tab'ı sh: 353; Tercüme Mesnevi

(Abdülkadir) sh: 447

Mehazlar: Sahih-i Buhar 2fi> s"s, .Si["as 'st3JI,["SUSE,
"« e

9 o J 0 3,

U33 «y (Meryem Süresi, ayet:39) tefsirinde; Sahih-i Müslim hadis no:
2849

Zabıt şekli: Buharı ve Müslim'in müşterek hadisi:

.-TL..2SJ11 U st ,st3 .{51 45 37.25<,2145%C,,,-..

Hülasalı meali: Kıyamet günü ölüm denilen şey, bir koç şeklinde ortaya
getirilir. Cennet ile cehennem arasında bir yerde herkese gösterilir ve orada
boğazlanır. Sonra cennet ve cehennem ehillerine nida edilir ki: "Artık ölüm
yok. Sizler ey cennet ehli cennette, cehennem ehli cehennemde ebedi olarak
kalacaksınız.

***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi Irak tab'ı sh: 340; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 545

Me'hazler: Sahih-i Müslim 1/350; Sahih-i İbn-i Hibban 3/195; Ez-Zühd -
İbn-ül Mübarek 1/456; Şerh-üs Sünne - Begavi 3/151; Cem'-ül Fevaid 2/617;
El-Feth-ül Kebir 1/219; Mişkat-ul Masabih hadis no: 884; Kenz-ül Umma!
1/100; Garib-ül Hadis, Birgevi sh: 13; El-Feth-ür Rabbani - Abdülkadir-i Gey
lani sh: 12; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 10/10014; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn
i Ady 2/690 ve 4/2381
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Zabıt şekli: Sahih-i Muslim'ın hadisı l)y- ! t3' 2 s!

.US8u ..».U "»,4,3+ '41,s u 45 u oy'
Meali: Ebu Hüreyre'den (R A.1 rivayet, Resul-i Ekrem A.S M ferman

etmiş ki: "Kul'un Rabbisıne en yakın olduğu vakti, onun secdedekı anıdır. Öyle
ise secdede çok dua ediniz."

***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ul Arabi Irak tab'ı sh: 68; Tercüme Mesnevi
(Abdulkadir) sh: 35

Me'hazler: El-Ezkar - İmam-ı Nevevı sh: 37; Şafii İlmihali - HaLl Gönenç
sh: 74

O .,, ,- .ıl t 1 "'

Zabıt şekli: Bu söz daha çok sabah ezanı ._,;.il :.,..o .r.> -:;')l.dt kelimeleri

okunduğu zaman dinleyici müslümanlarca söylenmesi müstehab olan bır hadi
sin emridir. İmam-ı Nevevt'nin zabtında: ~ j;J~ J cu mlesı bul un-

., g e •

mamakla, yalnız ..:::.ıJ.r. _., ~~ kelimclerı vardır Lakın Halıl Gönenç

Hoca'nın kitabında il; 3JU , .iy, y c3» lafzıyla da geçmektedır.

Hazret-ı Üstad Bcdıi.ızzaman ıse, Tcvhıd-ı İlahi'nin hakıkatmt kaın::ıta en
gur, en haşmetlı ve en guzcl sada ile ılan eden Muezzın-i A'zam olan l\Iuhrun-
ıned-ı Arabı'yi (AS M ı tasdik ve tcbrık makamında ik 3>dl , ti»
sozunu soylemış, soyler ve soylemesı de onun hakkıdır Çunkı Sahabe asnndan
gunumi.ıze kadar, Bcdiuzzaman gıbı tevhid ve ıman ve akıde uzerınde h::ısr-ı
vakt eden ve cınu dckuıkıyla •~pat ve ılan eden ve bihakkın bu ıı.,tc mu\·affak
olmus ulan ikincı bır muhc.tkkık nllaıne göstcrılcmez

' * * :f:

Risalede yeri: Turcumc Mesnevi (Abdulkadir) sh: 71

Me'hnzJer: Eıı-Na,ühal-ü Fıl-Ed'ıyyc•t-ıs Sahıhatı - Hl'ifız tıılakdisi sh: 86-87
lmarn-ı Ahmed vt· Tırmızı'dt►n nakıl, Muhtnsnr Şuab-ül lman - Beyhaki sh: 46

Zabıt şekli: .s> , US±Is5 ,i "3 el s,21 lafzıyla olduğu

gl», JaY 3 "e,s, 3is3 <p>, De 3, ifadeleriyle de vardır.
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Meali: "Ya Rab! Ben kendi nefsimin şerrinden ve şeytanın şerrinden ve
şirkinden sana sığınıyorum."

İkinci hadisin meali: "Onun sıfat-ı celalinin hürmetine, hızlan ve hırs ve
emelden ona sığınıyoruz."

Not: Hazret-i Üstad'ın bu dua ve istiazesi, mevzuun makamıyla mütenasib
olarak söylenıniş ve bu söz ve dua bir çok sahih hadislerden iktibasen alınmış
olduğu anlaşılmaktadır.

***
soo- "u€\3 5s4'±IgS1C5I 633 5 "1
Risalede yeri: Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 267; Barla Lahikası sh:

39

Me'hazler: (Not: Bu dua, aynı metniyle hadislerde bulunamadı. Hazret-i
Üstad da ona hadisdir dememiş. Amma şark ülemasından bazı zatlar, na
mazda selamdan önce bu duayı okuduklarını hem duymuş, hem de görmüşüz.
Hazret-i Üstad'ın da aynen namazın selamından ewel bunu okuduğuna sahih
rivayetler vardır. Bu duaya benzer bir başka dua, secdede bilhassa sehiv sec
desinde okunabildiğini, Nesai Sehv/bab:63 ve Müsned-i Ahmed 4/264'de

• -*•.3 ••• • • t2 *1f'91şöyledir: s»l4all y cvll > el *o gut»!ye re, ~ , ,,

Mealleri:

1- "Ey Allah'ım! Bizi dünyadan çıkarma, ta ki iman ve şehadeti refik ettik
ten sonra."

2- "Ey Allah'ım! Ben senden, sana karşı haşyette bulunma halini hem
gaybda hem şehadette istiyorum ... "

***
870- «Bazan bir şeye fazla muhabbet, o şeyin inkarına sebeb olur.»
Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi tab'-1 Şam sh: 209
Me'bazler: Şuab-ül İman - Beyhaki 2/352; El-Müntehab - Abd bin

Humeyd sh: 214; Müsned-i Ahmed 5/194 ve 6/450; Ebu Davud 5/346; El-Feth
ür Rabbani - Abdülkadir-i Geylani sh: 154; Ed-Dürer-ill Müntesire - Suyuti
sh: 17; Tarih-ti] Kebir - Bubari 1/207

$ p • e » • & Ap

Zabıt şekli: Ebu Davud'dan nakledilen bir hadis:« » un -il la
e

8 », • • • •o 6 ,** «Yahut da: «< » V •_,il, 3ifadeleriyle ..., , ,
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Meili: "Sen bir şeyi sevdiğinde, bazan seni kör ve sağır eder."

İkinci hadisin meali: "Senin bazan bir şeyi sevmende, öyle hal olur ki, seni
görmez ve işitmez hale getirir."

871- 'SA, 35AS Ss,58 *ys don-t Sem'unJ

Risalede yeri: El-.Mesneviy-ül Arabi tab'-ı Irak sh: 309: Tercüme :\lesnevi
{Abdülkaclir) sh: 382

Me'bazler: Nefahat-ül Üns - Mevlana Cami sh: 277; Kamus-ul A"lam - Ş.
Sami 1/635

Zabıt şekli: Yani, İbn-i Sem'un lakabıyla meşhur Ebu-1 Hasen 1Iuhammed
bin Ahmed-i Bağdadi'nin Hicri 300'de Bağdad'da doğduğu ve 387 tarihinde de
vefat ettiğini yazarlar. İbn-i Sem'un'un meşhur sözünün tamamı şöyledir:

+"8 3352 36 8sU($3
,.,. ., ., ,,ə33))1- 56AI$ ,

, *

Meali: "Her söz ki, Allah'ın zikrinden hill ola, o söz boş sözdür. Her süküt
ki, tefekkürden balı ola, o bir sehvdir. Ve her nazar ki ibretten hfil.i ola. o nazar
boşunadır."

Bu söz, her ne kadar İbn-i Sem'un'dan sudur etmiş ise de, onun aslı ve ma
nası hadts-i şcriftcndir. Mesela: Mu'cem-üt Taberani El-Kcbir 2/1785'de:
G4.Ja,3aU1 A 5s3U-U> (s hatrvaram.

*

Meali: Hcrşcy ki, zikrullahtan olmazsa. boş şeydir. Yahut da yanlış şcydtr.
* * *

872- "Nasıl hi !ıalzikal-l hcile arif bir zat demiş:
8±4I{ UV 3yudeeY ,u.tas3k, o<tapk vuw»

, , ,

Risalede yeri: Mcsnevi Tercümesi Abdülkaclir sh: 417

Me'hazler: Mccmuat-ül Ahzab - Gümüşhanevi 2/13-14 ve 3/443, Şazeli'nın
Hizb-ül Tcvcssül ve Gcy1anı'nin "llizb-ül lı;tiğfar" m:.inalannduki dunlardu
cçmektcdir.

Zabit şelti: Ji'ü {{U1 .S .tas 3»V,,o.the=kV> 3\,
t• +_'1 , ı l - • • l • '.1 ı . , •yydvl g >» oJ3us y ev>l .u U> yrvi gs> •• 'as U m

, ,
.% '_21 •3\lp cu o3\asyy

* * *
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Meali: "Allah'ım! Benim hasenatım senin atandandır. Seyyiatım ise kazan
dandır. Ya Rab! Bana Yermiş olduğun şeylerde, kaza ettiğin şeyleri ataya çevır.
Ta ki, onunla öbürünü benden gideresin. Allah'ım! Eğer atan olmasaydı, mu
hakkak ki ben helak olanlardan olurdum.. ve eğer yine kazan olmasaydı, ben
helakete gitmiş olanlardan olurdum."

***

Risalede yeri: El-Mesneviy-ül Arabi tab'-ı Irak sh: 363; Tercüme l\1esnevi
(Abdülkadir) sh: 464

Me'hazler: Mütemmimat Cami-ül Usül - Gümüşhanevi sh: 147
Zabıt şekli: Bu duanın aslı verdiğim me'bazde yazılı olmakla beraber, ha

dislerde de bulunup bulunmadığı hususunda bir araştırma yapmadım. Lakin
Nakş-i Bendi Tarikatında hasseten Tarikat-ı Halidiyye kolunda; yüzer yüzer
Lafza-i Celal kalben çekilirken, her yüz Lafza-i Celal hitamında bu dua
okunur. Fakat Hazret-i Üstad Bediüzzaman ise, Sekizinci Söz'ün temsili
hikayesi içindeki: "Ey bu yerlerin Hakimi! Senin bahtına düştüm, sana dehalet
ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin nzanı istiyorum ve seni arıyorum... "
olan derin, geniş, engin ve maksud hakikatın Hazret-i İbrahim Aleyhisselam'ın
suhufundan olduğunu kaydetmek suretiyle; bu duanın aslı ve hakikatı o
yüksek hakikata baktığına işaret etmiştir. Hatta Tercüme Mesnevi (Abdül
kadir) sh: 464'de, bu duanın mezkur hakikat ile doğrudan doğruya alakası
olduğuna işaret edilmiştir.

***

Risalede yeri: EJ-Mesncviy-ül Arabi tab'-ı Irak sh: 415; Tercüme Mesnevi
(Abdülkadir) sh: 542

Me'hazler: Sahih-i Buharı, Türkçe Tercümesi hadis no: 1752; Sahih-i Müs
lim 3/1302; 4/2024 ve 2191 Asıl Sahih-i Buhari 3/243; Şerh-üs Sünne - Begavi
10/166; Cem'-ül Fevaid 1/730 Şeyheyn, Ebu Davud ve Nesai'den nakil; keza
Cem'-til Fevaid 2/683; El-Feth-ül Kebir 1/421; 2/130 beş ayrı ayrı sahih
kaynaklardan nakil; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5231; Kenz-ül Ummal 3/153
ve 158; Sahih-i İbn-i Hibban 8/143; Şerh-üs Siyer-il Kebir - İmam-ı
Muhammed 1/100; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 1/768 ve El-Evsat 1/865

Zabıt şekli: Sahih-i Müslim'in hadisi: { «I Ie"sl5., «U1 sUe 3» 3b
, ,

ve""yA Ve [si',J "U c,56 5z1e3s13) idoteriyto "etmiştir.
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l\leilleri:

Birinci hadisın meali: "Allah'm kullarından öyleleri var ki, eğer Allah'tan
dileseler filan işi yap! Allah onu yapıverir."

İkinci hadisin meali: "Saçı başı karışmış, yalın ayak, kapılardan kovulmuş
nice insanlar vardır ki, Allah'tan neyi dileseler, Allah behemehal verir''

***

ASAR-I BEDİİYE'NİN ZAİD HADİSLERİ

sz5- 4,c '3,$36 .6 ,> 131 S,41.8I Us3
« e

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 19; El-Mesneviy-ül Arabi Şam baskısı
(Nokta Risalesi) sh: 362; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 630

Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 64; Müsned-ül Firdevs 2/56; İthaf-üs
Sadet-il Müttakin 6/576 ve 10/161-162; Kenz-ü1 Ummal 3/106 hadis no: 5705-
5708, El-Feth-ül Kebir 2/35 ve 246; Cevahir-il Kur'an - 1mam-ı Gazali sh: 24;
Mecma-uz Zevaid 1/81; Garib-ili Hadis - Birgevi sh: 26; Beşyüz Hadis - Ömer
Nasuhi Bilmen sh: 100; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/358; El-Kamil Fid-Duafa' -
İbn-i Ady 7/2556

Zabıt şekli: Bu hadis bir kaç çeşit lafızlarla gelmiş. Mesela:

•,3 1$1 9, <U85 U8 Us3 ve
" «

el.$6 1si,53643 1sb 9,43 U,Sa
veyahut I"> LS35 5, «UI.SI "> IS35 gibi lafızlarla ...

,r ,, , , ,,.

Zabıt şekli: "Allah'ın masnuatında ve ni'metlerinde tefekkür ediniz! Fakat
O'nun zatında tefekkür etmeyiniz. Çünki sizler O'nu takdir edemezsiniz."

***

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh. 18, 22 ve 605; ve kezo, El-~lesneviy-ül
Arabi'deki "Nokta Risalesi'' ...

Me'hazler: Bu hüküm, bir hadis-i şerifin aynı metni olnrnk bulunamadı.
Lakin, "Eser müessiri gösterir" ve "şeyi gosteren ve bildiren ve ta'rif eden onun
eseridir." llm-i Kelam'ın veya tasavvufun kaideleri gibi sözlere de benzemekte-
dir.

İmam-ı Şa'rani Levakıh-ul Envar eseri sh: 352'de
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, - ,, ,s g'«Va(G43326 .5,pI1alIJ> 61613133S

tarzında bir ifadesi olduğu gibi, Mevlana Cami'nin Nefahat-ül Üns eseri sh:
538'de, yine buna yakın ifadeleri vardır.

Meali: "Kainatta te'sir ve icraat sahibi yalnız Allah vardır. Başka hiç bir
şeyin hakiki te'siri yoktur."

***

s7 ,ga-jsFi01,
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 69, 287

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/48; Cem'-ül Fevaid 1/43, 44; İhya-u Ulum-id
Din 1/36 ve 99; Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 12; Müsned-ül Firdevs
1/398 ve 5/16 ve 359; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/177 ve 333

Zabıt şekli: Sahih-i Buhari'nin hadisi:

1,U, 111U38U3161-51 3,83 6,[AY
, ,, i ,

Diger me'hazlerde:us- Jss "Je [6LI31 U,,I

Meali: "İnsanların anlayacağı ve tamşı olduğu şeylerle onlarla konuşun.
Yoksa ister misiniz ki, Allah ve Resulünün sözlerini tekzib etsinler.''

İkinci hadisin meali: Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman etmiş ki: "Biz insan
ların akıllarının alacağı . şekilde konuşmakla emir olunduk."

***
878- «Şakk-ı Kamer hadisesinde i'timada şayan olmayan bir te'vil-i zaiften

başka, zahirden tahvil edilmediği ... >,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 72

Me'haz ve izah: Şakk-ı Kamer hadisesini ilan eden Kur'an-ı Kerim'in
:,,.iJI ~I~ ayetini tefsir eden bazı müfessirlerin; Kur'an onu

"i .f T2ÜI {Ssl beraber zikretmekle, yani: "Kıyamet yaklaştı"
, #

cümlesiyle beraber olduğu için, Şakk-ı Kamer hadisesi de sonra vuku' bulacak"
demelerine karşılık; Fahreddin-i Razi gibi büyük İslam muhakkikleri demişler
ki: "Şakk-ı Kamer'le kıyamet hadisesinin beraber zikredilmelerinin mana ve
hikmeti şudur ki: Haşir, ahiret ve azab-ı İlahi hakkında gelen tehdid-i İlahi'yi
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uzak gorenlcrE:!. Kur'an-ı Hakim der ki "Kıyamet yakındır Aklı imkanı da
mevcuttur İşte gordunuz, Kamer nasıl ıkiye bolundu Öyle ise, bunu yapan
onu da yapar"

Işte zaıf olan te'vil budur. Bazı zahirperest kimselerin, bunca ehadis-1 sa
hıha ı1e Şakk-ı Kamer hadisesi sabit iken, "Belki sonra vuku' bulacak" deme
len gayet garib ve mantıksızlık addedilmiştir. Sadece bir-iki me'haz verıp geçi
yorum Tefsir-ül Kebir - Fahreddin-i Razi 29/29-30; Tefsir-i Ruh-ul Beyan -
Burusevi 9/263

***
1•879- u*

•

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 81 ve daha Nur'un bir kaç yerinde bu
cümle lrullanıJmıştır.

Me'hazler: Bu ibare, hem Kur'anda hem hadiste geçmektedir Kur'andn
Nur Suresinin 35. ayetindedir. Ayetler bölümü 107. sıraya bakılabilir. Hadiste
geçen şekliyle me'hazi: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 1/163

Hadiste zabıt selli: y,, l. ,"3 •,>,J)I ,I. ->,]N
$

Hafız Menzeri eliyor "Ben bu hadisin bir aslını, yani senedini bulmaya mu
vaffak olamadım. Olabilir ki, Sclef-i Salihin'den bazılarının kelamı da olnbılır.''

Had.is olmasa da, telakkı-i ummcte girmiş gayet hakikatli, unutulmnyan bir
sôzdt.ır İyi ve guzel bir şey tekrarlandığında, 1Hı~lümnnlnr ona- ··Nur'un nl:t
Nur!" derler. Yanı· ..Nur ustune Nur'dur."

***

88o- ti, LU's Y[g1
Risalede yeri: Asar-ı Bedıiye sh: 97

Me'hazler: Sahih-ı Müslim Fitcn/20; lbn-i Macc Fiten ve 9/22; Muvatta'
Kur'an/35; Müsned-i Ahmed 5/240, 243, 247 ve 248

Zabıt şekli: .5..ly ,+»y 5J-3tslheU Ües j5dl.. .
Ge ,av3U, utku t',e,log vyI"L

- -{F34°:]{8Ue v3L4E, U,tdu
Meali: "Allah'tan üç şey istedim. İkiRıni vcrclı, bırın ı vt.•rınl'dı ( r mnwtı ın i

tufan gibi afetlerle gark etmemesini dıledim, bunu verdi. V<• nnlard.ın olınavun
bir düşmana daimi şekilde mağlüb ve ezdirmemesıı diledımı, onu da kabul

n NKKayiaMan 1 53
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etti. Fakat aralanndakı fitne ve fesaddan muhafazalarını diledim, kabul
etmeyip reddetti."

***

(Bu hadis mütevatirdir. Bak: Nazın-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sh:
139)

Risalede yeri: Asar- Bediiye sh: 111

Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/38 ve 9/49; Sahih-i İbn-i Hibban 5/212 ve
7/618; Müstedrek-ül Hakim 4/393; Şerh-üs Sünne - Begavi 12/225, 226 ve 227:
Cem'-ül Fevaid 2/301; Müsned-ül Firdevs 3/365 ve 366; El-Feth-ül Kebir 3/192;
Tirmizi kitab:21, bab:l, 7 ve 8; Müsned-i Ahmed 2/269; İbn-i 1\1ace kitab:35,
bab:3; Daremi kitab:10, bab:6; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 22/279, 280 ve 301

Zabıt şekli: Buhari'nin hadisi: * ,il,ses ,UJlub, ve

3)1L66 u
Meali: "Beni rü'yada gören, aynen görmüş gibidir." Ve "Beni ruyada gören,

hak olarak beni görmüştür veya görecektir."
***

882- «imanın tereşşuhatına da /ı{ıize olan başka eı•safa malik oldugundaıı.
"O zat kafirdir" denı.lmez. lllô. ki; o sıfat, küfürden neş'et ettığıni yahineıı
bılıne . ·" Ve Munazarat'ta ...U y U, [ss "3os ayeti bahsindeki küfur
nıes'elesının izahı.

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh. 128; Miınazarat sh. 75
Me'bazler: Sahih-i Muslim 3/1470; l\lustcdrek-ul Ha.kun 2/313, İm3m-ı Zc

hebi sahihliğinı ikrar etmiş

zabıt şetti: U, ( L,351 Sut 'g3ti YUI4 uu
Meali ve İzahı: Sahih-i Müslinı'in hadisi: Meşhur sahabi Ubbade bin

Samit demış. "Biz Resulullab'a yaptığımız biatta hiçbır şeyde munaza
etmemeye soz verdik Ancak, eğer apaçık bir küfür gorunurse o başk:.ı
rues'C'lcdır"

Mustedrek-ul Hakim'ın hadisı Tavus-u Yemeni Hazret-ı Ibu-ı Abbas'd.mn
'11 • .,. o •

naklen demiş kı ...al 3,l U «S» « 33 ayetının manası 1çın "Bu küfur
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883- •Hcı·esat-1 ncfsanı_re ile erkeklrruı karılaşması, karılarrn r..c_,..ı-::~:st!a
erkek'esmesıne sebebdır ,

Risalede yeri: Asa:r-ı Bediiye sh. 149; keza aynı mevzu Lemaat eserınde de
mevcuttur

l\le'hazler: Ez-Zevacir - iman1-ı Sübki 2/229; Kitab-ul Kebir - Imam-ı Ze -
hebi sh 134; Feth-ul Bari Şerh-i Buharı 10/332: Ebu DaYud 4/61, T1rmizi
5.'105, Ibn-1 r-.ıace 1/614; Ed-Duafa'-ul Kebir - Akili 2/232; Mu'cem-ut Tabern.ni
El-Evsat 2/1458

Zabıt şekli: (-JS .UI l>u,.,,dt.arvsa1.yN

JbU.t3I

l\1eali: Sahabi-i celil Hazret-i İbn-i Abbas rivayet ediyor: Resulullah forman
etmiş kı ..Dort sınıf veya dört çeşit ahlak sahibleri, Allah'ın gazabı içinde sa
bahlar ve onun kalın içinde akşamlarlar." Ben sordum: "Onlar kımlerdır ya
Rcsulallah?'" Ferman etti ki: "Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkek
lere kendıni benzeten kadınlar ." (Ve hadisteki diğer tiç maddell"r

***

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 150

Mebazler: Sahih i Mw,lım 4/22:n; Snhih-ı Ibn-ı Hıbb.ın 8/506, Şerh-us
Sünn<• - Begavı 13/144, Cem'-ul Fevaid 2/700, El-Feth-ul Kcbır 1121 \ t• 137
İbn 1 Hanbd ve Darcmi'den nakil, Kenz-ul Ummal 3/füi9; l\[us.ned Ebu Davud
u Tayalu;ı 1/:36

Zabıt şekli: Suhih-i Muslim'ın hadis. "{s1ı; ,Un et»uJJu ili

Meali: Btr adam dese ki. "[nsanlar hl'ink oldu, insanlar battı " İşte asıl ın-
1-:1ınl:1rı hc•lük t>d<.•n onlnrdır Y..ı dn, insanları en çok helak eden odur

4$ k M

885- ,Talwr, ur r'imı~ li'>llldt•ııdır, ahı! ve nakd taaruz t'llıldc.rı ı akıttf•, ahı/
0 ıl, ·ııbrır te nakıl te'ul uluııur FuJwt ,, ahıl, ahı/ ulscı ıwrrl:tır "

Risalede yeri: Asar.ı Bede sh 163; Muhak mat sh 12
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Me'bazler: Bu bir hadis değil, usül kaidesidir. Amma kaide ise, malum
olduğu üzere ayet ve hadislerin manalarından alınır.

Edeb-üd Dünya Ve-d Din sh: 35, Bab-ı Edeb-üd Din bölümünde bu kaide çok
güzel izah edilmiştir. Oraya müracaat edilebilir.

***
886- Sadik-ı ahmak, adüvv-ü dinden daha muzırdır. Ve «Ey sadık ahmak

ıtlakına rn<isadak ülema-is su'!•. »

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 180; Muhakemat sh: 34; Mektubat sh:
439

Me'bazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 117 lmam-ı Veki'in "El-Gu
rer" kitabında, Süfyan-ı Sevri Ebu Hazim'den nakletmiş ...

zabt şells: 513S1(3..411S, [J1GJI '3GJI
~

Meali: "Sıddık ve doğru, fakat ahmak olanlar, akıllı düşmanlardan daha
zararlıdır."

***

(Yani, küre-i arzın yuvarlak olduğuna, cumhur-u ülemanın ittifakı vardır.)
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 198; Muhakemat sh: 56; Arabi Saykal-ül

İslam sh: 33 ve Risale-i Nur'un Afyon Hapsi mektublan, sair yerlerinde de
aynı manalar vardır.

Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad'ın ifadesinden de anlaşıldığı üzere bu hu
küm, bir hadisin öz metni olarak değil, İslam alimleri ve muhakkikleri ta
rafından kat'i hükme varılmış bir sözleridiı·. Biz de bu noktadan bazı me'hazler
vermeye çalışacağız.)

Filhakika, İslam muhakkikleri tarafından 1200 sene evvelinden beri bu
mes'ele tahkik edilmiş ve ayet ve hadislerin manalarından istifaza ile, dun
yanın yuvarlaklığına deliller getirilerek ispat edilmiştir. Mosolfı· 1s11\m mu
hakkiklerinden, Hicri 456 yılında vefat eden Endülüslü meşhur lbn-i Hnzt)Jll,
El-Fas) Ve-1 Milel Kitubt 2/92'de aynen şöylo domış: "İmam ismine layık olmuş
hiç bir İslam alimi, küreviyet-i arzı inkar otmemiş.. veyahut bunu reddedicı
tek kelime söyledikleri kaydodılmemiştir."

Daha sonraları İmam-ı Fahreddin-i Razi ve İmnm-ı Gazali gibi pek çok mu
hakkık zatlar, aynı yoldu kanaat izhar etmişlerdir.

* * :f:
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888- «Seyyıd olan değılim, olmayan seyyıdım, dese, haram ve günah
olduğu ... »

Risalede yeri: Asar-1 Bediıye sh: 195; Muhakemat sh: 52
Me'bazler: Bu hususta varid olmuş topluca hadisleri bir arada görmek is

teyenler, İbn-i Hacer-il Heysemi El-Mekki'nin Es-Savaik-ul Muhrika eseri sh
240; ve Şa'rani'nin Levahik-ul Envar eseri sh: 756-757 aralarına bakabilirler.
Bu iki eser gibi, Nur-ul Ebsar ve Zchair-ül Ukba misillü eserlerde de aynı
şeyler yazılıdır. Seyyid olduğu halde ecdadını inkar ederek: "Ben seyyid
değilim!" demekten başka da, herhangi birisi, nereden olursa olsun ecdadını
inkar etmesi kebair günahlardandır. Bu husus ayrıca Kitab-ül Kebair - Zehebi
ve Ez-Zevacir - İmam-ı Sübki gibi eserlerde mevcüd olup büyuk kebaırler
içinde kayıtlıdır.

***
889- «Kıble ve Ka'be öyle bir amüd-u nuranidir ki; semavatı arşa kadar, ze

mini ferşe kadar takmış.»
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 199; Muhakemat sh: 57 (ve ayrıca "Küre

viyet-i Arz" mes'elesinin izahında, aynı mevzu izah edilmiş.) Şualar sh: 507
Me1ıazler: Ka'be-i Mükerreme ve Kıble hakkında bir çok sahih hadisler

varid olmuştur ki; göklerde Beyt-ül Ma'mur isminde ve Arş-ı A'zam'ın alt hi
zasında yapılmış bir mescid vardır. Her gün yetmiş bin melaike onu tavaf eder
Yerdeki Ka'be ve Mescid-ül Haram dahı, gökteki o beytin tam hizasında olarak
yerdedir.

Bu mevzudaki hadisler, Tür Suresi ayet 4 ,kJI ')l, ,,t 3-tefsirinde bir çok hadisler getirilmiştir. Mesela: Tefsır-i İbn-i Kesir 1/210-211.
Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 6/117-118 sayfalanna bakılabilır

***
890- «Her akşam güneş Arş'a gıder, secde eder, izın alıyor, sonra gelıyor »

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 201; Muhakemat sh 60
Me'hazler: Sah:ih-i Buhari 3/131 ve 9/153, 155, Turkçe Tercüme Buhari ha

dis no: 1321; Sahih-ı Müslim 1/137-139, Sahih-ı İbn-i Hibban 8/9, Şerh-us
Sünne - Begavi 15/94, El-Feth-iıl Kebir 1/30 ve 3/375 İbn-i Hanbel ve Kutub-u
Sitte'den nakil; Müşkil-ül Asar - T:ıhavi 1/109; Cem'-ul Fevaıd 2/256

Zabıt şekli: Ebu Zerr ve Ebu Hureyre'den rivayet· Resul-i Ekrem tA.S.M
sormuş: "Güneşin her akşam boyle batıp nereye gıttığinı bıliyor musun'>""

Ebu Zerr (R.A.) "Allah ve Resulullal daha iyi bilir " diye sövlevince Resul-ı« « *%

Ekrem (A.S.M.): "Güneşin her akşam Arş'ın altına gıdip Allah'a secde ettığını
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ve vazife için izin istediğini ..." diye izah etmiş.
***

891- .fi1., ,'ne
, ,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 202; Mubakemat sh: 61; Arabi Saykal-ili
İslam sh: 37

Me'hazler: Bu söz Araplann Peygamber'den (A.S.M.) önceki eski darb-ı
mesellerinden olup, daha bunun gibi eskiden beri dillerde dolaşan bazı hikaye
ler, kinailer ve darb-ı meselleri Resul-i Ekrem (A.S.M.) bazı münasebetlerle ve
bazı hususların anlaşılması için kullandığını hadis kitaplarında yazılıdır. Bu
radaki darb-ı meselli hadisin hikayesi de şöyledir: Bir grup insan ava
çıkmışlar. Birisi bir tavşan, diğeri bir ceylan, başkası da bir tilki avlamış. Bun
lardan bir adam da bir yabani eşek avlamış. Herkes avını getirmiş bir yere
bırakmışlar. Yabani eşeği avhyan adam demiş ki: "Hepinizin an. benimkinin
içine sığar." manasında .[gJI i, J [Js demiş. İşte bu söz, böylece

«
darb-ı mesel olup kalmıştır. Resulullah da onu bir defa kullanmış.

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 5/367; Züher-ü] Firdevs 4/327; Cem'-ül Ce
vami' 1/944; Hayat-fil Hayavan-ül Kübra - Düıneyri 2/148

zabıt şclti: .(SI.3, ">U'J[s ((yGIUG U9) G31 4Cz., UT U
, , .,,,. ., ,

Meali: "Ey Ebu Süfyan! Sen bütün avlar yabani eşeğin karnındadır denilen
darb-ı meseli gibi oldun."

***

892- «Bu latif bir cevabdır. Yani <i)1 i, > iaJ1mizah da olsa,
,

haktır. Zira mizah etse de, yalnız hak söyler.»
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 202; Muhakemat sh: 61
Me'hazler (Sadece Resul-i Ekrem'in mizahlarının hak olduğuna dair hadis

me'hazleri):

Müsned-ül Firdevs 1/56; Feyz-ül Kadir 3/13; El-Feth-ul Kebir 1/458 Tabe
rani'den nakil; Kenz-ül Ummal 3/648 ve 650; Mu'cem-üt Tnbcrnnı El-Kebir
12/13443 ve El-Evsat 1/999

Zabıt şelıt: . . .U SI),s1 ~,c3S s
Meali: "Ben de mutlaka miznh yaparım. Yani şaka ederim. Fakat yalnı

hak olan şeyi söylerim."
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893- Kaf Dağı ve nıes elesı «Ben Kafın ı·uc..ucl.una c:ezmcderım Ke:ı,{ıyt!full
se havale ederım.»

Risalede yeri: Asar- Bediiye sh: 203; Muhakemat sh. 63; S.:ıykı:ıl-ul h,IJ.m
sh 39

Me'hazler: (Not. Kaf Dağı hakkındakı rivayetlerın bazıları içınde
lsrailıyata benziyen ifadelerin varlığı malumdur.)

Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 5/101, 102
Zabıt şekli: 1mam-ı Suyu ti Hazretleri. KafDağı hakkında vürud etıni~ baz1

rıvayetleri tefsirinde cem' etmiştir. İçlerinde akla en uygunu, Abdürrezzak-ı
San'ani'nin İmam-ı Mücahid'den naklettiği şu rivayettir: "Kaf, dünyayı ihata
etmiş bir dağdır."

Hazret-i Üstad da, Kaf Dağı mes'elesinde ve ayrıca da dünyanın balık ve
okuz uzcrindc olduğu hakkındaki, uzun uzun şerh ve rivayetlerin içındeki bazı
nvayetlcri Israiliyatın hurafelerini andıran bazı sözleri şeklinde olarak kabul
etmıştir. Kaf Dağı mcs'elesi hakkında gelen rivayetlerden, ahirki rıvayet olan
"Kaf Dağı dı..inyayı ihata etmiş." olanını kabul etmiş ve onu ızah etnuştır

Tefsır-i Hfızm ve Tefsir-i Keşşaf gibi kitaplarda Kaf Dağl hakkında d::ıha
gcnış izah ve rivayctJcri gct.irmişlerctir.

Bazı chl-i kP!?fin Kaf Dağ'ı hakkında sırf kt•şfe dayanan Rozlcri de vardır.
Lakın llazrct-i Uı;iad, o gibi ehl-i keşfin sırf' kcşfo dayanarak dava ettıklerı gıbi
bır Kaf Oagı'nrn dunyrımızda bulunmasının mümkün olmadıgını, olsa olsa,
alem-ı misalde onlara gorunen şeyler olubıleceğini, Onsekızınci Mektub'da ga
y<:t parlak bır tarzda ızah etııu~tir

***

'Bu hadın mutcvalırclır Bak Nızm-ül Mütenasir Fil-[ladis-l Mütevatır sh
143

Risalede yeri: Asar-ı Beduye sh 208, Muhakemat sh J7 ve 69; Saykal-ül
l«lam sh 28 ve 43

Mc'hnzlcr: Sahılı•J Hulıaı·ı 7/HH, S:ıhılı-i !vtuı;lını 4/'22G7, 2~G8 Vl' :l269 hır
kaç tarikle, Sahıh-ı İbn-r Hbban 1/106 ve 8/220-221; Ez-Zuhd - İbn-ul Muba
ek 1555 756, C'em' u1 Fevtd 1/263, Musned ul Firdevs 2/12 ve 82, El-Feth-ul
Kbn 2 Ez Zuld İbn 1 Hanbel sh 33, Mu'vem ut Taberanı EI-Kelnr 1743
ve 2/1843 1844 1846, 1847 1848 ve 1849 ve 6/5873 ve 20/724 ve 712 ve

22/3320, 974 972 El K..ımıl F1<l l>u.ıfu' 1 hn ı Ady 3/116, şuab-at Eman
B3t vhnk '.!JlJ
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Zabıt şekli: Bubarı'nin hadisi: ..•b3 +s z2uJ 61i,
,, ,

Meali: "Ben ve kıyamet -iki parmağını göstererek- bundan buna kadar bir
birimize yakınız."

***

895- 1-Ü.JI L:1 U1Resul-i Ekrem (A.S.M.J: "Ben kıyamet alametlerin-
«

denim." diye ferman buyurmuş.

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 208; Muhakemat sh: 69; Saykal-ül İslam
sh:43

Me'hazler: En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir 1/50, Buhari'den nakil;
İbn-i Mace 2/1341; El-İşaa Fi-Eşrat-is Saa sh: 4; Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kur
tubi - Şa'rani sh: 138; Kenz-ül Umma] 14/190-191; Tirmizi Fiten hadis no:
1950 ve bu hadisin bir kısım me'hazleri, bir önceki bölümde de varclır.

o • E JS ., , f •• • o • se J o , • o • ,

Zabıt şekli: ~ul...* ol3l aetll yu pe V !j,e l sel
, .,,. ., , ,

l Se ...... • $ o, s o J

4"a3 kelle, is
., , .,. .,,,

Meali: "...Ey Avf! Şimdi say! Kıyametten önceki altı alametleri ... Bunlar
dan birincisi benim ölümümdür... "

İkinci hadisin meali: "Ben klyametin kendisi içinde ba's olundum. Ancak
ben ondan biraz evvel geldim." gibi lafızlarla ...

***
896- «Yevm-i kıyamette derekat ve a'za-yı sairesiyle birleşecek, deu-i acib-i

Cehennem ehl-i isyana hücum edecektir."

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 210; Muhakemat sh: 71

Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/2184; Cem'-ül Fevaid 2/764; El-Feth-ül Kebir
3/407 Sahih-i Müslim'den nakil; ve daha bu hadisin geniş me'hazJeri için, Mif
tah-u Künuz-is Sünnc sh: 135'e dikkat et.

zabt seldi: ~.yUyU1S,U Ui,, fFea u5s
Meali: "Kıyamet günü Cehennem getirtilip mahşerdeki insanlara gösteriJe

cektir. Onun yetmiş bin halkası olup her bir halkada yetmiş bin halat buluna
cak.. Her bir halatı yetmiş bin melaike tutmuş olacak."

***
897- «Hem de Cehennem'iıı bir kısmı zemherirdir. Zemherir ise, bürıldetiyle
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yandırır... Demek, umum meratibi ihtiva eden ateşın bır kısmı da
zemherirdir. »

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 211; :Muhakemat sh: 71
Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/764; Müsned-ül Firdevs 2/368; Tarili-ül Kebir

- Buhari 4/75; Sünen-i Daremi 2/340; El-Feth-ül Kebir 1/186 (Kütüb-u
Sitte'nin her altı kitabından ve bir de Muvatta'dan naki]J; El-11usannef - lbn-i
Ebi Şeybe 7/51

zabıt şekli:.. .U'ak "ak [81, U UJ G "I6us-»N
,,. ,, ,., , , ,

• " •• , • ., • : ,, ,,,. "" « e • e • ,, ,,

O3le le 5l ,es od alla O-us•\zille*o ·o-ii35l
e" S e* e , s e

A3 os u(31, ,5J13>
,,. ,, , ,

Meali: "Cehennem Rabbisine şikayette bulundu, dedi ki: "Ya Rab! Benim
bir kısmım diğerlerini yemektedir.'' Cenab-1 Allah ona iki nefes almasına izin
verdi. Bir nefesi kışta ve bir nefesi de yazda ... İşte yazın en şiddetli sıcak za
manı Cehennem'in nefesinden olduğu gibi, kışın da şiddeti, zemherir
soğuğundandır.

***

s98- '3:1y3 3leeUe (Molla Halit-i Siirdi)

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 220; Muhakemat sh: 83, Ar. Sayknl-ül
İslam sh:53

Me'haz: Nehc-ül Enam - Ivlolla Halil-i Siirtli sh: 4

zabıt şekli: Us ,> o,, {+ 3i\s 38363 33ezve, . .

Meali: Unsurlar dörl tanedir. Bu unsurlnrdnn birisinden melaıkeler halk
olunmuştur. MelüikclN' dahi ins ve cinn gibi bu unsurlardan birisi olan Nur
unsurundan mahlükturlar.

899- «Söyleııerıc> bak, sbyliyeııe baknıa!•, 4

Risalede yeri: A.sAr-ı Bedıye sh: 245; Muhakemat sh 111 Vl' ciahn Nur'un
Mesncvi-i Nuriyc gibi sair yc•rll'rindc vnrsn ..

Me'bazler: Kcşf-ül Hnfil 2/361; Eci-Dürcr-ttl Munt(,siro Suvuti Nh' 181
Tarih-i Sem'ani'den nakil; İs'af-ur Ragibin sh: 178; Kenz-ul Ummul 16/197

Zabıt şekli: İmam-ı Ali'nin sözu olarak. JU U "Jh;t y Jl 3» "Jh'; y
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Meali: "Kim söylüyor diye bakma, neyi söyliıyor, ona bak! "
***

900- «Kitab-ı alemin evrakıdır eb'ad-ı nama'dud... ilh.» (Hoca Tahsır)

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 264 ve Mektubat sh: 288; Muhakemat sh.
134

Me'haz: Kamus-ul A'lam - Ş. Sami 3/1628
Zabıt şekli: Hoca Tahsin, aslen Arnavut olup, Çamlık hattasının filat köy

lerinden birinde doğmuş. Fürnln-u cedideyi de Paris'te tahsil etmiş. Daha
sonra Paris Sefaret İmamlığını yapmış. Sonra İstanbul'da Dar-ül Fünün Mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. Mücerred yaşamış olan bu zat, aynı zamanda iyi
bir şairdir. Yazdığı şiirleri bir araya getirilerek tab' edilmiş değildir. Üstteki
kıt'a, onun şiirlerinden birisinin bir parçasıdır. Rumi 129l'de vefat etmiş. kabri
Eren.köy'dedir.

***
901- "Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa cezadan kork

maz.»

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 302; İki Mekteb-i Musibetin Şehadet
namesi sb: 12

Me'hazler: Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali, Tahkik-i Subhi Salih sb: 509

zabıt sekti: U3U tJIC.s{6 bu> "JUL. 5
r e s

Meali: ""Mübarezeyi sen isteme. Amma ona çağrıldığın zaman ise kaçma!.."
***

902- «S- "s3I"J Yani: "Hakiki sürme, yapmacık ve sun'i sürme
,

gibi değildir."
Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 273; İşarat-ül İ'caz sh: 106, Muhakemat

sh: 145

Me'haz: Bu söz için Hz.Ustad hadistir dememiş Ancak4lJu "sJI,'j
hadisinin ayrı tarz hır mana ve ifadesı olarak, ondan iktibaseo alınmış teşbıhli
bir soz gibıdir Belki hadis olmayabilir. Bizim mevcud me'haz kitaplarımızda
hadis olarak da bulunamadı Amma selefin, mezkur sahih hadisten ıktıbasen
almış oldukları hakıkatlı sözlerine benziyor.

Üsttck.ı hadisin me'hazleri, 854 numaralı bölumde verilmiştir.
$ * %je
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903- Zcılıırperest iılım-ı cuhı1 ı:e_rc:.hu.ı cc:h!l-r alım tc.;assubat-1 n~
bemalıullmdcrı ...

Risalede yeri: Asar-1 Bednyc <h 353 Nutuklar - Ü<Jrduncu Haktkat • ve.
daha ~ur'un haır ye:rlerınde var,a ...

l\fe'hazler: Tef':>ir-ı Ruh-ul Bevan - Burusevi 2 165 Kef- fıi H. l:.:t - Adurıi.
1/18

* • •b $ a e " ,,, - , - , ., • _-
Zabıt şekli: jA \.>~ J ; ": ul ,>o«is :k j ;..,

l\Ieali: Dinin afeti üçtur· Fı::,k u fücur t:.?iC)'cn fakih. yaru hoca \ e zulüm ve
tecavüz eden amir, bükumdar. ve cahıl olan muçtehıd

* ıt- *

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 365

Me'hazler. Bu söz, bu metni ile hadis me'hazlennde bulu.na.m:ıdı Hazret-i
Ostad da hadisdir dememiş. Amma herhalde tecrubeye istınad tdt-n \ e a5lı
yine bazı hadis-i şeriflerin manalarına dayanan doğru ve hikmetlı hır so~dur.
"Anne ve babasının terbiye ve nasihatlarıyla terbıyelenmi) en ad.ım. :amın
onu terbiye edecektir." mealindeki bu sözün ıfade ettığı mana ılt:-. zamanın
hadise ve vakıaları, tokatlanyla onu yola getirecektir demektır

Nasılki bu mananın başka bir şeklim ıfade ede-n selef-1 salihinden gelms

başka bir söz ise şöyledir: ±1"i, "s)ı ['»} J3 <Keşf-ul Hafa 2272

Yani: "Hayır ve iyiliğin ıslah edemedıgı kımseyı, şer ve kotuluk ıslah
edecektir."

lmam-ı Ali {R.A. )ın da aynı manaya yakın ıki tane htkmt.tlı S\.l::u \ ..ırdır;

(l\1üntehabat l\lin Kelam-i Emır-il Mu'minin Alı sh 981

Mealleri: "Hayrın ıslah etmediğını, şer onu ıslah eder "

ikinci sözünün meali ise, manncn aynıdır.
***

9o5- ±;lgl•,J,

Risalede yeri: Asar-ı Bediı) c sh 384, Hutbe-ı Şamiy~ ~h 9:! ıo ı



844 AISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Me'hazler. (Bu bır üyetın parçası olup, Taha Suresi 47. ayetındedir.}
Delail-ün Nübuvve - Beyhaki 4/379 ve 384, Ti.ırkçc Tcrcume Buhari 1/20, Ebu
Davud Edeb/119; 1'.ltisned-1 Ahmed 1/263 ve 6/58

Zabıt şekli: Resul-i Ekrem (A S.M ) bu cumleyı ekseriya İslam dinine davet
ettiği reıı; ve meliklere yazdığı mektuplarında yazdırmıştır. Mesela: Rum me
liki Hirakl'e yazdığı mektubunun başında:
s-

p) chr s» J\4,,3Az.3 ">3ye 3ar,
, ., ,,,., ., ., , I J , , l .,.

giyFf
diye yazmıştır. Verilen me'hazlerde, bu nümüne gibi daha bir kaç nümü.neyi de
vermektedirler.

* * *
• e •J • t •

906- 32> Ui>_e> Y (Dinsiz bir dünyada hayır yoktur.)
$ , ... .,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 387; Hutbe-i Şamiye sh: 93
Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad bu söz için hadistir demediği gibi,

me'hazlerde de aynı bu metin ile bir hadis-i şerif bulunamadı. Ancak biraz
sonra vereceğimiz bazı hadislerin manalarından iktibas edilmiş bir söz olduğu
anlaşılıyor.)

Sahih-i Buharı 5/137, K.itab-us Salat 48, Cihad 34; Müsned-i Ahmed 3/37;
Künüz-ül Hakaik, Cami-üs Sagir'in kenarı 2/165

Zabıt şekli: (Yani, manaJanyla bu sözü te'kid eden ve ona kaynak olan bazı
hadis-i şerifler:)

Buhari'nin hadisi: Hendek günü, büyük gayretlerle çalışan sahabelerinin
ziyade yorgunluklarını müşahede eden Resul-i Ekrem (A.S.l\I.)
$>5('1 SI[A2S [{U yahut $,s5S SI 3 i ve diğer bazı hadislerde

"ise; dünyanın ancak din ile, ahirete bakan amellerle hayırlı olabileceğini ifade
ederler.

Mealleri: "Maişet ve yaşamak ancak ahiretin rnaişetidir." Yahud da,
"Hayır, ancak ahirete bakan hayırlardır."

***
907- «Şeriat dairesinde ulü-l emre itaat farzdır.»

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 396; Hutbe-i Şamiyc sh: 105 ve Tarihçe-i
Hnyat'tu sh: 666, şapka için Hazrct-i Üstad rahatsız edildiği zaman 1952'de
yazmış olduğu mektub
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Me'hazler: Bu mes'ele evvela Kur'an'ın ...,Si, ",yi "JI J,JI, UI \.bl,
(Nisa Süresi, ayet: 59) Ayet-i Kerimesi kat'i ve zahir şekilde ona baktığı gibi.
hadislerde de izahlar ve bu ayetin tefsiri mahiyetinde ifadeler vardır. Ezcümle:

Sahih-i Müslim 2/1449; Cem'-ül Fevaid 1/448 ve 845; l\1işkat-ül ttasabih
hadis no: 3696; El-Musannef - San'ani 11/335; Feth-ül Bari Şerh-i Buhari
13/121 ve 122; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 18/324-551 (bir çok tariklerle aynı
hadisin ayn ayrı lafızları ve kelimeleriyle)

Zabıt şekli: JI 1, a,» "s z2U Y yahut 3lUJI1, a,» + 3,8sJ I2U S
* e « • S e

ifadeleriyle.
Mealleri: "Allah'ın masiyetini netice verecek mahluka itaat olamaz. Bir

mahluka itaat yolunda, Halık'ın masiyeti irtikab edilmez."
***

90s. (la.,)I,f-
, ,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 405 Münazarat kısmı baş tarafı; Saykal
ul İslam sh: 124

Me'hazler: Müsned-i Ahmed 2/216 ve 3/5; Cem'-ül Fevaid 1/114 ve 798 ve
2/604, Keşf-ül Hafa - Acluni 2/68 hadis na: 1764 Acluni uzun tahlillerle, bu ri
vayeti bır kaç Sahabi'dcn geldiğini kaydetmiş.

Zabıt şekli: Ebu Mw;a'dan (R.A.) rivayet "Mcdinc'dc Ensar ile 1luhacirler
arasında; guslun bir mes'elesi hakkında ihtılaf vaki' oldu. Ben onlara dedim:
'"Sızc şimdi ben gidip şifa vericı bir ccvab gctireccgiın." Ve kalktım, Hazret-i
Aşe'ye (R.A.) gıtiim. İzin istedim, kendisine mcs'clcyi sordum ... Dedi:
~-1,f.~I ).&. Yani: ''Bılcnc rastgcldin" diyerek, mes'cleyi Rcsulullah'tan

~ '
nasıl duymuşsa veya görmüşse, bana nakletti.

* •fc *

sos- .»,-33 [sIs,g6,sl
Risalede yeri: AHôr-ı Bediiye sh: 409 Munnznrat kumu

Me'hazler: Sahih-i Buhnri 2/6, 100 ve 3/lfi7, 158 ve 197; Sahih-i Müslim
3/1459; Sahih-i lbn-i IJilıban 2/11, Şerh-Uf, Sunne Begavi 10/61, Cem'-ül Fe
voıd 1/829, EI-Feth-ul Kebir 2/330, 331, Mu'cc•m-üt Tnbcrani El-Kd>ir 5/4fi06
ve EI-Evsat 2/1556; EI-Kamıl Fıd-Dunfo' lbn-1 Ady 1/264 ve 265, 307 ve 2/49fi

Znbıt şekli: Buhnri'nın hadısi «lJ,», d (ey 5 id.su°
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.s,- Oy.,sIs,eUisl -o.&ve
s

Meali: "Her biriniz çobansınız ve raiyyetinizden mes'ulsunüz.."
***

Risalede yeri: Asar-1 Bediiye sh: 413 Münazarat kısmı.

Me'hazler: (Not: Hazret-i Üstad bu söz için zahiren hadistir dememişse de,
ehemmiyetli bir makamda kaydetmiştir.) Keşi-ül Hafa 2/311

Zabıt şekli:"«s,], > le _"Ü1 ifadesiyle... İmam-ı Sahavi demiş:,, .,,,. ,,,,,. .,,,.

"Hadis olarak bunun bir senedine rastlamadım." Lakin Hafız Acluni bunu
uzunca tahkika tabi' tutmuş ve Taberani-i Evsat'ta Ebu Emame'den mervi

olan: {S> [SU ,55. 36 gaNU [e G t1 1S' 3 5 hadisi io
manasının doğru olduğuna meyletmiş. Hadisin manası şöyledir: "İmamlarınıza
ve reislerinize hakaretli söz söylemeyiniz. Bilakis onlara salah ile dua ediniz.
Çünki onların salahı, sizin salahınızdır."

Hem [SI- ", l",s3 Us hadisinin meali de: "Siz nasıl iseniz, ona göre

başınıza adamlar gelir." ifadesi, mevzuumuzun başka bir tarafını ifade etmek
tedir.

***
911- «Salahaddin-i Eyyubi'nin miskin bir hristiyaııla muhakeme olması. •.

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 432; Münazarat sh: 25

Me'hazler: İslam meşhurlarından Salahaddin-i Eyyubi (Bedir Yayınevi,
1964) Namık Kemal sh: 49

Zabıt şekli: Bir ermeni, Salahaddin-i Eyyubi'ye karşı İslam mahkemesinde
dava açmış .. ve Salahaddin mahkemeye çağrılmıştı. Mahkemede hasmıyla be
raber ayakta durmuş ve Sultan Salahaddin davayı kazanmıştı. Ancak Sala
haddin, hasmının onu mahkemeye çağırmasından dolayı, ona minnettar olmuş
ve ona ikramlarda bulunmuştur. Bu ise, onun fevkalade samimıyetini gös
termiş. Bu hususta kendisi o Ermeni'ye demiştir ki: "Benim Allah'ın emirlerine
karşı baş eğmeme sebeb olduğun için sana medyunum." diyerek ona ihsanlar
ve hediyelerde bulunmuştur.

***
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Risalede yeri: Asar-ı Bediıye sh. 435. Munazarat sh 28: Saykal-ut 1skim
sh 177

Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 151; Müsned-i Firdevs
3/515; Feyz-ül Kadir hadis no: 8921; El-Feth-ül Kebir 3/144 ve 224, Fevaid-ül
l\lccmua - Şevkani sh: 213; El-Kamil Fid-Dunfa' - İbn-i Ady 6/2177

Zabıt şekli: Hntib-i Bağdadi'nin İbn-i ı1es'ud lR.A. )'dan rivayeti şôyledir:

,C{ bU a:J,U35g U,3 US332 ifadesiyto...
s g e .,, .,. ,.,

Mealleri: "Kim ki, bir zimmiye eziyet ederse, ben onun hasmı olurum. Ve
ben kimin hasmı olursam kıyamet gününde onu hesaba çekerim."

İkinci hadisin meali: "Kim ki bir zimmiye şetmeder veya bir tokat vurursa,
kıyamet gününde, ateşten kamçılarla onun haddi ondan alınır."

***

913- J.Jı~ :._,ı.sjl (İki defa tekrarlanmış.). -· .,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 438; Münazarat sh: 32
Me'hazler: (Not: Bu hadis-i şerif, dillerde çok dolaşmakta olduğu halde.

me'haz olarak bizdeki kitaplarda aynı metniyle bulunamadı. Olabilir ki mft
naca aynı olan sair bazı hadislerden iktibasen alınmıştır.)

Manalarıyla aynı şeyi ifade eden bir kaç tane hadis-i şerif örneği:

Et-Tcrgib Vet-Terhib - Menzeri 2/546-585 helal knzanç hakkında bir çok
hadis-i şerif, İhya-u Ulum-id Din 2/61-70; Kcnz-ül Ummal 4/123-127; Tenbih-ül
Gafilin - Ebu-1 Leys Semcrkandi sh: 168-169; Şuab-ül iman - Beyhaki 3/435;
El-Kamil Fid-Duafa' - lbn-i Ady 1/367 ve 370; Kcşf-ül Hufô. - Acluni 1/157
($5Y (LKOIUIS (as1 iradcsiy!o). , -

Zabıt şekli: Üç-dbrt örnek hadis veriyoruz:+U3GGDCI
2- su; «4y"ls, b, 3.3 ,uts',113,buJ{ Yuys1, 4

- ,. . ' . . , ' .
3- Rcsulullah'a sorulmuş: ° l2d5 3ol•ak ı.-:-SU 1,,51 u2Y'1

-d • e • • p • • , ,... e

4- • letll oyö.ally uy a uuI3sel,sll
, + ' ip5- .ys>u.lj03a)lre alp
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Mealleri:
1- "Helalı taleb etmek, her mtishimanın üzerine vacibdir "

2- "Her kim ki, helal maldan kazanır ve o maldan kendine vedırme ve.,
giydirmesinden başka, Allah'ın sair mahlukatına gıden o mal, ona bir zekat
olur."

3- Resulullah'a sorulmuş: "Amellerin en iyisi hangısidir?" Ferman etmış'
"Kişinin keneli eliyle kazancı ve bir de şer'i ve dürüst olan her bir alışveriştir "

4- "Doğru, dürüst ve emin olan tacir, Peygamberler ve sıddıklar ve
şehidlerle beraberdir."

5- "Allah (C.C.) çalışan ve kazanan sanatkar mü'minleri sever."
***

914- «Peygamber'in Arap müşriklerinden muahid ve halifleri vardı, beraber
kaugaya giderlerdi.»

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 437; Münazarat sh: 30

Me'hazler: Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/236-242

Zabıt şekli: İmam-1 Tahavi bu mes'eleyi genişçe tahlil ettiği için, başka
me'haz vermeye gerek duymadık. Tahavi Hazretleri. bir çok sahih kaynaklar
dan rivayetler getirerek, şöyle hükme bağlamış ki: Şimdi de kafirlerden yardım
istenebileceğini ve eğer bir müşrik kendiliğinden gelip müsliımanlara yardım
etmek istese reddedilerniyeceğini, kabulünde bir beis olmadığını; amma ıniıs
lümanlar, kendileri gidip, müşrik kô.fırlerden yardım istiyemiyeceklerini kay
detmiştir. Lakin ehl-i kitaptan ise, yardun da istenebileceğini, dostluk da kuru
labileceğini kaydetmiştir.

***
915- «Faraza bazılarının altında büyük bir fenalıkları varsa da, hucum

edilmemek gerektır. Zira çok fenalık var ki, iyilik perdesi altında kaldıkça ve
perde yırtılmadıkça, ondan tegafül edildikçe, mahdut ve mahsur kaldığı gibı:
sahibi de perde-i hicab ve haya altında ıslahına çalışır. Lakin vaktaki perde
yırtılsa, haya atılır, hücum gösterilse, fenalık fena tevessü' eder.»

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 441; Münazarat sh: 36; Emirdağ L.I sh
108 ve daha Nur'un sair yerlerinde bu mana etrafında bulunabilen
hükümler ...

Me'hazler: Kenz-ül Ummal 3/71 ve 79 Taberani-i Evsat'tun nakıl. Beş\uz
Hadis - Ömer Nasuhi Bilmen sh: 41 hadis no: 60; El-Feth-ul Kebır 1/106, Fevz
ül Kadir 1/336 hadis no: 581
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zabıt selli: '5iiE 1o,cbI 6G G,»t>SI'3 S $ LSJI.48 631
, ,,, , ,,, ,,, , ,,,

ic.GI&,.>
Meali (Hazret-i Üstad'ın genişçe manasını yazdığı gibidir. Burada sadece

metnin kısacık meali verilecektir:)
"Hatalar gizlendikçe ve gizli kaldıkça, sahibinden başka kimseye zaran ol

maz. Lakin o hatalar zahire çıkarıldıkça, o zaman değişmeden herkese zararı
dokunur."

* * *
916- «Riyakarlık fiill bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu' alçakça

bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır... Küfür bütün
enuaıyla kizbdir, yalancılıktır... »

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 452; Hutbe-i Şamiye, Üçüncü Kelimesi
sh: 45; İşarat-ül İ'caz sh: 82

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 3/314; Keşf-ül Hafa 2/108 hadis no: 1921; El
Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 6/2292

Zabıt selli: 5US)I,» (U (_,isJ1 yahut 3lU (U (U1
,,, , , ., ., s

Ve Hazret-i Ömer (R.A.) denis: U(s{cJ1 ..5 5 ve Hazret-i Aişe (R.A.)
, ,

demiş: .5SI {> (r-eg) «1,, "6al Jas1 8 u
* e

Mealleri: "Yalancılık, münafıklığın kapılarından bir kapıdır." "Yalancılık,
imana zıddır."

Hazret-i Ömer (R.A.) demiş: "Mü'min yalancı olamaz."
Hazret-i Aişe (R.A.) demiş: "Resulullah'ın Sahabelerine, yalandan dohn çok

buğz ettikleri bir şey olamazdı."
***

o17- .'ot..{ 6 .syÜ.[8,8.61$3 5
,, ,,,. _,. ,, , ,,, ,- ,

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 459; Mtinnzarnt sh: 69
Me'hazler: Türkçe Tercüme Buhnri hadis no: 13; Müsned-i Ebu Dnvud-u

Tayalisi 1/24; Et-Tergib Vet-'rerhib - Menzeri 2/479; Sahih-i Müslim 1/67; Su
hih-i İbn-i Hibban 1/209; Ez-Zühd - lbn-ül Mübarek 1/2236; Tirmizi kitab:38,
bab:10; Nesai kitap:47, bob:2, 4; Müımcd-i Ahmed :-J/172, 174, 192, 200, 202,
207, 208, 213, 226, 227, 228 ve 230; El-Futh-ül Kebir :3/3fil; 'I'uynlisi huduı no:

H N K Koyrıı.ıkluıı t 5•l
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2131

Zabıt şekli: Buharı, Müslim ve sair Kütüb-ü Sitte'nin hepsinde zabtı ay
nendir. Rivayetler, en çoğu Hazret-i Enes bin Malik'tendir.

Meali: "Sizin biriniz hakiki mü'min olmaz. Ta ki, kendi nefsi için sevip arzu
ettiği şeyi, mü'min kardeşi için de sevip istemedikçe."

***
918. 1Is '' S 1IsUy Su (ta defa tekrarlanmış.)

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 460; Münazarat sh: 71; Saykal-ül İslam
sh: 239; Hutbe-i Şamiye sh: 44; Tercüme Mesnevi (Abdülkadir) sh: 356; Ta
rihçe-i Hayat sh: 95

Me'bazler: Keşf-ül Hafa - Acluni 2/196

Zabıt şekli: Hafız Acluni: "Bu söz, usül-i Şeriat kaidelerinden ve
"SLI G 2UI SG ayetiyle CLF,I U 2UI 3İG hadisinin ma-ı -

nalanndan muktebestir." demiş.

Ayetin Meali: Gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı takvada bulununuz.

Hadisin Meali: "Senin elinden geldiğince, Allah'a karşı ittika'da bulun."
***

919- Ehven-üş şerreyn.. yahut, ehven-üş şerr hakikatı ...

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 462; Münazarat sh: 75; Emirdağ
Lahikası-il sh: 245

Me'bazler: (Not: Ehven-üş şerr veya ehven-üş şerreyn Risalc-i Nur1un bir
çok yerlerinde, bilhassa lahika mektuplarında bir kaç kere geçmektedir. Hem
bu mes'ele, bir tek hadisin öz metninin manasıyla değil, ayet ve hadislerden
alınmış bir kaide-i şeriattır.)

Hukuk-u İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiye - Ömer Nasuhi Bilmen 1/263 ve
264

zabıt sekti:[6SI ",»fY [«UJ1S*aJI .sE veyahut:

s1"U 6» U.kel ,•, 36.'u {a,6 il veya:
, .,. , ,,,.

Uc"Mi Ez, (yf±,1) GIGI 3!gibi tabirlerle Şeriatın bu kaidesi fada
edilmiştir.

Mealleri: "Umumi bir zararın gelmemesi ıçın, hususi bir zarar yüklenır ve
iki mefsedet, yani fesatlık beraber gelıp çatarsa, onun hafifi kabul edilır kı

•
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btiyi.ığü gelmesin.''

Ve· ..Eğer iki şer beraber gelse, onun chvenı kabul edudir kı, buyuğu ırtıkab
edilmtş olma.sın."

***
920- 348,7)1J8,353 -+,2 Y- .UI,F

Risalede yeri: Asar-ı Bedüye sh: 470, i\1unazarat sh. 88. Hutbe-ı Şamiye
sh:54,80

Me'hazler: Bu cumlenin ortasındaki "La Gayrihf' kelamından başka
Is,I Js._1s «J y,le kısmı bir ayet-ı kerimedir. Bu ayet, Maide

Süresi, ayet:23 .. ve Yunus Suresi, ayet:84. ve Yusuf Süresı, ayet 67'dedır ..La
Gayrihi" ise, bu ayeti bir çeşit tefsirdir. Yanı· '"Yalnız ve yalnız Allah ıçın) ap
ve Allah'a dayan! .,

* * *

( İkinci cumlenın manası· ..Efendınc Clfondilik taslama' ")

Risalede yeri: Asar-ı Bcdıiy~ sh· 470; Munazarat sh 8&
Me'hazler: Bu ıki cumleden bırınCHH, bır ayet-i kerımedır Hud Suresi,

üyet 122 ve Şüra Suresı ayet.15

İkincı cumlesı ııR', sahıh hadislerden muktebestır Mesela Sıhıh-ı Buhnri
8/72, Şerh-us Siyer-il Kebır lınrun-ı Muhammed :l/589

o , es

Zabıt şekli: "5•Jl,,
Meali: "E(cndmıze, buyuğünuze hurmet edmız ve kıyauı l1thniL Onun uksı

ise, haddı tecuvuz edıp, cıfl-•ndısinc ~flındılık tıH,l:unuktır"
* * *

922· ,,seuucl-ı cı':wııw tahi' olnıcılı .,

Risalede yeri: AsAr-ı Bcdııyl" sh 548

Me'hazler: Mustedrek-ül Ilnkım 1/lfi 1, M sned-ul Firdevs 1/411 ve 5/2258,
Fıl-Fcth-ul Kt•bır l/:37fi, Vl' dllhtt hır çuk Hnhılı nw'hnzh•r vt>rılnw:-ıı mlinıkun
dur.

Zabıt şekli: byl st,Jl I,{U «et3l g dil'
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Meali: "Allah'ın eli, (yani tevfiki) yardım ve nusreti, cemaatle beraberdir.
Öyle ise sevad-ı a'zama, yani büyük cemaat kitlesine tabi' olunuz ve
katılınız!.."

***
923- ccİnsan her an havaya, hergün gıdaya, her hafta ziyaya, her ay nisaya,

her sene devaya muhtaç ve hem fakirdir.»

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 596 ve Lemaat eserindeki aynı mevzu'...

Me'hazler: (Not: Bu mes'elenin sadece bir maddesi olan "Her ay nisaya
muhtaçtır" hükmü için me'hazler verilecek. Sair maddeler açık ve bedihi
olduğu için me'haz vermeye gerek duyulmadı.)

Müsned-ül Firdevs 5/521; Züher-ül Firdevs 4/399 merfu' senediyle; Kenz-ül
Umma] hadis no: 4867; Cem'-ül Cevami' - Suyuti 1/1012

zabt selli: JyoJ ,3 153){33.3I _,as.I
"

Meali: "Ayda bir kere, hak.iki ve fıtri ihtiyaç ile, mü'minin hanımı ile müna
sebeti kafi gelir."

***

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 629
Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 1/35; Ed-Dürer-ül Müntesire sh:80 (İbn-i

Sem'ani ve İbn-i Cerir'den nakil); El-Feth-ül Kebir 1/259 ve 2/250; El-Metalib
ül Aliye 3/9; Şuab-ül İman 7/466; Ed-Duafa' - Akili 1/295; El-Kamil Fid-Duafa'
- İbn-i Ady 2/626 ve 628

Zabıt şekli: Zabtı aynen Risaledeki lafzıyla olduğu gibi, meşhur hadis
hafzı Rezin-ül Abderi'nin rivayetiyle Ebu Hüreyre'den (R.A.) (l.,1 JLLSl '_s.
lafzıyla da vardır.

Mealleri: "İşlerin en hayırlısı, orta hallisidir," "Amellerin en hayırlısı, orta
hallisi olanıdır."

* * z*

925- «Sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı sefalettir. Sa'yin sevabı
servettir. Sebatın mükafatı galebedir.»

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 653; Mektubat sh: 477
Me'hazler: Şuab-ü! İman - Beyhaki 3/285; Tarih-i Bağdad - Hatib-i

Bağdadi 3/305-307; EI-Kamil Fid-Duafa' 6/2294; Feyz-ül Kadir 6/298 hadis no:
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9318; Emsal-ı Hazret-i Alı sh. 12

zabıt şott: ({J'Ji g> 36 4Se zat3u J"aeay
s"

853

Mealleri: Hadisin meali: '"Nusret sabırla beraberdir. Genişlık zahmetle bir
liktedir . Hem her bir darlıktan sonra genışlik vardır."

Hazret-i Ali'nin sözünün meali: "Senin sabrın sana zaferi miras bırakır."'
***

Risalede yeri: Asar-ı Bediiye sh: 666; Hutbe-i Şa.miye'de dahi aynı söz bu
lunmak.tadır .

Me'hazler: Bu cümle, aynı metin ve lafzıyla hadis kitaplarında buluna
madı. Hz.Üstad da ona hadistir dememiş. Amma manası itibariyle; israf ve
tebzir hakkında gelmiş bir çok ayet ve hadislerden alınmış doğru bir büküm
dur. Bu sözün manasını te'yid eden bazı hadisleri ve me'hazlerini veriyoruz:

Şerh-üs Sünne - Begavi 13/177; Edeb-üd Dünya Ve-d Din sh: 81: l\füsned-i
Ahmed 1/201; Riyaz-üs Salihin sh: 208; Et-Tergib Vet-Terhib -1\lenzeri 3/538

5,a) "~4.}{3 3U 3G .AC2334 ,131G U,310L,
t e

Uu u15,5,5~g6 US63 ,89G
121$13 ,5801138 36 .1133 "s 351J1 1'13v
r «

.sy fu .1 Ja5,JJi»3k»psbals.1SUS.k334
,,,.,, t « sa e e • * •e e •

Mealleri: "Güzel olan sukut ve iktisad, Nübüvvetin yirmibeş cüz'unden bir
cüz'dur!'

Edeb-üd Dunya Ve-d Din Risalesi, israf ve tebziri ana kaideleriyle şöyle
ta'rif etmiş: "Bil k.ı! İsraf ve tebzir manaca birbirinden ayrılırlar lsraf odur ki;
hukukun ölçülerine karşı cAhil bulunmaktır Tebzir ıse; hukukun mevkilerine
karşı cahilliktir. Elbetteki ikisi de mezmumdur."

!kıncı bır hadisin mealı "Ey Mti'minler! AJlah'ın zikri içınde olmayan
sözlerı çok yapmayınız Çunki fazla söz, kalbe kasavet verir."'
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Üçüncü hadisin meali: "Kişinin müslümanlığının güzellıği az konuşma
sındadır."

Dördüncü hadisin meali: "Adamın namazının uzunluğu ve kısaca va'z ve
hutbe söylemesi, onun fıkıh ilminin derinliğini gösterir."

İşte bu hadislere göre, nasıl ki malda, amelde ve sözde sadaka oluyorsa,
elbette israf dahi malda, hareket ve fiilde ve bir de kelamda olacaktır

***

TARİHÇE-İ HAYAT'IN ZAİD HADİSLERİ

927- Yemek için yaşamak değil, yaşamak için yemek...
Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat Önsöz, Ali Ulvinin yazısı sh: 14
Me'hazler: (Ali Ulvi Efendi her ne kadar bu sözü bir Fransız şairine mal

etmişse de, sözün aslı İmam-ı Ali'nindir.)

Müntehabat Min Kelami Emir-il Mü'minin Ali (R.A.) sh: 102

zabıt şetti: U.8ISUJIUDI[ [8U3 iUJID,3 S
, ,

Meali: "Yemek için yaşamayı değil, hayat bulmak için yaşamayı taleb et!"
***

o28- 3L,J 56 "JI3U, G 4>
Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 34

(Not: Tarihçe-i Hayatlarda bu sahih hadis-i şerifi, ilk evvela Hazret-i Üs
tad'ın yeğeni merhum Abdurrahman: "İmam-ı Gazali'nin İhya-u Ulüm'unda.
tasavvuf nokta-i nazarında ... kaidesine ittibaen... illi." diye yazdı. Sair Tarih
çeler de aynen öyle kaydettiler. Halbuki bu hadis-i şerif, başta Buhari olmak
üzere, Kütüb-ü Sitte'de ve sair sahih olan hadis kitaplarında mütevatir gibi
bulunmakla; sadece tasavvufi bir kaide değil, aynı zamanda Islam'ın muhkem
düsturlarındandır.)

Me'hazler: Sahih-i Buhari Buyu', bab:3 ve 3/70; Tirnıizi Kıyamet bab:6;
Sahih-i Millim hadis no: 107; Ebu Davud kitab:22, bab:3; Sünen-i Daremi Mu
kaddeme kitab:22, bab:2; Müsned-i Ahmed 3/152; Şerh-üs Sünne - Begavi 8/17;
Cem'-ül Fevaid 2/374; İhya-u Ulum-id Din 1112; Ed-Dürer-ül Müntesire sh: 84,
Müsned-ül Firdevs 2/217-218; El-Feth-ül Kebir 2/83 ve 111 Taberani'den nakil;
Mişkat-ül Masabih hadis no: 2773; Müstedrek-ül Hakim 2/3 ve 4/99; Ez-Zühd -
Ibn-ül Mübarek 2/11; Levakıh-ul Envar - Şa'rani sh: 303 ve 495; Nevadir-ül
Usül - Hakim-i Tirmizi sh: 62; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 3/2708 ve 2711;
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El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 1/406

zabıt selli: Buhari'nin hadisi: ay4'".1 Uy°> O- cUJ, {5GJI

FV3 .03i31U365 4E .5 U us.3
4.e6G .34» U @G303,15;±bu U
51 6U-"l(8t3 06, Lsu {1U>,"3U E,

%

33 3UJ168'. 6i>p933321 e3
Meali: "Helal ve haram birbirinden açık olarak ayrılmıştır ve bellidir. An

cak hazan aralarında birbirine benziyen işler bulunabilir. Kim ki, kendisine
şüpheli gelen şeyi terkederse, belli olan günahları daha çok terkeder. Ve kim
ki, kendisine şüpheli görünen şeyleri yapmaya cür'et ederse, onun, belli ve açık
olan ve Allah'ın yasakladığı bölgeye girmesi an mes'elesi olur. Her kim Allah'ın
yasakladığı hudut etrafında otlarsa, onun o hududun içine düşmesi yakın
olur." Hasen İbn-i Ebi Sinan bu hadisin izahı noktasından demiştir ki: "Ben
takvadan daha kolay hiç bir şey görmedim. Çünki hadis-i şerif diyor ki:
"Şüphelendiğin şeyden kaç, ta şüphesiz ve açık şeyi buluncaya kadar... "

***
929- «Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı ahirzamana ait haberlerin

mühim bir kısmını ve Hürriyet'ten evvel İstanbul'da te'vilini söylediği hadisle
rin ihbar ettiği ahirzamanın dehşetli şahıslarının Alem-i İslam ve insaniyette
zuhur ettiğini görür. Ve yine gelen rivayetlerden; onlara karşı çıkacak ve muka
bele edecek olan Hizb-ül Kur'an hakkında: "O zamana yetiştiğiniz zaman, siya
set canibiyle onlara galebe edilmez. Ancak manevi kılınç hükmünde t'caz-t
Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir." tavsiyesine müraatla ... ilh.»

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 147
(Not: Hazret-i Üstad'a atfedilen vo "Rivayetlerde gelen" ifadesiyle, hadislere

dayandırılan bu hüküm, kesin şekilde Hazret-i Üstad'dan mervi olup ol
madığını bilmiyoruz. Tarihçe'yi hazırlayan Nur Talebelerinin bu mevzu'daki
ifadelerinde, Hazrct-i Üstad'dan duyduklarınt da yazmış dc~rillcrdir Belki de
bu talebeler, Hazret-i Üstnd'ın bu mes'cledcki umumi ahval ve hareketlerinden
bunu böyle anlamış olabilirler ve bu tarz bir ifade ile umumi ve mut.lak olnrak
kaydetmişlerdir Çünki, ahirzaman eşhası hakkında gelen hadis-i şeriflerde.
"Siyaset canıbiyle onlara galebe edilmez, ancak manevi kılınç hükmundc 1'cnz-ı
Kur'an'ın nurlarıyla mukabele cdilebihr" ifadeleri sarihan ve zahırC'n bulun
mamaktadır. Bununla beraber bu mes'ele, bazı hadislerın sıvak ve sıbak ve
müstetbeat-üt terakib gibı manalarından bir te'vil yoluyla çıkarılması ınuın
kündür.)
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Me'hazler: lbn-i Mace 2/1356 hadis no: 4075; En-Nihaye Ev-il Melahim _
İbn-i Kesir 1/85, 86

zabıt şekli: "> &i 3(ais.3 sLGJIQG'I G-ge) «JIU), 33.. .

G,38S US5 G-t.o) A,3 "J4 ', UG yoz> "s IS1 ÜS
, ., , ,, ,; «

35,5 4,3 t.la2s3 iG6J10Ğ'I633 4AO,5 U ti3 sikfG u 06s
..(

6L~3334,88"31JG'13 06 8Srzz "5181 CM,
s «'ti .3' vgtk:.:.s • '•. - • r -~,: ' , , - :- -; -~, -3·@s3 t GU 3o 4ne Ul -

«"

e!-Fis., .,. , .,

Meali: Resul-i Ekrem (A.S.M.) bir gün sabahta Deccal'ın evsaf ve hallerini
anlattı. Anlatırken, sesini kah yükseltiyor, kah yavaşlatıyordu. Hatta öyle ki
bizler, Deccal Medine'nin hurma bahçeleri içindedir zannettik. Dağılıp tekrar
Resul-i Ekrem'in yanına vardığımızda, telaşlarımızı anladı. Sordu: "Ne var?"
Dedik: "Ya Resulallah! Siz Deccal'ı sabahleyin anlatırken, biz adeta onu Me
dine'nin hurma bahçeleri içinde zannettik." Bunun üzerine ferman etti ki:
"Beni sizin için en çok korkutan Deccal'ın gayrısıdır. Korkmayın, o çıkar ve ben
içinizde sağ bulunduğum müddetçe, sizin namınıza onun hakkından gelebi
leceğim. Onu defetmek, ilzam etmek ve işini bozmakta tek başıma ona kafi ge
leceğim. Amma o, benden sonra çıkarsa; o zaman herkes kendi nefsinin müda
faacıaı olacaktır. Allah benim için her müslüman üzerinde vekilimdir ... n ilh.

Not: Hadisteki "Hacic" kelimesi için, hadis şarihleri demişler: "Hüccet ve
bürhan ile ilzam etmek manasındadır."

***
o3o- [3 6,J1
Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 187 ve 234 ve Nur'un daha bir kaç ye

rinde tekrarı vardır. Mesela Lem'alar sh: 173
Me'hazler: Şerh-ü Cevheret-at Tevhid - Bacuri sh: 349 ve daha akide ve

ilm-i Kelam kitaplannın hepsinde de bu hüküm mevcuttur.
Zabıt şekli: Şerh-il Cevheret-üt Tevhid'deki htiküm ve izah:

e,3 ,, g34aa 3 o,"3U 6G (36 beytiyle; olamün hak ol-
• .,. .,,. ,,,.

duğuna, ruhları da kabzeden Melek-ül Mevt, Azrail (A.S.) olduğuna iman
etmek farzdır diyor. Yani bu mes'ele Islamın temel akidesindendir. Kur'an-ı
Kerim'inyS. ["3G, {-, 361 czamor SürcHi Ayet: 30) ve ~:;Jı u;(.; ı.,-l; J.s'

, .,,. , .,. ... .,,
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(Al-i İmran Suresi ayet: 185) fermanlarıyla ölümün hakikatına imanın vücubi
yetini bildirirler.

İslam akidesi ise: Herkes ve herşey ölüme gideceğine ve sonra da ahiret
alemlerinin zuhuruna iman etmek, temel akide ve ilk şartlardan sayılmıştır.
Çünki, Dehriyyun denilen tabiatçılar, "Anne doğurur, yer yutar" diyerek küfri
bir akide ile dünyanın ve kainatın böylece devr-i daim suretiyle ezeli olduğuna
kaildirler. İşte İslam akidesi, yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, in
sanoğlunun ve sair mahluk.atın bu dünyaya sadece bir uğrayıp gideceklerini ve
sonra ahiret alemlerine varacaklarını çok sarih ve açık şekilde beyan ve izah
etmişlerdir...

***
$ Se ee e e e e o e

931- 2ll±, &el o
Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 212; Barla Lahikası sh: 148. Bu hadis-i

şerif, Üstad'ın ifadelerinde değil, Nur Talebelerinin mektuplarında geçer.
Me'hazler: Sahih-i İbn-i Hibban 7/475; Mişkat-ül Masabih hadis no: 5119;

Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 3/560-561; İhya-u Ulum-id Din 3/341; Kenz-ül
Ummal 3/241; Cem'-ül Fevaid 1/395 (Sahih-i Müslim, Tirmizi ve Muvatta'dan
nakil); El-Feth-ül Kebir 3/168 ve 180 (Müsned-ül Bezzar'dan nakil); El-Feth-ür
Rabbani - Abdülkadir-i Geylani sh: 196

Zabıt şekli: Sahih-i İbn-i Hibban'ın hadisi:U31L43,15,» «U iv»,i»
j«e

Meali: "Kim ki Allah için bir derece tevazu' ederse, Cenab-ı Allah da onu
çok dereceler yükseltir."

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 300 ve 691; Osmanlıca Sikke-i Tasdik
sh: 55, 164 ve 178 .. ve daha sair risalelerde varsa •••

Mehazler: (Not: Bu cümleler Kur'an'ın Ayetlerinde ayrı ayn şekilde bu
unduğu halde, Hadis-i Şeriflerde aynı bu metin ve lafızlarla bulunamadı.)

Evvela: Kur'an-ı Kerim &l Ü""JI Jy emriyle, mü'minleri her zaman hamd.. .. .,
ve şükre sevkeder. Bu numaradaki mes'ele veya Arapça cümleler, Kur'an'ın iki
ayrı ayrı ayetleridir. Baştaki "Elhamdülillah" kelamı ise, zaten Kur'an'ın bir
çok yerinde mevcuttur. "Elhamdülillah"ın Kur'an'da bulunduğu bazı Sureler:
Mesela, En'am Süresi ayet: 45, A'raf Süresi ayet; 43... "" J-> » li» ise

- ..

***
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Neml Süresi ayet: 40'tadır.
* * *

AISALE-1 NUA'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

933- «Her zaman def-işer, celb-İ nef'a racih olmakla beraber...»

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat (Kastamonu Hayatı Bölümü) sh: 303; Kas
tamonu Lahikası sh: 148

Me'hazler: (Bu hüküm bir hadisin öz metni olarak değil, bir kaide-i şeriat
olarak mevcuttur.)

Hukuk-u İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye- Ömer Nasuhi Bilmen 1/625

zat1t selli: git.JIL5,,A uu1JII,,

Meali: "Def-i mefasid, celb-i menafi'den evladır." Ve bunun ispat ve delil
leri, aynı me'hazde genişçe olarak hadis ve ayetlerden yapılmaktadır.

***
« S • # • s 5 •

934- «l yk:As 4.JI (Nur Talebelerinin ifadelerinde)
> "

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh: 331
Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 2/171; Keşf-ül Hafa 1/452 (Beyhaki'nin El

Medhal eseriyle, Müsned-ül Bczzar'dan merftian nakil. İmam-ı Bezzar bu ha-
dis için, "Senedi sahihtir" demiş.)... Hem "Ü, s L "I«, bölümü olan 698
no.da bu mevzu ile ilgili bazı hadislerin me'hazleri verilmiş. Muracaat olunabi
lir.

• e e • « j $ e

Zabıt şekli: «l yb: g, u+ {el

Meali: "Said odur ki, annesinin karnında iken Said ola .."
* %% *

935- Şapka, yahudi ue hriı;tiyan papazlarının kıyafeti olduğu...

Risale-i Nur'da geçtiği ifadeyle: «Bana denilse ki: "Sen yahudi ue hristiyarı
papazlarına benziyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksirı .. bütün İslam
ulemasının wematna muhalefet edeceksin. Yoksa ceza vereceğiz.",

Risalede yeri: Tarihçe-i Hayat sh. 666 ve ( 19fi3't.c verildiği Samsun Ağır
Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği müdafaanamesinde ve aynı tarihlerde Sam-
sun'da müntesır Büyük Cihad Gazcteni'ndc de neşredildi )

Me'hazler: {uub-ül İman - Beyhaki 3/399, E1-Musannef Ibn-i Ebi Şeybe
5/313; Musned-i Ahmed 2/50 ve 92; Mc•cına-uz Zovnid 6/49; Müşkıl-ul Asar -
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Tahad 1/88, Sahıh-ı Buhari ta'likan 3/230; Feyz-uJ Kadir 3/203
o S % • 5, • , 5, - • ... .,.

Zabıt şekli: Hadisin son kısmı olarak .. -~ ~--~ ~ .:.,-OJ

Meali: "Kendini herhangi bir kavmin kıyafetine koyan ve ona benzemeye
çalışan kişı, o ka..,imdendir."

***

BARLALAHİKASI zAiD HADiSLERİ

os6- «iz3G., 2LsJIL, , ,
Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 153

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 1/270; Kenz-ül Ummal hadis no: 5873; Tefsir
Ed-Dürr-ül Mensur 2/225; İthaf-üs Sadet-il Müttakin 9/211 ve 448; Feyz-i.ıl
Kadir hadis no: 4361 Hakim-i Tirmizi ve İbn-i Lal'dan nakil, İmam-ı Suyuti de
sıhhatine hükmetmiş. Nevadir-üt Usül - Hakim-i Tirrnizi sh: 226

Zabıt şekli: Aynendir.
Meali: "Hikmetin başı Allah korkusudur."

***
o37- • ,(3GJJI G3 U Es15 "SJ1 GU., {5C_J1 ESI "{11 Namazın, , , ,

sellımı.ndan sonra sünnet olduğu /ıakkıııda••. n
Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 252
Me'hazler: EI-Ezkar - Nevevi sh: 67 Sahih-i Müsl.im1den nakil; El-Feth-ül

Kebir 2/348-:!57 bir çok sahih kaynaklardan nakil, Amcl-lil Yevmi Vcl-Lcylc -
Nesai hadis no. 94-1:39

Zabıt şekli: «e 3+ -i,al1l (·{ue) «1,, 30 :JU (e») 3»i 3
"(3G,331 1 U 3st[Ju, ,U1e3I[y JG, Ü0 i'I. .

Meali: Hz Sevban'dan rıvayet, demiş ki: "RcHulullah (A.S.M.) namazdan
çıktığında, yani selam verdiğinde, üç kere istiğfar çeker, ondan sonra
i.. "EJSI{DIderdi."

938- «llım ıllı hıtıımdır. Bır ncuı ilim uar lzı, bir defa hıluıse ue bır-ıki defa
ıltı.:;taıul:w l,ü{ı nı•llr lJı{{er bir ktsı,ıı Elımek /;ftbi, su gibı her vakıt ııısaıı oııu
cltı.,uıııııı·yc ıııulıtu~· olur Bır dı:fa anladım, yeter diyemez. İşte ulüm-u imaniye
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bu kısımdandır. Elirıizdeki Sözler, ekseriyet itibariyle inştiallah o cümleden
dir.» Ve Risale-i Nur'da bu manayı bildiren yerler düşünülebilir.

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 260 ve daha Risale-i Nur'un sair yer
leri ...

Me'hazler: (Burada me'hazden maksat, eski büyük muhakkik allame zat
ların da ilim hususunda kanaatlan bu merkezde olduğuna ve bu kanaatların
me'hazleri de hadis-i şerifler olduğuna dair bir-iki kitabın ismini ve sayfa nu
marasını vermektir.)

Mesela: İmam-ı Gazali Cevahir-il Kur'an eseri sh: 24'de ve İhya-u Ulum-id
Din Birinci Cilt ve Birinci Bölümü bu hususta aynı şeyi kaydetmektedir. El
bette ki bu hususta hadis-i şerifler dahi vardır.

Mesela: El-Feth-ül Kebir 1/212; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 24/791-793

zabıt şok: "a;-' v . G*I(La31 3 [1LyI21 S "L•MI(ys3I

ve.. ..AU S4IJU2SI (La3T, ,,

Meali: İlimlerin en efdali "Lailaheillallah"dır. (Yani, tevhid hakikatının
marifetidir.) Duaların en efdali de, istiğfardır ...

Ve ikinci hadisin meali: "Amellerin en efdali, Allah'a imandır.''
k * **

939- «Zat-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) zuhuru zanıaıııncla yıldızların çokça
düşmesi ue şahabların kayması hadisesi ... »

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 287 ve keza Mcktubat sh: 178
Me'hazler: (Bu haber ve hadise hakkındaki rivayet me'hazleri 535 numa

ralı bölümde de geçtiği halde, burada yine bazı me'hazler venyoruz:)

Müşkil-ül Asar - Tahavi 3/94 ve 111; Kenz-ül Umma) 12/400; El-BidayL'
Ven-Nihaye - İbn-i Kesir 2/307; Ei-Hasais-ül Kübra - Suyuti 1/274 ve bu ma
kamda bir çok me'hazler görmek için Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 119

Zabıt şekli: Hülasa olarak aynen Üstnd'ın kaydettiği gibidir ki, hem vela
detinin gecesinde, hom de vahyin ilk nüzülü zamanlarında göklerde şahapların
kayması hadisesi çok garib şekilde görülmuştur.

aha z]: yj;

{ • s •940- (Y) 4±<ll5yal

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 296
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Me'hazler: Sahih-i Buharı 1/22; Sahih-i Müslim, İman bab: 23 no:95;
Tirmizi no: 1926; Nesai 7/157; Müsned-i İbn-i Hanbel 2/297; Daremi 2/311,
Şuab-ül İman - Beyhaki no: 7401, 6/26; Tarib-i İsfehan - Ebu Nuaym 1/189 ve
daha birçok me'hazler için Mevsuatü Etraf-il Hadis 5/44.

$,5 »
Zabıt şekli: ~._._ '1·11 ~.ul (3 kere) Şuab-ül lman'daki hadis.

, ,

Meali: Din nasihattan ibarettir.
***

941- «Nur-u Ahmedi (A.S.M.) cebhe-i Adem'den (A.S.) ta Zat-ı Mübarekine
müteselsilen tezahür edip, neşr-i nur ederek intikal ede ede, ta zuhur-u etemle
kendinde. cilveger olmuştur.»

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 324; El yazma Rumuzat-ı Semaniye
Hafız Ali sb: 265; İlk Teksir Mektubat (İki cildlik) İkinci Cild, Fihrist kısmı.

Me'hazler: (Not: Bu mes'ele, Levlake hadisi münasebetiyle 17 no.lu
kısımda me'hazleri verilmiştir. Oraya da bakılabilir. Burada yine bazı
me'hazler, nümıine için veriyoruz.)

El-Metalib-ül Aliye 4/177; Kenz-ül Ummal 12/427; El-Havi Lil-Fetava
Suyuti 2/413; ve daha bazı tefsirlerde İbn-i Abbas'tan rivayet edilen

sUJ dl ayetindeki mananın bir vechesi bu hakikatı dahi
,

işareten ifade ettiğini yazmışlardır.

zabıt şelati: o6slI,6,1\3atlat"SI.a13.[81U531,J

Meali: "Tahir ve mutahher sulblerden pak ve temiz rahimlere intikalim de
vam etti! "

***
942- Mübah ve ibahe mes'elesi ...
Risale-i Nur'da geçtiği şekliyle: "Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki:

Cenab-ı Hakk'ın sana in'am ettiği vücudun, cismin, a'zaların, malın ve hayua
natın ibahadır, temlik değildir. Yani, istifaden için kendi mülkünü senin eline
vermiş, istifade et diye ibahe etmiş. Senin gibi idare etmekten hakıkateıı aciz ve
tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş.»

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 327

Me'hazler: El-Feth-ür Rabbani - Abdülkadir-i Geylani sh: 184; Hukuk-u
İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye - Ömer Nasuhi Bilmen 1/298

Zabıt şekli: EJ-Feth-ür Rabbanı'deki ıfadcı:
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2,36 "3 ,f,GU. U39YUCuG O&z(53J- .AU1
"*

c!+6g..5o±,
Meali: "Allah için sevenler, elbette kendilerini misafir addederler. Misafir

ise, ev sahibinin izni olmadan yemek, içmek ve giymek ve saire hallerde ser
best değildir ve olmamalıdır."

Hukuk-u İslamiye'deki ifade; aS.UY1 .[I ",> 1"»SY
**

Bir kaide-i Şeriat olarak kaydedilmiş ve türkçesini şöyle kaydetmiş:
"Eşyada asıl olan şey ibahadır." (Yani temlik değildir.)

Muhterem Ömer Nasuhi Hoca, bu büyük ve köklü kaide-i Şeriatı, başka
basit bir maddeye tatbik ederek izah etmiştir. Bu durum ile bu maddenin asıl
manası, bize göre gizlenmiş demektir.

***
943- «Yedi kebairi soruyorsunuz.. Kebair çoktur. Fakat Ekber-ül Kebair ue

"Mubikat-ı Seb'a" tabir edilen günahlar yedidir. Katl, zina, şarap, ukuk-u vali
deyn (kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şelıadetlik, dine zarar verecek
bid'alara taraftar olmaktır.»

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 335
Me'hazler: Sahih-i Buharı 4/12 ve 8/218; Sahih-i Müslim 1/91-92; Sahih-i

İbn-i Hibban 7/235, 435 ve 647; Cem'-ül Fevaid 2/400-401; Müsned-ül Firdevs
3/313; Şerh-üs Sünne - Begavi 3/151; ve daha geniş me'hazler için, Miftah-u
Künüz-is Sünne sh: 220

Zabıt şekli: (Not: Hazret-i Üstad, "Dine zarar verecek bid'alara taraftar
olmaktır." hükmü ile, yedi kebaire, yani hadislerde sıralanan yedinci kebaire
bunu da dahil etmesinin bir sırrı, şu gelecek hadislerdeki şiddetle zecirli olan
tehdidat-ı Nebeviye o]sa gerektir.)

Mesela: E1-Feth-ül Kebir 1/12 ve 3/367

'2~uU5Fevc-U> U.e (a 34DL"7
va .U1.. .U,» S, SS 2'y .»J I1(a 5C.....

Birinci hadis: İbn-i Ebi-l Asım Es-Sünnet eserinden; ikinci hadis ise, İbn-i
Mace'den nakledilmiştir.

Mealleri: 1- "Conab-ı Allah bid'at sahibinden amelleri kabul etmekten yüz
çevirmiştir. Ta o bid'atı atıncaya kadar."
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2- "Allah-u Teala bid'at sahibinden ne namaz, ne oruç ve ne de sair amelle
rını kabul etmez."

Hadislerde, yedi kebair bir kaç şekilde sıralanmıştır ve gayet meşhurdur.
Ayn bir şeyler yazmaya gerek duymadım. Bazı rivayetlerde Hazret-ı Ustad'ın
kaydettiğinin -bid'at mes'elesi hariç- diğerleri ayncndir.

***
944- uGaus-ı A'zaın gibi, memattan sonra hayat-ı Hızıriyeye _yakın bır neuı

hayata mazhar olan evliyalar vardır. Gaus'ın hususi İsm-ı A'zamı "Ya Hayy"
olduğu sırrıyla, sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet
meşhur Ma'ruf-u Kerht denilen bir Kutb-u A'zam.. ue Şeyh Hayat-ul Harrani
denilen bir kutb-u azim Hazret-i Gaus'dan sonra, mematları hayatları gibidir.
Beyıı-el evliya meşhur olmuştur.n

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 336

Me'hazler: Et-Tabakat-ül Kübra - Şa'rani 1/132; El-Kalaid-ül Cevahir Fi
Menakıb-ı Es-Seyyid Abdülkadir sh: 115

Zabıt şekli: Tabakat adlı bütün kitaplarda, vefatlarından sonra, ehl-i ta
sarruf olan evliyaların dört tane olduğunu ve bunların dördüncüsü Şeyh
Ukayl-i Bumbuci olduğunu yazmışlardır. Lakin Hazret-i Üstad dörduncuyü
burada kaydetmemiştir. Olabilir ki, bu hususta Hazret-i Üstad'ın bir kanaatı
vardır.

***

945- «Yemen İmamı olan Zeydıler Seyyidı hakkındaki sucılıııiz ...
Meşhur İmam-ı Zeyd (R.A.) sadat-ı azimeden ve eimıme-i Al-i Beyt'tendır ve

müfrit şiaları reddeden ve asly,J {<1 I,,as\ deyip Hazret-i Ebu Belır (R.A )
ue Hazret-i ômer'deıı (R.A.) teberriyi kabul etmiyen ve o iki halıfe-i zişanı, hür
met edip kabul eden bir zeıttır.n

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 338

Me'baz ve İzah: 1mnm-ı Zeyd (R.A.), Zeynel-Abidin lakab ve ünvanıyla
meşhur-u alem olan İmam-ı Ali'nin oğludur. Büyük babası Hz. Hüseyin {R.A.)'
dır. Cedd-i A'lası İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü ve Kcrremalluhü Vcchchüdür
Hayat ve vefatı Ilicri 80-122.. 42 yaşımda iken, şehid olmuştur. İmam-ı Zeynel
Abidin dahi oğlu İmam-ı Zeyd gıbi; bazı Iraklı Şiaların, Resululluh'ın (A.S.M.)
en buyük üç halifesi hakkında dedikodu yapmaları uzerine, onlara:

»ı, ]E,pUyi31,s,, 2339,ss'.4vs+ U,as
demiş. Yani. "Benden uzaklaşınız! Allah sizı mübarek etmesin, evlerızi de o
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mübarekliğe yakın etmesin. Sizler hiç ehli olmadığınız baJde İslamla istihza
ediyorsunuz. "

İmam-ı Zeyd (R.A.); ihya-i sünnet ile hakiki adaleti birleştirmek üzere,
zulme ve zalemeye karşı cihad etmek için, Küfe ehlinden biat aldı. Bir riva
yette onbeş bin, başka bir rivayette kırk bin insan ona biat etti. Lakin vaktaki
huruc vakti geldi. Yani, Emevi ordusuna karşı cihad günü geldi. Şialar geldi
ler, kendisine sordular: "Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne diyorsun?" dediler. O
da: "Allah onlara rahmet eylesin. Ben ecdadımdan ve ehl-i beytimden hiç biri
sinin bunlardan teberri ettiğini duymadım." deyince, onlar itiraz ettiler ve
Hazret-i Ebu Bekir ile Hazret-i Ömer'e dil uzattılar. İmam-ı Zeyd ise. en muh
taç olduğu bir vakitte onlan kovdu, "Gidiniz! Sizler rafizisiniz!" dedi. Ve Eme
viye ordusu ile sadece üçyüz kişilik bir kuvvetle harbetti. Emeviye ordusunu
tam mağlub edeceği sırada, pusuda yatan bir Emeviye askeri, bir ok ile müba
rek alnından vurdu ve İmam-ı Zeyd şehid oldu ...

Me'hazler: El-İmam-ı Zeyd - Ebu Zehre sh: 58-59; El-Bidaye Ven-Nihaye -
İbn-i Kesir 9/329-330

***
946- «Bir zat, def'-i beliyyat için istişfa ve istişfa' için böyle demiş:

11U) UAGa3,6 "AL"J1 ,21BUJI.UJIU Ge al4 45>
?

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 344
Me'hazler: Mecmuat-ül Ahzab 3/505, Hizb-u Def'-i Taun Duasından bir

parça.
Zabıt şekli: Hazret-i Üstad "Harr" kelimesi yerine "Nar" kelimesini söyle

mekten başka, sair kısımlan aynendir.
Meali: "Benim için beş şey vardır ki, ben onlarla veba ateşinin yaygın isti

lasını söndürürüm. O beşler: Birisi, Mustafa'dır (A.S.M.), birisi de: Murtaza'dır
(yani Hazret-i Ali) ve iki oğullan (yani Hasan ve Hüseyin R.A.) Birisi de: Haz
ret-i Fatıma'dır."

***
947- «Alem-i misal, alem-i ervahla alem-i şehadet ortasında bir berzahtır.

Her ikisine birer vecihle benzer. Bir yüzü ona balar, bir yüzü de diğerine ba
kar.»

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 345; ve daha Nur'un bu manaya dair sair
yerleri ...

Me'bazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/144; Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali
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sh: 809; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/360 ve 485; El-İşa'a Li-Eşrat-is Sa'a sh:
131 ve 159

Zabıt şekilleri: İmam-1 Alinin sözu: s,sS USIJ{ i3,iJUe
, , .

Meali: "Berzah alemi, dünya ve ahiret ortasında bir alemdir."

Diğer me'hazlerde ise, hem berzah hem de misal alemlerinin genişçe izah
ları vardır.

***

948- « Sis 's3I "I, ayetine dair sualinize şimdi cevab vermeye
vaktim müsaid değil, sıhhatini bilmiyorum. Fakat rivayet ediliyor ki; Resul-ı
Ekrem (A.S.M.) ferman etmiş ki: "Oğlan çocuğunu seviniz!.. " Demişler: "Kızları
ne için istisna ettin?" Ferman etmiş ki: "Kızlar kendi kendini sevdirirler. Onlar
fitraten sevimlidirler. JJ»

Risalede yeri: Barla Lahikası sh: 346

Me'bazler: El-Fetavi-1 Hadisiyye - Heysemi sh: 115; El-Havi Lil-Fetava -
Suyut'.i 2/88; Keşf-ül Hafa -Aclunı 1/54

Zabıt selli: es! ,>3>3 ooE )I3U oe) ,,I
r

Meali: Hazret-i Üstad'ın yazdığının aynısıdır.

Hadis, muha.ddislcrce merfu' bir senedinin bulunamadığından söz edil
miştir. Ancak hadis olarak muhafaza edilip gelmiştir.

***

KASTAMONU LAHİKASI ZAİD HADİSLERi

949- A.hirzamarıda bir şahsın hataları buyuyor, o adamu munhasır
kalmıyor.

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 71-72 ve daha Nur'un sair yerle
rindc aynı mana varsa ...

Me'hazler: El-Ezkfır - Nevevi sh: 296 Tirmizi, Ivluvutta-ı lmuın-ı ME1lik ,·c
Ibn-i Mace'den nakil; El-Feth-ul Kebir 1/301 İmam-ı Malk, İbn-ı Hunbel, İbn-i
Mnce, Hilyct.-ul Evi iya ve lmam-1 Hfikim1dL•n nakil ..

R N K Kuymakltu F 55
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Meali (Sadece son kısmının kısaca bir mealidir): "Kişi, Allah'ın gazabını
celbeden bir kelimeyle konuşur ki, o kelimenin nereye varacağını ve ne kadar
büyük bir günah olduğunu düşünüp bilemez. Allah-u Teala da, o kelimeden
doğan günah ve sahatı, ta Allah'ına mülaki oluncaya kadar o adamın defterine
kaydeder."

Hazret-i Üstad, "Ahirzamanda bir şahsın..." diye ifade etmiş. Hadiste ise.
mutlak olarak beyan etmiştir. Bununla beraber Hazret-i Üstad'ın o hükmünün
altındaki izahında; ahirzamandaki radyolar, televizyonlar ve gazeteler
vasıtasıyla, o günah veya söz bir iken, pek çok büyümekte ve yayılıp
çoğalmakta olduğunu kaydetmiştir.

***
950- Günahkar zalim insanlardan, hatta denizin dibindeki balıklar dahi

şikayet ederler ki: "Bizim rahatımızı selbediyorlar."

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 75; Emirdağ-! sh: 33
Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib 1/281 ve 3/314; Tefsir-i İbn-i Kesir 3/180;

K.itab-ün Nihaye Evi-l Melahim - İbn-i Kesir 1/20; Mirkat-ül Mefatih, Şerh-i
Mişkat-ül Masabih - Aliyy-ül Kari 4/764; Hayat-ül Hayavan-ül Kübra 1/381

Zabıt şekli: (Not: Denizin dibindeki balıklar, zalim insanlardan Allah'a
şikayetleri hakkında olarak değil, amma hakiki ülema hakkında gelen bir sa
hih hadis-i şerifin sonunda şöyle yazılıdır:

·c!-8,5US.U16z35U'JI Af "Fa 81
Diğer me'hazlerde bir hadis nümunesi de şöyle:

Fi IS5> 3344T341136
Mealleri: "...(O ise) gökteki kuşlar ve denizdeki balıklar ve yeryüzündeki

hayvanlar, o hakiki Ulemaya rahmet okurlar ... "
İkinci hadisin meali: "Beni-Adem'in günahı yüzünden bazan olur ki

J

deliğindeki böcek dahi azab çeker."
Başka bir hadis meali: "Zalimlerin zulmünden hatta Hubari kuşu bile yu

vasında açhktan ölür."
z~ $~ M:
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951- .\'aınazdan sonraki tesbıhat, Tarikat-ı Muhammedıye'dır A.S.M.)...

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 103

1\-le'hazler ve bir izah: Hazret-i Üstad'ın namaz tesbihatı hususundakı bu
rasihane hukmu, hadis-i şeriflerin asıllarına dayandığı gibi, son derece mu
tabık, hak ve doğrudur. Zira, hadis kitaplarını mutalaa etmiş olanların
malumlarıdır ki; Resul-i Ekrem (A.S.M.) namazların arkasında yapılan Te::ibih,
Tahmid, Tekbir ve Tehlilleri; sair umumi mes'eleler ve ibadetler gibı umuma
teşmil suretiyle değil, belki hususi bazı zatlara ve hususi şekilde talim edip
ders vermiş. Bunlardan da ekseriya kadınlara daha çok teveccuh eden tarafı
vardır. Tevatur derecesinde meşhur olarak, bu tesbihatlan bir çok insanlara
hususi şekilde ders verdiği halde, Şeriatte bu hususilik nazara alındığı için,
umum hakkında müstehab makamında sayılmıştır.

Bir kısım rne'hazler: Ti.ırkçe Terci..ıme Buhari hadis no: 1498; Sahıh-i Mus
lim 1/417; Sahih-i İbn-i Hibban 2/103; Ez-Zühd - Ibn-ul l\1ubarek 1406-407;
:vlustedrek-ul Hakim 1/547; Cem'-til Fevaid 2/265 ve 632

Zabıt şekli: Sadece bir hadis-i şerifin bir bolumüdur: :sy,llls,± U

·+6U{Sa.. ."8G ya6p.SU{K'1
Meali: Muhacire olan Yesire ismindeki hanım sahabiyenin rivayetiyle. Re

sul-ı Ekrem (A.S.M.) ona emretmiş ki: "Sizler tesb-ih ve tehlil ve takdıs ve
tahmidi otuzuçer kere yapınız ve bunlan yaparken parmaklarınızla sayınız!.."

***
952- Ahırzamanda Hazret-i Isa Aleyhisselam'ın din-i hakıkisı zuhur edip

hukmedeceh.
Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 111 ve daha Nur'un sair yerleri. ..

Me'hazler: Evvela: Ahirzamanda Hazret-i Isa Aleyhısselam'ın asıl dini
olan tevhid-ı hakiki Hristiyanlarda zuhur edeceğine, Kur'an-ı Kerim'dc bir
ayet işaret etmektedir. Ayet şudur: «,» j5 • i3) t "usI "ut3 3l

• •

Yani: "Ehl-i Kitaptan bir taife, (Bazı rıvayctlcrdc Ehl-i Kıtab'ın tamamı)
muhakkak Hazret-i Isa'nın vefatından evvel ona ve onun hakiki dinıne iman
edeceklerdir."

Hem Hazret-i İsa Aleyhısselam'ın nuzülu ve yapacağı işler ve vazifeler
hakkında gelen hadis ve me'hazleri 168, 173, 199, 20 l ve 820 no.lu holumlcrdc
verilmiş, oralara da müracaat olunahilır.

Yine numune için bir-iki me'haz ve hadis-i şerif metınlerıni veriyoruz:
Sahih 1 Buhari 6/168; En-Nıhaye Ev-il Melahim - Ibn-i Kesir 1/136
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Zabıt şekli: Bir kaç sahih kanalla, İbn-i Kesir Abdullah bin Abbas'tan
(R.A.) rivayet ile nakletmiş ki: "Hazret-i İsa'nın (A.S.) nüzulü zamanında ehl-i
kitaptan olan herkes ona iman edecek." Keza, aynı me'hazde Hasan-ı Basri'nin
aynı kanaatta olduğu kaydedilmiş.

Hem Hazret-i İsa i1e alakadar hadislerin ekserisinde

sa Us: 33(I(83O3(55, ••,-V ,<fi,
# • •-°3 •• ••• °.3 •+•.. , • *24i

.. .by9\ te ay\dev lell,y.s
gibi ifadeler iledir. Yani, "Yakındır, İsa İbn-i Meryem içinize nüzul edecek ve
size idareci makamında kalacak. Öyle bir idareci ki, herşeyi kılı kılına adaletle
yürütecek ... " Salih: "Yani haçı kıracak, domuzu katledecek ve cizyeyi vaz'
edecektir." İşte hadisin bu ifadeleri gösteriyor ki; Hazret-i İsa'nın din-i hakikisi
ise, İslamın esaslan olacak ve hem i'tikadi, hem de ameli sahada onu dünyaya
yerleştirmeye çalışacaktır .

***
953- «Ahirzamanda hafızların göğsünden Kur'an nez'ediliyor, çıkıyor.»

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 134

Me'bazler: Ez-Zühd - İbn-i Mübarek 1/277; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti
2/253; Kenz-ül Ummal 14/233 ve 242 ve 15/570; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe
7/505 Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet.

zabıt setti. ,i 4, U,SX'...&83311u:,, ~sy113 kar3TSL» {I
, ,, ,,, " , ,si3 V431,,8,8

Meali: "Şu elinizdeki ve dilinizdeki Kur'an yakın bir zamanda kaldırı
lacaktır. Hem sizin kalbinizden, hem de mushaflardaki yazılardan gide
rilecektir."

***
954- «Ahirzamanda açlık hükmedecek.»

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 140
Me'bazler: (Not: Hazrct-i Üstad bu mevzu' ve hükmü bir çok hadislerden

umumi bir mes'ele halinde almıştır. Yoksa aynı metniyle muayyen ve tek bir
hadisin ifadesi değildir.)

Sahih-i Buhari 9/48; Sahih-i Müslim 2/365; Müsned-i Ahmed 4/453; El-Havi
Lil-Fetava 2/245; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 7/491 hadis no: 37478 ve keza
yine El-Musannef 7/500
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Zabıt şekilleri: (Nümıine için sadece bir-iki hadis metni verilecek:)

8U8 'u 4814 ,ya1', 8o33IGwI',
, ,. , > e *

il314 +0 36,1
, ,,,.f{I •••, '~',f{l•S I olln • ,., o,,,.,,,+.-td.2 YI l d.tld..sa, .w.U a •ef. ı.r .) J ..,__ - - ı:r--ı ı.)

,. ,. , ,, , ;

•.+.' • ..• .s, •.•. 3_5° "fi' -s • .* a
ı.!L,....; i!.lW .., .el uf de3ll, Vyb> gt3 .\) 1 ..u-.i 4i ı.!.ı J

,. , , , _, ,

,~b6 "az59118 4GU5y ,Ie uls2u'I,. ,

.. .'as1 SI,3US1{» al (5f (uzun hadis ... )
# a $
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Mealleri: (Birinci hadisin ve devamının meali): "Deccal, mü'minleri Beyt-ül
11akdis'te muhasara altına alacak, onlara çok büyük bir açlık anz olacak.
Hatta öyle ki, yaylannın kayışlarını bile yiyecekler."

İkinci hadisin meali: "Bir ineğin başı bir ultiye altına çıkmayınca kıyamet
kopmaz." Bu hadis İbn-i Ebi Şeybe'nin 5/500 kitabındadır.

***
955- Ahirzamanda Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüc dün

yayı istila eder.
Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 149
Me'hazler: Bi.r kısım me'hazler 832 numaralı kısımda verilmiş olmakla be-

raber, yine de nümône için bazı me'hazler verelim:
Sahih-i Buharı 9/61, En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir 1/146-154

zabıt seldi: Buhar'nin hadisi: . ..siJ g,U, g»U h,3 +2
Meali: Resul-i Ekrem (A.S.M.) iki parmağını halka ederek, o günü Yc'cüc ve

Me'cilc'un seddi bunun gibi açılacaktır" demiştir.
***

(Hazret-i Üstad bu söz için hadistir dememiş.)
Risalede yeri: Osmanlıca Kastamonu Ldhikası sh: 402
Me'bazler: Edeb-üd Dünya Vc-d Dın sh: 20
Zabıt şekli: Bu sözün Ebu Temmam-ı Tai'nin bir şiirınden bır parça olduğu

yaz1lıdır. Zabtı da §byledir.
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Meali: "Cenab-ı Allah bir faziletin neşrini murad ederse, ona bir hasüdun
lisanını musallat eder."

***
957- Cuma gününe rastlıyan Kurban Bayramı arefesi, o senenin haccına,

"Hacc-ül Ekber" denildiği ...

Risalede yeri: Osmanlıca Kastamonu Lahikası sh: 445
Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 1/444; ve ayrıca 602 numaradaki me'hazler, bu

ranın da me'hazleri olabilirler.

zabıt şekli: 1's 3«U, {"asi ,{3 13 "," 38G G6 162 ", "Ci[La3
...j3+33G 0G(431 1,2 ," IG' .u'23 5's ,» J- a

S,+bu3b il.U03YIG,I1ISI2IS4i
Meali: Hafız Rezin El-Abderi'nin mürsel o]arak rivayet ettiği hadis: Resul-i

Ekrem (A.S.M.) ferman buyurmuştur ki: "Günlerin en faziletlisi, Arefe günü
dür. Şayet bu gün cuma gününe tevafuk ederse, o senenin haccı, cuma günü
olmadan yetmiş hacdan daha efdaldir .. ve duaların en faziletlisi ise, Arefe gü
nunde yapılan duadır .. ve ben ve bütün Peygamberlerin söylediklerinin en ef-
ali ise il..Us YTL TI1SI 3IS "

***
958- Her zamanda bulunan iki imanı .. ue rical-ül gayb mcs'elelcri ...

Risalede yeri: Kastamonu Lahıkası sh. 196; Sikke-i Tasdik sh· 196
Me'bazler: Ta'rıfat-ı Seyyidi - Seyyid-ı Şerif Cürcani sh. 230; Nefahut-uJ

Ons - Mevlana Cami sh: 42; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/455; El-Fetavi-l Ha
disiyye - Heysemi sh: 230, Osmanlıca l'\ı1utercem Mektubat-ı İmam-ı Rabbani
1/171, Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 2/364 ve 3/286

Zabıt şekli: <Not.: Bu bölümde üç mes'ele vardır. İki İmam, Kutub ve Gavs
ve Halife. ve bır de Rical-uJ Gayb. Bu mes'eleler hem ayrı ayrıdırlar, hem de
bırbıryle alakadar birleşik bir mes'eledirler )

1- 1k lmam Zamanın Kutb-u A'zarnınm ya da Gavsının ki vezıri gıbi ı.k.i
yardımcısı bulunup birisi Gavs'ın sağında, oburu de onun solunda bulunur
Gavs'ın sagındakı imamın nazarı melekut alemınde solundakinın ıse, mulk
d.lemındedır

ı- R1cal-ul Gayb yahut El>dallar. Umumun dılınde "Yediler" dıye tab:r
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edildıği gibi, bunlara "Rical-ul Gayb" da denilir. Ebdallar, hadislerle de vücud
ları sabittir. Bunlardan bir de "Nüceba... tabir edilen Kırklar"dır. Bir de
Nukaba" vardır ve bunlar üçyüz kişidir. Bütün bunların hepsine birden
'"Rical-ül Gayb'' denilir ki, Evliyalarca müttefekun aleyh şöyle bir hüküm
Yardır ki: Bunlar maneviyat işlerinde. rnüekkel melaikeler gibi Allah'ın emir
leri dairesinde vazifodardırlar. Bu hususa aynı zamanda hadislerde de işaret
vardır.

3- Üçüncü Mes'ele, kaydedilen iki mes'elenin içinde mündemiçtir.
***

959- 'si>iJFb
Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 248
Me'hazler: Şerh-üs Sünne - Begavi 14/264; Şerh-üs Siyer-il Kebir- İmam-ı

Muhammed 2/614 ve 3/1012; Müsned-ül Firdevs 1/76, 344; Ed-Dürr-ül Mensur
- Suyuti sb: 160; Mevarid-üz Zam'an Muhtasar-ı İbn-i Hibban sb: 390; İbn-i
Mace 2/46; Mişkat-ül Masabih 1/210 hadis no: 6608 ve 5232; El-Esrar-ül Mer
fua - Aliyy-ül Kari sb: 211; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/464; 1\lüsned-ül Bezzar ha-
dis no: 1159

Zabıt şekli: (Aynı hadisin manasını ifade eden bir iki hadis nakletmekle
beraber; Hadis, Risale-i Nur'daki aym metniyle de mevcuttur.)

•I ,;J #, ,_.,.,, l ... •.le, e ,.el ,..l ;,. I flalS3tasa l3337 3 boa> d ve +e 0833 \"S5lesa
+

ve en son me'hazlerde ise5il, le l3, ifadesiyledir.

Mealleri: "Sizlerin nusret kazanıp, galib gelmeniz ve bol bol nzıklanmanız,
ancak sizin zayıflarınızın yüzü suyu hürmetinedir." Ve, "Beni ararsanız,
zayıflarınızın içinde bulursunuz. Çünki sizler ancak onların hayrına
rızıklanırsınız." Ve Üstad'ın kaydettiği ifade ile olan hadisin menli ise şöyledir:
"Yürürken, en zayıflarınızın haline göre yüniyün!."

***
EMİRDAĞ L.AIIİKALARl ZAİD HADİSLERİ

960- "Mazlumun ahı arşa kadar gider.»

Risalede yeri: Emirdağ-I sh: 12 ve Nur'un Müdafaat kısımlarının bir çok
yerlerinde bir hadis-i şerif meali olarak geçmektedir.

Me'hazler: Sahih-i Buhari 2/158 ve 159 ve 3/86; Sahih-i İbn-i Hibban 2/119
ve 7/233; Müstedrek-ül Hakim 1/29; Şerh-üs Sunne - Begavi 8/27, Cem'-ul Fe
vaid 1/375; 2/617; Müsned-ül Firdevs 1/94, 95 ve 381; Cem'-ül Cevamı' - Suyuti
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hadis no: 461; El-Feth-ül Kebir 1/33, 36 ve 431 üç tane ayn ayn hadis; Müs
ned-i Ahmed 2/153; Mevarid-üz Zam'an hadis no: 109; Mu'cem-üt Taberani El
Kebir 4/3718; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/253

zabıt şet1t: {5, {2 [U,5 .L3)I"E (s.5 G86",D3hı51, 1,s
o e 5,3 o« e e e • , euy 1 el,a yDeJ

E,e«

Meali: Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünki o Allah'a kadar yükselir.
Allah (C.C.), o mazluma kendi canib-i izzetinden der ki: "Benim İzzet ve Cela
limin hakkı için az zaman sonra sana yardımcı olacağım."

***
961- Leyle-i regaib, leyle-i mi'rac gibi mübarek gecelerin faziletleri hakkında,

Hazret-i Üstad'ın yer yer kesin ifadeleri ...

Risalede yeri: Bu umu.mi ifadeler, hem Kastamonu, hem Emirdağ, hem
Denizli ve Afyon hapislerinde yazılmış mektuplarda çokça bulunduğu için, ki
tabın sahife numaralarım vermeye gerek duymadık.

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 2/196; Tarih-i İbn-i Asakir 3/299; El-Feth-ül
Kebir 2/92; El-Gunye - Abdülkadir-i Geylani 1/161; İhya-u Ulüm-id Din 1/361;
Cem'-ül Fevaid 1/148, 311 ve 358 dört tane ayrı ayn hadis-i şerif; Şuab-ül İman
2/394 ve 395

zabıt solan: , &"3AL, "83{« u ,1 s,J U,s s3 S JU,.s
.es es •

A, O

il...3V*io
Meali: "Beş gecelerde, yapılan dualar reddedilmez. Bunlar Receb'in

başındaki gece ve Şa'ban'ın yansında.ki gece ... ilh."

Bu mes'elede bazı müteşeddid alımler, bu geceler hakkında vArid olmuş ha
dis-i şeriflere ilişmişlerse de, ülema-i ahiret tabir edilen buyük muhakkik
İslam alimleri ve muhaddisler ise, o hadisleri almış ve amel etmişlerdir. Genış
izah için hususi merak edenler, Hazret-i Geylani'nin El-Gunye eserıne ve
İmam•ı Gazali'nin El-İhya kitabına bakabilirler.

***
962- Sakal bırakmak bir sünnettir Bıraktıktan sonra, tras etmek haramdır.
Risalede yeri: Emirdağ-l sh. 48

Me'hazler: (Not: Sakalın yulnız bir sünnet olduğu ve on tane fıtrat ulnn
hasletlerle bırlikte olduğunu bütün hadisler göstermektedir Yani sakalı Haz
ret.-i Pcygamber'ın (AS M.) bıraktıgı tarzda ve bakımını yuptığı '1<'kildo
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bırakmak ve bakmak ve muhafaza elmek müek.ked sünnetlerdendir.

Evet farz, vacib, sünnet-i müekkede, gayr-ı müekkede, müstehap, mendup
gibi isimlerle yapılan tasnifler, ülema-i İslam tarafından yapılmıştır. Hanefi
ülemasından bazıları ile diğer mezheblere mensub az bazı ülema; sakalı vacib
ler sınıfına almışlarsa da, sair ülema; bilhassa Şafii üleması, onu sünnet-i mü
ckkede içinde bırakmışlardır. "Sakalı, sünnet-i seniyye niyetiyle bıraktıktan
sonra traş etmek haramdır." olan hükmü Bediüzzaman'ın bir hüküm ve içti
hadıdır. Şafii mezhebine göre de buna yakın bir keyfiyettedir. Bu mes'eleyi
daha biraz izahlıca Mufassal Tarihçe'de kaynaklarıyla beraber kay
dettiğimizden, burada daha fazla detaylara inmeden bırakmayı uygun buluyo
ruz. Sakalı bıyıktan ayırarak, -ki hadis-i şeriflerde bıyığın muhafazasına; yani,
ağıza sark.mamasına daha fazla ehemmiyet verilmiş iken- onu alıp vacib ola
rak kabul eden ülemanın bu kanaatlarının manası ise; bu vücüb, bir vücub-u
Kur'anı değil, belki vücüb-u sünneti kısmında mütalaa ederek insanın
şahsiyetine ait adet ve fıtrat olan o sünneti takviye ve te'kid için o şekil müta
laa ve kabulleri varid olmuştur denilebilir.)

Bazı me'hazler: Et-Tac 3/170 Kütüb-ü Sitte'den beşinin ittifakıyla Hazret-i
Aişe'den rivayet; Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki 1/36; Avn-ül Ma'bud 11/252;
Tuhfet-ül Ahvezi 8/46; Muvatta' - İmam-ı Malik sh: 675

Zabıt şekli ve meali: "On tane husus f1trattand1r. Bıyık kesmek, sakal
bırakmak, misvak kullanmak, burunu yıkamak, tırnak kesmek, parmak ara
larını el ile hilallamak, koltuk altlarım temizlemek, haya yerlerini kıldan te
mizlemek, taharet yerlerini su ile yıkamak, mazmaza ile ağzı su ile yıkamak."

Diğer bazı hadislerde, bu fıtrat olan şeyleri beş tane sayarak; bunlardan bi
risini de "sünnet olmak" hususunu ona ilave etmişlerdir.

İmam-ı Beyhaki'nin Es-Sünen-ül Kübra'sında, sakalın da misvak gibi sa
dece bir sünnet olduğunu kaydetmiş. Hatta Avn-ül Ma'bud ve Tuhfet-ül Ahvezi
eserlerinin şarihleri, bu mes'elede uzunca tahliller yapmış ve neticesinde kay
dettiğimiz gibi; "Sakal sünnetinin, sadece bir kıl bırakmak tarzıyla değil, belkı
Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın nasıl bırakmış ve nasıl muhafaza
etmiş ise, onun gibi bırakmak ve muhafaza etmek ancak sünnet olabilir."
demişlerdir ve hakeza... Aksi halde kıl uzatmak işi, gayr-ı müslımlerde de
vakidir.

963- [man-ı tahkiki.. ve ilmelyakin ve aynelyakin ve hakkalvakin
mes'eleleri... ve Imam-ı A'zam'ın: "İman ne ziyadeleşir, ne de noksanlaşır" de
mesi gibi mes'eleler...

Risalede yeri: Emirdag-l sh: 103, Asa-yı Musa sh: 21, Sıkke-i Tasdik sh
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216-217

l\le'hazler: El-Fetavi-1 Hadisiyye - Heysemi sh: 220-222; Şerh-i Fıkh-u)
Ekber - Aliyy-ül Kari sh: 202-206; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/159 ve 209

Zabıt şekli ve bir izah: Bu mes'elede iki husus vardır:

1- Iman-ı tahkiki ve onun tamamlayıcısı olan ilmelyakin. aynelyakin ve
hakkalyakin mes'eleleri, bütün İslam muhakkiklerince teslim edilmiş bir hu
sustur. Verilen me'hazlerde bu husus beyan edilmiştir.

2- İmam-ı A'zam'ın: "İman ne ziyadeleşir, ne de noksanlaşır." görüşüne
karşı, ülema-i muhakkik.ine dayanarak bazı şeyler yazmak ve bazı hikmetle
rinı ve bu görüşe muhalefet eden sair imamların sözlerini nakletmek belkı bır
hürmetsizlik sayılacağından vazgeçildi.

Ancak iman-ı taklidi, iman-ı avami, iman-ı tahkiki ve inrn.n-ı tnhkıkinin de
ılmelyakin, aynclyakin ve hakkalyakin mertebeleri bulunduğu ve bu mertebe
lerın her birisinin de bir çok dcrecdt ve meratibi olduğunu butun 1:-:1.hn mu
hak.kilderı kaydetmişlerdir.

Bcdiüzzaman Hazretlerine; İmam-ı A'znm'ın tefsır ve izah ı~h-•ycn ll huk
m(mc amiyane dayanarak bu çeşit sualler sorulmuştur Kımısı, ~af \'l' t.thkık-.•
musait olmayan buzı hocnlnr ... l{jınisi de zcndrka ndınu Hıt-uh•-1 Nur'un nu
rani iman hızmetinc karı_;ı grlmck fikriyle o sualleri sormuşlardır

Ustud Hazretlerı bu kabil suallere, makanlnrıyla mutenasıb cevabl,ır
vermış ve mes'eleyi halletmıştır Amma cevuh verirken, Imnn-ı Azam'm mez
kur goruşune dokunmadan mes'vleyı kökten halletmıştır

Imam-ı A'znmın mezkur göruşunun de bazı ızuh, tefsır ve şartlara bağlı
oldugu Abyy-ul Kari, Şerh-i Fıkh-ul Ekber'de şoyle dıle getırmıştır

.. lbn-ül Humnnı demiştir ki IlnnPfilt•rlo lmııın-ul Ilnn•nwvn, ımunın ııv,Hh·
v,• nuk:-uınlıgını cılwtl<'r ıtıbnriyll• knbul Plınışlt•rdır llt•m Jmırnı ı A'irnnı\J,m
, R A J nvayt•t edılıyor kı, dtınıırs "Bcnım ımnnım ( 'ı•hrıııl Allı_vhıı,;~c•l,\ııı'rn ınwıu
dır Ammn ben demıyorun kı, bcnım ımaııını unun ıııııııu.vlu ınıı-.ildıı·

,,unkı nm;lıyet, butuu sıfıülunylu hırbırııw 111Uıiuv1 ulmmıı l:tıırııdır .. \', hf,~
kezn, duha uzun ı:whlur

('ok ınuhını br husus vardır ki, cugu zaman ılk lrnkır;ıtıı ıı.ııııra ıdııı,
rıı:ımuktu, yahut dıt alınmnk ıstunmı•nu ktedır Nayle kı Imn donınee, hi
dyet ı İlahiyenin uslı ve nuvesi olan \ t• mu'mın ıııHıınl,ıı ın hnll•lt•rııuı :\11:ılı ı ll•
rafından ilkn edlen cevhere ile, mulan smra der celure g01c mhvaf ve mbsat
t•<lı•n ını,mrn }'dkınıyc!t. ıneı lınlt- \'t• lf·rııldcı lt:rı, lıcp bu 1111;111 1 rıhıt·ı \ ı•ı \ t ,1,ıı-.ırııhı
sayılmıştır
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Evet, Allah tarafmdan mti'min kullarına ihsan ediJcn hidayetin asli çe
kırdeğinde bütün mü'minlcr müşterek ve müsavidırler. Lakin sonraki terakki
merhalelerinde, derecelere göre ve bürhan ve huccetlerc karşı kabiliyet ve isti
datlar nisbetinde, elbette ki ımamn yakiniyetinin derinleştiğini, kökleştiğini ve
terakki ve teali ettiğini bütün muhakkiktn-i ülemaca kabul cdilmiştır. Bu nok
tadan, elbette ki imanda ziyade ve noksanlık mevzu-u bahistir.

İmam-1 A'zam Hazretleri, herhalde imanın asli çekirdeğini ve hidnyet-i
İlahiyenin özü olan cevhere ve nüvc-i Cllasını nazara almış ve o noktadan
ımanın ziyade ve noksanlığını kabul etmemiştir. "Yani, Allah tarafından
mu'minlerin kalblerine ilka ve ihsan edilen hidayetin özü olan çekirdeğinin
aslı birdir, değişmez ve ziyade ve noksan olmadan herkes için mt.isavidir."
demek istemiştir. Bunu da te'yid eden Hazret-i İmam-ı A'zam'm az üstte kay
dettiğimiz: "Benim imanun Cebrail'in imanı gibidir diyorum. Lakin imanım
onun imanıyla misildir demiyorum." olan ifadesidir.

Bu mes'eleyi, yani imanın ilk çekirdek ve nüvesi hususundakı durumu,
Hazrct-i Bcctiüzzaman Yirmibirinci Söz'ün Beşinci 1kazı'mn sonundaki namaz
hakikatına da tatbik etmiştir. Ve bir ami ile büyük bir velinin namnzı, asli
olan namazın çekirdek ve hakikatında beraberdirler. Yalnız dcrec.:ata göre
inkışafat ve tcncvvürlcrinin ayrı ayrı olduğunu .. ve bir hurma çekirdegi ılc,
onun ağacını misal getirerek, imanın bu inkişaf ve tenevvür dcn•cPll'rini çok
guzel, gayet mukni' ve son derece hakikat olarak ınukayt'~<' ederek
halletmiştır Mtn-acaat edilcbı lir.

***
964- «Vasıyetname yazmak sunrettur.»

Risalede yeri: Emır<lag-1 Hh ı:fü

Me'hazler: (Bu vasiyet mes'elesı, şeriatın buyuk ve muhım nestılındendır
Kur'an'ın f.tyetıyh• de ~Cıbıttir )

Ayet .&..z»)I (» oy y,S [s.I ,a> B1 [sU1e "s 0Bakara

Sürc•nJ {ıyel 180)

Meali: "Sızden bırınize olumün alametleri gorundugunde, vger hayırlı mal
bırakıyorsa, şeriat olçulerıne gore vasiyetname yazması vtcibdır lhy"

Hadisler Musned-ul Firdevs 4/433, keza uymı şey Tundıd ul Kas İbn-i Ha:
cer cerınde de vardır, Sahih-i Buhnri 3/4, ( 'em'-nl Fevaıd 1/702-703, ve dnha
yonı me'hazler ıcin bak Miftah-u Kunüz-ıs Sunne sh 62%

Zubıt ı,wkli: Sahih 1 Buhurl'nııı hndıHı
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+.• •<'2 ':,• 'uf4. . •••. •. 't*
+N5 404e3lpP.:*2 u°sap1r o> v

Meali: "Müslüman bir kişinin üzerine hak ve lazımdır ki; iki gece ömrü olsa
da, yazılı vasiyetnamesi yanında bulunması lazımdır."

***
965- "3SU-,"SI JS "4S (Hasan Feyzi'nin ifadelerinde geçmiş.)

(Emirdağ-! Hayatı'nda) İlk teksir Sirac-ün Nur Osmanlıca sh: 325

Me'bazler. Cem'-ül Fevaid 1/343; Kenz-ül Ummal 12/421; Feyz-ül Kadir
2/479 ve 3/401; Mecma-uz Zevaid 9/24 ve 25; El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady
3/945

Zabıt şelli: i,5s sJsU:G.vee) J (a) v++ ol o°

"83 EL U.~KAC»NE (>8,8178 ,48.,810365
$ •

,s3104315..I> { UL U,wU.
# , ,

Müsned-ül Bezzar'dan nakledilmiş ve lmam-ı Heysemt: "Onun ricali mute
med kimselerdir." demiş ...

Meali: Abdullah İbn-i Mes'ud'dan (R.A.) rivayet. demiş ki: Resulullah
(A.S.M.) ferman etti ki: "Benim hayatım sizin için hayırlıdır. Çünki o sizinle
konuşur, siz de onunla konuşursunuz. Aynı zamanda, benim vefatım da size
hayırlıdır. Çünki sizin amelleriniz bana arz edilecek. Ben o amelleriniz içeri
sinde gördüğüm hayırlı işlerden dolayı Allah'a hamdederim ... Amma şer olan
ları gördüğüm vakitte ise, Allah'tan sizin için mağfiret dilerim."

***

o6s- +3312 il g>a)SI3 1I1aS U
Risalede yeri: Osmanlaca ilk teksir Sirac-ün Nur sh: 329 (Emirdağ-!

hayatında Hasan Feyzi'nin Mersiyesinden)

Me'hazler: Şerh-üs Sünne - Begavi 4/48; Ccm'-ül Fevaid 1/341; Müsnod-ül
Firdevs 4/84; Tirmizi hadis no: 1018; Mişkat-(l Masabih hadis no: 5963; El
Fcth-ill Kebir 3/99 ve 101 Tırmizi'don nakil; EJ-Kiimil Fid-Duafu' - İbn-i Ady
2/760

Zabıt şekli: Ayncndir. Sadoce hudiijin rivayet yoHurı değişiktir.

Meali: "Cenab-ı Allah hiç bir peygamberi, vefat ettiği yerde dofnedilmosin
dcn gayrı, başka yerde defnedilmoHini uygun bulmudı, aynı yerde defnedilmesi
vecib oldu."
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Risalede yeri: El yazma Emirdağ-I sb: 126; Konferans sh: 99
Me'hazler: (Hadisin bu iki cümlesi Resulullah tarafından söylendiği gibi,

Hazret-i lmam-ı Ali tarafından da onun bir cümlesi söylenmiştir. Hatta bazı
rivayetlerde, İmam-ı Ca'fer-i Sadık'ın da söylediğini kaydetmişler.)

Sahih-i Buharı 1/34; Müstedrek-ül Hakim 2/352 ve 466, iki kanalJa.
İmam-ı Zehebi de sıhhatini ikrar etmiş; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 5/5480

} $,s•
Zabıt şekli: Hadis olarak: (»-°·fu! :JU (e) sa!o

- U> "A .tutu,s.as UEsi C6 .Gs .us]»ı--:--' , , ~ , , , ,
3, • j e h, e e .,. • • 3, • •

il.. .23li> u,1 :)U sa'o* ide JU

Nehc-ül Belaga - İmam-ı Ali sh: 280:

J ye335 ladoy0 us, ,- ,, ...

Mealleri: Ebu Musa'dan rivayet, demiş ki: Peygamber'e (A.S.M.), onun ke
rahetini celbeden şeyler soruldu. Vaktaki bu gibi sualler çoğaldı, Resul-i Ek
rem (A.S.M.) gazaba geldi ve insanlara dedi: "İstediğinizi benden sorunuz! " O
sırada bir adam kalktı, dedi ki: "Benim babam kimdir?" Resul-i Ekrem A.S M.)

ferman etti "Senin baban Huzafe'dir ve şimdi cehennemdedir ."

İmam-ı Ali'nin (R.A.) sôzu: "Benden ilim hakkında, benı kaybetmeden önce
berşeyiruzı sorunuz. Çünkı ben gittikten sonra, benim gibi sual soracak kim
seyı bularoazşıruz ,,

Rısa1e-i Nur'da Hasan Feyzi (R.H.)'ın mersıyesinde. bunu İmam-ı Cn'fer-ı
Sadık'ın sözu olarak kaydetmış ıse de, gôründuğti gibı, sözun nsll lmum-1
Alı'rund.ır Bella de ondan sonra, Ca'fer-i Sadık Hazretleri de söylemiş olabilir.
Nıteluro başta da işaret ettık

***

968-- "':.S~ ~;Jı (Muhammed Salih Yeşıloğlu'nun mektubundandır)

Risalede yeri: Emirdağ-I sh· 157
Me'bazler: El-Felh-ul Kebir 1/325; Keşf-ul Hafa 1/295, El-Metalıb-ul Alive

•'

3/131

Zabıt şekli: Bu hudıs-ı şerif aynı lafızla kayıtlı olduğu gıdı, ",y,3}

sahut da aynı manayı ıfade ttden:
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Şu hadis Taberani ve lmam-ı Hakim'den nakil ...

Mealleri: (Risaledeki hadisin meali) "Mu'min daima musibetli ve belalıdır."
Yahut "Mü'min, daima mübteladır. Yani imtihana tabi'dir." Ve üçüncü hadisin
meali: "Cenab-ı Allah, mü'min kulunu ibtilaya tabi' tutar: yani hasta eder,
musibet verir.. ta ki, onun bütün günahlarını ondan gidersin."

***
969- Musibetlerde ehl-i imanın zayi' olan malları sadaka olduğu.. ue ölüm

leri de şehitlik sayıldığı ...

Risalede yeri: Emirdağ-I sh: 175 ve Sözler'de Ondördüncü Söz'ün Zeyli
olan Zelzele bahsi.

Me'hazler: (Not: Aynı bu lafızlarla muayyen ve müşahhas bir badis-i şerif
bulunamadı ise de, bazı ayet ve hadislerin manalarından alınmış doğru ve ha
kikatlı bir hüküm olabilir. Bu mes'ele 289 ve 756 numaralı bölümlerde kayıtlı,
taun ve beş çeşit şehitlik hakkındaki hadislerin tamamı bu mes'elenin de
me'hazleri olabilirler. Çünki: Şam'da bir taunun çıkacağı hakkındaki hadis-i
şerifte, aynı zamanda ölenlerin şehid olacağı ve zayi' olan mallarının sadaka
hükmünde kaydedileceği açıkça beyan edilmiştir. Ayrıca beş çeşit şehitlik
hakkında varid olmuş hadis-i şerifler, suda boğulmak, yıkılan duvann altında
ölmek> ateşte yanmak gibi durumlar, aynı zamanda külli olan bazı zelzele ve
fırtına, taun ve veba gibi istilacı musibetlerde elbette ki hükmü daha cari ve
daha küllidir.)

k * *

97o- t- 11'1$3 6UIIUI
, , ,

Risalede yeri: Emirdağ-I sh: 206, 210
Me'hazler: El-Yevakit Ve-l Cevahir - Şa'rani 2/69; Şerh-ü Cevheret-üt

Tevhid - Bacuri sh: 334; Cami'-u Beyan-il İlm - İbn-i Abd-il Berr 2/114
Zabıt şekli: Bu kelam, Ömer bin Abdülaziz-i Emevi'nin sözüdür. Çünki una

sorulmuş: "Sıffin Harbi hakkında ne diyorsun?"

Demiş U Gy glJl{1U,1 S .s4 fa[rUs .G, [I
.,,. ; .,,. ; , .,,. ,, .,,.

veya UF"J1 U 4.a53 S3 ,US,S &i, IDIb •C, ad>
, , , ..,. .,

Yani: "O akan kanlar öyle bir hadisedir ki, Cenab-ı Allah benim elimi ona
bulaştırmadı. Şimdi ben bu zamanda lisanımı onunla bulaştırmak istemiyo-
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,,rum.

Yalıut: "O akan kanlardan Ccnob-ı Hak kılmçlanmızı tahir tuttu O hnldc-,
bız şımdi lisanlarımızı onunla bulandırmak istemiyoruz,,

Ve Şerh-ti Cevheret-üt Tevhid'de, Ömer bin Abdulaziz'in bir dustur ve kaide
olan bu sözlinden sonra şöyle kaydedilmiş: "Sahabelerin arasında vnki' olmuş
olan o harbleri, derinliğine dalarak medar-ı münakaşa ve miınaza'a etmek, ne
i'tikadi bir icab, ne de dini bir menfaah vardır.''

***

Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 216; Konferans sh: 90

.l\,le'hazler: Keşf-ül Hafa - Acluni 2/29; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Buruscvi
3/365

Zabıt şekli: Zabtı ayncmdir. Lakin Hazret-i Ustad bu söz içın hadi:,;dir de
mediği gibi, İbn-i Hacer-ül Askalani dahi bu mes'clcdc: "Senedli, vesikalı bır
hadis değildir derim." demi:;;. Amma l\folla Aliyy-ul Kari: "Onun mfrna~ı
doğrudur. Yani kendi ihtiyarıyla şehvani ve nefsani hislerini terketnekle, ol
medcm evvel tılunüz! demektir.'' demiş.

+ Se• % )a • • • e

Ayrıca bu hadisi tc'kid ve takviye eden ~iz «ei\ <eli ayetı ve

fI sW ss 1ssI vo 5y)l 3 3 SI Yani. "Kendini olmus olan

lardan say! " hadisi ve ..Hem sen, hem de onlar ölusüni.ız,. m<.•~ilindt•kı uyc.•t bu
manayı kuvvctlendirmekUr.

Tefsır-ı Ruh-ul Bcyan'da hadis olarak:
, , ..... J ,, ..... ,,

l,,bu p,5 hl> 3 bos» ol d> {33 metniyle geçmektedır.

972- «Ahırzamıanda gelecek olan Hazret-ı Mehdi, Al-ı Beyt'ten olacak •·

Risalede yeri: Emirdağ-! sh. 267

Me'hazler: Mehdi ile alakadar geçmış butun me'hazler ve onlarda kaydedı
l(•n hadisler, yuzde doksan beş nisbc•tLylc, Hazret-i Mehdi'nın Al Beyt 1 Ne
bevi'den ve bilhassa evlad.ı Fatıma'dan olacağını ıfade etmişlerdır Lakın istis

nalı bazı hadislerde, yıne hadisın hukmune gore Al i Beytten sayılın Hazret-ı
Auba~·rn nc.·•-dındc•n Hazn·t ı Meldi'nın geleceği hakkında dı bazı ifadeler lıu
lundugu gibı, yıne istisnai bazı zatların kanaatlarına gore Kazret 1 Mehdi'nmn
arptan degıl acemden olacağını soylıyenler de olmuştur
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Bu mes'elenin me'hazlerini geçmiş kısımlarda kaydedilen hadis ve
me'hazlcrine havale edip kesiyoruz.

* * *
973- Ümmet-i Muhammediye'nin ömrü bin seneyi geçeceği ve bazı buyuk

muhakkikler gibi Hazret-i Üstad'ın da bazı ilhamı keşi{l.ere dayanarak, bu
müddetin binbeşyüzü geçeceği hakkında keşif ue ispatları vardır.

Risalede yeri: (Emirdağ-! Mektublanndan) Osmanlıca Sikke-i Tasdik sh.
92-93

Me'hazler: El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/248; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Bu
rusevi 4/262, 9/263

Zabıt şekli: lmam-ı Celaleddin-i Suyuti ''El-Keşf-ü An Mücavezeti Hazihi-l
Ümmeti El-EIfu" isimli bir Risale te'lif etmiştir. Bu Risale'nin sekiz büyük sa
hifeleri içerisinde bir çok sahih hadisleri tahlil ederek; ümmet-i Muhamme
diye'nin müddeti binbeşyüz seneyi fazla geçmiyeceğini ispat etmiştir. Keza
İsmail Hakk.J Burusevi de, yine bir çok kaynaklardan deliller getirerek, aynı
hükmü kaydetmiştir. Lakin Hazret-i Bediüzzaman ise, bu mes'eleyi. hususi bir
ilham ve keşif neticesinde ve aynı zamanda bir hadis-i şerifin cümlelerinin
hem mana, hem mutabakat, hem cifir ve ebced kaideleriyle görmuş ve ispat
etmiştir.

* * *
974- «...Hiınayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak

ve o hakikC ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek, daha ziyade sevılır ve
ıştiya/ıa Layıktır.»

Risalede yeri: Emirdağ-I sh: 237; El yazma Emirdağ sh: 338 ve 430

Me'hazlcr: Et.-Tcrgib Vet-Terhib - Menzcri 1/162; El-Fcth-ül Kebır '2/'2fı,
Feyz-ul Kadir Menavi 3/234 hadis no: 3260

zabıt şokti: [SL1 U1»,Y13, I"lis. vo

•i[»,SI(S, CS te JG si3u'.L,
ss

Meali: "Yeri ve toprağı güzel tutunuz, iyi muhafaza ediniz! Çunki o sizin
annenizdir " Ve: "Bu toprak, onun üstünde kim nu işlerse, hayır olsun, şor ot
sun, yarın kıyamet gunünde bütün bunları o haber verecektir."

'% 4 %

975. Ahırzamanda an'anat.ı İslamiye zararına çalışacak olan şahıs veya
şahıslar
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Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 284; Osmanlıca Sikke-i Tasdik sh: 178
Me'hazler: Deccal ve Süfyan ile ilgili olan geçmiş bütün bölümlerde bu hu

susta kafi derecede hadislerden me'hazler verildiği için, bu mes'eleyi oralara
havale ederek başka bir şey kaydetmeye gerek duyulmadı.

***
976- Cemaatle kılınan namazın yirmibeş derece fazla sevabı olduğu .

Risalede yeri: Emirdağ-! sh: 281; Afyon Müdafaanamesi gibi yerler .
Me'hazler: Sahih-i Buhari 1/166; Sahih-i Müslim 1/449, 450 ve 451; Şerh-

üs Sünne - Begavi 3/339 ve 340 iki tane hadis ve hem yirmibeş, hem de yirmi
yedi derece sevab hakkında ...

Zabıt şekli: :Jl (s-{) «UlJ+o~! (e) a o dl 2,5 o
15>J5g1us>,U31us31i

Meali: Abdullah bin Ömer'den (R.A.) rivayet edilmiş, Resul-i Ekrem
(A.S.M.) ferman etti ki: "Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek başına kılınan
namazın sevabından yirmiyedi derece fazladır."

***
977- "Türkler hakkında sena-i Peygamberi...»

Risalede yeri: Emirdağ-II sh: 37
Me'hazler: Müsned-i Ahmed 5/462; Mecmn-uz Zcvaid 5/304; El-Mctalib-ül

Aliye 4/327; Mu'ccm-üt Tabcrani El-Kebir 19/882 ve 883

zabıt şetti: {ss5 U USU3
Hadisin ravisi Ma'viyete bin Hudcyc der ki. "Muaviye (R.A.) zamanmda,

Islam ordusuyla Türkler arasında bir harb oldu. Neticede Türklerin mağlub
olduğu, onlardan bir çoğunun katledildiği ve bir çok ganimetler alındığı haberi
geldi. Bunun üzerine Hozret-i Muaviye mesrur olmasına bedel, hiddete geldi .
ve ordu kumandanına yuzdı ki: "Böylesi bir haberi bana neden yolladın?"

O zaman ben oradaydım, kendisino dedim ki· "Yıl Emir-el Mu'minin! Neden
böyle yapıyorsun?" Dedi ki: Ben Roımlullah'lnn (AS.l\1.) bızzut i~;ittim kı, di
yordu.

•.3 -. , 4 1. 3 1.••4 , '9,_1psa"b @ult. kod o,\," o,ly,bu'
. ' ' .13) "4lts ,51 Ul

Meüli: "Türkler Araplara gulib gelecek, hntta 'nhh ve Kuvsüm'un bag ve
bahçelerıne kudur ulaşacaklardır Bunun çın ben Turklerle harb edılmesimı

R N K Kaynaklan F 56
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hoş görmüyorum."
Üstteki hadisin meali: "Türklerle bir harb vaki' olduğu vakit; onlar sizi

bırakıp gitmek istediklerinde, siz de onları bırakın. Arkalarına düşmeyin!.."
***

978- «Şer'an yedi yaşına gelen bir çocuğa, namaz gibi farzlara peder ue vali
deleri onları alıştırmak için teşvikkariine emretmek.. ve on yaşına girse, namaz
kıldırmaya alıştırmak şeriatta vardır.»

Risalede yeri: Emirdağ-II sh: 66
Me'bazler: Müstedrek-ül Hakim 1/258; Cem'-ü] Fevaid 1/139 iki ayrı ayrı

hadis; EJ-Feth-ül Kebir 2/231 üç tane hadis; Tahric-üs Sünen 1/271 Ebu Da
vud'dan nakil; Feyz-ül Kadir 4/327; Amel-ül Yevmi Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy
hadis no: 426

Zabıt şekli: Ebu Davud'dan nakledilen hadis: • U1[a, vaJU [ss,1 I,,
1 - • - 1 • , -· - 1 , .,. -- - - - , -··ı o , - ~- - • , , • - • -es) • - • l·fC° 're »7°° .+ - +*s.r?3'c

Meali: "Evlatlarınıza, yedi yaşına geldiklerinde, namazı kılmalarını emre
diniz .. on yaşına geldiklerinde ise, zor kullanarak ve korkutarak alıştırınız.
Hem on yaşına geldiklerinde, yataklarını ayırınız!.."

***
979- uCeııııet'te herkes otuzüç yaşında vlacak.n

Risalede yeri: Emirdağ-II sh: 66

Me'hazler: İhya-u Ulüın-id Din 4/!142 Tirmizt'dcn nakil, Hüfız Zeyncddin-ı
Iraki, hadisi baı-;ka hadiı;lcrlc de tc'kid ve tasdik etmiş; El-Feth-ül Kebir 1/471
Nesai'den nakil; Fcyz-ül Kadir 3/65 hadis no: 2763; Kitab-ün Nihayc - İbn-i
Kesir 2/531-532 bir kaç rivayetle ...

zabıt şekli: .,sI l> le ±55, 6Sa .uI .3A,'ss, sa ti31JI8I
e$

U3suek s Vb> 33,,b.,. ,, ~ .,

Meali: "Cennet ehli, genç ve tüysüz ve gözleri damrn Hürnwlı bulunncnk
Yuşları ise, otuzüc,:, boyları ise, Hazret-i Adem'in hilkati olun nltmış arşın, c--n
eri yedi arşın olacak ... "

lhya'nın aynı yvrincfo lmom-ı Hasan-ı I3aı:ıri bu hadislcrın tcıfaiı-ı bubındu
şoylc demiş.
-2 •°ff .,, ..•.. .• U.J> Ve!>b +es +bo ue o,3,o .U!pysl o,L,

,. $ e ...
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Yanı Ehl-ı cennet her bınst bırer padışah gıbı nı'metler ıçınde olarak,
aş.an otuzuç v e boylannın uzunluğu altmış arşın olacaktır. ..

Ye Ibn-ı Kesırın kaydettıği hadislerın bırisinde
»s e » . j . • - O • • , -• \ f a • I O+Ur .o.leli uly>Uy-.» J,bek-alJJ.u
-_Nu .•

; > • .fa. - . . > - • - ~1 •& & .:. ...... .(».>.o} >u pil uy,_U"_,ss
....... J ... ,; ... .,,. .,,. .,.

Meali: Aşağı yukarı ustteki hadislerin meallerı gibi olduğundan. faz
lalıklarım kaydenneye lüzum gonnedik.

980- ,Düşmanın hücumuyla beraber, mücahidlerİn yarısı silahını bırakıp,
cemaat hayrına şerik olmak, iki reh'at sonra onlnr da hıssedar olsun dıye Fahr
Alem Aleyhıssalatu Vesselam bir hadis-1 şerifi ıle ferman etmiş olmast

Risalede yeri: Emırdağ-II sh. 246

l\le'hazJer: Sahih-ı Buhari 2118, Sahih-i İbn-i Hibban 6/239; Cem'-ül Fevaıd
1275 ve 276. ve hakeza şeriatın bu hükmü biıtun hadis kıtaplarında me,·cut-
tur

Zabıt şekli: Şeriatta saJat-ı havfın esaslı ve buyük bir medarı olduğu için. o
hadbın metin ve me"hazını vermeye gerek duymadık.

***

HUTBE-İ ŞAI\1İYE1NİN ZAİD OLAN HADİSLERİ

Risalede yeri: Hutbc-i Şamiye sh: 18

l\1e'hazler: (Not. Ustad Bediüzzaman Hazretleri bu hadisi, iktibas veya bil-, .
mana tarzında bır kelımesıni :> ıle kaydetmiş. Fakat onun altındakı Turk-

çesinde, asıllarda zabtcdıldiği gibı hadisin metninin aynı manasın1 ynzmış.)

Şcrh-u'> Siyer-il Kebir - lmam-ı Muhammed 1/97; Şerh-üs Sünnc - Begavi
ı:U202; Ed-Dürcr-ul Munte!>irc - Suyuti ::ıh: 58, 1mam-ı Hakim, Taberani ve
lnı:.ım-ı Ahmcd'den nakil; Musncd-ul Firdevs 1/12 ve 177; El-Edcb-i.ıl Müfred -
Buharı hadis no: 2739; Kenz-uil Umma! 6/16 hadiö no: 31969; İthaf-üs Sadet-il
Muttakin - Zc·bidi 6/171; Mişkat-ül Masabih 3/129 hadis no: 5770, 5096, 5097;
El Feth-ul Kc~bır 1/437 ve 2/8 bir kaç çc;;it rivayet şekilleri ..

• • ,. ., ,, ' • J ,. $

Zabıt şekli: 33YI .US +.3cto; l.l
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Meali: Hutbe-i Şamiye'de Üstad onun manasını aynen yazmış olduğundan
oraya havale edileli.

***
982- «Birinci Kelime: El Emel:.. Yani, Rahmet-i llahiyyeye kuvvetli ümit bes

lemek.»

Risalede yeri: Hutbe-i Şam.iye sb: 20 ve Nur'un sair yerlerinde de varsa ...
Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 1/342; Kenz-ül Ummal 3/491 (Hatib-i

Bağdadi'den nakil); Lisan-ül Mizan 5/247; Keşf-ül Hafa - Acluni 2/175
(3916 (351 s,3

zabt şet: , Q,lU3»,1 u (YSES{3 {E «DLIS ("v CSI
<

U>»
"

Meali: "Emel ve ümid, benim ümmetim için Allah-u Teala'nın mutlaka
rahmetidir. Çünki eğer ümid ve bekleyiş olmasaydı, anne çocuğunu emzirmez,
bahçeci fidan dikmezdi." (Enes bin Malik'ten)

***
983- «Bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine gitmiyor ki, mebde' ue mün-

tehası birbirinden uzaklaşsın.»
Risalede yeri: Hutbe-i Şamiye sh: 37
Me'hazler: Sahih-i Buhari 4/130; Müşkil-ül Asar - Tahavi 2/193 ve 194

zabıt şekli: ... [»,56oy.'J3H ,, t58{61 s {US
Meali: "Zaman, Allah'ın yer ve gökleri halk edeliden beri daire şeklinde dö

nüp dolaşmaktadır."
Bu hadis-i şerif, Hazret-i Üstad'ın yazdığı hükmüyle, zahire göre tam ol

masa da, manasıyla ona işaret etmektedir.
***

984- Sahabelerin hepsi adüldur. Onlardan gelen rivayet, tezkiyeye muhtaç
değil ... Onlar daima doğru söylerler...

Risalede yeri: Hutbe-i Şamiye sh: 49; ve aynı manaya yakın olarak Sözler
sh: 484 ve daha Nur'un sair yerlerinde varsa ...

Me'bazler: El-Ezkar - Nevevi sh: 63; Üsüd-ül Gabe - İbn-ül Esir 1/3; El
Yevakit Ve-l Cevahir - Şa'rani 2/69; El-Hasais-ül Kübra 3/368; El-Mevahib-ül
Ledünniye - Kastalani 5/303



HADİS, HABER VE ESERLER BÖLÜMÜ 885

Zabıt şekli: lmam-ı Nevevi demiş: Fukaha, muhaddisin, usuliyyin ve mü
tekellimin icma' etmişler ki: Bir Sahabi herhangi bir mes'ele için dese ki. "Bu
sünnettir." O mes'ele, artık "Kale Resulullah" olan merfu' hadislerin kafi
hükmü gibidir.

İbn-ül Esir ise demiş: "Sahabelerin tamamı hiç bir cerh ve tenkide tabi'
değildir. Çünki hepsi saduk ve aduldur.

***

Risalede yeri: Hutbe-i Şamiye sh: 59
Me'bazler: Emsal-i Hazret-i Ali sh: 30; El-Keşkül - M. Bahaeddin-i El

Amili 1/188
» Do. • 583 o , • • , •s.o • •$

Zabıt şekli: «#; ~ dbu l az» c3U yo -«. •,al as, .,, , ., .,,.
Ao p so • • »83 • "\° @v \ 4Mo

Meali: "Kişinin kıymeti, onun himmetidir. Kimin himmeti sadece karnına
yemek doldurmak olsa, işte onun kıymeti de, ondan çıkan şeyler kadardır."

***
986- ulnsanın fıtratı medenidir. Ebna-i cinsini mülahazaya mecburdur.»

Risalede yeri: Hutbe-i Şamiye sh: 60
Me'bazler: Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, Osmanlıca Tercümesi 2/73; Tarih-i

İbn-i HaldOn 1/34
Zabıt şekli: Bu hilküm bir hadis-i şerif olarak değil, amma hadislerin ma

nalarından alınmış ve göz önünde gayet zahir ve gerçek bir hakikattır. Bunu
Islam muhakkiklori de aynen kabul edip yazdıklannı göstermek için bir-iki
me'haz vermiş bulunduk.

***

NUR'UN İLK KAPISININ ZAİDHADİSİ

o87- .)3 1,' I.., c3,a1J3 s'aU ,Ee
-.

Risalede yeri: Nur'un İlk KapıHı Hh. 42

Me'hazler: ( Not" Hazret-i Üstad bu söz ieın hadisdir demediği gibi, bizdeki
me'haz kitaplarda da aynı lafzıyla bulunamadı. Lakin dillorde dolaşan ve ki
tabe ve lovhalurdo hep yazılıp gelen meşhur ve hakikatli bır söz olmuştur.
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Olabilir ki, selef-i salihin'den gelmiş ve manası hadislerden alınmış doğru bir
söz ve hükümdür.)

Had:is-i Şeriflerde, bazı namaz vakitlerinin ta'cili hususunda bir çok ami-

rane ifadeler vardır. Mesela: 1 68,3339 3838'15
« ,,,. ,,,.

Feyz-ul Kadir d/3o7de: 5)1 Is13".> sa Is» Es
Keza Müsned-ül Firdevs hadis oo: soo9'da: J&> 35s U E.a

,, , , ,,, .,

Ve keza Müsned-i Ahmed 6/135, 216 ve 289'da: (G1(IU (e;) a *1le 3°aa5,33o14110,1, 363 (ee) AI,5,3al535 50134
2 " ,, ,.,,,. ,,,. ,

Ve yine Mu'cem-üt Taberaoi El-Kebir 3/1151 ve 25/207-2ll'de:
G3, J51 ,8 5La U2SI (31 3C'aU U52 (G G

,. ,. .,,,,. ; ,, .,,. , ,,

Ve keza Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevi 3/l00'de:«y3 i,1 SA.y1metniyle bir hadis-i şerif kaydetmektedir.
., ,

Bütün bu hadisler, bazı namaz vakitlerinin acele edip ktlınmasını emreden
hükümlerdir. Ayn ayn meallerini vermeye gerek duyulmadı.

Şimdi, tevbe mes'elesinin ta'cili hususundaki hadisler:
Tenbih-ül Gafilin - Semerkandi sh: 36:tTG,8yia 5,a5 U6y
Keza Ed-Duafa'-ul Kebir -Akili 1/I0S'de:

8I53 oy3"AI3U U
., , -

Ve keza El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 4/1498'de:
e!4- 155 3078418)ES5 [,-6 GgIG

Hem yine: 0):,:_:.ı 1 ~ hadisi, "Sonra. yaparız, sonra ederiz." diyenlerin
helAk olduklarını bildirmokto ve üstteki hadislerin tamamı da; bir an önce
tevbe edip, bir an evvel Allah'a rücu' etmeyi cmrotmektedi.rler. Bu mos'elodc
kaydedilen hadisforin de ayrı ayrı mcdllcrini vcrmok uzun olacağmdon snrf-ı
nazar edildi.

***
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KONFERANS'IN zAiD HADİSLERİ

o88- JU L,5, JU US 6'5 3UAIA3
, - , ,,.

887

Risalede yeri: Sözler sh: 755; Konferans sh: 21; ve Nurlardaki diğer yer
ler ...

1\-le'hazler: Sıra no. 883'te bazı me'hazleri verilmiştir. Ancak Lnam-ı Ali'nin
sözünün metninde şöyledir: {3Ü U JI'lSl J .JU • JIES

, ,

Meali: "Kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, hangi makamda söy
lemiş, ona bak!.."

Demek ki, bu söz veya kaide, İmam-ı Ali'nin düstur şeklindeki şu: "Sadece
söyleyene değil, belki neyi söylüyor ona bak!." ifadesinden muktebes veya bir
nevi izahıdır.

***

sso. ,<u ",,U (11,'
Risalede yeri: Konferans sh: 103; ve Zülfikar ve Sirac-ün Nur'un ahirle

rinde Hasan Feyzi'nin mektuplan ...
Me'hazler: Sahih-i Müslim 4/1836 hadis no: 2363; Cem'-ül Fevaid 1/440

Sahih-i Müslim'den nakil; Kenz-ül Umma! 11/465; Tefsir-i Ruh-u Beyan 6/349;
Müsned-ül Bezzar hadts no: 937

Zabıt şekli: (İmam-ı Ca'fer-i Sadık'ın da aynı sözü söylediği rivayet edilir.)

Meali: Enes (R.A.)'dan rivayet: ... Resul-i Ekrem (A.S.M.) ferman ettiler ki:
"Siz kendi dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz ."

***
990- "Saıı'at, Saııi', Saıı'atldı.r-ı Ziilcel6l, SCı.ni-i Hakim ... ,ı

Risalede yeri: Bu tubirler Risale-i Nur'un bir çok yerlerinde gcçtifd için,
belli sayfaları vermeye gerek duymadık.

Me'haz]er: Müstedrek-ül Hfıkim 1/31, 32; Gorib-ül Hadis - İmam-ı Birgevi
sh 15; Şuab-ül İman - Beyhaki 1/502; Mevkıf-udi Beşer Tahte Sultan-il Kader -
Mustafa Sabrı sh: 20J

Zabıt şekli: ««,ly 1>js 3Ju «dl3i
$

Meali: "Cenab-ı Allah her bir tmn'ntın vo nôni'inin lUtlıkıdır."
tc :t: *
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GENÇLİK REHBERİNİN ZAID HADİSLERİ

991- «Ahirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan taife-i r..isaiyye ve on
ların fitnesi olduğu ... Bu zamanda dahi, zendeka dalaleti İslamiyete karşı
mücadelesinde nefs-i emmarenin planıyla, şeytanın kumandasına verilen
fırkalardan en dehşetlisi, yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli
bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar... »

Risalede yeri: Gençlik Rehberi sh: 23

Me'hazler: 749 numaradaki me'hazlerin bir kısmı buranın da me'haz
leridir. Buna rağmen yine de ayn bazı me'hazler veriyoruz:

Sahih-i İbn-i Hibban 7/444; Müsned-ül Firdevs sh: 1/93 ve 2/337; Kenz-ül
Umma! hadis no: 44481; Cem'-ül Cevami' hadis no: 435; Keşf-ül Hafa -Acluni
1/39; Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki 7/91; El-Feth-ül Kebir 1/186 Hatib-i
Bağdadi'den nakil ...

zabt çekti: ,SU. SU'», {Su4I@G .L.9I 1ESG C*UL ISSI
«

,,,. • ,. • • + «° , e e • j $ o • e • % •e

<\a;I otel 5i3\ •V.ly +so'iV
« «e a * e a i +*

EI-Feth-ül Kebir'deki hadis: 4U.9JI "J,SJI*31 ...

Mealleri: "Dünyaya karşı ve kadınlara karşı müteyakkız bulunun. Çünki
şeytan ve iblis, her zaman müslümanlara karşı tetikte ve avcı tuzağını
hazırlamış bulunmaktadır. Onun avına kapılmanın veya oltasına yem olmanın
en cazibi, kadınların bacaklarıdır."

İkinci hadis: "Ahirzamanda en şiddetli harp, kadınlara karşı harbdir."
***

992- (Üstteki mes'elenin devamı) «Çokların nefislerini birden esir edip, kalb
ve ruhlarını kebairle yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyor
lar• • . >

Risalede yeri: Gençlik Rehberi sh: 23
Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 3/9; Zevaid-i Cami-i Sagir'den nakil; Ramuz-ül

Ehadis sh: 346 (Levami-ul UkOl'den nakil); Şerh-i Ramuz-ül Ehadis 3/644
~», ., » », •. •$ • % * p,", $As. °1

Zabıt şekli: 4i. 9+; U.5 d+Jl ls li y* yao.'i
h

Meali: "Benim ümmetimi öyle fitneler saracak ki; insanın bedeninin ölmesi
gibi, onların kalbleri dahi o fitnelerden öyle ölecektir."

***
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B.ANiın...ARREHBERİ'NİN zAiD HADİSLERİ

993- 433I3.u[SE
, ., ,, .,

889

Risalede yeri: Hanımlar Rehberi sh: 18, 22, 23 ve 30; Kastamonu Lahikası
sh: 124; Emirdağ-il sh: 212

Me'hazler: Ed-Dürer-ül Müntesire - Suyuti sh: 115 Deylemi'den nakil; El
Feth-ül Kebir 1/144 ve 3/422 İbn-i Hibban, İbn-i Mace, Beyhaki, Hakim, l\lüs
ned-ül Firdevs ve Makdisi'den nakil; Şerh-üs Siyer-il Kebir - İmam-ı Muham
med 1/37; İhya-u Ulüm-id Din 3/78; El-Esrar-ul Merfua' - Aliyy-ül Kari sh: 48;
Künuz-ül Hakaik - Menavi sh: 8

Zabıt şekli: (Hazret-i Üstad'ın kaydettiği metniyle verilen me'hazlerde bu
lunduğu gibi, şu yazacağımız hadis-i şerif ise, onun daha geniş manasını ifade
etmektedir:)

• 496 25UJ4J13.+ [8'13 1(38,- 1186 3GEL',>I 54 G3I
e • 2 «

Meali: "Ahirzaman gelip çattığı zaman ve heva-i nefislerin din-i İslama
karşı muhalefete sevki başladığı vakit, size bedevilerin ve bir de kadJnlann
dinini tavsiye ediyorum."

***
994- «Bazı ehadis-i şerifeyle işaret var ki: Ahirzamanda kadınlar taifesinde

hakaik-ı imaniye ziyade inkişaf edecek .. ·"

Risalede yeri: Hanımlar Rehberi sh: 23

Me'bazler: 747 numaradaki me'hazlerin bir kısım hadisleri, bu bahis ile de
alakası olduğu için, başka me'haz tesbitine gidilmedi.

***

o95- {",3, et)I",1
e

Risalede yeri: Hanımlar Rehberi sh: 23

Me'bazler: (Aynı bu metinle bu hadis-i şerif, bizdeki me'hazlerde buluna
madı. Amma aynı mana ve mefhum ile gelmiş bir çok hadis-i şerif vardır. Bun
lardan bazılarının me'hazini veriyoruz:)

Müsned-i Ahmed 2/145, 4/151; Mecma-uz Zevaid 8/156; El-Kamil Fid-Duafa'
- lbn-i Ady 6/2281; Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 17/310; El-İlcl-ül Mütcnahiye
2/145; Müsned-ül Firdevs 2/145; El-Kamil Fid-Duafa' 6/2177; EI-Havi Lil
Fetava - Suyuti 2/187; Kitab-un Nureyn Fi-Islah-ıd Dareyn - Cemaleddin
Hübeyşi sh: 33; Emsal-i Hazret-i Ali sh: 29; Keşf-ül Hafa -Acluni 1/284
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zabıt sekileri: {>Ey8J1tt3138, at)I,{136 at) ,3 y
,. , -

gaz,155-5, [8"stI7 U61.3 ,ak'04
.,,. .,. ,, ., .,. ,,,. .,,.

·e-e'Ius{ 1843I$,U;
« e ,,,,

Ve !mam-ı Ali (RA.): :,_/J_;a~I ~~
,. - ,.

Mealleri:
1- "Kız çocuğunu hor görmeyiniz, çünki ben de kızların babasıyım. Onlar

munis, mübarek mahluklardır."
2- "'İçinde kız çocukların bulunduğu eve, Cenab-ı Allah hergün on iki rah

met inzal buyurur. Hem de melaikenin ziyareti o evden eksik olmaz .. _ ..
lınam-ı Suyuti demiş: "Ben bu hadisi Kitab-un Nureyn Fi-lslah-ıd Dare),1

eserinde görmüştüm."

lmam-ı Ali'nin sözünün meali: "Küçük çocukların velisinin rızkı bol olur."
***

op6- ,S.9 "5 (CS5 5 ,1235 5) 25G 5
Risalede yeri: Hanımlar Rehberi sh: 27 (Not: Üstad'ın eliyle tashihli, gayr

i münteşir elyazma bir defterde hadisin sair lafızları da vardır.)
Me'hazler: Şerh-üs Siyer-il Kebir - lmam-ı Muhammed 1/23; Şerh-üs

Sünne - Begavi 2/371 bir kaç kanaldan nakil; Müsncd-i Ahmed 6/226
Zabıt şekli: 1mam-ı Begavi bu hadisi uzunca tahlile tabi' tutmuş ve netice

sinde: Müsned-i Ahmed eserindeki hadisin ricali mu'temed kişiler olduğunu
s f1 ' ·" s {°3 s• ,•kaydetmiş. Hadis şöyledir: 5<ll ,U:l Ju.»!l*o! azle*y,ip
r"

Ve keza Ez U_5sS "J 1't'JIISE*a G Masnod-i Ahmed'den nakil.

Meali: "Benim ümmetimin ruhbaniyeti, mescidlorde namaz vaktini bekle
mek üzere oturmaktır."

ikinci hadisin meali: "Ya Osman! Ruhbaniyet bize farz olunmadı. "
***

997- «Selef-i SalihEn'den binler ehl-i hakikat irıziuaya, mağaralara muvak-
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katen girmişler -..» Ve «Bir zaman gelecek, herkes benım halime (tecerrüd ve
istiğna halime) gıbta edecek.»

Risalede yeri: Hanımlar Rehberi sh: 27

l\Ie'hazler. İslam büyüklerinden mücerred kalmış zatların bazılarının
isimlerini ve bunları kaydeden bir kaç kitabın mehazlerini veriyoruz:

1- Dünyaca meşhur ve ismi müceddidler sınıfında geçen büyük muhaddis,
yüksek müçtehid ve muazzam fakih olan Imam-ı Nevevi'nin evlenmeyip bekar
kaldığı: Şerh-i Sahih-i Müslim Mukaddeme; EI-Fütuhat Şerh-i Erbain-i Neve
viye - 1mam-ı Birgevi sh: 4

2- Dört ehl-i tasavvuftan birisi ve Evliya ve Aktab-1 Azime'den Şeyh Ma'ruf-
u Kerhi: Tabakat-ı Evliya sh: 285

3- Şeyh Ebu-1 Haccac-ıl Aksarayi: Tabakat-ül Kübra - Şa'rani sh: 136

4- Şeyh Çağer-il Kürdi: Tabakat-ül Evliya sh: 525

5- Osmanlı meşhur şair ve alimlerinden Hoca Tahsin: Kamus-ul A'lam - Ş
Sami sh: 3/7628

Ve daha bu nümüncler gibi bir çok misaller verilebilir. Ancnk bunlar mak
sada kafidir.

Tecerrüd ve bekarlık ve istiğna hakkındaki hadis-i şeriflerın tergibleri ise.
Tcfsir-i Ruh-ul Beyan - Buruscvi 1/107, Keşf-ül 11afö - Acluni 1/386

Zabıt şekli: A,,«JI cl> 'as "idi O,2 oy3,5l "-lyl+ ",5l 134

4J-5U4,3,p,W3,

Meali: ı- Benim ummctimin usti.ındcn 1180 sene geçtiğinde; bekar kalmak.
uzlet etmek ve dağların başında münzt•vı kalmak gibi haller helal olur

2- Sizin 200 seneden sonra en hayırlınız, hafi f-ul hnz olunlnrdır Sorulmuş.
"Nedir halif-Lil haz?" Demiş "Ehli ve evladı olmaynn kimse demektır."

1: *} si-

998- «Sıddık-ı Ekber'ın (R.A.): "Cehennem'de vücudum buiyusun, ta chl-i
iııuııw yer lwlmasııı." diye fedakarlıkta azami sadakatının bır zerrestnı kazan
mak fikrıyle, biçare Saıd bütün ömründe teverrudü, istıgnayı ihtiyar etmiş."

Risalede yeri: Hunımlnr Rehberi sh: 28; Eıırdağ-ll sh 152, Sözlerın ar
ko.sında mevcut Konferans sh: 757
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Me'hazler: Cihar-ı Yar-ı Güzin - Şemseddin-i Sivasi sh: 25
Bu sözü te'yid eden, yani Hazret-i Ebu Bekir'in sıddıkiyetinin azami sada

kat nümunesi olan sözünün hakikatini te'yid eden bazı hadis-i şerifler vardır.
onlardan birisi:SI ")bi ,S,1

Bir başka hadts:SI ""I SU!@8J 3+JGJI34UsT"IS6U
E , e « e e e e

Hadis me'hazleri: El-Feth-ur Rabbani, Şerb-i Müsned-i Ahmed 1/52; Sahih-i
İbn-i Hibban 9/131, 136 ve 187; Müsned-i Ahmed 3/186, 281; Müsned-i Ebu
Davud - Tayalisi hadis no: 2096; Mişkat-ül Masabih hadis no: 6111; Şerh-üs
Siyer-il Kebir - İmam-ı Muhammed 1/158; El-Kamil Fid-Duafa' -Akill 6/2097

Mealleri:

1- "Ümmetime karşı en merhametli, Ebu Bekir'dir."
2- "Eğer Ebu Bekir'in imanı, alemlerin imanıyla müvazene edilse, yine de

Ebu Bekir'in imanı racih gelecektir."
* * *

OTUZÜÇ HADİS

Bu "Otuzüç Hadis-i Şerifi Hazret-i Bediüzzaman 1948-1949 yıllannda bu
lunduğu Afyon Hapsinde kendi evrad defterine kaydetmiş .. ve bu hadisleri
kendi el yazısıyla bazı tashihlerle düzeltmelerde bulunmuştur. Hatta Arapça
ve Türkçe bazı şerhler de ilave etmiştir. Bu hadisler, bilhassa talebe-i ulum
olmaya teşvik eden hadislerden olduğu ve Hazret-i Üstad bunları ehemmiyetle
defterine kaydettiği için, biz de bunları Risale-i Nur'un hadislerinden sayarak,
sıra numarası devam eden hadisler cetvelinin devamında kaydettik.

Bu hadislerden bazıları, Risale-i Nur'un içinde geçen hadisler sırasında da
geçmiş olabilirler. Biz bu müstakil olan otuzüç hadisi aynen hiç birisini
bırakmadan kaydedeceğiz. Şayet bir hadis, Risale-i Nur'un önceki hadis cetve
linde de geçmişse, onun yerini ayrıca göstereceğiz.

Bu otuzüç hadisin umumu için, Tefekkürnarne isimli eserin içindeki yerle
rinin baş ve son sayfa numaralarını kaydederek geçeceğiz.

Bu hadislerin mealleri, İmana Medar Ali Bir Tefekkürname kitabının ilgili
yerinde bir derece -eksik ve noksanlanyla beraber- verildiği için, burada tek
rarlamıyacağız.

Risalede yeri: Tefekkürname sh: 286 ila 294
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.
(Bu hadis-i şerif> uzundur. Hazret-i Üstad onun başından sadece bir-iki

cümle almıştır .)

Me'hazler: Cami-i Beyan-il İlm - İbn-i Abd-il Berr 1/65; lhya-u Ulum-id
Din 1/11; Tenbih-ül Gafilin - Semerkandi sh: 159; Et-Tergib Vet-Terhib - Men
zeri 1/94; Ramuz-ül Ehadis sh: 254 (Muaz bin Cebel'den rivayet); İthaf-üs Sa
det-il Müttakin 1/183 (İmam-1 Zebidi uzun tahlillerle delil ve şahidler getirerek
hadisin sıhhatine hükmeylemiştir.)

Zabıt şekli: Uzun bir hadis-i şerif olduğundan zabtı kaydedilmedi.
***

Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 2/147; Müsned-ül Firdevs 2/332 hadis no:
3504; Feyz-ül Kadir hadis no: 4622; Kenz-ül Ummal hadis no: 28789; Ramuz-ül
Ehadis sh: 295

El-Feth-ül Kebir'de hadis şöyle geçmektedir:

***

o01/- 3y9I {2Ih,SU.y3,M3KUYU .c.>p4I, ,1ULUU
Me'bazler: EI-Feth-ül Kebir 2/211; Müsncd-ül Firdevs 2/440; Züher-ül Fir

devs - İbn-i Hacer 1/285; Feyz-ül Kadir hadis no: 5253; Kenz-ül Umma} hadis
no: 28729 ve 28834; Ramuz-ül Ehadis sh: 312; Muhtasar-ul Ehadis sh: 92

***

Me'hazler: El-Fcth-ill Kebir 2/212; Müsncd-ül Firdevs 2/438 hadis no:
3910, 2üher-ül Firdevs, El yazma Dar-ül Kutub-ul Mısriye, Kahire no:B/20489
(İbn-i Abbas'tan merfu' senediyle); Feyz-ül Kadir hadis no: 5268; EI-Emali -
Eş-Seceri 1/60; Kenz-ül Ummal hadis no: 28655

* * *
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Me'hazler: EI-Feth-ül Kebir 2/221; Ramuz-ul Ehadis sh: 314
* * s*

o046- '»u ulu1&Ib[,1J{3
s

Me'hazler: Not: Aynı bu lafızla değil, fakat manası ile, hem de daha
şiddetli olarak şöyle kayıtlıdır:

Cami'-i Beyan-il hm - İbn-i Abd-il Berr 1/233; Ramuz-ül Ehad.is sh: 461
***

1005/7-

Me'hazler: Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/486; İhya-u Ulum-id Din 1 10:
Ramuz-ül Ehadis sh: 343

Ve keza: SU127131 4.01.3,334(\4
Gb3 Set ute3»

$

* * *

1\le'hazler: Cami'-i Beyan-il llm - Ibn-i Abd-il Bcrr 1/147; Ramuz-ul Ehadis
sh: 344 Taberani ve Hakim-i Tirmizi'den nakil ile, bu hadisin Resu1ullnh
(A.S.M.) taı·afından Haybcr gününde söylendiği rivayet edilmiştir. El-Feth-ul
Kebir 1/282 İbn-i Hanbe] ve Şeyheyn'den nakil. .. (Ve ayrıca 808 numarada ... i

***
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oo7/9: zSLI31CAG JGLCSzS ,i> "Le 4 g'bu 3A
l\le'hazler: 1v1işkat-ül Masabih hadis no: 5756: ~lusned-ul FırdeYs hadis no:

5366; Ramuz-ül Ehad.is sh: 354
Bir de şu lafızla da geçmektedir:

***
1o0s/o- Ü.IJ G'LS {> ,4ot4.. S, "3 as~ yyy

e

Me'hazler: Bunun me'hazleri 813 numarah bölumde lŞualar'dal verildiği
için burada tekrarlanmadı.

***

Me'hazler: (Bu hadisin 744'de aynen me'hazleri verilmiş olmakla beraber,
yine de bir iki me'haz veriyoruz:)

Ihya-u Ulüm-id Din 1/6; Cami'-i Beyan-il Ilm - lbn-i Abd-il Berr 1 37
***

1010/12- (f'sili üs,sJ, "UNUIo sil'u.O»I,-J . J •. : 1 1.... ,. ~:,.:ı -♦----

Me'hazler: Sahih-i Buhari 8. 3-1; Sahih-i l\Iuslım KıttÜ>-ul Rırr had ıs no: lü7
ve 108; Şerh-üs Sünne - Begavi 13/160; Et-Tergib Vet-Torhib - Beyhaki 10 235
ve 341; Keşf-ül Hafa - Acluni 2/169; Rumuz-ul Ehadis sh: 363. ~lusıwd-ul Fır
devs 3/402 hadis no: 5223; Feyz-ul Kadir hadis no: 7577 Musned-i Ahmed, Bu
hari ve Müslim'den nakil; Musned-i Ahmed 2'236; Amel-ul Yevmi Vel-Leyle -
Nesai hadis no: 394, 396 ve 397

Zabıt şekli: Bu hadis lufııcn bir kaç şekilde vurüd etnuştir. tlt:lst;\lti:

•'i (E y,» 'cs1 us1 [6 U4e • 'kav "" 1afeyla geldiği gibi,
l . ,, . , . , $ J •I • , •

"zil e eki ele ut3l Ll ac,al uatl ,J lafızlarıyla da
\'ardır. Bu hadisin sıhhati için, muUcfokun olt'yh <lenilmıştir .

~is $

1o11/13-s,ce t v,, 4soy 1s1yasa..a .sy 1, yönu. ' '
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Me'hazler: İhya-u illüm-id Din 1/10-11; Cami'-i Beyan-il İlm - İbn-i Abd-il
Berr 1/61 ve 73; Ramuz-ül Ehadis sh: 374; Müsned-ül Firdevs 4/100; hadis no:
6314; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/406 merfu' senediyle; Feyz-ül Kadir
5/430 hadis no: 7847; El-Feth-ül Kebir 3/78; Şuab-ül İman - Beyhaki 4/391

***
1o1214- JĞGI "1"122U1,43 U!I85T5ls 33 U
Me'hazler: Sahih-i Müslim 2/381, 382; En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i

Kesir 1/12-13; Ramuz-ül Ehadis sh: 374 İbn-i Ehi Şeybe, İmam-ı Ahmed ve
Müslim'den nakil ...

***

1o1sns- 453 . 1,58134 36101(01 353 6,1113013
, , ,

Me'hazler: Cami' Beyan-ül İlm İbn-i Abd-il BeıT 1/30, 38, 53 ve 115; İhya-u
Uhlm-id Din 1/9; Mişkat-ül Masabih 1/83 hadis no: 249; Mecma-uz Zevaid
1/123; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 1/96

.

zabıt selli: (+4. GU JJGJI3l F= ", "MI CU 8,J11G 631

Barka bir haan: LE ~5Uy ± ,*1)1CD, "5, 1,3MK3 1 G [-
416 155 . U,515,Ve daha başka ifadelerle de geçmektedir.

., , .,

***

1o1416- ±U± C,a,is1, [uL0 0L1 UG 7fas[>
'UC8 1AG4 ZC12 314 U-e , 36 .1as 01 p> U- (43134 4V3,7,1

,, , s .,. .,,,.

14I,,AI±U3334G3
Me'hazler: İhya-u Ulum-id Din 1/8-9; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeıi 1/98;

El-Feth-ül Kebir 1/364; Ramuz-ül Ehadıs sh: 413

Zabıt nevi: (4334±UV[81± -- cbo1» U ,15 64833 0__1

-8c143 313- lafzıyla olduğu gibi, bir de- •

54s, i1s»UEaslUEa ",'as 1atayla da vardır.
***
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o15/7. 1,><Y.,E30 ,SUY.,>1u> wu 18 '3
Me'hazler: Bu hadis ile beraber, 1009 ve 1014 numaralı hadisler lafız ve

manaca birbirlerine çok yakın şeyler olduğu için, me'hazler aynı kitaplar ve
aynı sahifelerdir.

Nümüne için Carni'-i Beyan-il İlm - İbn-i Abd-il Bcrr 1/30, 38 ve 115; Ra
muz-ül Ehadis sh: 429, aynı metinle İbn-ü Neccar'dan nakil...

***
1016/18- >3.1 .13JI[µar&S,1SI3;JI,3151-a y

.,, , .,,, ,, .,, - ,,

1Si,AI, 4,a96 131,5316 3U11,,3 .u. 1 3tDN
,, ,,, ,,. , , ,.. .

Me'hazler: Müstedrek-ül Hakim 4/314; Ramuz-ül Elıadis sh: 483; Le,·ami
i.ıl Ukul Şerh-i Ramuz-ül Ehadis 5/123

Ramuz-ül Ehad.is ve şerhi olan Levami-ül Ukül kitapları bu hadisi aynı me
tin ve lafızlarla Müstedrek-ül Hakim'den nakletmişler. Anrak eski kaideye
gore, onun cilt ve sahife numarasını vermedikleri için, Müstedrek-i.ıl Hakııu 'de
aynı lafzıyla değil, şu kaydedeceğimiz hadisi bu]duk:

sev • •f :r • a -s+ 3veya\l .ki» :Uly» edl l o,» Yel5l6 fil'
- . ı . ... , • ,
46sb kdcy dilej.

•
***

Me'hazler: Müsned-i Ahmed 6/11, Ramuz-ul Ehadis slr 518; Mu~ıwd-ı Ah
med, Tabcrani, Beyhaki'nin Es-Sünen ve lbn-i Asakir'drn nukıl, Mu't·em-ut
Tabcrani El-Kebir 22/518 ve 594

' p s ••Zabıt şekli: ,5 bedeline ysuul y* tao lafzıyla Nusned-ı Ahmed'den
ı/, , ••••

naklcdildigi gibi, ysol d @» Mu'cem-ut Taberani'de bu lafızla d,1

kayclc•dı I miştir

1018/20- ±~1 , 3.U aUJ,i» l+ ,» ya)Judo .,31.t 1k

Me'hazler: Mışkat-ul Masabh 1/83 hadi ... no· 2,1H, İh.\ .,-ut 1lum td n,n 1 •~>9
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El-Feth-ül Kebir 1/98 (aym lafizla Müsned-i Bezzar'dan nakil); Mecma-uz Ze
vaid 1/124; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 1/97; Cámi'-i Bcyan-il Ilm - Ibn-i
Abd-il Berr 1/53; Rámuz-ül Ehadis sh: 40 (Bezzar, Hatib-i Bagdadi ve Ibn-i
Neccar'dan nakil); Ed-Duafa'-ul Kebir -Akili 4/350; El-Fclh-ül Kcbir 1/98

***

Me'bazler: Nevarid-ül Usül - Hakim-i Tirmizi sh: 382; thya-u Ulúm-id Din
1/7

***

1o20/22- ¿lS11L> 1,31

Me'hazler: Rámuz-ül Ehadís sh: 81, uzun bir hadisden bir parca olarak,
Ebu Mensur-u Deylemi'den nakil; Müsned-ül Firdevs 1/74 hadis no: 220; Cem'
ül Cevami' - Suyutí hadis no: 4089; Kesf-ül Hafa 1/169

***

toe1s- •U51,16 14IS3I
Me'bazler: El-Feth-ül Kebir 1/226 Íbn-i Asakir'den na.kit.. ve 1/227 Hatib-i

Bagdadí'den nakil; Rámuz-ül Ehadís sh: 81 Hatib-i Bagdadí ve Deylemi'den
nakil; Müsned-ül Firdevs 1/76; Ke~f-ül Hafá 1/172; Muhtar-ül Ehadís sh: 27
Íbn-i Ebi-d Dünya'dan nakil. ..

Zabit sekli: Kaydedilen aym lafziyla oldugu gibi, 'U's ¿31 . UL)I I,si

ve 5", .A.si 'a3 [""3132 tafzlariyla da gelmistir.

***

Me'hazler: El-Feth-üJ Kebir 1/352, lmam-1 Hákim'in El-Künye eserinden
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nakil, keza El-Feth-ül Kebir aynı sahife İbn-i Hanbel, İbn-i Kanı' ve Bey
hakfden nakit Feyz-ül Kadir 2/280 ve 281 lafızca a}TI, manaca bir, iki hadis-i
şerıf..

Zabıt şekli: Kayıtlı şekliyle olduğu gibi,

3IS 13 GU+ay3G .ItzI Us5MI,FA) JU;4G4.. .., , ,.,

5 .3'w,,
,

Taberani'den nakil ...
***

Me'hazler: Cem'-ül Fevaid 2/710 Ebu Davud'dan nakil; Musned-ul Firdevs
1/200; Mişkat-til Masabih 3/11 hadis no: 5405; Feyz-lil Kadir 2/345 hadis no.
2009; Ramuz-ul Ehadis sh: 100 bir kaç kaynaktan nakil, Mucem-ut Taberani
El-Kebir 20/598

***

Me'hazler: El-Fcth-ül Keuır 1/31:'1 Ililyl'l-ul Evliyn'd,\n nakıl. R.\muz-ul
Ehadb sh. lOt1, Feyz-ül Kudir '2./377 hudiH nu. 2081

Zabıt şekli: Rumuz'dakı hadisın bır parçası «do l;i JUI I,>, ifade

ı-,ıylt· .

,, ..... ,. " , ~ ....
J 025/27- ...J.r j.>; 'i 1 ~ ~ 'J J ..lı+ 2U ol31l .,> 1 lf' , . ., ...; 1

341U U.i. sil I ı.!1.1.ii . ..J.; J .3LL "le ls «dly

Me'hazler: Riınıuz-ul EhndiH ı-ıh. 141 EL,u NnHr-ı Sitzı'nın El-İbdıW t'!--t'nn
dt•n. Ebu Nuaym'ı Hılyet ul Evhıya'sındun nakil ..

* :ı .,

1026/28- '± ,le ,±o tl. J>,es,>be ,s,"uu
.21,dk vbv)i,uiauaI,,
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Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzert 2/320; Cami'-i Beyan-il İlm -
İbn-i Abd-il Berr 1/123; Mecma-uz Zevaid 1/166 ve 9/13; Müsned-ül Firdevs
1/130; El-Metalib-ül Afiye hadis no: 3077 ve 3828; E1-Feth-ül Kebir 1/476; Ra
muz-ül Ehacils sh: 163 bir kaç kaynaktan nakil; Şuab-ül İman - Beyhaki 4/394,
Müsned-i Ebu Ya'la 5/176-177 hadis no: 279, El-Kamil Fid-Duafa' - İbn-i Ady
1/3150; El-Mecruhin - lbn-i Hibban 1/156-157; El-Lefilil Masnıia - Suyuti
1/206

zabt şolli: .il....I J, S,31 UL 11I "S s s,3SI 52 [8',31 S1 1atayla
*s

da gelmektedir.
***

1o27/9- 1')I,JI{> 3 GU 1 01 43 U ,E 3 412 3 30AI~S5 87 5
Me'hazler: El-Feth-ül Kebir 2/102 Buhari, Tirmizi, İbn-i Hanbel, Ebu Da

vud ve İbn-i Mace'den nakil; Ramuz-ül Ehadis sh: 170; Şuab-ül İman - Bey
haki 4/490 ve 5/165

Zabıt sel: LE> 3 51SILa [,- [ss lafzıyla geldiği gibi,

·e..3TSLfz]3 51arayla da gelmektedir.
***

Me'hazler: Bunun bir kısım me'hazleri 624 no.lu bölumde geçmekle bera
ber,{Ji [sUl yahut ,"l UI., ["{Unlanalarıyla başlıyan hadislerin
me'hazleri şöyledir:

El-Feth-ül Kebir 1/465; Ramuz-ül Ehadis sh: 177; Muhtar-ül Ehodis sh. 47

***

Me'hazler: Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 3/434; Mişkat-ul Masabıh hadis
no: 4649, 3/38, Fcth-ül Bari Şerh-i Buhari 10/274; Musned-dl Firdevs 3/415
hadis no: 5270; Feyz-ül Kadir hadis no: 7649; Tırmızi 2695

1030/32- ;l 3lL' Le 3s kut su)iJss1
• • •
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Me'hazler: Feth-ul Bari Şerh-ı Buhari 13,53. Kenz-ul Ummal 9/64. Mus
ned-ul Firdevs L359, Mucem-ut Taberani El-Kebir 17 150 ve El-Evsat 21619.
Ed-Duafa"-ul Kebır - Akıli 3ı'326; El-Kamı! Fid-Duafa· - İbn-ı Ady 2/861, Ed
Durer-ul Muntesire sh: 16 Beyhaki'nin Şuab-iıl lman eserınden naklederek ve
aynı hadisın ayrıca Ebu Davud ve Tirmizi'de de mevcut olduğunu kaydetmiş:
El-Feth-ül Kebır 1'208

***

Me'hazler: Musned-ül Humeydi hadis no: 752, El-Feth-ül Kebir 1/208:
Feyz-tiJ Kadir 2/31

Zabıt şekli: Hadis allamesi Abdurrauf-u Menavi bu hadis için der ki· -o
hadisi Ibn-i Neccardan başka, Hafız Ebu Nuaym ve Deylemi, Ebu Zerr-il Gaf
fari'nin hadislerinden şöyle tahric etmişlerdir:

Jf > 8,s, I z t 31 sU>JI fail Aynı mana, fakat az değişik
, . ,

lafızlarla ...

***

MAİDET-ÜL KUR'ANTN HADİSLERİ

Maidet-ul Kur'an Rısalesı, Üstad Bcdiuzzaman'ın fazıl ve alim ve edib ta
lebelerinden merhum Ahmed Fevzi Kul tarafından hazırlanmış bir eserdir. Bu
eseri, Bcdiuzzaman Hazretlcrı de görmüş, okumuş ve tasdik etmiştir. Hatta
Üstad tarafından bu risaJc bazı ta'dıl ve> tashthlcrden sonra, 1946-1948'lerde
teksir makınesiyle ve İslam harfiyle ncşrcdılcn Tılsımlar Mecmuası adlı ki
tabın ahirine ilhak edilerek ncşrcttirilmıştır Lakin 1948'de vukua gelen Afyon
Mahkemrn,ı savcı ve hakimlerı veya onun chl-i vukufları Maidct-ül Kur'an ese
rinı, rapor ve ıddianamclcrindc çok fazla mevzu' ettıklcrı için, Hazrct-i Üstad
Afyon Hapsinden sonra onu Tılsımlar Mecmuası'nın arkasından ayırmış ve
umumi neşirden kaldırmıştır Boylece Maidet-ul Kur'an'daki ondbrt tane ha
dis-i şerifler dahı Risalc-i Nur'un bır nevı hadislerinden sayılmış olduğu ıçin
burada yazıldı, mc'hazlcn de tcsbit edıldi. Ancak Maidct-ul Kur'an'dnki bu ha
dislerın eserdekı yerleri ve sahife numaraları verilemedi. Çtinki şımdi
munte~ır olarak nuı:;hal..ırı bulunmamaktuclır Belkı hususi bazı kimselerde
mevcuttur. Tenvir Neşrıyat'ın neşrettıgi izınsiz nüshası ıse, nazara alınmadı

4 *% :
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Me'hazler: Delail-ün Nübüvve - Beyhaki 6/496; Cem'-ül Cevami' - Suyuti
1/1013; Müsned-ül Firdevs 5/454; Kenz-ül Urnmal 12/378 bir çok sahih
kaynaklardan nakil; El-Leail-il Masnua - Suyuti 1/337; Ramuz-ül Ehadis sh:
518; El-Müntehab - Abd bin Humeyd sh: 203 hadis no: 185; El-Kamil Fid
Duafa' - İbn-i Ady 6/2380

zabıt şoktu: '(5, 51 (DL(e .C,L, 2LOG'", .56 "-l ",s 3,s,, , ,

Val"O>1, {S0a 1 (6,,3, a3J1 manayla da gelmiştir.
; ,

***
1o33/- (5t..5, UyG{Ne«a, Is {8
"> Lya13e31,3 5

Me'bazler: İbn-i Mace 2/1305 hadis no: 3954; El-Feth-ül Kebir 2/158 (İbu-i
Mace ve Taberani'den nakil); Feyz-ül Kadir 4/101 hadis no: 4677 (Menavf bu
hadisi, Ebu Ya'la El-Musulr'nin de Müsned'inde tahriç ettiğini, İmam-ı Hey
semi de onun ricali mutemed kişilerdir dediğini kaydetmiş); Ramuz-ül Ehadis
sh: 299 (İbn-i Mace, Rüyanı, Taberaııı ve Deylemi'den nakil)

***

Me'hazler. Tirmizi 3/270 hadis no: 2349; Müsned-i Ahmed 6/19; Mevarid
üz Zam'an hadis no: 2541; Ez-Zühd - İbn-ili Mübarek 1/194; İthaf-üs Sadet-il
Müttakin - Zebidi 1/158; İhya-u Ulüm-id Din 3/232, 234 ve 4/195; Ez-Zühd -
İbn-i Hanbel sh: 14; Müsned-ül Firdevs 2/447 hadis no: 3931; Feyz-ül Kadir
hadis no: 5309 Tinnizi, İbn-i Hibban ve Hak:im'den nakil.. İmam-ı Hakim
dem.iş: "Sahih-i Müslim'in şartları çerçevesindedir." Zehebi de aynen tasdik
etmiş ...

***

oss1- Su', [4SU{1 A8310 '113v -3v1> "s"31 y
.- .... r- .,,

8 .k.6{", .13,z11wi,,8"]11 ±3 ule1,, . .
Me'bazler: Bu hadis-i şerif manaca bir, fakat az değişik bazı lafızlanvla- ,hem de sened ve tarik itibariyle aynısı 1026 numaralı bolümde ka),th olup

me'hazleri de verilmiştir.

***
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1036/5- 6,s Ü»I,> A>' J suUIc'U- . .

90J

Me'hazler: Sahih-i Buharı 8/122; Şerh-üs Stinnc - Begavi 14/244, Mişkat
ül Masabih hadis no: 5164; Feyz-til Kadir hadis no: 1449 ve 2/100; Sahih-i İbn-i
Hibban 8/287; Kenz-ül Umma] 9/395; El-Feth-ül Kebir 1/232 Muslım, Tirmizi
ve İbn-i l\1ace'den nakil; Şuab-ül İman - Beyhaki 4/78; Sahih-i Müslim 3/2281;
Es-Sünen-ül Kübra - Beyhaki 2/150 ve 7/46; Dclail-ün Nubuvve - Beyhaki
1/339; Tuhfet-ül Eşraf 1/442; Ez-Zühd - Vcki' 1/334 hadis no: 119; El-Musannef
- İbn-i Ebi Şeybe 13/240; Müsned-i Ahmed 2/446 ve 481; Ez-Zuhd - İbn-i Han
bel sh: 8; Tarikat-ün :Muhammediye - Hadimi 3/25

Zabıt şekli: Bu hadis-i şerif aynı mana fakat az değişik lafızlarla da
gelmiştir. Mesela, Buhari'nin hadisi: Ü,s Üs, Jİ 53,I ["Di lafzıyla da gel-

•
miştir.

***

1o876. .1315G12, [11,31163 131( "SYI 2L ULU STSr(yut
J.Jıi;J

Me'hazler: İthaf-us Sadet-il Müttakfo - Zebidi 4/467; El-Feth-ul Kebır
2/68; Kenz-ul Ummal hadis no: 2294 ve 2344, Miısned-ul Firdevs 2/135 hadis
no: 2690; Feyz-ül Kadir 3/398; hadis no 3660

***
o s 3 o , o , ., ; • , s v.

1038/7- J>, YI « ,s; Xy uy.ui <u 3lyl,>le• e .l

·il.. .Uy> i,s

Me'hazler: Buradakı bu hadis az degışık bazı lafızlarıyla bırlıkte, aynısının
mc1hazlcri 1025 numaralı kısımdadır Oraya müracaat

* * ,ı.

1039/8- ..il!y-J: guiisy ueJl8!

Me'hazler: Bu hadisın. de me'hazlcrı L023 numaralı kısımda verildıği ıçın,
oraya havale edılerek başka bir şey yazılmadı

* 4 .*

· · '-"' Ü 1 :.U:.. ı
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Me'hazJer: (Not: Bu söz Muhyiddin-i Arabi'nin olarak kaydedilmiş. Ancak
bir kısım, bir hadisin parçasıdır.)

En-Nihaye Ev-il Melahim - İbn-i Kesir 1/25; Muhtasar Sünen-i Ebu Davud
- Menzeri 6/162; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/215 ve 220

Zabıt şekli: .. .l8)I "s 4,±, , 3LsJI s 4"E+2 Hadisin bir parçası
•*

olarak...
***

1041/10- .e·&) s. J5 53 G-ee) üs3"a,4 s U*ol
« es e e

Me'hazler: Ramuz-ül Ehadis sh: 208, Ebu Abdurrahman-1 Deylemi'den na
kil; Levami-ul Ukul Şerh-i Ramuz 2/456

***

Me'hazler: Kenz-ül Ummal 14/264 hadis no: 38664; Feyz-ül Kadir 6/278
hadis no.: 9243; Muhtasar-ı Tezk:iret-ül Kurtubi - Şa'rani sh: 134; En-Nihaye
Ev-il Mela.him - İbn-i Kesir 1/25; Muhtasar Sünen-i Ebu Davud - Menzeri
6/159; El-Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/214, 238; El-Feth-ül Kebir 1/17

zabt şeltt: 11J ,s 111 [f"" -.3I1, [«U1J1 ve keza.,. ., .,.. , ., .,, .,.

«U, [<UJ1 5EG G us# {su [s,iI manalarıyla bulundu, ancak
e s * asJ TU:S ,J JeI U lafzıyla bizdeki me'hazlerde bulunamadı. Gerçi

manada bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber belki bil-mana
olarak kaydedilmiş olabilir.

***

Me'hazler: Bu hadisin me'bazleri 1012 numaralı kısımda verildiği için bu
rada tekrarlanmadı.

***

Me'hazler: Bu bölümün de hadis me'hazleri, 810 numaralı bölumde ve
rildiği için tekranna gerek duymadık.

***
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1o45na-z[13G '1e [G)IMU (6.1'5) {ah.,b 6
; ,. , ,, , , I r

1+ i2° °c %.. .4l 42s 4la»
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Me'hazleri: Müsncd-ul Firdevs 1/321 hadis no: 1271; Kenz-ül Umma! hadis
no 1903 ve 2914; Ramuz-ül Ehadts sh: 54 aynı lafızla, Ebu Abdurrahman-ı
Deylemi'den nakil. ..

Zabıt şekli: Kcnz-Lil Ummal'daki hadisin zabtı şöyledir:

36 I"113 12 30» (8 13412i ..>T385 4410,ab 15
,,, ,, , , ,, ,,.

rvee+ "n. U(8,5 13\,6
Bu ondört hadis-i şeriflerin dışında; yani, merhum Ahmed Fevzi'nin Mtiidet

ul Kur'an eserindeki hadisler dışında, bir de Hazrct-i Üstad'ın hal-i hayatında,
alim ve fazıl bazı Nur Talebelerinin a.hirzaman Mchdisiylt• alakadar olarak
topladıkları, on beş kadar hadis-i şeriflerin içinde yazıh bulunduğu l>ır rısalccık
daha elimizde vardır. Ancak bu risaleyi Hnzrct-i Üstad gurup okudut,ru halde.
ncşrcttirmcdiği için, onun hadisleri de, Mnidet-ül Kur'an hodislerı gib1 Rısule-ı
Nur'dan sayılamadı. Dolayısıyla bunların mc'hazlerini bulup tu, buruda kay
dedilmeleri uygun görülmedi. Lfıkjn mezkur risuleciktc yer olun hudiHlt•rin
hepsi de meşhur ve sahih hadisler olduğ"unda şüphe yoktur.

***

HAZRET-İ ÜSTAD'IN HAL VE TAVIRLARINA UYGUN GELEN BAZI
HADİS-İ ŞERİFLER

Nur Risalclenndc kayıtlı hacl'is-i şcriilcrd<.!n başka, bır de Hazret-i Ustad'ın
huHur-ıi bazı sohbetlerinde müşahede edilen, hareket, hal ve etvarında hadis-ı
şeritlere ve Htınııel-i ~wniyycyc muvafık gelen nümunclik hır kaç ht1duH•nın ve
onlara bakan ve uyan buzı hudiH-i şertfl('rin burada knydcdılıp mu'huzleri vc-
rılmesi uygun görüldu

Evet, Hnzrcl-İ Ustad Bc•dıUzzamnn'ın hayatında, hl•r fiil ve hun•ket Vt'

tavırlurı <luımu sünnet-i senıyyeye uygun şekilde cereyan etmtır Bu dnvunın
1?(thidlt!ri ıKc, yuıdığ"ı rhmlelurinde açıkçn gürı..lldugll gıbı, onu zıyıırct etmi~, ta
kbt•hk yupını11 vuya yu.nındn bulunmut,ı yüzlerce imınnın, bunlurın ıı;tndl• de
l.Jilhmmu ilim< hlı bu;ı;l zi\tlıırm ı,whud(•t vo tusdıkleridır Bedıudzzaman'ın, sun
net ı senıyye üzere olun bütün hal ve otvarı, hareket ve sekenatı gayet fitrt
tnrztlndır Yanı bmıkulnrını tuklıdon olmamıştır

Ev(ıt u, botun hoyutındn sünnet-i wonıyyeye hereyını tevfik etmek, en kor
kulu, en dehıath ve en kritık anlardu bıle onun en buyuk gaye»ı olmuştur.
Onun bu suınmıi nıyl't vu hô.llımrw i-ıtoyıijındun ohm gcrl'lüır ki, ihlıynrı ht\rı-
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cinde başına gelen bazı hadiseler dahi hep sünnet-i senıyyeye uygun şekılde
düşmüştür. Ancak bütün sünnet-i seniyyelerin içinden; şartlara bağlı olan iki
sünnet bundan hariçtir. Bu sünnetlerden birisi: Evlenmek. Diğeri de: Sakal
bırakmak ...

Evlenmek Sünneti: Yani sünnet-i seniyye adabı dahilinde evlenmek, içti
mai ve fıtri olan bir İslami ve insanı adettir. Müslümanlık nokta-i nazarından
ise, bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar da, şeriat kitaplarında yazılıdır. Resul-i
Ekrem'in (A.S.M.) bütün sünnetlerine karşı olduğu gibi, fıtri olan evlenme
sünnetini de, Hazret-i Üstad Risalelerinde bazen tergib makamının mübalağa
sigası icabı, büyük teşviklerde bulunmuştur.

Sünnet-i seniyyeden olan evlenme hususunda varid olmuş hadislerdekı
emirleri ise, vücübi emir olmayıp, istihbabi sünnet emirleri olduğu müçtehidin
i İslamiyece hüküm ve karara bağlanmıştır. Elbette iffet ve nezahet içinde
kalmak şartıyla ve cihad ve hizmet-i diniye niyetiyle hiç evlenmiyen kimseler,
sünnet-i seniyyeye zıd bir hareketi işlemiş sayılmadıkları gibi, bil'akis tam ona
uymuş ve ona hizmet etmiş olurlar.

Hem, evlenme denince; eğer -affedilsin- bir çeşit hayvani ve şehvani mu
amele murad ediliyorsa; bu takdirde o iş, hayvanlarda da ve hayvan gibi
yaşayan insanlar olan gavurlarda da ve her şey ve herkeste de fıtri olarak
mevcuttur. O halde bu evlenme denilen muamelenin İslam dininde sünnet ci
hetleri olacaktır. O ise, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hayatında yaşadığı tarz ve
ayrıca onun usul ve kaidelerini vaz'ettiği şekildir. İşte bu evlenme denilen fıtri
muamelenin sünnet cihetleridir. Yoksa az yukarıda arzettiğimiz gibi, sadece
"Evlenmek sünnettir" diyenlerin ve bunu dillerine dolayıp ta, büyük İslam mü
cahidJerini gıybet edenlerin nasıl bir derekede bulundukları malum olur.

Hem evlilik hayatında, aile hayatında, evlad terbiyesinde ve hülasa olarak
fıtri olan o kanunun içine girdikten sonra, bütün hayatı boyunca buna müteal
lik sünnet-i seniyyelerin icabatını yerine getirmekle, o sünnete o zaman tam
uyulmuş olur denilir ... Eğer bunlar yerine getirilemiyorsa, elbette o zaman ev
lilikteki sünnet dahi tam yerine gelmiş olmaz ve nakıs olarak o sünnet
işlenmiş olur demektir.

Sakal Mes'elesi: Bu da evlenme sünnetine yakın bir keyfiyettedir ve ın
sanlığın fıtratında mevcut bir iştir. Bu sünnetin bilhassa eski zamandanberı,
Arap kavminde cari olmuş olan o fıtri durumu, Resul-i Ekrem (A.S.M.) onu en
ahsen bir tarza ve en güze) bir şekle koymuştur. Yani, bu sakal bırakmanın da,
evlenmenin fıtri adeti gibi, insana yaraşır en güzel bir şekle getirilmesine amil
olmuştur. Sakalın bakımını, temizliğini, kokulanma ve taranması ve sairesıni,
Resulullah (A.S.M.) Efendimiz bizzat yaptığı ve gösterdiği gıbi, ayrıca da
ondan daha mühimmi olan, bıyıkların muhafaza edilmesinı, yanı ağıza
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sarkmamasmı da ehemmıyctlc emretmiştir. Sakala ait olan sunnctlerı olduğu
gıbı ve beraberce tam yerıne getirilmediği zaman, sadece bir kılları
uzatıvermekten öteye geçmiyen bir şey olur ve hakeza .

Evlenme ve sakal mes'elcleri ve hadislerdeki me'hazleri ve bunlara dair l"s
tad Bediüzznman Hazretlerinin bazı izahları, bu kitabın 978, 979 ve 944 nu
maralı bölümlerındc geçmiştir. Oralara bakılabilir.

Şimdi sadedimize dönüyoruz: Bediüzzaman Hazretleri'nın bizatihi sünnet
olan pek çok ef'al, harekat, etvar ve muamelatından binde bir nisbetindc gibi
nümunelik bir kaç örnek vermek istiyoruz. Bunları da üç bölüme ayırıp
vereceğiz. Kaydedeceğimiz nümuneler mesabesindeki maddelerin bazıları,
Risale-i Nur ve mektublannda yazılıdır. Bazıları da kısmen Risalelerde geçtiği
zibi, bir kısım Nur Talebeleri onları Hazret-i Üstad'dan ya şifahen dinlemiş
:eya bizzat görmüşlerdir. Diğer bazıları ise, Risale-i N ur'un içinde sarihan
örünmiyenlerdir. Amma onları Hazrct-i Üstad'dan duyan ve dinleyen veya
ören şahidleri, ravileri ve nakilleri vardır.

Bu nümünelik maddelerin kayıdlan da, kitapta buraya kadar sıra numara
larıyla devam edegelen hadislerin devamında yazılacaktır.

A - ÖRNEKLERİ

1046/1- Hazret-i Üstad'ın attan düşüp incinmesi ve bir müddet namazlarını
çok zahmet içinde ktlmast hadisesidir.

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 256, bizzat Üstadın ifadeleriyle:

«Bugün dört saat evvel ben yalnız, Karadağ'ın hali ormanları içinde idım.
Gayet titiz bir ata biıwıiştim. Ben binerken birden dizgın kayışı koptu. O da
fena ürktü, ma'reke takıldı. Beni öyle fena bir tarzda çiftelerle yere düşürdü.
Ben o halde sol elim ve sol ayağımı kırılmış gıbi ihtimal verdiğim gibi, vazıyet
de oyle gösteriyordu... Cenab-ı Hakk'a hadsız şükür ediyorum, el ayağım
kırılmamış, çok ziyade incinmiş iken yine şensiye ile yürüyebildim.»

Hadislerde aynı duruma benzer, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın
da attan düşüp incinmesi hakkındaki bazı hadis ve mc'huzleri:

Sahih-i Buhari 1/187-188 ve 2/59; Cem'-ül Fevaid 1/247; Milsned-ı Ahmed
3/110; El-Kômil Fid-Duafa' - İbn-i Ady 2/749 ve 7/2201

Zabıt şekli: Sahih-i Buhari'nin hadisi: l y5y\e3~i Ul y-ye'

r-ee) a3,3' 3"54as'sa U36 G.e.e ,,
v. 'if 1:•il.. .135 as U as Alai iv o?o

•
Meali: Enes bin Malık'ten rivnyet, demiş ki: Rcsul-i Ekrem (A.S.M1.) bır ata

bindi ve u attan düşerek sağ yanı çok incindi. Veyahut: Rcsulullah {A.S.l\ıl. ı
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bindiği bir attan yere düştü ve çok incindi ... Namazda bize oturarak ımamlık
yaptı. Biz de kendisiyle birlikte oturarak namazlanmızı kıldık... ı ıı

***
1047/2- Eğer Gavs-ı Geylani de gelse, beni bırakıp gitseniz, hakiki Nur Tale

besi olamazsınız -mealen-.

Bu mes'ele Hazret-i Üstad'ın yazılı ifadeleriyle sabit olduğu gibi. aynı emir
lerini şifahi şekilde O'ndan dinlemiş Nur Talebelerinden ve Üstad'ın hususi
hizmetkarlarından merhum Muhammed Feyzi Efendi ve Mustafa Sungur'un
beyan ve rivayetleriyle de gelmiş ve daha biraz izahlı ve şerhlidir.

Risalede yeri: Kastamonu Lahikası sh: 83-84
Risale-i Nur'daki ifade: «Feyzi Kardeşim! Sen Isparta vilayetindeki kahra

manlara benzemek istiyorsan, tam onlar gibi olmalısın ... Bu şehre bir kutub,
bir Gavs-ı A'zam gelse; seni on günde velayet derecesine çıkaracağım» dese, sen
Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş
l I no amazsın... »

Rivayet yoluyla gelen ifade tarzı: "Eğer Gavs-ı Geylani uçarak bu şehre
gelse, sana: "Eğer Risale-i Nur'u bırakıp yanıma gelsen, seni on günde kutbiy
yet derecesine çıkaracağım" dese.. ve sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına
gitsen, hakiki Nur Talebesi olamazsın ... "

Hadislerde, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) kendi Ashabına söylediği ve fakat bi
raz tehditli ve ağır sözleri ise, mealen şöyledir: 'Eğer Musa (A.S.) veyahut Yu
suf (A.S.) şimdi dirilip gelseler; siz heni bırakıp onlara gitseniz, doğru yolu
seçmiş olamazsınız. Beliti dalalete sapmış olursunuz ... "

Hadis Me'hazleri: (Not: Nakledeceğimiz hadisler veya hadise çok
meşhurdur. Bir çok hadis kitaplarında ayn ayn rivayetlerle kayıtlıdır. Biz bir
nümüne olmak üzere sadece bir me'haz veriyoruz:)

Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyuti 5/148

zabıt sotıt: "{3, 6U (-g) Ci",[s6ly»,+ uiG,

(l) Resul-i Ekrem'in (A S.M ) attan düştüğü zaman, omrunun 53'ünden sonra. Medıne'de olmuş
olması. Hazret-ı Ustad'ın Kastamonu' da attan duşmesi hadisesı ise. yaşının 59'undan sonraya
rastlar. Resul-ı Ekrem'in Medine'deki hayatının. yani. 53 ile 63 arasındakı hayatının hangı senesınde
olduğu hakkında kat'i bir bılgımiz olmadığı gibi; Ustad' ın da Kastamonu hayatının 59 ile 67 omur
yılları arasında hangi senede o hadise vuku' bulmuş, hakkında da bır malumauımız yoktur Ancak
ki rakamın. yanı omur senelerinin birbırne çok yakın olması noktasından bir galıb ihtimal ile.
ömürlerinin aynı yılları ıçınde vuku' bulmuş olacağına ihumal verilebilır

Abdülkadır Badill
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. ',SI» ,+853,3.EG
Bu hadis, El-Musannef - San'ani ve El-Cami' Li-Şuab-il İman - Beyha

ki'den nakledilmektedir .

tknei rivayet: ]SE2J"y's5, 4(",4G (-&) U-» U3,5
,3u ,"Lus4 [Is 0

Bu hadis-i şerif dahi aynı kaynaklardan ve bir de "El-Küny - Hakim" ve
daha bir çok me'hazlerden nakil ...

Meali: Az üstte gayet hülasalı meali verildiği için, başka bir şey yazmaya
gerek duyulmadı.

***
1048/3- "Kalbine bak, nasıl hükmediyorsa öyle yap!." Yahut: "Senin kalbini

tevkil ediyorum."

(Hazret-i Üstad'ın bu sözü hem yazılı mektuplarında, hem de rivayet yo
luyla gelmektedir. Mesela Barla Lahikası sh: 260'da Hulusi Bey'e yazılan mek
tupta ve aynı tarzda Sungur Ağabey'e de şifahen söylenmiştir.)

Hadis-i şeriflerde mutabık gelen me'hazleri: Şerh-üs Siyer-il Kebir - İmam-ı
Muhammed 2/5; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/284 (iki tane hadis-i şerif; İthaf
üs Sadet-il Müttakin - Zebidi 1/664

Zabıt şekli: 1lsz-. U5»J ov
Meali: "Elini göğsüne koy ve kalbinden sor, onu dinle! O ne diyorsn öyle

1 nyap ...

(Bu mes'ele, elbette ki insanların şahsi ve hususi işleri içindir. Yoksa
umumi veya farz ve vacibe taalluk eden işler ve hususlar için değildir.)

* * s*

1049/4- İman ve yakiniyyet...

Hazrct-i Üstad'ın iman ilmine, yakiniyyetin tesbitine veya yükselmesine
verdiği ehemmiyet dünyanın malumudur. Bütün hayatını, himmet ve gayretini
iman yolunda, imanın tahkik ve t::ıhkimindc sarf eylediği dost ve di.ışmanlnrcn
sabittir. Risale-i Nur'un yüz yerinde, bin yerinde bu mes'ele sarihan mevzu-u
bahis olduğu gibi; bütün Nur Risaleleri de bu iman ve yakinıyyet mevzuunun
şerhi, tahkiki ve izahıdırlar.

"Acaba Resul-i Ekrem'in (A.S M ) hadislerinde de ve Sahabe ve Tabiinin
meslek ve hizmetlerinde de bu mes'ele ehemmıyetle mevzu-u bahis olmuş mu-
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dur? Onlarca da iman ve yakiniyyet mes'elesine ehemmiyet verilmiş midir?"
diye ufak bir araştırma yaptım. Bulduğumuz bir çok hadis ve eserlerden bir
kaçmı nümtlne için kaydediyoruz.

Hadis Me'hazleri: (Bu mevzu 808 ve 1006/8 no.lu bölümlerinde verilmiş
me'hazlerdeki hadisler, aynı zamanda buranın da me'hazleri olabilirler.)

Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/196 ve 439; Müsned-ül Firdevs 4/94; Feyz-ül
Kaclir hadis no: 7795; Mecma-uz Zevaid 1/170; Tarih-ül Kebir - Bubari 5/264;
yine Müsned-ül Firdevs 5/538; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/432; Cern'-ül
Cevami' - Suyuti 1/1004; Kenz-ül Ummal 9/437; yine Kenz-ül Ummal 3/437;
İhya-u Ulü.m-id Din 1/72; Et-Tergib Vet-Terhib - Menzeri 4/277; El-Feth-ür
Rabbani Şerh-i Müsned 1/54

zam»t Şekinteri: 136DG4oy> (s 63CU5[1[61815
Meali: "Agah olunuz ki! Dünyada insanlara verilen ni'metler içinde, yakin

ve afiyetten daha hayırlı bir şey yoktur." .Afiyetten murad, herhalde manevi
hastalıklardan; yani şüphe, vesvese ve günahlardan salim olmak demektir.

», ••• sı °1 *°- • • ., 1 -1°Başka bir hadis: .«z°k> As• •,ei + Vb « ,i ala b
1[ +.. • » - , . -;• - ._ 1 J0 J ,3, e • •

(···«5i.> 4o 40 « d ,h 3~3 \ j»- - -
Meali: "Kim ki vefat edip Allah'ına kavuştuğu zaman, ona herhangi bir

şeyde şirk koşrnamışsa, onun sair günahları ona fazla zarar vermez. Ve her
kim vefat eder, Allah'a şirk koşmuş olarak mülaki olursa; onun ne kadar hase
neJeri olsa da, ona fayda vermiyeceklerilir.''

Başka bir hadis-i şerif .. .Uya3I Ui» "\ Ie U,3.51 Us
*

Meali: Rcsu1-i Ekrem (A.S.M.) ferman etmiştir ki: "Ümmetim için en çok
korktuğutn şey, yakin ve iman zaafiyetidir."

*<* •. • .3Başka bir hadis: .. .«> ~lI Uy)l- -
Meali: "Yakın ne demektir? Yakin, imanın tamamı ve kemalidir." Bu hadisi

İhya-u Ulüm-id Din naklettiği gibi; Hafız Iraki demiş ki: "Bu hadisi, Beyhaki
Ez-Zühd kitabında ve Hatib-i Bağdadı meşhur tarihinde, lbn-i Mes'ud'dan
(R.A.) güzel bir senedle tahri.c etmişlerdir.

Başka bir hadts: .. .«JU {UI JU.SI >3- -
Bu hadis Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 24/791-793'dedir.
Meali: "Amellerin en efdali, iman-ı billahtır. Yani Allah'a imandır."
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Ba;,kn bir haclı:; Resul-1 Ekrem 'in meşhur du:ıl:ırından olan şuas{UU,3, UU,H>IS

911

Meali: "Ey Allah'ım! Bana öyle bir iman ve y,ıkin ver kı. artık kufurlt• inç
hır ::--uretlu karşılaşmasın veya onunla neticelenmiş olmasın '' Bu hadis. Et
Tergib Vet-Terhib - fı.1cnzeri l/583'dcdir

Sahabe ve Tabiinin iman ve yakin hakkındaki kanaatlan:

Hazret-i lman1-1 Ali (R.A.} demiş: J-8V3 "sysu,a3y as
.,, f,. ,, ,,, ~

lEmsal-i Hazrct-i Ali sh: 16)

Meali: "Marifet-i İlahiyedcn bir tek kokucuk dahL çok olan amellerden
hayırlıdır."

t'st taraftaki, yani Mu'cem-üt Tabcrani'nin son me'hazindcki hadis-i şerif
münasebetiyle Hazrct-i İmam-1 Hasnn (R.A.) da şöyle demiş.

iJIyb ooa]L, y8lp> veo)u 41,y,a13.>
, ,, ,. .,,. -

, ·J -, , . - ' , l" 1 1.. w··salyel o»l yyJV3 vpuou"e uy)vy,

Meali: "Evet, Allah ve O'nun Resulü çok doğru söylcmişl<.'r Zirn, ancak yn
kin le Cehennemden kaçınılabilir ve yine ancak yakin ve iman ilt• ('pnıwft•
tam tülıb olunabilir. ve ymc• ancak y.ıkin ile bel,\ Vl' ınu:-ıbctlcn• k.1r~• s:thrt•ch
lebılır. ve yıne ancak yakin de Allnh'tn t'mırlPri olan fnrzlur ed ehılebılır "

Hazret-i Lokınnn·d~ın gt•lmış bir huucrdc ıst>; ugluun. kurşı soy ledıgı sozler v L'

ettıgı vasiyetler içındl' şoyle demış "Ey oglunı' Amel, nnrak yakın ılı•
vapılabılır Kişi ancak iman ve yakinının derecesine gore hayırlı ameller
ı:;-lıyebılir "dthaf-us Südc•t-ıl !\1uttukin Zl'bıcli 1/67:ı ı

Yahya bın Muaz (R.A > ımnıı H' yukinı kastederek şoyle demıştır "Tevhıd
i,ın bır Nur. :;;irk 1,·111 dl' ,·,tkıcı bir nar \'ar<lır Tt•\ hıdın nuru. ınm ,ıhhıdlt.•r·rn
seyyiatını temizler Muşrıklerın dünyudukı bazı l} ılıkh•n ol.\n .ınwllt'ı·ını ek.
tc'mızh•nH.'k ı~·ın yakar kul eder .. " citıınf-u-. Stidt't-ıl :\Juttakın 1/(1(i:ı'

Ve daha bu meselede, yanı ıan ve yakinıvet hususundakı, sahabe ve selef
1 ı-.,ılıhmın tutumları hakkındakı ~t>nı~ mıılumnt ıçııı İhv,ı u l 'hım ıd l1ın'rn hı
rıneı cildine ve onun şerhi olan İthaf-us Sadet ı} Muttakın 1/668 655
kı:-ımlarına, l' d:1h.:1 bunlu gıdı Kut-ul Kulüb gıbı eserlere bıkıllnlır

1050/5- "R( ,ı lrn/r m bd lu·ııli{f1111 l:ınlım
' .. R , •••nwrn:ş1n! . eatu,aman:

\, ,,, /;ii/i·ıhı be•/ lu·ıııi.f!ııu
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Üstad Bediüzzaman Hazretleri -bilhassa ömrünün son yıllarında ve hasse
ten son senesinde- birçok talebe ve hizmetkarlarına; mesela bunlardan Zübeyr,
Bayram, Abdullah ve Hüsnü gibi ağabeylere (bu zatlardan bizzat kendim
duymuşum) müteaddit defalar: "Kardeşlerim, merak etmeyiniz! Küfür
ölmüştür. Ben küfrün bel kemiğini kırmışım." demiştir.

Me'hazler: Me'hazden muradımız, Hazret-i Üstad'dan evvel de bu gibi ke
sin hükümlü sözleri veya başka cihette benzerini söyliyen olmuş mudur? diye
bazı kitaplara baktım, gördüm ki: Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) da, bu hükümlü
ve kesin sözün bir başka türlüsünü kendi zamanının ilcasına göre kat'iyyen
hükmederek şöyle demiştir:ai-z!e {U Cl

"
Meali: "Ben fitnenin gözünü çıkardım. Onun gözünü kör ettim ..." (Hilyet-ül

Evliya 1/68)
***

1051/6- Hazret-i Üstad, kendi te'lif etmiş olduğu eserlerini, bizzat şahsen
mütalaa ederek defalarca okuduğu gibi, ayrıca bu eserleri talebelerine okuttu
rarak defaatla ve kerratla dinlemesi olmuştur.

(Hazret-i Üstad'ın bu hali de acaba bir sünnet midir? diye merak ettim.
Araştınp gördüm ki: Evet, o da bir çeşit sünnettir. Şöyle ki:)

Sahih-i Buhari Fezail-ül Kur'an 6/113; Şerh-üs Sünne - Begavi 4/491;
Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 9/278 hadis no: 8460; Sahih-i Müslim 1/551 hadis
no: 247; El-Musannef - İbn-i Ebi Şeybe 10/563 ve 13/254 ve 14/10; Şuab-ül
İman - Beyhaki 3/62, 63 ve hakeza bir çok sağlam me'haz ve ayrı ayrı sahih ri
vayetlerJe gelmiş olan şu hadis-i şerif:

yIz_Ez Tst :pt·ue) J+3:JU (e») y+o.,e o
'33 .s2ey 1113#3140G TAOCO, GCI [3 C-1za

a

Meali: Hazret-i Abdullah İbn-i Mes'ud (R.A.) demiş: Bir gün Resulullah
(A.S.M.) bana şöyle emretti: "Gel bana Kur'an oku!.."

Dedim: "Ben mi sana Kur'an okuyayım ya Resule.Hah? Halbuki o, sana nazil
olmuştur!.."

Resul-i Ekrem (A.S.M.) bunun üzerine ferman etti ki: "Ben Kur'an'ı
başkasından da dinlesem hoşuma gidiyor." Bunun üzerine ben Nisa' S0rcsin-
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den okumaya başladım, ta .il...zi s » U> FI Ui53 ye kadar geldım. - ,

Dedı. "Şimdi kafidir." Başımı bir kaldırdım, mübarek yüzüne baktım kı, muba-
rek gözlerinden yaşlar akıyor.

***
1052/7- Mesleği terzilik olan bazı zatlara, mesela Muradiye'li Kamil Acar'a

şöyle demiştir: "İdris Aleyhisselam terzilerin piri ue üstadı olduğu gibı. en evvel
yazı yazan da o olmuştur."

Me'hazler: Müsned-ül Firdevs 1/32; Keşf-ül Hafa - Acluni 1/314 lmam-ı
Ahmed bin Hanbel'den nakil; bu hadisin ayrı ve diğer bir veçhi ise, Sahih-i
Müslim l\1esacid hadis no: 33; Mecma-uz Zevaid 5/116; Müsned-i Ahmed 2/394;
Tefsir-i Kurtubi 2/8; Feyz-ül Kadir 3/971

Zabıt şekli:
1- -3,8U1s 33 31

., _,,. ,- ,,

2- wr3 11. 536,33 *la, .U5{[»536
e

Mealleri:
1- "En evvel kalem ile yazı yazan İdris (A.S.)'dır."

2- "Peygamberlerden bir nebi, yazı yazmaktaydı. Kımin hattı onunkine mu
vafık gelirse işte asıl yazı odur."

* * *

1053/8- "Bildiğin kadarıyla amel et!.. "
(Bu sözu veya nasihatı, Hazrel-i Üstad bir çok k.ımselere soylemiş olduğu

gibi, benim hadisler hakkındaki bazı suallerime verdiği cevabda aynen bana da
yazmış göndermiştir.)

Me'hazler: El-Feth-ür Rabbani - Abdülkadir-i Geylani sh: 159; Ihya-u
U1ı1m-id Din 1/31 (İbn-i Abd-il Berr'den naklen)

Hafız lraki bu hadis için şöyle demiş: "İbn-1 Abd-il Bcrr, Hazret-i Cabirın
hadisinden güzel bir senedJc tahriç etmiştir."

Zabıt şekli:

1- ,U, 1 U Le 1DL,1{1 U J- ,>
Meali: "Kim ki, bildiği kadarıyla (yani ilımle) amel ederse, C'enab-ı Hak da.

onu bilmediği ilme varis kıJar."

R NK Kaynaklan F 58



914 RISALE-1 NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

Meali: "l\1enfaat vermiyen ilimden Allab'a sığırunz."

Meali: "Az amele muvaffakJyet, çok ilim bilmekten daha hayırlıdır."
***

1054/9- Hz. Üstad'ın vaktini boşa geçmemesine a'zami gayret sarfetmesidir.

Onun bu halinin şahidi ve onu rivayet edenler çoktur. Başta Tarihçe-i Ha
yatlarında, bu halinin bazı örnekleri mevsuk rivayetlerle kayıtlıdır. Aynca,
mesela merhum Van'lı l\1o1la Hamid, Merhum Tahiri Mutlu, l\Ierhum Zübeyr
Gündüzalp, Mustafa Sungur, Hüsnü Bayramoğlu ve Bayram Yüksel gibi Haz
ret-i Üstad'ın yakın talebe ve hizmetkarları, onun bu halini calib-i hayret bir
surette nakletmişler ve ediyorlar.

Hadts]erde bu hususun me'hazleri: Riyaz-üs Salihln sh: 66 (Buhari'den
naklen)

Zabıt şekli: ~lk; :(p-{·e) «J,, J :ey) Ve alo

{2C3G z'a!!6" 643 {Ii. G6.ao)

Meali: Hazrct-i lbn-i Abbas'tnn rivayetcn, Resul-i Ekrem (A S.M.) ferman
buyurmuştur ki: "İki büyük ni'met vardır ki, insanların çoğu bunların kadrini
bilmezler. (Bunlar, bedava olarak ele geçmel<.•ri mümkün iken, sntın almazlar.)
İşte, o ni'metlerden birisi sıhhat, ikincisi de fcrnğ yani boş zamandır."

***

1055/10- İyi olmayan, bilhassa cahili devirlerden kalma kötü isimlerı, Haz
ret-i Üstad'ın onları değiştırmesıdır.

Mesela: Timur, Cengiz, Ziver gibi it-timler...

Hadislerde bu hususun me'hazleri: Es-Siret-ül Halebiye 1/130; El-Ezkar
lmuın-ı Nevevi sh: 258

Zabıt şekli: Es-Siret-ül Halebiye'de İmam-ı Celaleddin-i Suyuti'nin bu hu
susta, yuni, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın beğenmeyip değıştırmiş
olduju isimlerin listesini tesbit eden bir eser te'lif ettiğini yazmış. Hu isımıler
hayli çoktur ve gayet meşhurdur Biz de me'hazlere havale ederek kısa kesmek
istiyoruz.
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1056/11- Hazret-i Üstad'ın gençlik çağlarında, bir-iki defa sabah namazına
uyanamayıp, namazı kazaya kalması. ..

Bu hadise Tarihçe-i Hayatlarda, bilhassa Ustad'ın biraderzadesi Abdur
rahman'dan naklen, Mufassal Tarihçe-i Hayatta ise tafsilatıyla yazılıdır.

Me'hazler: Bu hadise, yani Resul-i Ekrem'in de hayatında bir-iki defa sa
bah namazına uyanamaması vaki' olduğunu bildiren hadislerin larıkJeri müte
vatirdir. Mesela, Nazm-ül Mütenasir Fil-Hadis-il Mütevatir sb: 48

Bu hususta, başka izahat vermeye gerek duymadık. Merak edenler hadis
kitaplarında bulabilirler.

***
1057/12- Yine Hazret-i Üstad'ın sünnet-i seniyyeye uygun ve tehalüf etmeden

deuam eden bir hareket ue fiili de şudur: Yatsı namazıııdan sonra -çok muhim
bir hizmet olmazsa- bilhassa yaz gecelerinde, dünya kelamlarım konuşmaması
ue hemen yatağına girip uzanması ue mutlaka teheccüde uyanmasıdır.

Bu mes'elede iki sünnet şekli vardır. Birisi: Yatsı namazından sonra Resul-i
Ekrem'in (A.S.M.) hemen yatması. İkincisi: Tehcccüd namazına mutlaka
uyanmasıdır.

Bu her iki husus için de hadislerden me'haz vermeye gerek yoktur. Çunki
Resul-i Ekrem'in (A.S.11.) bu iki fiili de gayet meşhurdur. Teheccud namazına
mutlaka uyanması, Kur'an'ın emriyle onun üzerine zaten vacib bir emirdir.
Yatsıdan sonra hemen yatması hususu da, yine meşhurdur. Sadece nümune
ıçin bir tek me'haz verip geçeceğiz: Riyaz-üs Salihin - İmam-ı Nevcvi sh. 629

* * *

B - HUSUSİ EZKAR, EVRAD VE TESBIHATI

Hazret-i Üstad'ın beş vakit namazların akabinde sunnct oJan malum tesbi
hatlardan başka, hususi bazı dua, zikır ve tesbıhatları da vardır Bunlardan
bir kısmı, namazlardan sonra okuduğu bazı Kur'an sürelen ve muayyen bazı
dualar, salavatlar ve zikırlerdir ki, bunların hepsi de sunnet-ı seniyyeden olup
Peygamber'den (A S.M.) mcrvidirlcr.

Hazret-i Ustad'ı okuduğu zıkir ve dualardan bazıları da, umum içın belli
bir vakit olmayıp. istedığı zaman okunabılen şeylerdır Lakin Hazret-i Ustad
bu umumi dualar ve zikirlerı de yine sunnet-i senıyyeye uygun olarak,
ekseriya gecelerde veya sabah namazından sonra okuduğu sahıh rıvavetlerle
sabıttır

Hazret-i Ustad'ın okumuş olduğu zıkır, tesbıh ve hususi duaları sıraya
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koymuş olsak şöyle olur:

Evvela: Beş vakıt namazlardan sonra okuduğu dua, zikir ve tcsbihleri.. ve
bunlarla beraber tilavet ettiği bazı Kur'an Sureleri hakkında varid olmuş olan
bazı hadis-i şeriflerin me'hazlerini verdikten sonra, sair dua ve virdlerinin de
me'hazlerini vermeye çalışacağız.

1058/13- Beş uakit namazlardan sonra, otuz üçer defa okunması sünnet
olan tesbih, tahmid, tekbir ue tehlili hiç terketmeden okuması ...

Bazı me'hazler: Bu kitabın 951 no.lu bölümünde bu mes'ele ile alakadar
bazı hadis me'hazleri verilmiş olmakla beraber, zaid olarak yine bazı
kitabların isimlerini veriyoruz:

Evvela bir çok me'hazler için, Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 96'ya bakıla
bilineceği gibi, Şerh-üs Sünne - Begavi 3/228; Cem'-ül Fevaid 1/601; Mişkat-ül
Masabih 1/307 hadis no: 973; El-Feth-ül Kebir 1/261; Müsned-i Ahmed 5/184
ve 190 Müstedrek-ül Hakim 1/253; Nesai 1/198

Hadislerin zabtedildiği şekillerinden bir iki tanesi:

Meali: Hadisin ravisi sahabi-i meşhur Zeyd bin Sabit (R.A.) demiş ki: "Biz
ResululJah tarafından, bütün namazların arkasında tesbih ve tekbir ve tahmid
ve tehlil çekmemize emrolunduk."

Hazret-i İmam-ı Ali de (R.A.) Cem'-ül Fevaid eserinin nakline göre; ha
yatında namazın arkasındaki tesbihatı hiç bir vakit terketmediğini, ancak
Sıffin Harbi gecesinde, bir-iki namazın arkasındaki tesbihleri -zaruret halinde
kaldığı için- terkettiğini kaydetmiştir.

Namazın arkasında otuzüçer kere tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil hakkında
pek çok hadis-i şerifler vardır. Burada bütün bu me'hazleri sıralayabilirdik.
Ancak bu babda hem tekrar, hem de malumu i'lam kabilinden olacağı için ha
vale edildi.

1059/14- Sabah ve akşam farz namazlarından sonra, (Hanefi mezhebinde
akşam sünneti farzından hemen sonra kılınması daha evla olduğundan, onun
sünnetinden sonra) onar kere:
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Me'hazler: Bu Tcvhid'in muazzam ünvanı hakkında varid olmuş hadisler
ve onun fazilet ve çok büyük sevablarını bildiren rivayetlerin bir çok me'haz
lerini, bu kitabın 63 numaralı bölümünde verilmiş olduğundan oraya havale
ederek başka me'hazler vermeye gerek görmedik.

***
1060/15- Sabah ve akşam namazlarından sonra okuduğu

~I...SA, {DIS1 2IS zikrinden sonra yedişer defa,l5 U,1[{U1 demesi..
,- , ., , ,

ue ellerinin avucunu aşağıya çevirmesi ...
Me'hazler: Bu hususta bir kısım me'hazleri 63 no.lu bölümde bil-münasebe

geçmekle beraber, yine de bazı nıe'hazler kaydediyoruz:

Mecma-uz Zevaid 10/168; Cem'-ül Fevaid 2/618; El-Feth-ül Kebir 2/357;
Amel-ül Yevmi Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy hadis no: 139

Zabıt şekli: Mecma-uz Zevaid'in bir hadisi: Hallad bin Essaib-i Ensari'den
rivayeten:

...23 US»U [6 3U3.063C 4J13S 3~U8 JU 631{1 (_,S1$1
-° •

Meali: "Resul-i Ekrem (A.S.M.) bir şeyi dua vaktinde Allah'tan istediği za
man, avuçlarının içini kendine doğru açar... Fakat bir şeyden istiaze ettiği za
manda ise, avuçlannı aşağıya doğru çevirirdi."

üstad'ın sabah ve akşam yedişer def'a okuduğu "Allahümme Ecirna"
duasmın okunması hakkındaki hadisler ise, verilmiş olan me'hazlerde mev
cuddur. Mes'clenin uzamaması için kısa kestik.

***
1061/16- Sabah ve akşam namazları tesbihatıııdan sonra, Haşir Süresi'nin

ahiri olan .il...{TI Ii» Ey1J ayetlerini okuması...

Me'hazler (Yani, Resulullah tarafından bu hususta teşvik edici hadisleri
nin bazı me'hazleri):

Müsned-i Ahmed 5/26; Tirmizi hadis no: 2923; Sünen-i Daremi hadis no:
3426; Amel-ul Yevmi Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy sh: 41; Şuab-ül İman - Beyhaki
5/441-444

Tirmizi'nin hadisi için, İmam-ı Tirmizi demiş: "Bu hadis garib hadislerden-
d• "ır.
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Zabıt şelli: "I yUl»l, «UU 3ye1.[y.1a, oy Jl3
le o,lau "il3y «Us,±JI, »Iy eyi s 15,

g

•o9 Vl3l.. •(az6U"es i oü3bu»uy
, , ,# , •

31 Vals -to : y
., - .. .,;

Meali: "Her kim sabahta üç kere "EuzühiUô.himineşşeytanirracim'' diyerek,
Sure-i Haşr'in ahirinden üç ayet okusa, akşama kadar yetmişbin melaıke ona
salavat getirir. Aynı surenin ayetlerini akşamda dahi okusa, sabaha kadar
aynı nıenzilete nail olur ve eğer o günde bunu okuyan zat vefat ederse, şehid
olnrak vefat eder."

Beyhakı'nin Şuab-ül İman eserinde naklettiği bazı rivayetlerde ise: "Üç kere
EO.zübillahi-s Semfil Alimi Mineşşcytanirracim dese ..." ifadesi vardır.

***
1062/17- Sabah ue ikindi namazları akabindeki Hz. Üstad'ın hu.susi tesbi

hatandan otan .>, U U0"sa 3U, G,1{>, G C"Gs [D1 U 1t"l ate
, , , ,

başlcıyan ve "Ism-i Rahman" ile müsemma duayt okuması ...

(Not: Bu dua, belli başlı ve mütedavil hadis kitaplarmda yer almnmnktndır
Bu da herhalde Ccvşen-ul Kebir gibi sırlı ve hususi hadislerdl1n olup, Sadat-ı
Ehl-i Bcyt ile bazı evliyalar arasında intiknl edegelmiş ve böylC'cc bazı muba
rek zutlar turafındnn elden ele hm.;ust şekilde kaydedilmiştir.)

Mc'hazler: Mccmuat-til Ahzab - Şeyh A. Ziyaeddin-i Gumuşhanevi 2/333

Zabıt şekli: Bu dunnrn Hnzret-i Üstad tarafından okunan bu tarzıyla
kayıtlı olduğu gibi, bir dt• sonları '"Bi-ufvikc Ya Mucir'' olurnk da geçmektedır
Ayrıca onun ı;.cırhi, nynı <•ser 3/227'de de mevcuttur* :j, *

1063/18- OıJle, ak~am ve yatsı nnmazlarıııdrı Ostad'ırı hususi t<.'sbılıatıııclaıı
ulcııı "Yci Cemrlıi Yü Allah'' ıle ba~lavarı t'C' "Dua Ism-ı A'zam" ile meşhur ve
nuJ~C'mma olan salcı ı•cıtlı m iibareh duavı okıııııasr ...

(Not Ru <lunnın dn, u~t tekı dun gibi, meşhur ve mutcdnvil hadis kıtap
Jnrındn yer ulmnyıp, ı,;ırlı ve hususı tarzda znbt ve muhafnzn cchlmiı;;tır )

Me'hazl~r: Mecmunl-iıl Ahznb Şeyh A Ziyneclrlin Oumuşh.11wvı l/211

Znhtt şekli: Bu dunnın vuhiy ile Resulullah'n br hedıye tarzında gelmiş
oldugu kııyıtlı oldug-u gibi, nynı ınc'hazm nynı ı-..thıfo nuınıu·ıılunııd.t. onun
svrhlerı ve hasiyetleri de kaydedilmiştır

1 1 .fı
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1064/19- Öğle namazı tesbihatından sonra Sılre-i Fetlı'in ahiri olan
il.GU", 4D32 'a ayetlerini okuması...

(Not: İnna Fetahna; yani, Stlre-i Feth hakkında bir çok hadis-i şerifler varid
olmuştur. Fakat sadece onun ahiri hakkında hususi hadislere rastlanılmadı.
Bununla beraber Feth S0resi'nin tamamına dikkatle bakanlar bilebilirler ki,
onun ahirindeki bu üç ayet, onun bir nevi hülasası ve mahiyeti gibi olduğuna
hükmedebilirler.)

Me'hazler: Sahih-i Buharı 6/43 ve 5/64 ve 6/104, 105; Muvatta' - İmam-ı
Malik sh: 203; Tirmizi 5/385 hadis na: 3262; Tuhfet-ül Eşraf 8/232; Müsned-i
Ahmed 1/31; Müsned-i Ebu Ya'la 1/128 hadis no: 148; Şuab-ül İman - Beyhaki
5/419-420

zabıt şoktu: [,»1 'C U3Ib U. [J1ÜS1",« E,,'zIN[I UJ3 '3
*"* r

@\..6GU3 06.3 ÖL.T3
Meali: Resul-i Ekrem (A.S.M.) Hudeybiye'de bulundukları bir zamanda,

Hazret-i Ömer'e ferman etmiş ki: "Bu gece bana öyle bir süre nazil oldu ki; be
nim yanımda, güneşin üzerinde doğduğu herşeyden daha sevgilidir." Ve "İnna
Fetahnaleke" Suresini okumuştur.

***
1065/20- lkindi namazı tesbihatından sonra, Hazret-i Üstad'ın "Amme Su

resi"ni okuması ...
(Not: Meşhur ve mütedavil hadis kitaplannda, "Amme Süresi"nin hususi

fazileti hakkında varid olmuş hadis-i şeriflere rastlanılınadı. Ancak bu kitabın
687 no.lu bölümünde S,EL , "., <U',J6, s"o a; gibi hadisler

, ,

geçmiştir. Ayrıca mütedavil ve meşhur hadis kitaplarında değil, fakat Tefsir-i
Ruh-ul Beyan - İsmail Hakkı Burusevi 10/313'de, Keşf-ül Esrar kitabrndan
naklen; "Amme Süresi" hakkında bazı rivayetler nakledilmiştir. Ezcümle:
Übeyy bin El-Ka'b'dan rivayeten:

2U#I ", "foı S", [11 $G SEL> "2 [3 3,• va Ebu-d Darda'dan

rivayeten .gI. . .""U3U 5 5,, 1..I3 rivayetleri vardır.

Yazılan rivayetlerin mealleri: "Kim ki, Amme Suresi'ni bu dünyada
okursa, Cenab-ı Allah da kıyamet gününde ona soğuk şerbetler içirecektir."

2- "Amme Süresi ve Kaf' Süresini öğreniniz . "
***
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1066/21· Yatsı namazı tesbihatındaıı sonra Süre-i Bakara'nın ahiri olan
"Amerresalü" ayetlerini okuması ...

Me'hazler: Riyaz-us Salihin - İmam-ı Nevevi sh: 408; EI-Ezkar - Nevevi
sh: 84; Şuab-ül İman - Beyhaki 5/335-352

Zabıt şekli: (Sadece bir tek hadis-i şerif)

uca8 51313,'.3V,&MT3,
" e e e e e

Meali: "Her kim gecede, Bakara Süresi'nin ahirki iki ayetini okusa, o gece o
adam için ibadet ve zikir hususunda ona kafi gelir."

Aynca Şuab-ül İman eserinde, İmam-ı Beyhaki, "Amenerresülü"nün fazilet
leri hakkında gelmiş bir çok hadis-i şerifleri onyedi sahife içerisinde kay
detmiştir. Müracaat olunabilir.

***

1067/22- Beş vakit namazların hususi tesbihatından: U"I. J»[{UN
"o

(4 ([4El,4U,1,U,6.G5,•6ys 5.1 As3 6 JF3 .4sI
« e s $ e e as * e es

salavatını okuması ...
(Not: Bu salavat, hem de sair salavatlar -namazın Tahiyyatında okunan sa

lavatlar hariç- hakkında hadis rivayeti diye bir şey yoktur. Çünki namazın sa
lavatından başka, diğer bütün salavatlar Resulullah'm (A.S.M.) vefatından
sonra, büyük ak.tap ve müçtehid olan ülema-i ümmet tarafından tanzim ve ter
tib edilmiştir. Gerçi mücerred olarak salavatın fazileti hakkında pek çok hadis
ler vardır. Hatta Allame Kadı İyaz, bu hususta müstakil bir Risale te'lif
etmiştir. Bu Risale'nin ismi "Es-Salatü Ale'n Nebiyy"dir. Ayrıca salavatın
umumi faziletleri hakkında varid olmuş bazı hadis me'hazlerini bu kitabın 4.
numaralı bölümünde kaydetmişiz, müracaat olunabilir.)

Şimdi şu bölümdeki mevzuumuz olan bu salavatın kıyınettarhğı,
meşhurluğu ve pek büyük faziletleri hakkında ülema-i ümmetin sözleri çoktur.

Ezcümle, bu hususta Mecmuat-ül Ahzab eseri üçüncü cildindeki salavat
hakkında gelen aktabın sözlerine ve ayrıca da, Delail-ü! Hayrat gibi bütün sa
lavatları toplayan eserlere bakılabilir. Hem alem-i İslam'ın her tarafında, bu
salavat adeta ümmetin umumi telakkisinin kabulüne mazhar olmuş gibi bir
keyfiyeti vardır. Bu mcs'eledc bizce faz]a beyan abes olur.

Bu salavatın külli fazileti ve pek çok kıymettarhğı hakkında Üstad Bediüz
zaman'ın şu gelecek sözü kafi ölçüdür:

«Namaz tesbihatının ahirinde Şafiilerde gayet müsta'mel ve meşhur bir sa-
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. . ,
Ben bazan +l3>3 l> 5 su dedıkçe, küre-t arzı bır hastahane sürettnde

n• rıwddL ve maııet'i huturı clertlerııı c1,, ihti.yaçlarw. lil'rnwıılaruıt ihsan ecleıı
Sri/ı ı lla/uhi'nm pelı (JŞtkrıı· hır mev<'udiyetıııi v,• külli btr şef}wtıni ue kıulsı ue
ı:enış bır Ralıımiyyelını hrs.ı.;crltw,rum .., (Şuülar sh: 8)

* * *

1068/23- Beş vakit ıuıınazların selaınııulcın ve i.,C3 ES ",D1 aan
~oııra ''Saliıten Tiıncuıayı okuması. .

Bu salavatın da, i.ıstll'ki saluval gibi hadislerde me'hazlcrmi göstermek diye
bır şeY yoktur Hazret-i Üstad Bediüzznman bu s::ılilvat hakkında; onun butün
aktnb ve ülema arasında meşhur ve mı..iccrn·b olduğunu Rüylcmcsi kafidir.
Hazrct-i Üı:-tad'ın bu salavat hakkındaki mezkur sözü ve tarıfi:

,,Meşhuru alem ue gayet nulc:erreb uc umum ahtablaruı nıergıibu bir sala
vat-ı şerıfedır » (İlk Teksır Dclfül-tin Nur sh: 36)

* * :ı:

1069/24- Ahşam tle ycıtsı namazları arasırıdn Hcızrl!t-ı Ostacl'111 okuduğu ve
Leırı 'alarııı başında, oııuıı olwıırnm;ırıı tausıye tıe tcşt•lh cttıµı
oyJU3y. 'sl eUt, SI SItide birlikte, alt adet avetlerin mana
ut• Jutl(l.'mları olan, {ı_y,•tteıı ılztıbııs<'IL ve {.!ı:reln-ıe dııa tarzında olanlurı otuzçer
lef'a okumast

Bu dua veya ayetlerin hadis-i şeriflerdeki me'huzlerı, bu kıtabın 651, 652,
Cfü:l, 677 ve 693 numaralı bolümlerinde geçmıştir Murncnnt t•dılt•bılır Burada
lt krurıırn ihtıyaç duyulmadı

ıı: rjı :):

(' BOLÜMU
lfuaut-ı Ustud, ustte geçen bellı ve muayyen vakitlerde okudugu h•sbıh.

zıkır vP duulurındnn ba~ka, bır du ktındıı-ücw dnııni \ ird t1dintp okudug-u ha:n
husus duaları, zkırlerı ve salavatlurı vardır Bunları da sıraya kaydederek,. .
hadis ve eserlerde me'hazlerını vermeye çalıacugız

1070/!l5- 1/a.rı I, ll."lfmi'111 Rıır'oıı'ın nw,·nııı u ~vetlerınden seçmiş oldugu
kondıst okuyup, olunmasının tastye ettuı "Al llı:h ul ,\fııcı--:cım ııl Kı.r'uıu''

uı,lı

Bu I•~I f·li1.h-i.ll l\fuuu,1111-ul Kur'ııni'dokı İ\H th•r d.,hu c;ok lwn<lı:ıının h\lr',m
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ve iman mesleğiyle ve hızmetiyle ve tarz-1 ubudıyetiyle alakadar. ve ayrıca. Rı
sale-ı Nur'un tamamının, bunlan tefsir ettiğı ayetlerdir Bu Hizbın tamamı
Kuranın dort beş cuzü kadardır

Hazret-i Üstad, Sahabe-i Kiram'dan Üsame bin Zeyd (R.A.) ve Hazret-i Os
man bin Affan (R.A.) gibi bazı Sahabelere ittibaen bu hizbi Kuran'dan intihab
etmiştir. Bu hizb hakkında Ustad'ın tarif ve beyanları, ya da onu teşvik ve
tavsiye edici sözleri Kastamonu Lahikasında ve Emirdağ Lahıka mektup
larında geçmektedir. En hülasalı tarif ise, bu hizbin baş tarafındadır

***
1071/26- Hergün mutlaka okuduğu, bilhassa bunu hayatının son kırk

yılında devam edip hiç bırakmadığı olan Münacat-ı Ahmedi;ye'den "Cer:şen-ul
Kebir" duası...

Cevşen-ül Kebir'in hususi sened ve me'hazleri ve onun hadis-i şenflerde
bazı kısımlarının bulunduğuna dair izahat, 100 numaralı bölümdedir. Oraya
müracaat ediJebilir.

***
1072/27- Yine Hazret-i Üstad'ırı daimf uirdlerinden olan "Eı:rad-1 Bahaıye"

namında Şah-ı Nakş-i Bend'in bir duası. ..

Evrad-ı Bahaiye şerhı ile beraber, l\lecmuat-ü1 Ahzab 3/2-16 sayfalarında
yazıh ve kayıtlı olduğu gibi, onun içindeki çeşitli duaların tamamına yakın
kısmı da hadis-i şeriflerdendir Nitekim bu duanın şerhinde kaydedildiği gıbı,
Şah-ı Nakşibend Hazretleri Hazret-ı Peygamber'ın (A.S.M I manevi ruhaniyet
leryle mulakı olmuş. Ve asıllan -hemen hemen tamamına yakın kısmı, ayet ve
hadislerde mevcut olmakla beraber- onu Peygamber'den manen de almıştır

Şimdı Evrad-ı Bahaiye'nin içindeki ayetler hariç, dualann sadece hır kısmı
ic;rn hadhı-ı şcnflerde bazı me'hazler vererek, onun altında da Evrad-ı Baha
ıye'nın parçalarını kaydetmeye çalışacağız. işte:

AmeJ-ü] Yevmi Yel-Leyle Suyuti sh 40; El-Cami' Lı-Şuab-ıl İman - Beyhaki
o., f « • « o « • • • • • •

6/368'er .il..c YI Le»»,s+e Y 3M3I3»>"il,
, - .

İşte bu hadis parçası. aynen Evrad-ı Bahaıyye'dendir .

EI-Ezkar - Nevevi sh 77, Ez-Zuhd - İbn-ul Mubarek 1/384'dc

'4,>, Ltu .k,1, 6il» yUIt» J!UN UEI
işte bu da, Evrad-ı Bahaıye yı bılenlerın malumları oldugu uzerc•. onun bır

parçasıdır Yalnız Evrad-ı Bahaıyye de hadisten ıktıb.ısın
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U» fi» U" Jy1t31"<D lafzıyla geçmektedir

Keza. Amel-tiJ Yevmi Vel-Leyle - Suyuti sh: 44; ırecma-uz Ze,·aıd 10/lll'de
'GJ 3U, 1G3IS [A55 9, tas U SI 3, 3'131 GJg1U s,78I- - ,,,.

Bu parça da, aynen Evrad-ı Bahaiyye'de mevcuttur
Keza, Mu'cem-üt Taberani El-Kebir 2/2770; Şuab-ü] İman - Beyhaki 4/407,

:\Iüstedrek-ül Hakim 1/104; Nesai 8/263-264; Müsned-i Ahmed 3/283, ~Iişkat
ul l\lasabih l/75'de

e! g1S.GU3@A3,13@.118U52,2.80
, .z -, . . •e

İşte, bu hadisin şu parçası da Evrad-ı Bahaiyye'de mevcuttur.
Keza, 1'1ecma-uz Zevaid 10/118; Kenz-ül Ummal 2/138; Amel-ül Yevnti Vel

Leyle - İbn-üs Seniyy sh: 52 ve 738'de:

e4..8U310,2 113 'y1, 06,3.4
,,,. , ., .,.

İşte bilenlerin malumu olduğu üzere, bu hadis parçası da Evrad-ı Baha
iyye'de mevcuttur.

Keza, El-Ezkar - Nevevi sh: 265; Kenz-ül Ummal 2/175 Amel-ül Yevmi Vel
Leyle - İbn-üs Seniyy sb: 446; Nesai hadis no: 40l'de:

c8>6-35 E;US G Uzas3 u]s51,511

İşte yine hadisin bu duası da, Evrad-ı Bahaiyye içindedir.

Yine Mecma-uz Zevaid 10/115'de: ... 'a1,U'.1,gII
Bu dahi Evrad-ı Bahaiyye içindedir.
Keza, El-Ezkar - Nevevi sh: 88; Şuab-ül İman 8/553; Amel-ül Yevmi Vel

Leyle - İbn-üs Seniyy hadis no: 565 ve 732; Tirmizi 5/518; l\lüstedrck-ül Hô.k.im
1/530'da:

e j6a o6G}36say+
İşte bu da Evrad-ı Bahaiyyc'nin içinde yer almaktadır.
Keza, Kenz-ül Umma] 1/474; Amcl-ül Yevmi Vel-Leyle - İbn-üs Seniyy sh:

G39'da.
<J33, iyJ 3s 3t'' .o,s1J 31'tos 3Ü,arat t". , . ,.) ..,. ,,. .,,,,. ,

İşte bu hadtsın duası dahi, Evrad-ı Bahaiyye'nin dualanndandır.
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Keza, El-Ezkar - Nevevi sh: 79'da:
•5;"> UsJaS0Is2U, U,3uar.CU

Bu dahi Evrad-ı Bahaiyye'nin içinde mevcuttur. Keza Amel-ül Yevmi Vel-Leyle
- İbn-üs Seniyy sh: 100'de: .i!.. . U,Is sl kss1,y

Bu dahi Evrad-ı Bahaiyye'nin duaları içindedir.

Keza, Amel-ül Yevmi Yel-Leyle - İbn-üs Seniyy sh: 303'de:

e:11 - ,,, ~-· o , , , , - -. 0.85''-' - ~,, -, 11 1 - . • -y. L- ri.7-s J
·7 ...Ala 4j as u J

, .,. , , .,.

Hadisin bu parçası da yine Evrad-ı Bahaiyye'de mevcuttur.

Ve hülasa olarak: Evrad-ı Bahaiyye'yi okuyan ve bilenler ve bunun yanında
hadis kitaplarında mütalaalarda bulunup, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) dua, zikir
ve münacatlarını görmüş olanlar kat'iyyen hükmedeceklerdir ki; Evrad-ı Baha
iyye duası, baştan sona kadar ayat-ı Kur'aniye ve ehadis-i şerifedendir. Olsa
olsa bazı dualı hadislerin cümlelerini birbirine bağlamak için ufak tefek
bağlantılar yahut da hadis-i şeriflerin cem' ve terkiblerindeki münasebetleri
sağlamak üzere yapılan cüz'i bazı ekler, hadislerden hariç olabilir.

***
1073/28- Bir çok muazzam evliya ve büyük kutublardan mervi ve onların

makbulü olmuş salavatlardan, Hazret-i Üstad'ın intihab etmiş olduğu ve ken
disinin de şahsen tanzim edip ildue ettiği bazı kıymetli ve çok sevablı salavat
lardan müteşekkil "Delail-in Nur" isimli uirdi okuması ...

Bu salavatların tamamına yakın kısmı, kimisi Ebu-1 Hasen-i Şazeli Hazret
lerinin .. kimisi, Şeyh Abdülkaclir-i Geylani ve Şah-ı Nakşibend'in.. kimisi de,
Aktab-ı Erbaa'dan olan Seyyid Ahıned-i Bedevi ve Seyyid İbrahim-i De
suki'ninclirler. Bu salavatlar, Üstad'ın te'lif ve tanzimi olanları hariç, diğerleri
Mecmuat-ill Ahzab ve Delail-ül Hayrat kitaplarında mevcutturlar. Salavatın
çok mühim bir ibadet ve bir vazife olduğu ve mü'min olan kimselerin Resulul
lah'a (A.S.M.) muhabbet, teslimiyet ve bağlılığının ifadesi olan salavat okumak
vazifesi hakkında, bu kitabın ilgili yerlorinde hadislerden me'hazler ve
rilmiştir. Müracaat olunabilir.

***
1074/29- Hazret-i Osman bin Affan'ın (R.A.) gayet meşhur olan "Münacat-ül

Kur'an" hi.zbini okuması ...

Hazret-i Osman'ın bu münacatı şerh ve hasiyetleriyle birlikte, Mecmuat-ül
Ahzab - Şeyh Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi 3/86'da hülasaten.. ve 3/227
sayfalarında tamamı bulunmaktadır. Bu muazzam hizbe Hazret-i İmam-ı Ali
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(R.A.) ravi ve nakil olmuş, onun fevkaladeliğini ilan etmiştir. Merak edenler
adı verilen mebazın sayfa nwnaralarına bakabilirler.

***
1075/30- Hazret-i Veysel Karani'nin meşhur bir münacatı olan dua ve nt

yazını okumasıdır... Bu münacatın başt, "ilahi Ente Rabbi. ." ile başlamak-
tadır.

Hazret-i Veys'in bu münacat ve niyazı, Mecmuat-ül Ahzab 2/323. say
fasındadır.

Hazret-i Üstad bu münacatı; kendi acz, fakr, şefkat ve tefekkür mesleğine
çok uygun bulmuş, hem vird olarak her zaman okumuş .. hem de zaman zaman
ve yer yer Nur Risalelerinde onun manalarını ehemmiyetle dercetmiştir.

***
1076/31- Hazret-i İmam-ı Ali'nin (RA.) ihbarı ve Imam-ı Gazali'nin de şerh

3, S bo • b • •3 o•ho • b%

ve rivayetiyle Ism-i A'zam olan "3>d "S> »»° , ,5 altı esma-i mübare-
keleri içine alan ve "Sekine" ismini verdiği vird içinde ondokuz ayetlerle beraber
ondokuzar defa okuduğu gibi; "Tahmidiye" adını verdiği virdin içinde de dokuz
ayetle beraber, yine ondohuzar defa okuması ...

Hazret-i Üstad (R.A.) ilk başlarda "Sekine" adıyla meşhur altı esma-i müba
rekeyi, İmam-ı Gazali'nin tesbit ettiği yüzyetmişbir ayatla, ondokuzar defa
okuduğunu .. fakat bilahare bunu kısaltarak, ondokuz ayat-ı meşhure ile oku
maya devam ettiğini, Onsekizinci Lem'a'da kaydetmiştir. Aynı Lem'a'da
"Ercüze" kasidesinin ana unsuru olan "Sekine"yi ve bu kasidenin sair gaybi ve
esrarlı tılsımlarını da şerh etm.iştir. Geniş tafsilat isteyenler adını verdiğimiz2
Onsckizinci Lem'a'ya müracaat edebilirler.

"Tahmidiye" adını verdiği ve her zaman okuduğu vird ise; hamd ve şükrü
a'zami derecede ifade eden dokuz ayat-ı uzma ile beraber ondokuz defa tekrar
lanmaktadır.

"Ercüze" kasidesi; başı, Mccmuat-ül Ahzab 2/582.sahifesindcn başlar
"Ercüze"deki ana ukdesi olan Sckine'nin bazı csrannı.. ve onun kıraat usulu ,·c
tarzını da; İmam-ı Gazali (R.A.) "Cünnet-ul Esma" isimli küçük bir risale
çinde şerh etmiştir. Bu risale şerhiyle beraber, Mecmuat-ül Ahzab 2/368'in
kenarındadır.

* * *
1077/32- "lülasat-ul Hülasa" virdi ve hakikatı...
Bu vird, yahut da Bediüzzaman'ın tefekkurnamesi, onun ve mesleğindekı

tefekkürün gayet veciz, çok kısa bir hülasasıdır.
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Hülasat-ül Hülasa virdi; Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin bir hülasası
olan "El-Hizb-ül Ekber-ün Nuri"nin hülasasıdır. Bu her üçü de Hazret-i Üs
tad'ın tefekkür mesleğinin umdelerini beyan eden, Arapça olarak has te'lifidir..
ve yine Bediüzzaman'ın tefekkür sisteminin ana hatları ve bir çeşit şerb
lericlirler.

z* si s*

1078/33- Celcelütiye Kasidesi ki; Hazret-i İmam-ı Ali'nin en mühim ve es
rarlı kasidelerinden birisi ve hatta en birincisidir. Bu kasideyi de, Hazret-i Üs
tad, daimi ve hergün vird şeklinde olarak değil, arasıra okumuş ve ondan çok
büyük ve mühim sırlar keşfetmiştir.

Bu kasidenin şöhreti dünyaca ma'lum olduğu ve bir çok tılsım ve havas ki
taplarında mevcud olduğu gibi, has olarak Mecmuat-ül Ahzab kitabı
2/499'dadır. Onun bir çok şerh ve hasiyetleri de bu kitapta mevcuttur.

Ayrıca Hazret-i Üstad Bediüzzaman, Celcelutiye Kasidesi'nin sırları
hakkında iki tane risale te'lif etmiştir. Bunlar Yirmisekizinci Lem'a ile, Seki
zinci Şua'dır. İsteyen bu iki risaleye bakabilir.

Bir de, Gavs-ı Geylani'nin Münacat-ı Esmaiye kasidesini de bazan okuduğu
olmuştur. Bunun me'hazi: Mecmuat-ül Ahzab 2/575'dir.
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Ebced veya Cifir ilmi, menşe itibariyle İslam'ın öz kaynağından gelmediği
gibi, İslarn'ın birinci sınıf ilimlerinden de değildir. Buna göre, herkesin onu
öğrenmesi ve uğraşması lazım olan bir şey de değildir. Amma İslam'ın reddet
mediği hususi ve sırlı ilimlerden bir ilim olup, müsaid ve müstaid bazı zatların
hususi şekilde meşgul olma]anna izin verilmiş ve bazı alimlerin özel şek.ilde
uğraştıkları ve onunla bazı gaybi istihracları karine ve emarelere bina ederek
bulup çtkardık]arı bir ilim çeşididir.

Kim ne derse desin, bu ilim, esas ve menşe itibariyle İslam'dan direkt gel
mediği halde, Resul-i Ekrem tarafından haramiyetine hükmedilip red ve yasak
edılen bir ilim tarzı değildir. Öyle ise asliyeti İslam'dan gelmemiş olmakla bir
lıkte, batıl ve merdud da değildir. Zira, bugün İslam'ın tadil ve tensik ettiği fi
ili, ameli ve kavli bir çok işler ve haller vardır ki; menşei İslamiyetten evvel
var olan ı.,eylcrd.ır .

Mesela: Kolelik ve cariyelik mefhumu, İslfim'dn11 önce de var oldugu hnldc,
İslam dını onu tadil edip en ehvene indirmiştir. Keza evlenmek ve sakal
bırakmak gibi fiiller dahı İslam'dan evvel de mevcuttu. Lakin İslam dinı bun
ları en guzcl şPklc ve inımnlıga yakışır bir tarza gt•tirc!i. Kczn yazı ve harf işi
dahı lslfım'dan evvel vardı ve hfıkezn ...

Demek herşey, her mes'ele ve her hal bizznt İslam'ı öz kaynağından gelmiş
olıııwu uurt dı•gılc1ır. Yeter ki, cnhilı adetler gıbi bazı pıs ve kerih sevler. ' •
tarzında olup h;lamca rt>ddedilmıı.; olınm:nn.

Faraza, ibced ve Cıfir ilmi, Islam'dan önce bzı yahudi ve Hristiyan alim
lcri tarafından bazı şarlatanlıklarda kullanılmış olsa dabı, lakın İslam'a gir
dikten sonra, yani bu ılım İslamlaşıcn, başta İmam-ı Ali ve Ca'fer-1 Sadık ve
Muhyıddı-ı Arabi ve İmam-ı Glzulı ve Beyazıd-ı Bistamı gıbi İslam buvıikleri
onu çok hayırlı ve menfauthı işlerde stıml ettiler ve onu hakiki gaye ve hede
fİIH yontunclırcırok nurlandırdılar Ru cil•dıklenrniı.11\ ıı--b:ıı, g<'h•ta•ktir

Hlem Eheed ve ('fir, Lalam'u gırdiktan sonra du, bazı na-olnlloree su i
iı.t I mal edilip asıl meernnndan »tırılmıs da olublir Ammıı bu, pnnn nsliv,•
tine ve hayırlı cihetine br znrurı dokundurnınz ('unki her meslekte nu ohille

H N 1\ K,1\'111\l>.l,llı I ~•ı
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rin karışması ile, onun bazı taraflarını kötü ve dün işlerde isti'mal etmiş olabi
lırler Lakin hiçbir zaman o gibi su-i isti'mal fiilleri noktasından o mesleğin
veya o ilmin esas kıymetine ve hayırlı kaidelerine bakılmaz ve bakılmaması
Lazımdır.

Bununla beraber, Cifır ve Ebced ilmine bazı İslam alimleri tarafından itiraz
edilmiş ve hatta reddedilmiş de olabilir. Hatta bazıları yanlış olarak: "Onunla
uğraşmak haramdır" demiş de olabilirler. Amma bu mes'elede İslam alimlori
nın cumhuru ne demişler, onu bilmek lazımdır. Evet cumhur-u illcmanın fikri,
Cifir ilmi hakkında müsbet olduğu ilerde ispatlanacaktır.

"Hadis Ilmi" bölümünde kaydettiğimiz gibi; çeşitli meşreb ve meslek sahib
eri olan Islam alimleri, adeta her şeye, her mes'cleye itiraz edebilmişler. Hatta
Irnam-ı A'zam'a ve İmam-ı Şafii'ye bile bazı hususlarda haksız olarak ağır itti
hamlarla itiraz eden alimler de bulunmuş. Lakin sonra cumhur-u ülemaca te
beyyun etmiş ki; o gibi mu'tcrizlerin itirazları mes'eleyi ve hakikat-ı hali bil
memelerinden ve kavrayamamalarından ileri gelmiş bir su-i zandan ibaret
olduğu anlaşılmıştır.

Oyle ise, her mes'elede ve her ilimde mutlaka ihtisas, meleke ve rusüh
lazımdır Pır kimse ihtisası dışındaki bir mes'eleye itiraz otsu de, gabavetinin
nttıu•~ı olur. Eg<•r birisi, yani bir alim: "Ben İslam'ın bütün ilim dallarını en iyi
şekilde biliyorum!" deyip dava etse, herhalde cehaletini ılan etmiş olur ()
halde herkes mutehassıs olduğu ılminden konuşabilir. Yani haddini bılip
anmaması lazımdır.

* * *
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Cfir ve Ebced ilmi. Risale-i Nur'un az bazı yerlcrınde maksud-u bızzat ola
rak değil, bir alet ve bir vasıta olarak isti'mal edilmiş ,·c bulunmuştur Bu ıl
min gaybi. sırri ve hatta edebi bır istihrac aleti ve vasıtası olduğu. ehlı obn
ulema arasında mutearifü bir hakikat halini almıştır. Bu ilmı esasıyla bılme
yen, içine girmeyen, dısarıdan ve uzaktan ona itıraz eden hır takım ülemaL..1r
da bulunmuş ve bulunabılır. Bir alimin bu ilmi kabul etmemesi. dmni ve akıdevi
bak1mdan bır gunah, bir mahzuru olmadığı g-ıbı. ıçınc gırıp. onunla meşgul ol
mayı abes ve boş birşey sayması dahi normal sayılabılır. Ancak ıcıne girip
tahkik yapmadan, mnhıyet ve nsliyetini yıce öğrenmeden. ona karşı bır ne, 1

ecnebi kaldığı halde. köktc>n ı'tıraz edıp reddt'tmcsi ısc. C'n azından bır cehalet
tir. Çünki: "lnsan bilmcdığınc duşmandır" hakikat ve kaidesi altına gırmış
olur.

Şimdi bu ılmin, bazı Islüın alimlerı ı:uasındo hususi şekilde mutedavıl ve
mc;;hur ve medar-ı ıstıhrac olduğu haldL~: obur L1rnfla bir kısım tıll'rnanın rcd
ve itirazına hedef olmasıyla, hakıkat ve mahıyeti nedır" diye bır araştırma ya
p:ıcağız .. ve onun <.•trnf'ında bulunnbıll•n bir kaç ıstıfü.ımlı su~ılh.'rı Ct.'\ :ıh
landırmaya çalışmakla mahiyetıne bakacağız.

Birinci Sual: Ebced nedır. C'ıfır Nedır·> ..
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İkinci Sual: Bu ilmin esası nereden gelmiş? Kur'an'ın ve menba-i Risaletin
öz kaynağından mı? Yoksa hariçten midir?..

Üçüncü Sual: Kur'an-ı Hakim'de bu ilme dair herhangi bir delalet ve
işaret var mıdır?..

Dördüncü Sual: Peygamber'in (A.S.M.) hadislerinde ona dair herhangi bir
ifade ve beyan var mıdır? ..

Beşinci Sual: Hadis-i şeriflerde ona dair ifadeler varsa, ona teşvik mi,
yoksa red ve tenfır tarzında mıdır? ..

Altıncı Sual: Sahabe veya Tabiin'den bu ilimle uğraşan olmuş mudur? ..

Yedinci Sual: Sahabe ve Tabiin'den sonra, hangi sınıf alimler onunla
t 2ugraşmış ır ...

Sekizinci Sual: Hurüficilikle, Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet,
bir bağlantı var mıdır? ..

Dokuzuncu Sual: Bu ilimle meşgul olmuş o]an alimler, onu nasıl, nerede
ve ne için kullanmışlardır? ..

Onuncu Sual: Bu ilmin aletliği ve vasıtasıyla istihrac edilen gaybi sırlar,
tekellüflü bir sun'ilikle mi, yoksa ilhamlı ve ihtarlı bir hal ile midir? ..

Onbirinci Sual: Esrar-ı huruf tabir edilen Tılsım ve Havas ilmiyle, Cifir ve
Ebced ilmi aynı mıdır? Ayn ayrı mıdırlar? ..

Onikinci Sual: Bu ilim, İslam'ın akidesi ve zaruri ilimlerine dahil midir,
değil midir? ..

İşte tahmin ediyoruz ki; bu suallerin cevabları delilli ve ispatlı olarak veril
dikten sonra, hakikat meydana çıkacaktır. Hem eğer suallerin cevablarında,
onu menfice reddeden bir durum meydana çıkmazsa, o zaman Cifir ve Ebced
bir derece makbul olan ilimlerden de sayılabilir. Hiç olmazsa, merdud ile mak
bul arasında kalan, mübah bir iJim o]ur. Şayet kabul yüzü gösteren emare ve
işaretler onun lehinde tezahür ederse, o durumda reddedilmesi mümkün olma
yan, makbul amma hususi bir ilim halini almış olur.

TENBİH: Cifir ve Ebced ilmi hususunda yapacağımız bu araştırma, herkesi
ona davet etmek için değildir. Zaten böyle bir davetin ne icabı ve ne de imkanı
vardır. Zira bu ilim hususidir. Hassas ve ferasetli ve te'vil ilmine aşina ve
mazhar bazı zatların onunla has olarak bazı istihracları yapmaya mahsus sırlı
bir ilimdir. Amma araştırmamız inşaallah bazı kimselerin, bilmedikleri halde
müstebidane ilimfuruşluk yaparak, boş yere olan itirazlarını onlara döndürüp
ağızlarında bırakacak ümidindeyim.
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Bununla beraber ıtirazlar, tenkidler bitmeyebilir. Amma o itirazlar ve ten
kıdlcnn gerçek bir asıldan geJip gelmediği hususunda, araştırmamız bir ölçü
olacağını da umid ediyorum. Tevfik ve hidayeti Allahlan istiyoruz.

---oOo---

ONİKİ SUALİN CEVABLARI

Sual-1: Ebced nedir, Cifir nedir? ..

Cevab: Ebced ve Cifir, mahiyet ve sonuç itibariyle ikisi aynı mAnaya
bakıyorsa da, lakin suret ve şekil itibariyle ayrı ayrı şeylerdir. Şöyle ki:

A- Ebced Mes'elesi: Ebcedin kelimeleri İslam'ın zuhurundan evvel, iki chl-i
kıtap olan Yahudi ve Hristiyanlarda altı kelime ile, yirmi iki harf şeklinde
u,ti'mal edilmekteydi. Çünki İbrani ve Süryani lisanlarında heca harfleri o ka
dardır. Sonra, İslam alimleri Kur'an harflerinin tamamı olan 28 harfi tamam
lamak i.ızere, altı harfi daha içine alan iki kelimeyi ona ilave ettiler.

fslam'dan evvel U.:s {ai, 1 1> j,» la{I olarak yirmiiki harfi

içine alan şekliyle gelmişken, İslt\m alimleri ona~•~ kclimclerını ilave

ettiler Ancak son kelimenin son harfi Ebccdden değildir O kelime bır mfınnyı
fade etmesi için el2 deki ilave edilmiştir.")

Bu kelimelerin herbirisı, Süryani ve İbrani dillerinde aymı z:.unnndo bın.•r
mfrnaya da gPlıyordu Ilattfı TılHım ve llnvas Lilcmnsınu göre; "Bu kehımelerın
herbirıaı Allah'ın birer smidir." diye kaydetmişlerdir. Bu husus Şems-ul Ma
arif gıhı Havas kıtaplurındu ıncvcucldur.

İslam'dan evvel chl-ı kıtap alimlerınce de tesbit edılip knbul cdilmış olnn
&he is kus, as. ys b 3,» sal in sırasına göre herbir harfe

rakam olarak bır sayı degeri verilmş. Şöyle'

Elıf: 1, Be 2, Cım :ı, Dnl 4, 1le. 5, Vuv 6, Ze 7, 1In 8, Ti. 9, Ya 10,

Kflf' ~O, L:ım· :w, Mım 40, Nun. f>0, Hın fi0, Ayın 70, Fl'. H0, ~nd: 90, Knf:
100

an !l00, Şın :rno, Tw 400, 8<' G00, l ln: fl00, Zul 700, Dııd 800, Zn 900,
O:ıyrn 1000

') {bed mis'elesı için tmhı penis ma mı isteyenhr Doç Di İmal Yakıt'ı "1ark fam
Kulununde I becd Hesnhi adli kitabı sh 23 38 e bakahıhulet
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İslam alimleri de, gelen bu tarzı aynen benimsemış ve çeşithı meseleler ve
hususlarda isti'mal etmişlerdir.

Mesela kimisi, İbn-i Havkal gibi, dünyanın suret ve haritasında rakam.Jar
yerine Ebced harflerini kullanmışlardır.

Kimisi de, Ebu-1 Fida' gibi; Takvim-i Büldan'dan (memleketlerin takvimi
rakama ait hususlarda bu harfleri kullanmışlardır. ı•ı

Kimisi dahi şiir ve edebiyatta, kitabe ve sair gibi şeylerde tarih düşürmek
üzere, Ebced sırasına göre olan harflerden müteşekkil, o tarihi söyleyen bır ke
lime bulmuşlardır.

Nihayet kimileri de, başta İmam-ı Ali ve Ca'fer-i Sadık ve Muhyiddin-i
Arabi misillü zatlar, bir kısım ayet ve hadislerin bazı kelimelerinden Ebced he
sabıyla gaybi işleri istihrac etmede kullanmışlardır.

Daha sonraları ise havas, tılsımat ile uğraşan bazı ülema, Ebcedi iki tarzda
hesablayarak, bazı ayetlerin tılsım ve tevafuklarını vücuda getirmişlerdir. Eb
cedin bu iki tarzını "El-Cümmel-ül Kebir" ve "El-Cümmel-üs Sagir" diye ad
landırmışlardır. El-Cümmel-ül Kebir, "Büyük Cümmel", Ebcedin "'Ebced, heY
vez, hutti ... ilh." sıralanan harflerin değer hesabı üzerinedir ki, buna "Hesab
ül Cummel" de denilir. r*"ı El-Cümmel-üs Sagir "Küçük Cümmel" ise, mevcud
İslam harfi elif-ba sırasına göre, harflere rakamlar tatbik edilerek hesab1anır.

B- Cifir Mes'elesi: Türkçe telaffuzunda yanlış olarak Cifir diye kul
lanılıyorsa da, aslı Arabça'da "Cefr"dir. Lügat manası: "Dört aylık keçı oğlağı
veya küçük buzağı" demektir. Bu ilmin bu lakabla iştıharının sebebı: Bir
rivayette, İmam-ı Ali'nin (R.A.), diğer bir rivayette Ca'fer-i Sadık'ın bu ılmin
esas plan ve krokisini bir küçük buzağı derisine yazmış olmasından ötürüdür.

İleriki sahifelerde arz edeceğimiz üzere, bu ilmin esası, Hazret-i Peygam
ber'in hususi irşad ve talimiyle Hazret-i İmam-ı Ali'den gelmektedir İmam-ı
Ca'fer-i Sadık ise, onu genişçe bazı kaideler altına aldığı mervidir.

Bu ilim, sadece Ebceddeki harflerin değerlerine göre, bazı ayat ve ehadisın
gaybi olan sırlarını istihrac etmekten ibaret değildir. Yine ıleride İmam-ı
Ali'nin "El-Cefr-ül Cami' Ven-Nur-ul Lami" eserinden nakledeceğimız üzere,
Cifir ılminın daha bir çok vecih ve taraflan da vardır.

Meşhur feylesof İbn-ı Haldün, "Mukaddeme" adlı eserınde "*" bu ilmin
ta'nıfine kısaca temas etmış, ancak mes'eleye fazla akılcılık yaklaşımıyla

*) t elns-ü Ehadis-il Mu tedrel - Dr Yusuf EI-Meraşlı sh: 19-20

{* *) Mukaddemeı-ü İbn 1 Haldün sh. 333
{*•' ) Mukaddeme+ u lbr-ı Haldün sh 334
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bakmıştır. İmam-ı Ca'fer-i Sadık'tan şöhretle nakledılmiş olan bu ilmin yazlı
belgelerini goremedigindcn yakınmıştır. Bu arada bazı zatların bu ilme daya
narak keşif ve istihraca dair bazı tarihlerin de, dava edildigi gibi zuhur et
mediğine itiraz etmiştir.

Bu zatta akıl ve felsefe ziyade hakim olduğu için, keşfen veya istıhracen
bildirilen her bir hadisenin te'vilsiz, ta'birsiz ve tagayyürsüz aynı aynına
çıkmasını beklemiştir. Amma düşünememiştir ki; evliyanın keşıf ve
istihracları, bazan küçük ve cüz'i bir hadiseyi, büyük ve umumi olarak..
umumi ve büyük bazı hadiseleri ise, cüz'i ve mahalli surette hissetmeleriyle;
misal olarak; Bağdat'ta olacak bir hadiseyi İstanbul'da olacağını.. yahut hususi
bir yerde vuku' bulacak olan bir durumu, umumi ve her yerde zuhur edeceğini
nazara almamalarıdır. Bunda da gayb perdesi altındaki hadiselerin; eğer
evliyanın keşfen hissettikleri tarzda aynı aynına zuhurlan tahakkuk etmiş
olsaydı, tabii ve tesadüfi addedilmesine sebeb olacağı gibi; emir, irade ve
meşiet-i İlahiyenin hakimiyet ve hükümranlığı da zedelenmiş olacaktı.

Nitekim Osmanlı Devleti'nin son devrinin büyük ve muhakkik alimlerinden
olan Muhammed Zihni Efendi de, İbn-i Haldün'un şu akılcılık yaklaşımına iti
raz etmiş ve bazı hadiseleri misal göstererek onun felsefi görüşünün yanlış
lığını göstermiştir. ı•ı

Şems-ül Maarif-il Kübra müellifi, büyük veli Şeyh Ahmed El-Büni Hazret
leri Cifir mes'elesi hakkında der ki: "İmam-ı Ca'fer-i Sadık demiştir ki: Cefr-i
Ahmer "Kırmızı Cifir" Cefr-i Ebyaz "Beyaz Cifir" ve Cefr-i Cami' "Geniş ve
umumi Cifir" her üçü de bizdendir ... Ve İmam-ı Ca'fer'in evladından olan bu
yük bazı ülema, bu ilmin esrarına vakıf olmuşlardır." ilh. l .. ı

Yine Şeyh Ahmed El-Büni der ki: "Sahih bir senedle İmam-ı Ca'fer-i
Sadık'tan Cifir ilmi ve kaideleri ülemaya intikal etmiştir." """ Ve nihayet Şeyh
Ahmed El-Büni Hazretleri Cifir ve Ebced'in umumi kaidelerinden bazılarını ve
onu kullanma usullerini kitabında yazmıştır.

Bu hususta daha geniş bilgi için, Nur-ul Ebsar eseri sh: 161 ve Edeb-üd
Dünya Vc-d Din Kitabı sh: 23-25 gibi eserlere bakılabilir.

Hülasa: Cifir ilmi, geniş bir ihataya sahiptir denilebilir. Ebcedi harflerin
değerleriyle bazı sırlan istibrac etme işi, Cifir ilminin sadece bir dalıdır.
İnşaallah ileriki sahifelerde bu davanın bazı nümüneleri gösterilecektir.

* * *

(*) Turkçe Terceme Meşahir-un Nisa - Muhammed Zıhnı sh 1739(
(**) Şems-ül Maarıf sh 335
(***) Aymı eser sh 363
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Sual-2: Bu ilmın esası nereden gelmiş? Kur'an'ın ve menba-ı Risalet'ın öz
kaynağından mı? Yoksa hariçten midir?..

Cevab: Giriş kısmında, bu ilmin aslının İslam'dan önce de Yahudi ve Hris
tiyan alimleri nezdinde bulunduğunu kaydetmişiz. O ise, Şems-ül Maarif ki
tabı sahibine göre, bu ilmin aslı Süleyman Aleyhisselam'ın veziri ve celb ilmi
filimi Asaf bin Berhiya'ya dayandığını kaydetmiş. ı•ı

Amma Kur'an'dan ve Menba-ı Risalet'in öz kaynağından olup olmadığı su
aline karşı deriz ki:

Zahiren ve sarih olarak Cifir ve Ebced'in esasları Kur'an'dan ve hadislerden
gelmiş olduğu hakkında kesin bir malumat yoktur, yani görülmemiştir. Amma
Kur'an'ın imalı işaretlerinde ve hadislerin onu reddetmeyip kabul ettiğini gös
teren delaletlerinde bazı emareler vardır, şöyle ki: Evvela Kur'an'ın ima ve
işaretlerinde hafi de olsa bazı emarelerin bulunduğu iki vecih iledir:

Birisi: Kur'an'ın umumi ifadelerinde, sık sık eşyanın ve mahlukatın hesablı
kitaplı bir tarzda olduğundan ve hatta yağmurun tanelerinin belli ve muayyen
miktarlarda bulunduğundan bahseden ayetlerin lisan-ı hal imalarında, elbette
hesaba ve kitaba dayanan Cifir ve Ebced ilminin de Kur'an ilminin ihatasında
bulunduğuna işaret vardır denilebilir.

İkinci Vecih: Büyük İslam alimlerince, Ebced ve Cifir hesabıyla Kur'an'ın
ayetlerinden çıkarılmış yüzlerce hadiselerin doğruluğu dahi, Kur'an'ın kelime
ve harflerinde Cifir ilmine dahi müraat edilmiş olduğunu gösterir. Bu
mes'eleyi üçüncü sualin cevabında bazı ayetler nümfıne verilerek kafi izah
verileceğinden burada bu kadarıyla bitiriyoruz.

Saniyen: Hadis-i şeriflerde ise, Cifir ve Ebced ilminin esaslarını vaz' ederek
değil, amma onu kabul edip reddetmediğini ve bir derece ona teşvik ettiğini
gösteren ifadeler vardır. Bu hususun ise, Dördüncü Sualin cevabında nıisaller
ile ispatı yapılacağından burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz.

***

Sual-3: Kur'an-ı Hakim'de Cifir ve Ebced llmine dair herhangi bır delalet
ve işaret var mıdır?..

Cevab: Ikınci Sualin cevabında denildiği gibi; Kur'an'ın sarahatında öyle
bir şey yoktur. Amma lisan-ı haliyle ayetlerinin ifadelerindeki ima ve
%aretlerın remzlerıyle; "Evet vardır!" denilebilir. Şöyle ki:

Madem Kur'an-ı Hakim, sıhir ilmini ve fiilen onun yapılmasını ve ona te
vessul edilmesını sarihan men' ve haram olarak gösterdığı tarzda, Cifir ve Eb-

*) Aynı eser sh 335
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ced ılmının hnramhğ,nu, y:ısakl ıgınn d::ur herhangi hır '-C'\ ın zıkrı yoktur O
halde, onu ima ve ışarctlt•rınde bırçok ~l'Y gıbı muhafaz:1 etmektedır denılebı
lır Zıra madem Kur'an-ı Hakim'dc. Rabb-ı İzzet butun haşmet v <.' he) bl'tiylt
uyl ", Ik », b, D, (En'am Süresı ayet: 591 yani "Yaş ve

kuru ne ki varsa mutlaka Kıtab-ı Mübin'de mevcuddur." diye ferman cdı,nr.

O huldc ve elbette Cifir ve Ebccd ilminin esasları da Kur'an 'ın ışari ve remzi
m:ino.larının perdeleri altında bulunınaktadtr dl'nılsc hcrhaldı:> hata nlın::ız.
('unki ..Kitab-ı ııubin·· bir kavle gorc Lcvh-i :Mahfuz, dığer kavle göre Kur·an-1
Kerim'dir Hakıkatta her iki kavlin neticesi de aynı k::ıpıya çıkar. Dıyelım.
..Ktab-ı Mübin"i biz Kur'an değil de, sadece Levh-l Mahfuz kabul ettık. O du
rumda, Levh-i l\1ahfuz'da Kur'an dahi mevcud olduğundan yine netıcc hır olur.

Hem .t:JI. .. ,:_;;. ::ro ~Gsjı ~ Ü,) Lıı lEn'am Suresı, ayet·38J i\tealı.
• e+ ,

"Biz Allahu Teala hiçbir şeyi bırakmadık, illa onu Kitab'da yazmışız."

Şimdi bu ayetteki "Kitnb'" lafzı da, yine ya Kur'an'dır, yahutta Levh-ı Mah
fuz'dur Netice olarak tisttcki ayetin aynı manasındadır .

Sflniycn. Kur'an-ı Hakim bir çok ayetlerinde, hcrşeyın heoaph, kıtaplL
olduğunu, sayı ve adctlcrınjn malum ve muayyen bulunduğunu ve ::-;:üre sık sık
ılan etmektedir. işte biz de o ayetlerden baztlarmı buraya kaydetmek ı~tı) oruz

Mesela: oyUl3 sua>I."s [s,Yasin Söresı ayet 12)

Meali ..Hem herşeyi bız, İmam-ı Mubin'de saymışızdır"

Ve mesela: .. tsc, Uy.Uy J, U,su us3 u[

(Hadid Süresi ayet. d)
Mcahı: "Allah-u Teala, yere, yanı toprağa gırcn \ t' ondan çıkan, guklen.len

incın ve• yerden guklere yukselen herseyı bilmektedır.'

ve.+I ,SIIJ,3. U, 41s u.e t.,+3 3 0ner suresi ayet 21

l\fo:\lı "lfor:.,t•yirı hnzınt•Hı uncnk hızım yanımızd.l<llr. O hazbwler<lt•n ın
dırdıgimiz herşey bl'lli hir miktar dahilndedır "

ve , 1ce .,+ [s, (Ru'd SCırcı-a üyd 9)

Mdıli "J It•rı;<•y Allah'ın yanında belli ve muayyen bır olçu iledır ·•

Vı..• daha bu manadakı ayetler çoktur.

Uürulclügu uıt•n.· hu ayPlhır ı•myıriıtn, :.ıtlttltPn, miktardan ve olçulerden bal-
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sediyorlar. Elbette bunların sarih manalarıyla Allah'ın azametini, kudretini ve
latifliğini ilan ederek, imanın takviyesine medar olma ciheti herşeyin
başındadır. Amma aynı zamanda lisan-ı hal imalarıyla da; insanları ölçü, mile
tar ve sayı hesablanna teşvik edici bir hal gösteriyorlar gibidir. Elbette Cifir ve
Ebced ilmini de manevi olarak irade etmişlerdir denilebilir.

Salisen: Hadiste ona işaret olduğu gibi; Kur'an'daki ondört surenin
başlarındaki mukatta' harflerin çeşitli ve sırlı ve gizli manaları olduğu halde,
Cifir ve Ebced hesablarıyla da bir vecih ile alakadar olduklan muhtemeldir.
Çünki bazı yüksek alimler o yolda kanaat izhar etmişlerdir. İleride örnekleri
gelecektir.

Rabian: Eskidenberi Kur'an'ın bu mukatta' harflerinden başka, sair keli
matından ve harflerinden Ebcedi ve Cifri hesabla bazı istihracJarın yapılmış
olması ve çoğu zaman bu istihracların mutabık ve doğru çıkması dahi,
Kur'an'ın kainatı içine alan ilminin ve manaların denizleri içinde elbette şu
Ebced ve Cifir ilmi dahi müraat edilmiş olduğu anlaşılmakta ve hususi şekilde
hissedilmektedir.

***
Sual-4: Peygamber'in (A.S.M.) hadislerinde Ebced ve Cifire dair herhangi

bir ifade ve beyan var mıdır? ..
Cevab: Evet, vardır ve üç tarzdadır.
1- Haff bir ima ile teşvik etmesi ...
2- Sual eden Yahudi alimlerine aynı ilimle cevab vermesi ...
3- Ve ona gizli ve hafif surette işaret etmesi tarzındadır...
Birinci Tarz: Ebcede teşvik eden bir hadis-i şerif şöyledir:

6, sa,'+65 .6,53511318 (*») '+oy

.14',()6...Ar3 1 06..An,4.O,34Jy.wI

0..53G-A3 (30G,
*

Meali: "Ebcedi ve tefsirini öğreniniz! Veyl olsun cahil alime!.. Elif, Allah ve
1llal1ah'tır. Yahud Allah isminden bir harftir. "Ba" Allah'ın halk ve icadıdır.
"Cim", Allah'ın behcetidir. "Dal" ise, Allah'ın dinidir."

Mu'cemü Mustalahat Es-Sufiye'de hadisin metni şöyledir:

(*) Musned-ul Firdevs 2/43 ve Mu'cemü Mustalahat Es-Sutıye - Dr Abdulmun'ım UI-Matui sh 8
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Bu hadisin meali biraz değişik ve uzuncadır. Ben de evvelkisinin mealine
iktifaen sarf-ı nazar eyledim.

Bu hadis, belki meşhur ve mütedavil hadis k.itaplannda bulunmayabilir .. ve
bu durumuyla zaif bir hadis de olabilir. Amma bu gibi makamlarda hüccetli ve
geçerlidir. Çünki hiç olmazsa bir ilme teşvik ediyor. Hadisin bu noktadaki hafi
bir iması dahi büyük ehemmiyeti haizdir.

ikinci Tarz: Sual eden yahudi alimlerine Resulullah tA.S.1\1.) aynı ilim ile
cevab vermesi hadisesini bildiren şu gelen rivayettir:

Yahudi alimlerinden Ebu Yasir bin Ahtab, bir kısım yahudi alimleriyle bir
likte, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) yanından geçtikleri bir sırada, Resul-i Ekrem
(A.S.M.) Fatiha Süresiyle, Bakara Suresinin başı olan

·c!-.+ 45, Y (6I 83 * «I ayetini okuyordu. Ebu Yasir'in kardeşi
Huyey bin Ahtab bunu işitti, kendi kardeşi Ebu Yasir'e dedi ki: "Biliyor
musunuz, ben Muhammcd'i dinledim, ona nazil olmuş olan Kur'nn'dnn
·~...{ESI@U3 « «JIyi okuyordu."

, ,

Yahudiler dediler: "Sen bizzat ondan bunu dinledin mi?"

O dedi: "Evet, aynen dinledim."
Bunun üzerine, Huyey bin Ahtab ve Ebu Yusir, bazt ynhudi alimleriyle birlikte
kalkıp Rcsulullah'a geldiler, dediler: "Ya Muhammed, sana ıu'\zil olmuş olan
ayetlerden demin .~!l...UsUJI 8U3 * «yi okuduğunu hatırladın mı?"

Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Evet, hntırlndım."

Dediler: "Bu, sana Cebrail va:-~ıtmııyln AJlnh'tnn geldi değil mi?"

Dedi: "Evet aynen üyl<.• ... "

Yahudiler dediler: "Senden evvel gelmiş Pey~nmbcrlcrclcn hiç biriı-.inin
müddeti ve ümmetinin znmnnı seninkinden gayrı bilinmemektedir. Bu ayete
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göre, senin ümmetinin ömrü çok azdır .. " Ve Huyey bin Ahtab yanındaki yahu
dilere dönerek dedi ki: "Elif birdir, Lam otuzdur, Mim ise kırkdır. Tamamı
yetmişbir sene eder. Öyle ise, siz ey yahudiler! Ümmetinin ömrü sadece
yetmişbir sene olan bir Peygamberin ümmeti olur musunuz?"

Sonra Peygamber'e dönerek dedi: "Ya Muhammed! Senin yanında bu ayet
ten başka bir şey var mıdır?"

Resul-i Ekrem (A.S.M.) dedi: "Evet vardır.."

Dedi: "Nedir?"

Dedi: al!

Huyey bin Ahtab bunu hesaplayınca dedi ki: "Bu evvelkinden daha ağır ve
uzundur, yüz altmış bir sene eder."

Huyey yine sordu: "Dahası var mıdır?"

Resul-i Ekrem (A.S.M.): "Evet var" dedi.

Huyey: "O hangisidir?" dedi.

Resul-i Ekrem (A.S.M.) JI kelimesini söyleyince, Huyey: "A.. bu daha ağır

ve uzundur, ikiyüz otuzbir sene eder."

Yine Huyey Peygamber'e sordu: "Bundan başka da var mıdır?"

Resul-i Ekrem (A.S.M.): "Evet var" dedi ve ,llyı okudu.

Yahudi Huyey bunu duyunca daha da afalladı, "Bu daha ağır ve uzun ve
ikiyüz yetmişbir sene eder." dedi.

Huyey bütün bunları Peygamber'dcn duyunca: "Ya Muhammed! Senin em
rin, işin bizi şaşırttı. Bilemiyoruz, müddetin az mıdır, yoksa çok mudur?" Ve
kalktılar gittiler. Giderken yolda Ebu Yasir, kendi kardeşi Huyey'e ve berabe
rindeki yahudi alimlerine dedi ki: "Mümkündür; bütün bu rakamların toplamı
Muhammed'e verilmiş olsun. Bunlann yokunu ise, yedi yüz kırk üç yıldır."

İşte bu rivayet, iki tarzda ve iki kanal ile gelmiş. Birisi: Meşhur 1bn-i
İshak'ın tarihinde ve bu arada Buhari'nin tarih kitabında ve İbn-i Cerir'in tef
sir ve tarih kitaplarında rivayet etmişlerdir.

İkincisi: İbn-ül Menzer vo İbn-ü Cüreyc kitaplarında ayrı bir kanaldan tah
ric etmişlerdir.

(Me'haz için, bakınız: Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - İmam-ı Suyuti 2/22, Mu
kaddemet-ü İbn-i Haldün sh: 332, Kitab-ut Teshil Li-Ulum-i Tenzil sh. 35,
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Tefsir-ı İbn- Cerır 1/68-71, Tefsir-ı İbn-ı Kesır 1/37 ve keza Tefsir-ül Kebır
FR - rı ~. 3z1 -. i}

Her ne kadar bu rıvayet ve haber dahi -bır çok mes'eleler gıbi- hakkında
kelam edılmış olsı da, sadece zaıf hadisler sınıfından olabilır. Ihç kımse de
buna mevzudur dıyememış. O halde bu gibı makamlarda bir huccet sayılır.

Netice olarak: Rıvayetteki hadise hakikattır ve Ebced ilmi hususunda Pey
gamber in (A S T\l.) kabuliınü göstcrmrktcdir diycbilıriz. ltirnzcı1ar bilmedikleri
halde ıtırazlann::ı devam edebilirler. Ne ederlerse, etsinler Ilakikattn hak olan
bır meseleye hiçbir te'siri olmaz.

Uçuncü Tarz: Ebced ilmine işari ve imai şekilde bakan şu gelen iki sahih
hadis-i şeriftir:

Birinci hadis: ....I,E1 3)1 gL»! (EI-Feth-ül Kebir Suyuti

1/189 Ebu Davud'dan naklen)

Sahih olan hadisin bu cümlesinin meali: "El parmaklarıyla, ayak parmak
ları müsavidir. Yani aynı sayıdadır."

Bu hadisin zahir manası, bir çeşit malümu i'lam gibidir. Zira herkes bilir ki:
El parmaklarıyla. ayak parmak.lan aynı sayıdadır. O halde, başka bir manaya
işareti olması lazımdır. Yani: Herşey belli ve muayyen bir sayı, bir miktar da
hilindedir. Öyle ise, Ebced ve Cifir ilminin esası olan sayı ve ölçü ve adede
işaret ediyor, denilebilir.

1inci hadis: 335 " "sE•3 "O3t(Fal GI(Ebu Davud Cihad/7ı

ve Müsned-i Ahmed 4/65, 289 ve 5/377)

Bu hadisi Resul-i Ekrem lA.S.M.) Bedir Harbi'nden bir gün evvel Sahabele
rine söylediği nıervidir. Cifir ve Ebced ilminden bahseden bütün ülema, bu ha
disin Ebced ve Cifir ilminin esasına işaret ettiğini yazmı~lardır. '•ı Yani, Saha
belerinin küffara galebe edeceklerini işaret yoluyla iş'ar buyurmuşlardır.

Kaydettiğimiz şu hacils-i şerifler, doğrudan doğruya Cifir ve Ebced ilmine
işaret eden hadislerdir. Eğer istikbale bakan ve haber veren hadisleri dahi bu
makamda kaydetmiş olsaydık, bir çok sahih hadisleri yazabilirdik. Mesela: Re
sulullah'rn sırdaşı olan Hazret-i Huzcyfet-ül Ycmani'nin rivayet ve ilnnı ki:
"Ben şımdiden kıyamete kadar olacak olan hadiseleri Resulullah'dan dinledim
ve aldım." mealindeki hadis-i şerifler gibi ... Yine de isterseniz bu mevzudaki
hadisleri görmek için, Hadis Cctvclimizin, Hadis llmi Sırlı Hadisler bölümüne
bakabilirsinız.

***

° ) Şems-ul Maınf sh 64
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Sual-5: Hadis-i şeriflerde Ebced ilmine dair ifadeler varsa (ki, dördüncü
sualin cevabında var olduğu görüldü) onu teşvik mi, yoksa red ve tenfir
tarzında mıdır?

Cevab: Hadis-i şeriflerde gayet sarih olarak sihir ilmini, miıneccim ilmini,
kehaneti ve falcılık gibi durumları reddettiği halde, Ebced ve Cifir ilmini red
dedici açık hiçbir beyan ve ifade yoktur. Tam aksine, dördiıncu sualin ce
vabında görüldüğü üzere, kabul ve teşvik emareleri vardır.

***
Sual-6: Sahabe ve Tabiin'den Ebced ve Cifir ilmiyle uğraşan olmuş mudur?

Cevab: Evet, çok az ve nadir de olsa uğraşanlar olmuştur. Bunlardan birisi
ve en birincisi Hazret-i İmam-ı Ali'ctir (R.A.) ki, tevatür derecesinde gelen riva
yetlerle, Hazret-i !mam'ın bu ilmin üstadı ve müdevvini ve kaidesi koyam
olduğu bilinmektedir. Nitekim, elde mevcud ve matbu' "EI-Cefr-ül Cami" eseri
İmam-ı Ali'nin sözlerinden müteşekkil olduğu, yahutta onun hikmetlı soz ve
yazılarından derlendiği beyan edilmektedir.

Bu eser Mısır'da ve Beyrut'ta ayrı ayn tab' edilmiştir. Mısır'daki Mekteb-ül
Külliyat El-Ezheriye tarafından.. ve Beyrut'ta El-~lektebct-ül Hndise'dc 1971
senesinde tab' edilmişlerdir. İrnam-ı Ali'dcn (R.A.) gelen bu eserdt' Cifir ve
Ebccd ilminin ann kaidelerini ve bazı istihrac usullerini yazmaktadır.

Üst tarafta da kaydettiğimiz vcchile Cifir ve Ebced, sadece ebcedi harflerin
sırasına göre, harflerin değeriyle ayet ve hadislerden bazı hadiseler
istihraçtan ibaret. değildir. Bu husus ancak, o ilimden bir tek daldır. Bu ilmin
daha birçok dal ve budakları da vardır. Bu kitabın ileriki sayfalarında bazı
nümunelcri nrzctmeye çalışacağız inşaalluh.

İşte Sahabenin c>ıı biiyiıklerindcn olan fmam-ı Ali (R A.)ın bu ilimle
uğraştığını gösteren şu ufocık belge ile de. Snhnbelı.•rin umumunun ugrn~tığı
diye değil, amma reddetmediklerini gösteren hepsinin nnınına İmnm-1 Ali'nin
şdhidliği kat'i delildir. İlllrde llnzn•t-ı lmam-ı Alı'nin bazı kaside ve ıfadelerı
den de Cifir ve Ebcede işaret eden bazı nümüneler gösterilecektir

Amma Tabiin'den Cifir ve Ebced ile uğraşan zatlardan barız olarak isim ve
remiyeceğiz, Lakin bazı rivayetlere göre Tabiin'den olduğu anlaşılan İmam ı
Cn'fer-i Sadık'ı gösterebilıriz Çunki İmam-ı Ca'for, Hlcretın 80 yılında
doğınuş, elbette Sahabelerden bazılarıyla gürüşmuş olması buyuk bır ıhtunal
dahlindedır. Böylece, Ca'ter 1 Sadık'tan gelen bazı rivayet ve huberherı az vu
karda arzetniştık Onun harıcıde veya onun evladları ve kardeşlerı dışındı
ve hulasa Sadüt-ı Ehl-t Beyt dışında, onları zamanında yanı Tabin asrınd,
bu ilımle uğraşanların kimler olduğu hakkında bır malumatımnz yoktur

4 ak
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Sual-7: Sahabe ve Tabiin'den sonra, hangi sınıf alimler bu ilimle meşgul
olmuşlar?

Cevab: Ebced ve Cifır ilmiyle elbetteki muhaddisler taifesi, usul-i Şeriat
üleması sınıfı, fukaha ve müçtehidler grubu veya Kur'an hafızları ve
tecvidciler zümresi ve akide Ye ilm-i kelam alimleri herhalde uğraşmış
değillerdir. Çünki; bunların başka işleri ve başka vazifeleri vardı. O halde bu
ilimle uğraşan ehl-i velayet ve tasavvuf denilen gönül ehli taifesidir ki, pek çok
rivayetler, yazılmış kitaplar bunun delilleridir.

Burada bir mühim nokta vardır ki; İslam aleminde çeşitli ilim dallarında
yetişen alimlerin herbir sınıfı, hasseten kendi iştigal mevzuu olan bir ilim
dalında ihtisas peyda etmişlerdir. Nasılki mesela büyük bir müçtehidin sözü,
hadis ilmi usulünde geçerli olmadığı gibi, fıkıh ve usul-i şeriatta da tam geçerli
olmayıp, hüccet değildir. Hatta usul-i şeriabn büyük bir aliminin sözü dahi, fü
ruat-ı şeriat ilminde muteber sayılmamaktadır. Ve hakeza, herbirisinin kendi
ihtisas sahasında sözü hüccet olduğu halde, mütehassıs olmadığı başka ilim
dallarında geçerli değildir. Demek ki llel "JlUuI [.3 ayetinin işaretiyle,

, , ,

her ilimde ehliyet ve ihtisas kaziyesi geçerlidir ve öyle olması da zaruridir.

Buna göre mesela diyelim; Cifir ve Ebced hususunda İbn-i Haldün gibi fel
sefe ve kelamda mütehassıs bir zatın itirazları vaki' olmuş olsa da, ihtisas sa
hası olmadığı için sözü hüccet olamaz. Olsa olsa, akli ve felsefi tahkikatta ve
sadece o noktadan nazara alınablir.

:: al s$

Sual-8: Hurüficilikle Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet var mıdır?

Cevab: Asla ve kat'a hiçbir münasebet ve müşareketi ve b::ığlantısı
olmadığı gibi, komşuluğu dahi yoktur. Ancak sadece uzaktan bakıldığı zaman
bir benzerlik bir benzetmeklik evhamı söz konusudur. Faraza yakın bir,
benzedik durumu olsa dahi. o benzerlik noktasından onu muahazeye
kalkışmak, akıl ve adalet işi değildir. Usul ilminin 3,>. l- Us L Yani:

"Her ışık veren ve parlayan şey ateş değil, yakmaz" kaziyesi gibi; Cifı.r ve
Ebcedi, hurGficiliğc benzetme içinde evhama kapılmak, elbetteki cehaletten
olabilir. Nasılki Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin 1,J>» cI U1 Yani:
"Alış-veriş dahi faizcilik gibidir" diye bir benzetmeye kalkıştıklarında, Cenab-ı
1lak: 4 ", ± SI J>I, ferman buyurmuştur. Yani: "Alış-veriş ile

faizciliğın sureten birbirine benzerlikleri olsa do; Allah alış-verişi helal.
faizciliği de haram kılmıştır."
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İşte, Cifir ve Ebced il.mi dahi uzaktan bakıldığı, kat'i tahkiki yapılmadığı
zaman siireten Hurüficilik ile bir benzerlikleri görülebilir. Amma yakından
bakıldığı, tahkik edildiği zaman, araları cennet ve cehennem kadar uzak
olduğu görülecektir. Zira Hurüfıcilik, şirki ve ilhadı ve hulül ve ittihadı
tazammun ettiği ve bunun müessisi olan FadluUah El-Hurüfi adındaki şahıs
ilbad ve küfür ile damgalanıp, İslam Şeriatıyla katl ve idam ı•ı edildiği halde,
Ebced ve Cifi.r ilminin üstadı ve banisi ise, Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) ve bir de
evladından olan İmam-ı Ca'fer-i Sadık'tır ki, kitaplarında Cifir ve Ebced
ilminden bahseden hiçbir İslam alimi onu kötülememiş, men'etmemiştir.
Bilakis İslam alimlerinin bir çoğu Cifir ve Ebced ilmini sena ile, i'la ile, hürmet
ile yadetmişlerdir. İleride ispatlı delilleri gelecektir.

Bu münasebetle; Hurüficiliğin ne olduğu, nasıl başladığı, kimin başlattığı
ve kimlerin yaymasına çalıştığı hakkında kısaca malümat vermek istiyoruz.

Bu arada bunu da hemen kaydetmeliyiz ki; süreten Hurüficiliğe bir derece
benzeyen hatt ve yazı san'atı, mahir hattat ve san'atkarlarnın kelime ve harf
lerle yaptığı bazı şekiller dahi hun1ficilikle asla alakası yoktur. Mesela bazıları
ayet veya bir hadisin bir metnini yazarken ibrik şekillerini, ördek veya leylek
timsallerini san'at bakımından çıkarmışlardır. Bu ise, hiçbir zaman hurüficilik
değildir. Beliti hatt ve yazının ziyade gelişimiyle san'ata akseden tarafıdır.

Bu mevzu'da hatt san'atının nasıl gelişim gösterdiğini, insan şekillerinde ve
ibrik şekillerinde ve hakeza bir çok şekillerde nümünelerini görmek isteyen
leri; "Türklerde yazı san'atı - İsmail Baltacıoğlu, 1959 baskısı sh: 91"e havale
ederiz.

Evet, Hurüfcilik; Rafizilerin en berbat mefkürelisi olan İsmailiye mezhebi
nin Batıniye kolundan Fadlullah-il Hurufi adındaki şahsın "Cavidan-ı Kebir"
adlı eserini yazmakla başlamıştır. Bu şahıs, kati olunduktan sonra, kitabının
nüshaları Huruficiler arasında intişar etti. Bu kitapta Kur'an'ın bazı
sürelerinin başlarında bulunan

aa_45 * Il * «dl ve sairenin mukatta' olan gayr-ı mükerrer ondört

harflerinin arasına bazı çizgiler çekerek, bir insanın yüzüne benzetildiği; 0 ise,
bu habis herife göre, bu şekil, -haşa- Allah'ın vechi olduğunu .. ve bu yüz, aynı
zamanda kendisinin yüzüne de benzediğini, dolayısıyla (haşa ve kella) Allah'ın
kendisinde hulul ile tecelli ettiğini ve saire gibi herzeler kusmuştur.

Bu küfri mezhebi benimseyen Hasan Sabbah ismindeki şahıs ise bunu
daha ileri götürerek, çok küfri akideler ortaya atmıştır. Hasan Sabbah, ilk önce
Mısır'a gidip Fatimilerle görüştükten sonra, memleketi olan Horasan'da "Ri"ye

(*) Bu idam, bir şii olan Timurlenk tarafından Hi 804 yılında emredilmış olması. daha çok
bretle düşündürücüdür. Bak: Keşt-üz Zunün 1/587
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dönmüş ve burada kendi adına hükumet kurmuş ve saire ... Ölümü Hicri
518'dir

Fadlullah-il Hurüfi'nin mezhebini yaymak üzere, Horasan'dan kalkıp,
Anadolu'ya gelen onun talebelerinden Aliyy-ül A'la ismindeki şahıs da, bir
Bektaşi tekyesine girip yerleşmiş ve burada Hun1ficilik mezhebini yaymaya
başlamıştır.

Bu arada, bazı rivayetlere göre meşhur "Nesimi" dahi, yanJışlıkla bu batıl
mezhebi kısmen hak zannetmiş ve kabul etmiş ve yayılmasını sağlamıştır. O
da, nihayet bazı rivayetlerle, şeriatın kılıncıyla, amma bazı zalim hakimlerin
çok gadirli işkence ve azablanna maruz kaldığı halde, sonuna kadar sabır ve
sebat etmiş ve nihayet öldürülmüştür.

İşte çok kısaca olarak Hurüficihğin mahiyeti budur. Daha geniş bilgi iste
yenler, Kitab-ul Milel Ven-Nihal - Şehristani 2/31 .. ve Keşf-üz Zünün 1/578 ..
ve Kamus-ul A'lam - Şemseddin Sami 5/3414 .. ve İslam Ansiklopedisi ..Milli
Egitim Yayınları 1/5-535 ve 598'lere bakabilirler.

Hurüficilikle bazı yazı ve hatt san'atında şekiller yapmanın bazılanna göre
Ca'fer-i Sadık'a dayandığı iddiasını da, Şeyh Muhyiddin-i Arabi şiddetle red
dediyor. "Kitab-ul Mim Vel-Vav Ven-Nun" Risalesinde kat'iyetlc hükmetmiş,
demiş ki: "Hatlarla bir takım şek.illeı· yapmanm Ca'fer-i Sadık'a isnad ve ham
ledilmesi kat'iyetle yalandır. Çünki İmam-ı Ca'for-i Sadık öyle bir şey yap
mamış ve yaptırmamıştır." (Mezkur kitap sh: 6)

Huruficilik hakkında Üstad Bediüzzamnn Hazretleri de; Denizli ve Afyon
mahkemeleri hadisesinde bir kısım ehl-i vukuf hocaları halalı ve bilgisizcesin<.',
Ebccd ve Cifir ilmini Hurüficilikle iltiba~ ederek raporlarında Risalc-i Nur'daki
gaybi istıhraclara ilişmclerinc karşı şöyle demiştir:

"[lm-ı huruf namıyla, eski zamanda cereyan eden ve na-ehil bir kısım
şarlatanlar dahi onu su'-i isti'mal edip, hafi ilim sırasında gizlenen ve
Batıniyyün taifesinde ehemmiyet verilen Hurüficilik ise; hesabı Ebced ve teva
fukla Risale-ı Nur'un beyanatı ki. gayet zahır uc gözle görünür gibı larzıııııı,
su.inil Elurü/icilill ile hır münasebeti olmadığı halde; bunu da, Ehl-i Sünnetçe
makbul olmayan Hurüficilik deyip sehven bır tezattır, demişler."+

Yıne c•hl-i vukuf hocnlnn, aynı mevzuda Üstad'ın başka bir yerde, raporun
ayni sahifesinde: «"Im t huruf ile, Ebced hesabıyla huhkünı çıkarmak, okunması
haram ilımılerdendir diye Redd-ül Muhtar Şarihı demiş." demişler.

Elcevab Sabıkan beyan ettigunız gıbi; su'-i ıstı'mal edilmış hafi ilimlerden
olan ılm ı huruf başkadır, Risale 1 Nur'un Ebced hesabıyla zhır tevafuk il

( ) c)5mi1lc,t Şualar sh 305

R N K Kaynakları I 60
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(hüküm çıkarmak değil) Kur'an'ın meziyetli nüktelerini ue işaretlerini beyan
etmesi, bütün bütün başkadır. Bunda da sehiv var.» (*,

Görüldüğü üzere, adlan sanları, resmi mevkileri ve ünvanlan şatafatlı olan
bu hocalarımızın ne kadar zahir hata ettiklerini .. ve bir fıkıh kitabından Redd
ül Muhtar ve Şarihi'nin şer'i ve fıkhi ve umumi bir hükmüne dayanarak nasıl
sehiv girdabına düştüklerini izah etmeye gerek yoktur. Hazret-i Üstad Bediüz
zaman, hiçbir vakit müçtehidler tarafından tedvin edilmiş olan şer'i hükümler
haricinde, yeni bir içtihadla yeni hükümler çıkarmaya teşebbüs etmediği gibi,
böyle cifri ve ebcedi hesaplarla da çıkarmış olduğu müjdeli işaretler ve teşvik
edici remiz ve imalara, hiçbir zaman bu bir hükümdür, bir kaidedir de
memiştir, demez ve demesi de mümkin değildir. Fakat gel görelim ki; bizim en
yüksek resmi makamlarda bulunan hocalarımız, bu sehivli ve hatalı karara
varmaları elbette esef vericidir.

Yine aynı ehl-i vukufun Cifir ve Ebced ilmine, hakikat noktasında çok basit
ve manasız bir itirazlarına karşı Üstad'ın cevabı şöyle olmuştur:

«.. .Said, Hazret-i Peygamber'e (A.S.M.) ittiba' ettiğini söyler. Halbuki Haz
ret-i Peygamber'in cifir ve huruf ve tevafuk gibi şeylerden hüküm çıkardığı
kat'iyyen varid değildir?

Elcevab: Kur'an'ın hadd ü hesaba gelmez manaları, işaretleri, tefsirleri Haz
ret-i Peygamber (A.S.M.)'dan sarihan görülmüyor. Fakat bütünü o kudsi
menba'ın tereşşuhatıdır. İlm-i hurufdeğil, belki pek zahir ve hesabi olan hesab
Ebced ve gözle görülen tevafuklarla Kur'an'da işarat ve nüktelerin felımi için

bir vesile yaptığım, Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) sünnetine ittibaımıza elbette
hiçbir vechile münafatı olamaz.» ()

Bu mes'elede de görüldüğü vecihle, ehl-i vukuf hocaları çok basit bir
düşünceyle mes'eleye baktıkları görülmektedir. Hem Cifir ve Ebcedle, ne Haz
ret-i Üstad, ne de ondan önceki evliyalar hiçbir zaman hüküm çıkarmışlar diye
bir şey yoktur. Ancak gaybi bazı istihraçlar ve müjdeli ve teşvikli haller ve ince
bazı sırlar çıkarmışlardır.

Yine aynı mevzu çerçevesinde olarak, Afyon savcısının da ehl-i vukufun
mezkur raporlarına dayanarak; iddianamesinde iftiralı ve buhtanlı ve gayet
cahilane olan isnadına karşı Hazret-i Üstad şöyle demiştir:

«İddiacının, eski zamanda ehl-i sünnete karşı Hasan Sabbah Batınuyyün
mezhebinde.. ve Şeyh-ül Cebel bir gulat-ı şia tarıkıyla meydana çıkıp siyasi
sarsıntı vermeleri gibi, Said'i onlara benzetmesi ve ittiham etmesi pek acib bir

(**) Osmanlıca Şualar sh: 307
(*) Osmanlıca Şualar sh: 478
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yanlıştır....,c"

Az üst tarafta, Hurüficiliğin yayılmasına çalıştığı söylenen "Nesimi"nin ismi
geçmesi dolayısıyla Hazret-i Üstad'ın da, onun ismini zikretmeden, sadece seh
ven batıl bir mezhebi hak zannettiğini, bu yüzden kendisine çok işkenceler
yapıldığını ve fakat sabır gösterip azm ü sebat ettiğini şöyle yazmaktadır:

«Eskide bir zat, haksız bir mesleği hak zannederek, ondan aldığı bir muhab
bet ile; diri iken derisinin soyulduğuna tahammül ederek kahramanane bir
tavır gösterdiği...» v*"

* * *
Sual-9: Cifir ve Ebced ilmiyle uğraşan alimler, onu nasıl ve nerede ve ne

için kullanmışlardır?
Cevab: Üst taraflarda bir iki yerde işaret ettiğimiz gibi; bu ilmin sahası

geniş bir mahiyettedir. Umumuna birden "ilm-i esrar-ı huruf' da denilir. Yani
harflerin sırlarına dair ilim.. Bu ilmin en sade olan kısmı, "Ebced, Hevvez,
Hutti'' gibi ilh. sırasına göre harflere verilmiş sayı değerleriyle bazı ayet ve ha
dislerin gaybi olan sırlarını çıkarma işinde kullanıldığı gibi; edebiyat
san'atında, tarih düşürme işinde sun'i olarak da kullanılmıştır. Aroma büyük
ehl-i velayet alimleri onu sun'ilikten azade olarak ilham ve sünühat ile gaybi
bazı istihraclarda kullanmakla, bu ilmin gerçek kemalini göstermişlerdir. Ede
biyatçıların onunla yaptıkları sun'ice işler ise, bir eğlence kabilindendir. Yani o
ilmin gaye ve kemaline uygun bir iş değildir.

Evet, mesela İmam-ı Ali'nin, Kur'an'ın ±_ 45 mukatta' harflerinden
"Siffin Harbi"nin vuku, tarihini çıkarması " gibi mühim işlerde isti'maliyle, bu
ilmin esas gaye ve hedefini göstermiştir.

Hem İslam alimlerinin büyüklerinden olan Rabi' bin Enes demiştir ki:
"Kur'an'daki mukatta' olan harflerden herbirisi, Allah'ın bir isminin bir anah
tarı veya bir kavmin müddet-i hayatına işarettir. Fakat bunları hakkıyla feh
medip çıkaracak olan ancak Hazret-i !sa'dır." , .. ı

Ve nihayet bu mes'elede hülasa olarak diyebiliriz ki: Bu ilimle uğraşan
alimler, evvela ve bizzat onun mahiyet ve hakik.atına vakıf başta İmam-ı Ali
olarak bir çok ehl-i velayet onu hakiki gayesinde ve büyük, amma hususi ve
gizli işlerde ve müslümanlara hem müjde, hem kuvve-i maneviyelcrini takviye
edici noktalarda, hem de Kur'an'ın i'cazının bir nev'ini o noktadan izhar etmek

(**) Osmanlıca Şualar sh: 207
(***) Barla Lahikası sh: 338

(*) Tefsir-i Ruh-ul Maani - EI-Elusi 1/102

(**) Tefsir-i lbn-i Cerir 1/68
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vesilelerinde kullanmışlardır.
* % *
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Sual-10: Bu ilmin aletliği ve vasıtasıyla istihrac edilen gaybi işler ve sırlar,
tekellüflü bir sun'ilikle mi, yoksa ilhamlı ve ihtarlı bir hal ile mi olmuştur?

Cevab: Araştırmamızın neticesi olarak diyebiliriz ki; bu ilimde sun'ilik
kat'iyyen geçerli değildir. Hususan eğer mukaddes olan Kur'an ayetleri ve ha
dislerin ifadelerinde gaybi ve istikbali bir istihrac mes'elesi ise, ilham ve ihtar
ve sünühatların ışıkları altında olmazsa, kuru ve nakıs ve ruhsuz olurlar.
Amma Cifir ve Ebced'in sair dalları ve usulleriyle, bazı gaybi işlerin durum
larını öğrenmek hususunda olan işlemlerde, kasden teveccüh edilebilmesi
mümkün ise de, lakin kat'i şekilde sır olarak gizli ve hususi kalmasına ve rast
gele herkese ifşa edilmemesine a'zami dikkat lazım geldiği gibi; C""" Cifir ve
Ebced usulleriyle o gibi işlere teveccüh edenlerin ve uğraşanların, mutlaka
salih ve ehl-i takva kimselerin olması.. ve işin künhüne vakıf ehliyetli
şahsiyetlerin bulunması lazım ve şarttır.

Bu sualin (yani 10. sualin) cevabını en güzel şekilde veren, Hazret-i Ustad
Bediüzzaman'dır. Şöyle demiş:

«Üçüncü Sualiniz: İlm-i Cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz...
Elceuab: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz.

İhtiyarımızın fevkinde bize daha hayırlı bir ihtiyar işimize hakimdir. İlm-i Ci
fir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazife-i hakikiyeden alıkoyup
meşgul ediyor. Hatta kaç defadır, esrar-ı Kur'aniyeye karşı bazı sırlar
açılıyordu. Kemal-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit, saklanıyordu.
Bunda iki hikmet buldum:

Birisi: 'I I I {"L2 S yasağına karşı hilaf-ı edebde bulunmak ihti
mali var.

İkincisi: Hakaik-ı esasiye-i imaniye ve Kur'aniyenin berahin-i kat'iyye ile
ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i Cifir gibi ulüm-u hafiyenin yüz derece
daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. Bu vazife-i kudsiyeden kat'i
hüccetler ve muhkem deliller su'-i istimale meydan vermiyorlar. Fakat Cifir
gibi muhkem kaidelere merbut olmayan ulüm-u hafiyede su-i istimal girip,
şarlatanların istifade etmeleri ihtimalidir. Zaten hakikatların hizmetine ne
vakit ihtiyaç gösterilse, ihtiyaca göre bir nebze ihsan edilir.
işte ilm-i Cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en safisi ve belki en gü

zeli; Ism-i Bedi'den gelen ve Kur'an'da lafza-i Celal'de cilvesini gösteren ve bi-

(*""') Şems-ül Maarif sh: 344
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zim neşrettiğimiz asarı zinetlendiren tevafukun envalarıdır. Keramet-i Gav
siye'nin bir kaç yerinde bir nebze gösterilmiş.

Ezcümle: Tevafuk, bir kaç cihetle bir şeyi gösterse, delalet derecesinde bir
işarettir. Bazan bir tek tevafuk bazı karainle delalet hükmüne geçer. Her ne ise,
şimdilik bu kadar yeter. Ciddi ihtiyaç olsa, size bildirilecektir.» ()

Görüldüğü üzere, Hazret-i Üstad Bediüzzaman Cifir ve Ebced ilminin
sun'ilikle, kasdi teveccüh ile ve ihtiyar ile değil, ilham ve ihtar ile hakiki vec
hesinin bulunabileceğini ve bu ilmin geniş ihatalı bir ilim olduğunu; ve bunun
en halis ve safi tarafı harflerin değerleriyle bazı sırların keşfine aid kısmı olan
tevafuklar ciheti olduğunu gayet latif ve veciz bir şekilde beyan etmektedir.

sk * *
Sual-11: Esrar-ı huruf ta'bir edilen tılsım ve havas ilmiyle, Cifir ve Ebced

ilmi aynı mıdır? Yoksa ayrı ayrı şeyler midir?
Cevab: İkisi tam olarak aynı şeyler olmamakla birlikte, birbirleriyle yakın

alaka ve münasebetleri vardır. Çünki havas ve tılsımlar ilminde Ebcedin
değerleriyle ayet ve hadislerin harfleri hesablanır, onunla bir takım vıfıklar ve
tılsımlı işler yapılır. Bu noktadan esrar-ı hurufun her türlü işlemleri Ebced ve
Cifir sahasına dahildir denilebilir. Amma, Ebced ve Cifrin müstakil tarifi ise;
daha çok gaybi ve istikbali işlerde, işarat ve emarelerin karineleriyle bazı hu
susi ipuçları elde etmeye mahsus bir ilim olarak bilinir.

***
Sual-12: Ebced ve Cifir ilmi İslam'ın akidesine ve zaruri olan ilimlerine

dahil midir, değil midir?..
Cevab: Az üst tarafta da arzetmişiz ki; bu ilim, has ve sırlı bir ilimdir. Onu

öğrenmenin bir zarureti veya kat'i lüzumluluğu olmadığı gibi, i'tikad etmenin
de bir mecburiyeti yoktur. Bir insan veya bir alim bu ilimle hiç alakadar olma
yabilir, hatta ona inanmayadabilir. İnanmadığı için İslam dini ona "Niçin
inanmadın?" diye bir mes'uliyet suali söz konusu olmaz. Lakin böyle bir adam,
kendi hususi aleminde onunla uğraşmayıp kabul etmediği halde, ona ilişmeye
veya mollalık yapıp, İslam dini adına onu red ve inkar etmeye de hakkı yoktur.
Zira red ve inkar, hususan dine aid bir mes'eleye dair olsa din adına ona itiraz
ise, elbette bir ilme ve delile dayanması gerekir. İslam dininde ise, Cifir ve Eb
cedi red ve inkar eden bir ilim, bir delil yoktur. O halde, en azından ona
ilişmeyip yerinde bırakması icab eder.

---oOo---

(*) Osmanlıca Lem'alar (Dokuzuncu Lem'a) sh: 124
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TAHKİKTEN HAKİKATA

Buraya kadar on iki sual ve cevablarla Ebced ve Cifir ilminin mahiyet ve
hakikatına bakmaya çalıştık. Bu ilmin iktiza ettiği tahkik ve ispat ise, bizce
ancak bu kadar olabilir. Şimdi hakikata, yani bu ilmin İslam alimleri nezdinde
nasıl değerlendirildiğini ve büyük ülemadan belli bazı zatların onunla ne gibi
şeyleri istihrac ettiklerini gösterecek umumi bir durum değerlendirmesine ge
çeceğiz. Bunu da üç bölüm halinde ele alacağız.

Birinci bölümde, bu ilmin varlığından ve mahiyetinden bahseden kitaplar
ve alimlerin isimlerini vereceğiz.

İkinci bölümde, bu ilimle meşgul olmuş zatların isimlerinden ve iştigal sa
halarından, yani hususi meslek ve meşreblerinden örneklerle bahsedeceğiz.

Üçüncü bölümde ise, İslam alimlerinin Cifir ve Ebced ilmi vasıtasıyla neleri
istihrac ettiklerini bir kaç nümüneler halinde arzetmeye çalışacağız.

***

BİRİNCİ BÖLÜM: Cifir ve Ebced ilmini kabul edip ve onu haki.katlı bulup,
varlığını ilan eden kitaplar ve alimlerin isim ve künyeleri... Evvela, Ebcedin
varlığını ve İslamca kabul gördüğünü bildiren veya ona işaret eden bazı hadis
ler ve bu hadisleri kayıd ve zabteden kitaplar şunlardır:

Dördüncü sualin cevabında bu mevzuya bir derece bakan bazı hadis veri
vayetleri ve bu hadisleri tahric, nakil ve rivayet eden bir kısım hadis kitap
) arını kaydetmiş olmamızla beraber, burada sadece me'hazlerini ve hadisin bir
özetini vermekle iktifa edeceğiz:

1- Müsned-ul Firdevs 2/43 i!I...l,..si yI 4,,La

2- Miftah-u Künüz-is Sünne sh: 542, bu mevzudaki hadislerin umumi fih
risti.

3- Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur 2/22

4- Mukaddemet-ü İbn-i Haldün sh: 332 Cifir ve Ebcedle alakadar bir kaç
hadis.

5- Kitab-üt Teshil Li-Ulum-it Tenzil sh: 35, yahudilerin Peygamber'e
Kur'an'daki harflerin mukatta'larına dair sordukları sual ile alakadar ...

6- Tefsir-i İbn-i Cerir 1/68-71 yine Cifirle yapılmış bazı istihraclar
hakkında ...
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7- Tefsir-i İbn-i Kesir 1/37 yine aynı hadisler ve rivayetler hakkında ...

8- El-Feth-ül Kebir - Suyuti, Ebu Davud'dan nakil 1/189 el parmaklarıyla
nyak parmaklarının sayı bakımından aynı seviyede bulunduğu ...

9- Ebu Davud Cihad/71 ve Müsned-i Ahmed 4/65 ve 289, keza 5/377 Bedir
Harbi'nde Resul-i Ekrem'in sahabelerine: "Yarın düşmanla karşılaştığınızda

s» o.
sizin şiarınız ~ai ,«> olsun." mealindeki hadis-i şerif...

Cifir ve Ebccd ilminin varlığını, haklılığını ve kaynağı Hazret-i Peygamber
olarak Hz. İmam-ı Ali'nin onu kaideleştirdiğini ve sonra İmam-ı Ca'fer-i
Sadık'ın onu biraz daha genişlendirdiğini ve ona başka bazı kaideler eklediğini
yazan ve bildiren alimler ve kitaplar hayli çoktur.

Biz bunların içinden en meşhurlarını ve her yerde bulunabilen bazılarının
isim ve cild ve sahife numaralarıyla, Ebced ve Cifir hakkında ne dediklerini
hülasaten kaydetmeye çalışacağız:

1- Üst tarafta İbn-i Haldun'un Mukaddemesi'nden sahife numaralarını
vermiştik. Ancak belirttiğimiz gibi, bu zatta akıl ve felsefe ziyade hakim
olduğu için, mes'eleye sadece katı bir tenkidci yaklaşımı içerisindedir. Imam-ı
Ca'fer-i Sadık'tan Cifir ve Ebced ilminin mes'elelerini nakleden kişinin Zeydi
mczhebli olduğunu, bununla beraber nakleden zatın bahsettiği kitabı kendisi
nin göremediğini, ayrıca da Muhyiddin-i Arabi'nin "Anka-u Mağrib' eserinden
Cifir ve Ebced hesablarıyla gösterdiği tarihin tutmadığını ve saire gibi tenkid
lerdc bulunmakla birlikte, Ehl-i Sünnet Vel-Cemaat üleması yan.nda dahi Cif
rin esası Hazrct-i İmam-ı Ali ve Ca'fer-i Sadık'tan geldiğinin meşhur olduğunu
da kaydetmektedir. (Bak: Mukaddemet-ü İbn-i Haldün sh: 323-334

Ibn-i Haldünun bir sehvi ve bir yanlışı:

Sehvi şudur: Muhyiddin-i Arabi'nin Anka-u Mağrib eserinden naklettiği
@ t harflerinin hesablarının bitiminde Mehdinin çıkacağını söylemesine iti-

raz ederek; "Bu harflerin ebcedi hesabı 683'dür, hani beklenilen mehdi
çıkmadı!." demesidir.

Halbuki elde mevcud ve matbu' olan Anka-u Mağrib eseri sh: 77'de Muh
yiddin-i Arabi c ~ değil, @ c demiş. O ise, Hicri 1403 etmektedır ki;

meşhur allame Seyyid Muhammed Resul El-Berzenci'nin "El-Işna" eseri sh.
189, Kur'an'ın z- ["y-il 3ı SI osky [Je veyahud t-a, SI ""l y
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d«• a

ayetlerinin<• ~ kelimesinin harfleri Cifir ve Ebccd hesabıyla 1407 ederek.
Mehdi'nin zuhur zamanının vakti olduğunu kaydetmiş .. ve ayrıca ilave ederek
demiş ki: Hazret-i Mehdi 1400'ün başında veya daha evvelinde çıkması
ihtimali kuvvetlidir.

Faraza, İbn-i Haldôn'un eline geçen mezkür Anka-u Mağrib nüshasında,
onun kaydettiği gibi Muhyiddin-i Arabi C ._;:, t harflerini değil de C J t_ harfle-
rini yazmış ve murad etmiş kabul etsek de, Hazret-i Muhyiddin bunu kendi
sinden sonraki tarihe uygu]aıruş olduğu kuvvetli ihtima1 dahilidir. Zira kendi-
sinin vefatı Hicri 638'dir. C J t harflerinin yekünü olan 683'ü buna ilave eder-

« •sek, Hicri 1321 (M.1904) eder ki; üst tarafta kaydettiğimiz ayetlerin ati
kelimesinin gösterdiği aynı asra bakmaktadır. Ve bilhassa nazar-ı dikkati
çekmektedir. Hatta bu tarihe bakan başka gaybi işaretler de vardır. İsteyen
Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabına bakabilir.

İbn-i Haldün'un yanlışına gelince: Az yukarda kaydettiğimiz üzere, bu zat
gibi, sırlı ve hususi ve ancak ehli arasında medar-ı bahis olabilen Cifir ve Eb
cedin tamamına, akıl ve felsefe noktasından maddi yaklaşım göstermesine
karşı, meşhur Ni'mct-i İslam kitabı sahibi allame, büyük muhakkik Muham
med Zihni Efendi, Meşahir-i Nisa' eserinde şöyle demiştir: İbn-i Haldün'un
tahkiki, felsefi bir tedkik sayılarak kulak verilmediği halde, ehl-i sünnet iti
kadına göre çıkması kıyamet alametlerinden biri olarak rivayet olunan
Mchdi'nin doğumu da, çıkışı gibi ahirzamanda olacaktır.

Bu mevzuda, hak ehli tarafından nakledilmiş keşiflerin henüz 1294 yılına ı•ı
çıkmayam tekzibe kabil olmadığı gibi, Mevlana Hasen-ili Advi'nin Meşarik-ül
Envar eserinde Şa'rani'nin El-Yevakıt kitabından naklettiği keşiftir ki; Şa'rani
Hazretleri ahirzaman Mehdisinin 1255 senesi Şaban ayının onbeşinci
gecesinde dünyaya geleceğini, Şeyh Hasan-ili Iraki'den naklen ve kendi. şeyhi
Aliyy-ül Havas'ın da aynı görüşte olduğunu yazmıştır. ("" Bu tarih ise, Hicri-i
Şemsi hesabıyladır. Onun Hicri-i Kameri karşılığı yine 1294'tür ve Hazret-i
Üntad'ın doğum tarihıdir.

Mesela, bu sene Heri-i Kameri takvimi 1413 iken, Hicri-i Şemsi takvimi
1371'dir. Böylece, Muhammed Zihni Efendi'nin dediği gibi Hz.Mehdi'nin

C*°) a_ kelimesi Kur'un'da bir kac yerde vardır llepı de kıyametin ve al0metlerinin inıden

zulw edeceklernı ilde ederler Bu fyetlerden birsi, Nemi Suresi fyet 202 'dedir
(*)t,n bur tevtuktur kı, 1244 1nri yılı, Bedi/zaman Suud i Nursi Hazretlerinin doğum

1.11 ılııtlır
**) Me3ahır un Nisa (sadeleştrlnıs Türkçesiyle) 1/390
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doğum tanhi olan sene ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Her neyse, saded harci oldu, özur dılıyoruz.

2- Meşhur İmam-ı Abdullah El-Yafai "Mır'at-ul Cinan" eserınde der kı.
"İmam-ı Ca'fer-i Sadık'ın bir talebesi olan Cabir bın Hayyan, ondan aldığı brn
yapraklı bir kıtabda, beşyüz risale alıp te'lif etmiştır." (Mir'at-ul Cinan 1/304 ı

3- İmam-ı Celaleddin-i Suyuti, El-Havi Lil-Fetava Eseri 1/388'de,
kendisınin tehecci harfleri (yani: Elif, be, te, se, cim gibi heca harfleri ı
hakkında bir risalesinin olduğundan bahisle, bu mevzu'da talibleri o esere
havale eder. Ancak maalesef bu eser elimize geçmemiştir

4- Ebu-l Hasan El-Maverdi, meşhur "Edeb-ud Dünya Ve-d Din" kitabı sh.
23'de, Cifir ve Ebced hak.kında şu malumatı vermektedir:

Sahabeden Urve bin Zübeyr demiştir ki: En evvel kendı isımlenni yazan
kavimden; "Ebced, hevvez, hutti, kelemen, sa'fas ve kareşet" harfleriyle
yazmışlardır.

5- Nur-ul Ebsar kitabı sh: 160da İbn-i Kuteybe'nin Edeb-üJ Katib esennden
naklen: "İmam-ı Ca'fer-i Sadık'ın yazdığı Cifir kitabında, ta kıyamete kadar
muhtaç olunan herşey o kitapta mevcuddur." diye kaydetmektedir

6- Meşhur allame Kemaleddin Muhammed bin Musa Ed-Dümeyri Hayat-ul
Hayavan-ül Kübra eseri l/279'da, aynen Nur-ul Ebsar eserının. İbn-ül Ku
teybe'den naklettiği rivayeti kaydetmiştir.

7- Az yukarıda zaman zaman ondan bahsettiğimiz Ye sahıfe numaralarını
verdiğimiz Şeyh Ahmed El-Büni'nin Şems-ul Maarıf-il Kübra adlı eserinde
"Nakl-i sahih ile Cifir ve Ebced ilminin, Ca'fer-i Sadık'tan ülemaya ıntıkal
ettiğini yazmaktadır. (Bak mezkür eser sh: 325 ve 363

8- Eskı Mekke Muftülerinden meşhur allame Ahmed Zeyni Dehlan "EI-Fu
tuhat-ül İslamiye" isimli eserınde Cifir ve Ebced ılminin lmam-ı Ali ve Ca'fer-ı
Sadık'tan geldiğini ve bu ılimle bir çok buyük alımlerin Kur'an'dan ve hadis
erden sırlar istihrac ettığini yazmaktadır (Bak: Aynı eser 12961

9- !v!eşhur Keşf-üz Zunıln k.ıtabı, Cifir ve Ebced ılmı hakkında en genış bılgı
veren bir eserdir Bu kıtab. Cifir ve Ebced ilmı çerçevesinde yazılmış olan bir
çok eserin ı.simlerinı de vermiştlr Bu mevzuda ezcümle şöyle der

"İlm-ül Cefri Vel-Camia" adıyla soylenen ılmın mahıyetı şudur kı Bu ılim
ile, uyanık zatlar levh-i kaza ve kaderde yazılı olan hadısata icmalen vukufiyet
peyda etmekten ıbarettır

Bır taife dava etmıştır kı Bu ilmin esasını Hazret-i İmam-ı Alı RA !bir
kuçük buzağı derısı ustunde. 28 harflerle genişçe kaidelerını yazmıstır. İste
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Ehl-i Beyt'e tevarüs eden de bu ilimdir. Ehl-i Beyt'in büyüklerinden de bazı
kamil meşayih bu ilmi almıştır. Gerek Ehl-i Beyt, gerekse büyük veli
meşayihler bu ilmi başkasından ellerinden geldiğince saklamaya
çalışmışlardır. Bunlardan bazı zatlar demişler ki: "Bu ilme hakkıyla vakıf ola
cak olan, ancak ahirzamanda gelecek Hazret-i Mehdi'dir."

Nasılki Ehl-i Beyt'ten bu ilme vakıf olan Ali İbn-i Musa Er-Rıda', Abbasi
Halifelerinden Me'mun'un Halifeliğe geçtiği sırada, kendisine mektub yazarak;
kendisinden sonra onu halifeliğe veliahd seçtiğini bildirmiş. İmam-ı Musa ise,
ona cevaben; aynı mektubun sonundaki boş kağıda yazmış ki: "Evet amma Ci
fir ve Camia ilmi, bu işin bitmiyeceğini göstermektedir." Nitekim fil-hakika,
netice de öyle olmuştur...

Hem İbn-i Talha demiştir ki: "Cifir ve Camia" iki ayn ayn mübarek kitap
lardır. Bunlardan birisi, İmam-ı Ali Kfıfe'de iken minber üstünde söylemiş, ta
lebeleri de not alıp kaydetmişlerdir. İkincisi de; Peygamber (A.S.M.) Hazret-i
Ali'ye (R.A.) hususi ve sırlı bir şekilde söylemiş ve ona emretmiş ki: "Bunu
tedvin et!" Hazret-i Ali de onu müteferrik harfler halinde ve Hazret-i Adem'in
suhufu şeklinde bir deri üstünde yazmıştır. Sonra da bu eser, insanlar
arasında şöhret bulmuştur. Bu ilimle meşgul olan insanlar da onu çeşitli
şekillerde uygulamışlardır.

Bazı zatlar ise, demişler ki: "Bu ilmi, Ca'fer-i Sadık (R.A.) deri üstünde
yazmış ve kaideleştirmiştir." Bu noktadan bazı kimseler demişler ki: "Ca'fer-i
Sadık onu normal elif-ba harfleri sırasına göre vaz'etmiştir." Kimileri de:
"Ebced, hevvez ilh .. harf sırasına göre uygulamışlardır. illi." diyor. (Keşf-üz
Zünün 1/591)

Keşf-üz Zünün eseri, bu arada Cifir ve Ebced ilmiyle alakadar te'lif edilmiş
bir kaç eserin isimlerini de veriyor. Oraya bakılabilir.

10- EI-Keşkül kitabı, Seyyid Şerif-i Cürcani'nin Şerh-ul l\Ievakıf eserinden
naklen; Keşf-üz Zünün kitabı gibi, Cifir ve Ebcedin iki kitap halinde olduğunu
ve bu iki kitap da İmam-ı Ali'ye ait olduğunu ve saire kaydetmiştir. (El-Keşkül
- Bahaeddin El-Amili 2/198)

11- Tezkiret-ü Ulü-l Elbab eseri 2/89'da Cifir ve Ebcedin bazı hususiyetle
rine genişçe temas etmiştir, görülebilir.

İşte Cifir ve Ebced ilminden bahseden ve onu kabul edip tezkiye ve medhe
den, teslim edip imza eden şu bir kaç tane nümünelik kitap, bence yeterli de
lildir. İsteseydik, daha birçok kitapların ismini verebilirdik. Lakin lüzumsuzca
bahsin uzamaması için sarf-ı nazar eyledik.
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12- İsmail Hakkı Buruscvi Hazretleri, Ruh-ul Beyan adındaki tefsirinin
birkaç yerinde cifır, ebced ve esrar-ı huruf mes'eleleri üzerinde genişçe
durmaktadır. Tesbitlerimizden bir-iki örnek kaydedelim:

Birincisi: Ruh-ul Beyan Tefsiri 4/393'te: "Mukatta' olan ilm-i huruf esrarı
(yani Kur'andaki mukattaat-ı hunıf sırları) muhakkikin-i sofiyyenin nihai
ilimlerinden bir ilimdir. O ise, ancak kırk sene seyr-i sülük)erden sonra ona
erişilebilir." dedikten sonra; meşhur Haccndi'nin Farisi bir şiirini getirir.

İkincisi: Aynı eser 7/125'tc, birinci örnekteki manayı tekiden İmam-ı Ali
Radıyallahü Anhü'nün şu beytini zikreder:

U.E s,i91 u2±su 34 as ,C aA1',,3U [1J
* • 4

Yani: İlm-i hurufa vukufiyet, Allah'm hususi bir sırndır ki; ancak keşf ve
tahkikle muttasıf kimseler onu idrak edebilirler.

1K1NC1 BÖLÜM: Ebced ve Cifirle meşgul olmuş zatların isimleri ve iştigal
sahaları ...

Bu bölümde, eğer biz bu ilimle meşgul olmuş bütün alimlerin isimlerini.
künyelerini ve kitaplarının isimlerini yazsak, belki bir cilt kitap tutabilir. O
halde, sadece nümüne için bir kaç isim verip geçeceğiz. Şu nraştırmnmt2dn yer
yer kaydettiğimiz gibi; başta 1mam-L Ali (R.A.) bu işin üstadı, piri ve
kaynağıdır. Onun matbu' olan El-Cefr-ül Cami' eseri ve Celcelutiye Kasidesi ve
Ercüze Kasidesi ve Cünnet-ül Esmna' eseri gibi bir çok kaside ve dualarında,
Hazret-i İmam-ı Ali'nin has olarak esrar-ı huruf ile meşgul olduğunu göster
meye kôfidir. Daha sonra, bütün İslam ülemasınca kabul görüş olan lmam-ı
Ca'fer-i Sfıtlık'ın bu ilimle hasseten iştigal ettiği hususudur. Daha sonraları,
Şeyh Muhyiddin-i Arabi CK.S.) "Fütuhat-ı Mekkiye, Füsüs-ul Hikem, Anka-u
Mağrib, Kitabü-l Mim Ve-l Vuv Ve-n Nun" gibi eserlerinde Cifir ve Ebcedin sa
hası da~ilinde olan harflerin sırlarından, hasiyetlerinden ve sairesınden çok
genişçe bahsetmektedir.

Duha sonraları, 1mam-ı Gazali'ler, Şa'rani'ler, Şeyh Ahmed-i Buni'ler, Ba
yezid-i Bistami'ler, İmam-ı Rabbani'ler, Davud bin Ömer El-Antaki'ler ve saire
lor .. kumum de ohrn, bu ilimle iştigal etmişlerdir. Bunlun tek tek de nlıp iştigal
sahalarından, keşif ve istihraclnrından bahsetmek uzun olacaktır. Onun için
kısa kesip havale etmek istiyoruz.
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM: İslam alimleri Cifir ve Ebced ilmi vasıtasıyla neleri is
tihrac etmişler? (Bazı nümı1neler)

İslam alimleri Ebced ve Cifir vasıtasıyla Kur'an'ın bazı ayetlerinden ve ha
dislerin bir kısım müteşabih metinlerinden çıkarmış olduk.lan ve üzerinde en
çok durduk.lan husus; ahirzamanda gelecek olan Mehd.i'nin çıkış zamanıyla il
gilidir. Lakin sadece ondan ibaret değildir. Başka mes'eleler, başka işler için de
bazı istihracları olmuştur. Hatta basit ve mizahi işlerde olduğu gibi, bazı tarih
düşürmeler işinde de kullanan olmuştur.

Mesela Sahih-i Buhari kitabı, Merhum Sultan Abdülhamid'in emriyle
1885'de Mısır'da tab'edildiği zaman, onun tashih işinde bulunmuş onaltı büyük
ülemadan birisi olan Şeyh Süleyman El-Abd ismindeki zat, Sahih-i Buhari ki
tabının kıymetini ve büyüklüğünü ve buna layık bir surette güzelce tab'
edildiğini beyan eden şiirinin sonunda Cifir ve Ebced hesabıyla onun tab'
tarihini de düşürmüştür. Şöyle ki:

Şiirin son beyti: .SJIG2 (L (O- {5,GU1 851
Beytin Türkçe manası: "Buharı kitabını güzel şekilde tab'ettiren,

Padişahımız Abdülhamid'dir."

Arabça beytin herbir kelimesinin altına ebcedi değeri neyse yazılmış ve bu
kelimelerin tamamının yekünu Cifri hesapla Hicri 1313 ederek aynı senede
Buhari kitabının tab'edildiğini göstermiştir. (Sahih-i Buhari 1/5)

Hem mesela, Mevlana Celaleddin-i Rumi küçük iken, babasıyla birlikte
Şam'da bulundukları bir sırada, meşhur Attar Hazretleri onu görünce; ruh ve
zekasında bir nuranilik hissetmiş, iltifat ve dua etmiş... Bu arada yaşının kaç
olduğunu sormuş. Hazret-i Mevlana: "Efendim, ben "Huda"dan bir yaş
küçüğüm." demiş. O ise, Cifir ve Ebced hesabıyla "Huda" kelimesinin karşılığı
605 olup, kendisinin doğum yılı ise, 604 olduğunu latifane ve edibane bil
dirmiştir, (") Bu hadiseye göre, Mevlana Hazretlerinin de Ebced ve Cifirle
meşguliyeti olduğu söylenebilir.

Üst taraflarda Cifir ve Ebcedi havas ve tılsım üleması dahi çokça isti'mal
ettikleri, aynı zamanda yukardaki örneklerde görüldüğü üzere ediplerin de
edebiyat san'atında sun'i bir şekilde kullandıkları çokça olmuştur. Bunlardan
başka hükema ve feylesoflardan da Cifir ve Ebcedin bazı cihetlerini kullanan
olmuştur. Mesela İbn-i Sinan'ın ve Ebu-l Ma'şer-il Feleki'nin bazı kitaplarında
görüldüğü gibi.. c"

(*) Osmanlıca Terceme ve Şeıhı Mesnevi-i Şerit Abidin Paşa 1/7

(**) Mukaddemet-ud Ihn i llaldün sh: 338
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Yine bu kabilden olarak; Zafer Mecmuası, sene: 1989, sayı: 155, sh: 7'de,
Arif Nihat Asya'nın makalesinde şu gelecek iki mühim tarih düşürme husu
sunu kaydetmiş:

1- Türkçe Mevlid yazan meşhur Süleyman Çelebi Hazretleri: "Ol Rebi'ül
Evvel ayın nicesi, onikinci gece isneyn gecesi" beytinde Resulullah'rn doğum
tarihinin bulunduğunu .. ve beytin birinci mısra'ı olan "Ol Rebi'ül Evvel ayın
nicesi" cümlesinin Ebced hesabıyla 546 yaptığım ve ikinci mısra'daki "İsneyn"
kelimesinin Türkçe karşılığı 2 rakamıru, beytteki "Oniki" kelimesiyle çarpması
neticesinde 24 ettiğini ve bu da 546'ya ilave olunduğunda, 570 tarihini gös
terdiğini yazmıştır.

2- Mevlana Cami Hazretleri Konya'da bulunduğu bir sırada, Mevlana Cela
leddin-i Rumi hakkında Farsça olarak:
ss+• 4i6 ot," s{ : se s' osu,s {I beytlerinden Mevlana'nın

» s

hem doğumu olan Hicri 604, hem de vefatı olan 672'yi Ebced hesabıyla
gizlediğini yazmaktadır. Bunun izahı ve tahlili, Zafer !\1ecmuası·nın mezkur
sayısındadır.

Şimdi ahirzamanda gelecek olan Mehdi'nin zuhuru hakkında ve bu arada
başka bazı mühim hadiselere bakan mes'elelerde, Ebced ve Cifu ile yapılmış
bazı istihraclardan bir kaç nümüneyi arzedelim:

1- Ahmed Zeyni Dahlan, El-Fütuhat-ul İslamiye eseri 2/296'da a _L iud
(Sebe' Suresi ayet: 15) olan ayetinin bu cümlesinden İstanbul'un fetih tarihi
olan Hicri 857 adedini çıkaranJarm olduğunu kaydetmiştir. <•1

2- Üst taraflarda da kaydedilmiş olan, Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.Yın '-4" _,<
kelimesinden Sıffin Harbi'nin çıkış tarihini çıkarmıştır. (Bak: Tefsir-i Ruh-ul
Maani - El-Elusi 1/102)

3- Et-Tabakat-ı Kübra - Şa'rani, kenarında sh: 5'de Hazret-i Mehdi'nin
1200 Hicri asırda zuhur edeceğini yazmıştır.

4- Nur-ul Ebsar kitabı kenarında tab' edilmiş İs'at-ur Ragibin eseri sh:
154'de İmam-ı Şa'rani'dcn naklen Mchdi'nin Hicri 1255'dc doğucnğım
yazmıştır.. ki bu tarih, Hicri-i Şemsi hesabının karşılığında Hicri-i Kemerice
olsa 1294 eder.

5- Yine Ahmed Zeyni Dahlan El-Fütühat-ul İslamiye eseri 2/296'da Şeyh

(*) Bu hüdiseyı Elmalılı Ahmed Hamdı Hoca uda, Tetsırımın $956 sahifesinde Mevlana Canu'den
naklederek kaydetmiş. Yani, İstanbul'un fethinden ünce Mevtana Camı Konyu'ya geldiği sır@d.ı, hu
keşh kendisi o ayetten bulmuştur diyor
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Salahaddin Es-Safedfnin Eş-Şeceret-ün Numaniye eserinden naklen: Osmanlı
Devletinin, Hazret-i Mehdi'nin zuhuruna kadar devam edeceğini ve bu devlet,
herşeyiyle Mehdi'ye yardımcı olacağını kaydetmiştir.

6- El-İşaa Fi Eşrat-is Sa'a eseri sh: 189'da, Kur'an'ın i-i, kelimesinin cifri

karşılığı. olan 1407'de Mebdi'nin zuhur asn olacağını kaydetmiştir.

7- Şeyh Muhyiddin-i Arabi Anka-u Mağrib eseri sh: 77'de C. ._;:, t harflerinın

Ebcedi hesabıyla 1403 eder ki, bu tarihte Mehdi'nin zuhur edeceğini yazmıştır.

8- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya eseri cüz: 11, sh: 76'da İbn-i Bircan
namında büyük bir alimin (Salahaddin-i Eyyübi'ye müjde vererekı
# 2 • »
»»)\ c.le * « ayetinin tefsirinde Ebced değeriyle olan hesabından 583 yılında
" Beyt-ül Makdis'in gavurlardan alınacağını yazmıştır. Büyük muhakkik.
allame olan İbn-i Şame bu tevafuk için demiştir ki: "İbn-i Bircan bu tarihten
çok zaman evvel vefat eylemişken, verdiği haberinin aynen çıkması acaıb
hususlardandır."

9- Yine bazı alimler, Kur'an'ın Bakara Süresi ayet: 114'deki l,> kelimesi

nin cifri hesabı olan 803 ile Timurleng'in Şam'ı harab ettiği tarıhi
çıkarmışlardır. (Yeni Lügat-Abdullah Yeğin, 1973 baskılı sh: 122)

10- Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethettiğinde; yanından hiç ayırmadığı
meşhur ve büyük muhakkik İslam alimlerinden Şeyhülislam Tokat'h İbn-ül
Kemal Efendi lakabıyla meşhur Şemseddin Ahmed ismindeki zat, Mısır'ın
fetih tarihini bazı ayetlerden Cifir ve Ebcedin hesab ve usulüyle şöyle
çıkarmıştır:

3,Ca 34e t,2 15,531 31135 3» "AV V, 'vah,
«~

(Enbiya Suresi ayet: 105) ayetinden )'.Ul ~ cümlesinin cifir hesabıyla Hicri

922 ettiğini, o ise, Sultan Selim'in tam Mısır'ı fethettiği tarihidir diye, bu mev
zuda hususi şekilde yazdığı bir risalesinde kaydetmiştir. Hatta ynı ayetı

/IS

J>!)I ~ cümlesinden o fethin kış gününde olacağına dair işaret çıkarmıştır.
*

ve daha buna ilaveten, bir çok ayetin, Mısır fethinin on adet işaretlerle çeşitlı
vechclerine işaretlerini çıkarmıştır. (Bok: Zafer Mecmuası, tarih 1989, sayı:
155, sh: 4-5 Prof.Dr. Ahmet Akgündüz'ün makalesi)

11- Yine Zafer Mecmuası sene: 1985, sayı: 101, sh: 9'da Fetih Süresi'nin 2.

(**) Herhalde, cümmel-us sugir denlen ebcedin ikincı kısmı olan normal ehıt-bai hesabın.ı gore
yapılmıştır. Çünki eğer ebcede göre olsu, rakam fazla oluyor.
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ayeti olan {ye ("_, '{II ,a:,, nin Ebcedi hesabında, Sultan Fatih'in
Uzun Hasan'ı "Otlukbeli"nde mağlub ettiği tarih olan 878 ettiğini, me'haz ve
rerek kaydetmiştir.

12- Bir kaç istihracın nümüneleri de, Molla Sadreddin Yüksel'in "İlmi Bazı
İncelemeler" adlı kitabında vardır. İsteyen ona da bakabilir.

13- İmarn-ı Ali'ye nisbet edilen "EI-Cefr-ül Cami Ven-Nur-ul Lami" ki
tabında «Jl ayetinin mukatta' harfleriyle değil, mütelaffız tarzlarıyla, yani Elif,
Lam, Mim ve meddeleri ile; Ebced ve Cifir hesabından 272 ettiğini ve bu da,
Arabların alem-i İslam'da o kadar senelik mülk ve hakimiyetlerinin devam
edeceğini kaydetmiştir." (Aynı kitab sh: 43)

14- Az üstte Cifir ve Ebced ilminden bahseden hemen bütün kitaplarda;
İbn-i Kuteybe'nin Edeb-ül Katib eserinden naklen şöyle kayıtlıdır ki:

Abbasi halifelerinden Me'mun hilafet veliahtlığını, sadat-ı Ehl-i Beyt'in
oniki imamından biri olan Ali bin Musa Er-Rıza'ya bıraktığı vakit, o da hali
feye yazmıştır ki: "Bu iş, son bulmayacaktır. Çünki Cifir ilmi bunu öyle göste
riyor." Nitekim zamanla İmam-ı Musa'nın dediği aynen çıkmıştır. (Keşf-üz Zü-
nün 1/591)

15- Cifir ilminin bir başka nevi de, yani Kur'an'ın surelerindeki sıra itiba
riyle de bazı istihraclar yapılmıştır. Nasılki az ilerde bu hususta Bediüzzaman
Hazretlerinin Kur'an Sureleri, ayetleri, kelimeleri ve harflerinin tevafu
katından bazı gaybi ve acib istihracları da arzcdilccektir.

işte bazı zatlar, Münafkan Süresi'ndeki (I1 1G f! Us 4II ,s3 3J, a-
i-

yetinin kat'iyy-ül metin manasından fehm ile, bu Sürenin Kur'an Süreleri
tertibine göre 63. Süre olması hesabıyla, ömr-ü Nebevi'nin 63 sene olacağını
febmettikleri gibi; bu Sürenin hemen arkasında gelen ve ismi "Tegabün"
manasıyla; yani, fukdan ve ayrılık manasını ifade ettiği için, Resulullah'ın
maddi hayatının fukdanını, yani ayrılığını ima ettiğini anlamışlardır. (Bak: El
Havi Lil-Fetava - Suyuti 2/345)

16- Ruh-ul Beyan Tefsiri sahibi İsmail Hakkı Burusevi Hazretleri de, cifir
ve ebcedle istihrac edilmiş bazı hadiselere temas etıniştir. Bir-iki nümune
arzedelim:

1- Ruh-ul Beyan Tefsiri 7/123'te: "Endülüs'lü İbn-ı Mercan adındaki zat,
2 »

kendi tefsirinde: .il.."»l le «Jl ayetinden Kudüs'ün Rumların elinden
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Hicri 583't@(°) fethedileceğini yazmış. Bu zat tefsirinde bu istihracı, hadisenin
vukuundan çok evvel yazdığını ve sonra aynen vuku' bulduğunu ve hatta İbn-i
Mercan'ın vefatından sonra, Şam Kadısı Muhyiddin bin El-Berki bu hadiseyi
ve Salahaddin-i Eyyubi'nin muvaffakiyetini şöyle bir şiirle dile getirdiğini"
kaydetmiştir. l\1ezkür şiir:

Yani: Sizin (Salahaddin-i Eyyubi'nin) kılınçla Haleb Şehrini Safer ayında
fethetmeniz, Receb ayında Kudüs Şehrini fethedeceğinizin müjdecisidir.

Bu zata sorulmuş: "Bunların böyle olacağını nereden bildin?" O demiş:
"Endülüs'lü İbn-i Mercan bunu çok evvel tefsirinde yazmıştır."

2- Ruh-ul Beyan Tefsiri aynı yerinde: "Şeyh Sadeddin-i Hamevi,
• , • 0 , s ? ,ye., o •.

e3 > ad py\ ele «I ayetinin eyll il + cümlesinden, Bizans-
s

lıların mağlubiyetleri 800 sene-i Hicriyesinde olacağını kaydetmiş. Sonra
Timurlenk'in aynı tarihte Rumlara galip gelmesiyle te'yid edilmiştir." diye
kaydetmiş.

3- Yine Ruh-ul Beyan Tefsiri 3/282'de şöyle sırlı hususi bir tılsımı kaydeder
ki: "Herhangi bir hacet veya maksadın husulü için, Esma-i Hüsna'dan o
maksada muvafakath olan bir isimle münacat edip Allah'a niyaz etmek
istediğinde; seslerden halı, temiz bir yerde bulun ve o ismin başında lam-ı
tarifi çıkar.. ve cümmel-i kebir yani ebced hesabıyla harflerini hesapla. Kaç
aded ediyorsa, eksik veya fazla etmeden o ismi o kadar çek.. sırrını görürsün

llaht " dınşaa ... ıyor.

Böylece Cifir ve Ebced hakkındaki şu birkaç nürnüneleri kaydetmekteki
maksadımız: Cifir ve Ebced ilminin ta, Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanından
günümüze kadar bazı İslam alimlerinin onunla meşgul olduklarını ve bu ilmi
reddetmeyip makbül gördüklerini ve onunla bazı mühim hadiseleri istihrac et
tiklerini .. ve nihayet bu ilmin, İslam üleması arasında var olup tedavül ederek
geldiğini göstermek içindir. Bu hususta gösterilmiş olan nümüneler, bu mak
sad için bence kafidir. Yoksa daha bir çok nümuneler arzedebilirdik.

---oOo---

(*) Bu istihraclı hesaplar. ya bizim bildiğimiz meşhur Ebeed kaideleri ile değildir. yahutta
ayetten bazı kelimelerin hesabıyladır. Çünki zahire göre ayetin mevcud kelimelerinden meshut
Ebeed hesabıyla verilen tarihler çıkmamaktadır (A.Badıllı)
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Hazret-i Ali'den ve Ca'fer-i Sadık'tan nakledilmiş olan Cifir ve Ebced ilmi
nin umumi bazı kaideleri ve onu kullanma yol ve kanunları hakkında "EJ-Cefr
ül Cami' Ven-Nur-ul Lami' - İmam-ı Ali" eserinden ve bu arada Şeyh Ahmed
El-Bünı'nin "Şems-ül Maarif-ül Kübra" kitabından bazı bölümleri tercüme ede
rek kaydetmek istiyoruz. Kaydedeceğimiz kaide ve kanunlar, sadece
•· ol sırasına göre harflerin değerleriyle yapılan hesabdan ibaret
değildir. Belki daha geniş ve külli başka bazı hususlara da şamildir.

"EJ-Cefr-ül Cami' Ven-Nur-ul Lami" kitabından:

«... Hazret-i Ali (R.A.) bir gün Kfıfe'de, minber üstünde halka hitabetti. Bir
çok esrar ve hikmetlerden bahsetti. Suveyd bin Esved El-Hilali ayağa kalkarak
dedi ki: "Ey Mü'minlerin Emiri! Bizler senin söylediklerini tamam anlaya
mayız. Ancak sen kendi söylediklerine alimsin."

Bu sualden sonra, İmam-ı Ali ona dönerek sertçe cevab verdi ve dedi: "Evet
ben Aliyy-ül Murtaza'yım. Benim yanımda büyük denizler kadar ilim vardır.
Amma siz beni kaybetmeden önce benden sual ediniz."» (El-Cefr-ül Cami' sh:
27)

Yine İmam-ı Ali'nin aynı eserinden:

"Bu hususun sırrı, nurani ve zulmani olarak iki kısma ayrılır. Nuraniyet
se, sürür ve neş'elerin başlangıçlarıdır ki: y * u * s> * ",b * as_o5 * Jl

dır. Zuimaniyet ise, ondört harftir: + b > >t yb 3 @+dır." demiş.
Ve:

"Şu ondört harf ise, ulvi ve süfli olarak iki kısma ayrılırlar. Ulvi olanları ye
didir ki bunlardır: b e 5 y

Süfli olan harflerin hiçbirisi Fatiha Sfıresi'ndc bulunmamaktadır ... ilh . .,
(Aynı eser sh: 40)

Mısır baskılı "EI-Cefr-ül Cami' Ven-Nur-ul Lami" kitabından bazı bölümler:

"EI-Cefr-ül Cami' Ven-Nur-ut Lami"in özü hakkında kısaca bir tarif: "Bu
mes'elenin esası, yirmisekiz babı içine almaktadır. Her bab da yirmisekiz sahi
fedir. Her sahife yirmisekiz satırdır. Hor satır dahi yirmisekiz beyttir. Her bir
beyt ise, dört tane Ebcedi, yahud da Hecai harfleri vardır. Bütün bu harflerde.
birbirine uygun hendesi san'atlardan mürekkeb dört tane durumu vardır. Bu
harflerin birbiriyle olan münasebetleri, aynen babların sahifelerle olan müna
sebetleri gibidir. Mesela yirmisekiz tane bablarının herbirii. sahifelere karşı
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münasebetleri, bablann bir dörtgenlik durumunu gösterir. O ise, yirmisekiz ile
çarpımı neticesi yediyüz seksendördü bildirir. Bu da satırlarla çarpılması neti
cesi, 21952'yi netice verir. Bunun da beytlerle çarpımıyla, 614656 eder... ilh."

Ve daha garib bir tarzda izahlar yaparak devam eder, gider. Biz bunlardan
bir çok yerleri tercüme ederek buraya alabilirdik. Lakin anlaşılması zor
işlerdir. Anlaşılsa da, müşkil işlerden olduğu ve bir çok kimseler için faide
vermeyeceği için buraya yazmaktan sarf-ı nazar eyledik.

Yukarıda bir-iki küçük nümüneyi o kitaplardan vermekten maksadımız;
Cifir ve Ebcedin varlığı ve kökü Hazret-i Ali'ye ve hatta Resulullah'a dayandığı
ve onun umumiyeti itibariyle geniş ve derin bir iş ve bir husus olduğu
hakkında kısaca malumat vermek içindir. Yoksa burada o ilmi ders vermek
için değildir.

Buraya kaydettiğimiz nümünenin bazı bölümleri, aynı zamanda Şeyh Ah
med El-Büni'nin Şems-ül Maarif-il Kübra Eseri sh: 335 ve 363'de de vardır.
Hususi malumat isteyenler bu eserlere müracaat edebilirler. Bunların dışında
Şeyh Muhyiddin-i Arabi'nin eserleri, ilm-i esrar-ı huruf noktasında en geniş
malumatı içine alan eserlerdir. Amma bu zamanda onları anlayacak kimseler
yoktur. Varsa da çok azdır.

---oOo---



BEDİÜZZAMAN
VE

CİFİR İLMİ

Cifir ve Ebced hususunda yapılan bu küçük araştırmamızın asıl sebebi, Üs
tad Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin eserleri olan Risale-i Nur'ların az
bazılarında Cifir ve Ebced hesablanyla yapılmış hususi ve mahrem bazı mü
him istihracların doğruluklarını ispattır. Yani, Bediüzzaman'dan önce de başta
İmam-ı Ali ve Ca'fer-i Sadık ve Muhyiddin-i Arabi gibi daha birçok büyük
İslam alimlerinin de Cifir ve Ebcedle uğraşmış olduklarını me'hazlere dayana
rak ispatlamaktır.

Bu durumda elbette sebebin kendisinden de bir nebze bahsetmek vacib
olmuş oluyor. Çünki Bediüzzaman Hazretleri, Cifir ve Ebcedin en halis ve en
safi ve en pürüzsüz kısmını ele almış, en kudsi ve en şirin ve en cazibedar bir
mes'elede isti'mal etmiştir. İşte o mes'ele ise, başta Kur'an'ın i'cazı olmak
üzere, iman hizmeti ve Kur'an Nurları olan Nur Risalelerine ehl-i imanın na
zar-ı dikkatlerini celbetme gaye ve niyetidir. Bu gaye ve niyetle Kur'an'ın ayet
lerinde ve Hazret-i Ali'nin Celceh.itiye ve Ercüze Kasidelerinde ve Gavs-ı A'zam
olan Şeyh-i Geylani'nin bazı kasidelerinde, bini mütecaviz işaretler, imalar ve
remizlerle; ve bütün bunların toplamı neticesi, adeta kuvvetli hüccet ve deliller
ile Nur Risalelerinin makbuliyetini, müstakimliğini ve hak ve doğru olduk
larını sarahat derecesinde bildirdiklerini bulmuş ve kaydetmiştir. Bu gaybi,
amma gün yüzüne çıkmış olan işaret ve remizlere, hatta bir cihet1e sarih dela
letlere; ülema namı altındaki asri bazı şahıslar ilişmek istemişlerse de, lazım
gelen tokmak gibi cevablarını da almışlardır.

Risale-i Nur'da bulunan Cifir ve Ebced hesablarıyla istihrac edilmiş hadise
lerin yüzde doksan dokuz nisbetiyle geçmiş zamana ait şeylerdir. Geleceğe aid
işlerden çok nadir olarak söz edilmiştir. Bu şaz ve nadir olan istikbali hadise
leri kaydettiğınde de; çok kuvvetli bir işaret ve emare bulduğu vakit, fazla izah
ve açıklamaya girmeden, ya sükut ile geçmiş, ya da bır iki kelimeyle
geçiştirmiştir. Çunki ileriye ait işlerde -gayb perdesinde olduğu için- edep ve
ihtiramın lüzumluluğunu bilmiş, öyle tavır almıştır.
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Amma geçmişe aid işlerde ve vuku' bulmuş göz önündeki hadiselerde ise;
onlara dair bulduğu işaretlerde mümkün mertebe izahlıca ve makamın ve ha
lin iktizalannı göz önünde bulundurarak ele almış ve isbat etmiştir.

Evet, Cifir ilmi erbabından, bilhassa Risale-i Nur'dan öğrendiğimiz ka
darıyla Ebced ve Cifir ilminde sadece tarihleri bulmak, yahud birbirine mu
vafık rakamları keşfetmeye münhasır değildir. Bu ilimde en mühim ve en bü
yük meharet, belki has bir lutf-u İJabi olarak en büyük meleke ve rüsüh ise;
keşfolunan mütevafık rakamların hadiselere bir çok yönüyle muvafık
geldiğinin tatbikini yapmaktır. Yani sayı münasebetleri olduğu gibi, tatbik edi
len hadisenin veya şahsın her cihetle, keşf olunmuş o istihraca muvafık
olduğunu göstermektir. İşte bu ilme: "Hikmet İlmi" ya da "İlm-i Te'vil" denilir
ki, çok ender zatlarda bulunabilir.

Risale-i Nur'daki Cifir ve Ebced hadiselerini görüp tetkik eden kimseler bi
lebilirler ki; Üstad Hazretleri mezkur hikmet ve te'vil ilmine a'zami derecede
mazhardır. Çünki görülmektedir ki; gizli ve hususi olan bu ilmin anahtar
lanyla keşfetmiş olduğu istihracları, adet ve rakam münasebetlerini birbirine
tatbik etmesi yanında, (makamın muktezası, halin icabı ve hadisenin ona ma
nevi muvafakatı) gibi en mühim hususları da aklen ve mantıkan öyle ispat
eder ki; hafi ve hususi bir ilim olduğu halde, adeta onu akli ve mantıki ve
aşikar bir ilim haline getirmiştir. Elbette bu noktalar kadirşinas ve ilim erbabı
yanında çok büyük bir kemal ve rüsüh alametleridir.

Arzetmeye çalıştığım hususlar için Risale-i Nur'dan bir-iki örnek vermek
istiyorum. İşte "Birinci Şua İşarat-ı Kur'aniye" adıyla meşhur risaleden şu:

«Hem lS\ s,t ,• cümlesi; ta-i evvel "te", ikinci "te" ise vakıf yeri
$ •

olduğundan (he) olmak ve i,t deki tenvin (nun) sayılmak cihetiyle binüçyüz•
onbir eder ki, o tarihte Resail-in Nur müellifi Risalet-ün Nur'un mübarek
şecere-i kudsiyesi olan Kur'an'ın basamakları olan ulüm-u Arabiye'yi tedrise
başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk ederek remzen bakar... Bu ayetin
münasebet-i maneviyesinin letafetlerinden bir letafeti şudur ki: İhbar-ı gayb
nev'inden mu'cizane hem elektriğe, hem Risale-in Nur'a işaret ettiği gibi, ikisi
nin zuhurlarına ve zaman-ı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve
hilaf-ı adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor.

$ •. • • $ •• • • Jo,Mesela, +ıe y 4s,s N Ay,nu cümlesi der: "Nasılki elektriğin
, ., .s

kıymettar nıetaı, ne şarktan ne de garbdan celbedilmiş bir mal değildir. Belki
yukarıda, ceuu-i havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her
yerin malıdır. Başka yerden aramağa lüzum yoktur" der. Öyle de manevi bir
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elektrik olan Resail-in Nur dahi ne şarkın malumatından, ulümundan ve ne de
garbın felsefe ve fününundan gelmiş bir mal ue onlardan iktibas edilmiş bir
nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın, şark ue garbın fevkındeki yüksek
mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.» (Şualar sh: 689)

İşte görüldüğü gibi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın manevi
mu'cizeliğinin işaret ve remizler cihetiyle ispatını yaptığı aynı tahlilinde, Cifir
ve Ebcedin adedi değerleri hesabıyla ayetin işaretini gayet üstadane ve mahi
rane tatbik ettiği gibi; elektriğin ve Risale-i Nur'un mahiyetlerini de beraber
nazara vermesi yanında, manevi münasebetlerini ve onlar Kur'an'ın o
işaretlerine layık olduklarını; yani, manevi makam iktizasıru beraberce ispat
layıp ortaya koyuyor. İşte, buna "Ilm-i Hikmet ve İlm-i Te'vil" denilir.

Nur ayetinin on vecihle elektriğe ve Risale-i Nur'a işaretlerinin uzun beyan
larından ve bir çok hadiselere o ayetin cümle ve kelimelerinin mutabakat
larından sadece bir bölümünü aldığımız bu tahlil ve makam iktizası ve müna
sebetlerin beraberce yapılan bu tatbikte, elbette anlamak şartıyla, büyük bir
hikmet ve te'vil ilmine mazhariyetin işaretleri görülmektedir.

Başka bir örnek:

« «L85 3sJI II >, Su ayet-i meşhurenin külli manasının bu za-
-manda zahir bir masadakı Risalet-ün Nur olduğu gibi, Lafzullahtaki şeddeli

"lam" bir "lam" ve «Ll5 deki melfuz "ya" sayılmak şartıyla dokuzyüz dok-
e

sansekiz adediyle Risalet-ün Nur'un dokuzyüz doksansekiz adedine tam tamına
tevafukla, münasebet-i maneviyeye binaen remzen ona bakar. Ve bu remzi la
tifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki: Risalet-ün Nur'un ec
zaları Sözler namıyla iştihar etmişler. Sözler ise Arabca "kelimat"tır ve o keli
mat ile Kur'an'ın hakaikını o derece mahz-ı hak ve ayn-ı hakikat olduğunu is
bat etmiş ki, bu zamanın dinsiz feylesoflarını tam susturuyor.» (Şualar sh: 699)

Başka bir örnek: Ayetlerin Cifır ve Ebced hesabıyla istihracı yapılmış bir
hususu arzetmek değil, belki ilm-i hikmet ve ilm-i te'vil noktasından o gibi is
tihraclann hadiseye veya zamana veya bazı şahıslara tatbik.ini yapan ilimden
bahistir. Onun için onu buraya bir güzel nümüne olmak üzere kaydediyoruz:

«ikinci bir ihtar: Tevafukla işaretler eğer münasebat-ı maneviyeye istinad
etmezse, ehemmiyeti azdır. Eğer münasebet-i nıaneviyesi kuvvetli ise, bu onun
bir ferdi, bir masadakı hükmünde olsa ve müstesna bir liyakatı bulunsa, 0 va
kit tevafuk ehemmiyetlidir. Ve o kelamdan bunun iradesine bir emare olur. Ve
ondan o ferdin hususi bir sürette dahil olduğuna ya remz, ya işaret, ya delalet
hükmünde onu gösterir. İşte gelecek ayat-ı Kur'aniye'nin Risale-i Nur'a
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işaretleri ve tevafukları ekseriyet ile kuvvetli bir münasebet-i maneviyeye isti
nad ederler. Evet bu gelecek ayat-ı meşhure müttefikan onüçüncü asrın ahirine
ve ondördüncü asrın evveline Cifirce bakıyorlar ve Kur'an ve iman hesabına bir
hakikata işaret ediyorlar. Ve medar-ı teselli bir "Nur"dan haber veriyorlar. Ve o
zamanın dalalet fitnesinden gelen şübehatı izale edecek, Kur'ani bir bürhanı
müjde veriyorlar.

Ve o işaretlere ve remizlere tam mazhar ve o vazifeleri bihakkın görecek, Ri
sale-i Nur gibi bir tefsir-i Kur'ani olacak. Halbuki Risale-i Nur bu mezkur nok
tada ileri olduğu, onu okuyanlarca şüphesiz olmasıyla delalet eder ki; o ayetler
bilhassa Risale-i Nur'a bakıp ona işaret ediyorlar.» (Şualar sh: 686)

İşte bu örneklerde görüldüğü üzere Hazret-i Üstad Bediüzzaman çok harika
ve hakimane ve üstadane bir te'vil ile ayetlerin gösterdiği Ebcedi rakamları
tatbik ederek te'yid etmiştir. Zira bir üstteki ayet-i kerimenin Türkçe kısaca
meali: "Allah-u Teala kendi kelimatıyla hakkı gerçekleştirmektedir." diyor. Bu
ise, filhakika ve gayet aşikar bir tarzda Risale-i Nur Kur'an namına, amma
ona dayanarak hak olan iman ve İslamın rükün ve esaslarını dünya ilim mey
danında hakkaniyet ve gerçekliğini ispat ve izhar etmektedir. Öyle ise, Cifti
hesabla, rakamlar birbirine muvafık geldikleri gibi, manevi münasebetleri de
vardır ve meydandadır. Nitekim az üstte bu münasebet ve muvafakatın izahı
da gayet güzel bir şekilde yapıldı.

Buna göre, arzettiğimiz gibi, hazan Ebced hesabıyla Kur'an'dan bazı ayet
lerin rakam hesabları, bir kısım hadiselerin tarihlerine tevafuk edebilir.
Amma eğer o tevafukla beraber manevi münasebeti de olmazsa, manasız kalır
ve kuru ve camid bulunur.

Nasılki bir zamanlar bir emekli general, Türkiye Diyanet Başkan Ve
killiğini yapmakta olduğu bir sırada; O4JUI L"., SI JUL',I L, ayetinden.
Cifir ve Ebced hesabıyla bir sayıyı, hiçbir manevi münasebeti ve muktezası ol
mayan, hatta Kur'an'ın ve dinin münkiri ve muharribi bir adamın ve komite
sinin habisane icraat tarihine tatbike çalışmıştır. Elbette ki o tatbik Kur'an'la
bir istihza hükmünde olduğu için, hiç bir kıymeti olmadığı gibi, cem'-i zıddeyn,
yani iki zıddın kaynaştınlmasına çabalayan eblehane bir hareket olarak gö
rüldü.

k :k*
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RİSALE-İ NUR'LARDA BULUNAN CİFİR VE EBCEDİN
MAHİYET VE KEYFİYETİ

Risale-i Nur'ları bilenlerin ma'lumudur ki; onun küçük zeyilleriyle birlikte
yüzelliyi aşan kitap ve risalelerinde Cifir ve Ebced ilmi hususları, sadece yedi
tane Risalelerinde mevzu-u bahis olmuştur. Bu risaleler ise sırasıyla:

1- Yirmidokuzuncu Mektub'un parçalarından olan Rumuzat-ı Semaniye
Risalesi

2- Sekizinci Lem'a olan Keramet-i Gavsiye Risalesi
3- Onsekizinci Lem'a olan Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi
4- Yirmisekizinci Lem'anın Birinci Bölümü olan İkinci Keramet-i Aleviye

Risalesi
5- Birinci Şua olan İşarat-ı Kur'aniye Risalesi
6- Sekizinci Şua olan Üçüncü Kera.met-i Aleviye Risalesi
7- Onbirinci Şua'ın Onbirinci Mes'elesi'nin Hatimesiyle, tek-tük bazı lahika

mektubland.ır.
İşte bu Risaleler ve bazı mektublarda bulunan Cifir ve Ebced ilmi Üstad

Bediüzzaman tarafından telakki tarzı, tatbik ,sahası ve Nur Risalelerine
işaretlerinin; yani, istihraclarının keyfiyet vechi ne olduğu hakkında üç kısım
halinde ele almak istiyor ve herbir bölümden de bazı nümüneler arzetmek isti
yoruz.

***

BİRİNCİ BÖLÜM: Cifir ve Ebced ilminin Üstad Bediüzzaman Hazretleri
tarafından nasıl telakki edildiğini gösteren mezkur Nur Risalelerinden bazı
parçalar şöyledir:

Birinci Şua, İşarat-ı Kur'aniye Risalesi'nden:

«Beşinci Nokta: Bu hesab-ı Ebcedi, makbul ve umumi bir düstur-u ilmi ve
bir kanun-u edebi olduğuna deliller pek çoktur. Burada yalnız dört-beş tanesini
nümüne için beyan edeceğiz:

Birincisi: Bir zaman Benı-lsrail alimlerinden bir kısmı huzur-u Peygam
beri'de sürelerin başlarındaki as45 « «\ gibi mukattaat-ı hurufiyeyi i

şittikleri vakit, hesab-ı cifri ile dediler: "Ya Muhammed! Senin ümmetinin
müddeti azdır." Onlara mukabil dedi: "Az değil." Sair sürelerin başlarındaki
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mukattaatı okudu ue ferman etti: "Daha var." Onlar sustular, ""»
ikincisi: Hazret-i Ali Radıyallahü Anh'ın en meşhur Kaside-i Celcelütiyesi,

baştan nihayete kadar bir nevi hesab-ı Ebcedi ve Cifir ile te'lif edilmiş ve öyle de
matbaalarda basılmış.

Üçüncüsü: Ca'fer-i Sadık Radıyallahü Aııh ue Muhyiddin-i Arabi (R.A.) gibi
esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ue esrar-ı huruf ilmine çalışanlar, bu hesab-ı
Ebcediyi gaybi bir düstur ue bir anahtar kabul etmişler.

Dördüncüsü: Yüksek edibler bu hesabı, edebi bir kanun-u letafet kabul edip,
eski zamandan beri onu isti'mal etmişler. Hatta letafetin hatırı için, iradi ve
sun'i ve taklidi olmamak lazımgelirken, sun'i ve kasdi bir surette o gaybi anah
tarların taklidini yapıyorlar.

Beşincisi: Ulüm-u riyaziye ülemasının münasebet-i adediye içinde en latif
düsturları ve avamca harika görünen kanunları, bu hesab-ı tevafukinin cinsin
dendirler. Hatta fıtrat-ı eşyada Fatır-ı Hakim bu tevafuk-u hesabiyi bir düstur
u nizam ve bir kanun-u vahdet ve insicam ve bir medar-ı tenasüb ve ittifak ve
bir namus-u hüsün ve ittisak yapmış.

Mesela; nasılki iki elin ve iki ayağın parmakları, a'sabları, kemikleri, hatta
hüceyratları, mesamatları hesabca birbirine tevafuk ederler. r• J Öyle de; bu
ağaç, bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi,
bu baharda dahi az bir farkla geçen bahara tevafuk ve istikbal baharları dahi
mazi baharlarına ihtiyar ve irade-i İlahiyeyi gösteren sırlı ve az farkla muvafa
katları, Sani-i Hakim-i Zülcemal'in vahdetini gösteren kuvvetli bir şahid-i
vahdaniyettir.

işte madem bu tevafuk-u Cifri ve Ebcedi, bir kanun-u ilmi ve bir düstur-u
riyazi ve bir namus-u fıtri ve bir usül-ü edebi ve bir anahtar-ı gaybi oluyor. El
bette menba-ı ulum ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı ayat-ı tekviniyesi ve
edebiyatın mucize-i kübrası ve lisan-ül gayb olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, o
kanun-u tevafukiyi işaratında istihdam, isti'mal etmesi i'cazının muktezasıdır.»
(Şualar sh: 712)

İşte görüldüğü üzere, Cifir ve Ebcod ilmi, Üstad Bediüzzaman tarafından
ifade edilen telakki tarzında çok büyük ve mühim hususlar vardır. Yani, bu
hesab ve kitap ve tevafuki rakamlar kainatın nizam ve intizamında da cereyan
ediyorlar. Öyle ise, kainatı tefsir eden Kur'an, elbette Cifir ve Ebcedi ve huru
fatın esrarını dahi kendi ilmi içerisinde saklaması ve ona müraat etmesi,

(*) Az yukarıda, bu hadis ve hadısenın me'hazlerı ve keyfiyeti yazıldı (A Badıllı)

(**) Hazret-ı Ustad'ın şu hukmu, bir hadis-i şerifin meal ve işaretlerine dayanır kı. o hadis ust
taraflarda me' haz/eriyle beraber kaydedılmışuır (A Badıllı)



CIFlA VE EBCED BÖLÜMU 969

i'cazının lüzımı olan bir keyfiyettir. Nitekim bunda istihrac ve tevafukların
varlıkları da bunu gösteriyor. Bunlarla beraber görüldüğü vechile, Bediuzza
man Hazretleri daha çok yüce ve ali makamdan konuşuyor. O makamı bılmc
yen ve varlığmı hissetmiycn zahirperestler, Hazret-i Üstad'ın ne dedtı;,rini an
lamaz, idrak edemezler. Öyle ise, bu noktada Hazret-i Üstad'a karşı vaki'
olmuş olan itirazların beyhude, boş ve manasız olmaları yanında, o muterizle-
rio Je L,G .""JI kaidesiyle itirazlan bir derece medar-ı özür olan cchaletle
ridir.

Yine tevafuk cihetiyle, yani birbirine uygun gelme durumuyla Cifir ve Eb
ced'in Üstad tarafından başka tarz bir tarifi:

•< ...Hcrşeyde, ne kadar cüz'i de olsa, bir kasd ue iradenin cilvesi bulun
masıdır. Tesadüf hakikf olarak bulunnıamasıdı.r. Euet, kesretin en dağınık ve
en ziyade tesadüfe verilen kelinıattaki hurufatın uaziyetleridır. Hususan kita
bette ... Madem hiç münasebeti olmayan ue ihtiyar-ı beşer karışmayan huru
fatın vaziyetlerinde bir tenasüb, bir nizanı bulunuyor. Elbette bir İrade-i Gay
biye tahtında vaziyetler veriliyor. Hiçbir şey daire-i ilim ue kudretinden hariç
olmadığı gibi, daire-i irade ve meşietinden dahi hariç değildir ki. böyle cüz'i ve
dağınık şeylerde dahi bir tenasüh gözetiliyor ue tanzim ediliyor. ve o taıı:.im
içinde irade-i amme cilvesinden, inayat-ı hassa suretinde Risalet-in Nur'a bir
imtiyaz neu'inden hususı bir teveccüh görülmüş ...» (Osmanlıca Sikke-i Tasdik
sh: 37J

Yine aynı bu manadan olarak, başka bir parçadan:
«...Tevafukla işaretler eğer münasebat-ı maneviyeye istinad etmezse. ehem

miyeti azdır. Eğer münasebet-i nıancwiycsi kuvuctlt ise, bu onun bLr fcrdı, bir
masadakı hükmünde olsa ve müstesna bir liyakatı bulunsa, o l'akit tcvafiık
ehcnımıyctlzdir. Ve o kelamdan bunun iradesine bır emare olur. Ve ondan o fer
din hususi bir sürette dahil olduğuna ya remz, ya işaret, ya delalet hükmünde
onu gosterir....» (Aynı eser sh: 57)

Başka bir parçadan:

«Malumdur ki, Ilm-i Belagatta ve fenn-ı beyanda uzak ve gizli manalara de
lalet etmek ıçin karıne tabır ettıklerı emarelerden ve münasebetlerden btr şev
bulunsa, uzak bir mana ve gizli ve işari olan bır mefhum, karınenın kuvvetıne
gore sarıh ve zahır manası gıbi kabul edılır.

lşte bu kaideye binaen, bu tşari manaların herbirısıne muteaddıt karıneler.
emareler bulunduğu gıbı, saır arkadaşları da ona karıneler olur Risale t

Nurun mecmuundan haber veren sarıh fıkralar daht herbırısıne kuvvetli b:r
karıııcdır-..» (Osmanlıca Sikke-ı Tasdık sh 99)
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Yine aynı mananın devamı mahiyetinde bir başka yerden:
«Malumdur ki, tevafuk, İlm-i Cifr'in anahtarlarından mühim bir anah

tardır. Eğer bir teuafuk ise, delalet denilmez. Fakat hafi bir ima olur. Eğer ıkı
cihetle aynı mes'eleye tevafuk gelse, imadan remiz derecesine çıkar. Eğer iki üç
cihetle aynı mes'eleye gelse, işaret olur. Eğer maani-i elfaz, işarat-ı harfiyeye
münasib gelse ve işaretle bahsedilen insanların ahvali o manaya mutabık ve
muvafık olsa; o işaret, o vakit delalet derecesine çıkar. Eğer altı yedi vecihle te
vafuk ile beraber, mana-i kelimat, işarat-ı harfiyeye muvafık gelse ve mukteza-i
hale de mutabık olsa, o delalet o vakit sarahat derecesine çıkar ...» (Aynı eser
sh: 156)

Ma'lumdur; 1942'lerde, lstanbul'da bulunan şarklı bir şeyh, tasavvuf ve ta
rikat mesleğinin zıddına bir tutum içerisine girerek, Bediüzzaman Hazretleri
nin Cifir ve Ebced'in kaide ve anahtarıyla, Kur'an'dan otuzüç ayetin Risale-i
Nur'a işaretlerine itiraz etti. Bu zat, Üstad Bediüzzaman'ın hemşehrisi olduğu
ve onu çok iyi tanıdığı halde, Üstad Bediüzzaman'ı dehşetli şekilde gıybet et
meye başladı. Hazret-i Üstad bu şeyhe ilmi ve hakikatlı ve mantıki cevablar
verdi. Bu hadiseden bir sene sonra da, Denizli hadisesi işinde ehl-i vukuf ola
rak teşkil edilen Ankara'daki ve bir kısmı Diyanet Dairesine mensub bazı
ilimler de, Risale-i Nur'un benzeri istihraclarına bir derece iliştiler. Hazret-i
Üstad bunlara da cevab verdi. İşte bu cevablardan bir iki parağraf alıyoruz:

«Ben, "Senin içtihadında hata var" diyenlere ve ispat edenlere teşekkür edip
ruh-u canımla minnettar olurum. Fakat şimdiye kadar o içtihadımı tamamıyla
ve kanaatla tam tasdik edenler binler ehl-i iman ve onlardan çokları ehl-i ilim
tasdik ettikleri ve ben de dehşetli bir zamanda kudsi bir teselliye muhtaç
olduğum bir hengamda sırf ehl-i imanın imanını Risale-i Nur ile muhafaza ni
yet-i halisesiyle.. ve Necmeddin-i Kübra, Muhyiddin-i Arabi gibi binler ehl-i
işarat gibi cifri ve riyazi hesabıyla beyan edilen bir müjde-i işariye-i
Kur'aniyeyi, kendine gelen bir kanaat-ı tamme ile, hem mahrem tutulmak
şartıyla beyan ettiğim ve o içtihadımda en muannid dinsizlere de ispat etmeye
hazırım, dediğim halde, beni gıybet etmek dünyada buna hangi mezheble fetva
verilebilir, hangi fetvayı buluyorlar?.....

Bütün hayatımda delilsiz davaları zikretmediğim, sizin gibi eski ve yeni ar
kadaşlarım biliyorlar. Bahusus Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'dan aldığım bir kuv
vetle Avrupa feylesoflarına Risale-i Nur meydan okuyor. Risale-i Nur bu za
manda medar-ı nazar bir hadise.i Kur'aniye olduğundan bir-iki işaret değıl,
belki benimle beraber Risale-i Nur şakirdleri tarafından istihraç edilen beş Ri
sale'de yazılan işaretler bir cıhetle bine yaklaşıyor ""! Bin incecik saçlar dahi

t*) 1942'terde yazılmış olan hu mektubdan sonra duha bı çok işaretler keşfedilerek kuydedıldı
Şımdı elde mevcud butun Nur Risalelerinin mecmuunda, bu suretler bin geçmiştir (A B }
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toplansa kuuuetli bir ip olduğu gibi, sarahata yakın bir delalet oluyor. Vahdet-i
mes'ele cihetiyle o işaretler birbirine kuvvet verir. Bazı işaratı zaifgörmekle onu
inkar etmek, insafa ue hakperestliğe muvafık olamaz. lnkar eden ma'zur ola
maz. Hususan lüzumsuz ue zararlı ue müfritane bir gıybet olsa, bu zamanda
ehl-i ilim ortasında ehl-i hakikatı ağlattıracak bir hadise-i elimedir.» (Sikke-i
Tasdik-i Gaybi sh: 61-62)

Gayet acib bir işaret: Adı geçen şeyhin, Üstad Bediüzzaman'ı çok yersiz
ve haksız ve yanlış olarak gıybet ettiği günlerde, o büyük gıybet hadisesine ve
hatta gıybet eden şeyhin ismine işaret bulunduğu da, ayetin ;J'~1 kelimesinde
mevcudiyetine dair Kur'an'ın mu'cizane işareti görüldü ve kat'iyyen anlaşıldı
ki; Bediüzzaman'a haksız surette sataşan ve itiraz eden perişan olur. Hem il
men ve dinen ona karşı gelinmez, onunla başa çıkılmaz diye anlaşıldı. İşte o
mektubdan bir-iki bölümünü alıyoruz:

«Kardeşlerim!
Kur'an'ın bir tek ayetinin bir tek işareti ihbar-ı gayb neu'inden bir lem'a-i

i'caziyeyi tevafuk suretiyle gösterdiğini manevi bir ihtar ile gördüm:

U, ._s13 [sU 31[s.1US1 Sa ayet-i kerimenin makam-t cifrtsi şedde
, , ,

G,$ «e

ve tenuin sayılmazsa 1351'dir. \• aslı \s olmasından 1361 ederek, bu
,

tarihte umur-u azimeden bir dehşetli gıybeti şu ayetin mana-i işari külliyetinde
dahil ediyor.. ue umur-u aztmeden böyle acib bir gıybet aynı tarihte, aynı senede
uukua geldi ...

O muhterem ihtiyar zatı unutmak, belki şahsıma karşı tezyifatını ihti
yarlığına ue çok cihetlerle mabeynimizdeki uhuuuete hürmeten helal etmeye ka
rar verdiğim ue biz hizmetkar olduğumuz Kur'an'a havale edip bıraktığım hen
gamda, birden ihtiyarım haricinde, beş uecihle zemmi zemmeden, mu'cizane
gıybetten alt cihetle zecreden +>l " ysU 51 "sG1 U"H ayeti karşımda ken-

> s

dini gösterip temessül eyledi. Manen ''Bana bak!" dedi. Ben de baktım, birden
tesbihat içinde gördüm ki; 1351'den ta 1361 tarihini gösterdi. Halimize baktım,
perde altında 51'den ta 61'e kadar Risale-i Nur'un meded beklediği İstanbul
afakında bur nev'ı taarruz bulunmuş ve 61'de birden patlamasıdır.. .» (Sikke-i
Taı;dık sh: 63)

Ayetteki Ebcedi hesabla gösterilen tarih, Hicri tarihidir. 1361, 1942
kar~ılığıdır Dcnizh chl-ı vukuf alimlerinin itirazlarına da aşağı yukarı aynı
mahiyette cvablar verdi. Tekrara lüzum olmadığı için, o ccvubları knydclmck
ten sarf-ı nazar edildi
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Cifır ve Ebcedin bir anahtar ve bir vesile olup Kur'an'ın esrarının keşif ve
istihracına hizmet ettiğini ve bu durumuyla Hazret-i Üstad'ın bu ilim
hakkında kat'i kanaat sahibi olduğunu gösteren bır beyanı:

«Sekizincisi: Seyrani'dir. Bu zat, Husrev gibi Nur'a müştak ve dirayetli bir
talebem idi. Esrar-ı Kur'aniyenin bir anahtarı ve ilm-i Cifrin bir miftahı olan
teuafukata dair lsparta'daki talebelerin fikirlerini istimzac ettim. Ondan
başkaları kemal-i şevk ile iştirak ettiler. O zat, başka bir fikirde ve başka bir
merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber, beni de kat'i bildiğim haki
kattan vazgeçirmek istedi, cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı ... »
(Lem'alar sh: 45)

***

İKİNCİ KISIM: Ebced ve Cifir ilminin Üstad Bediüzzaınan tarafından
tatbik edildiği sahalar ...

Üst taraflarda bir kaç defa temas ettiğimiz ve bazı nümünelerini kay
dettiğimiz gibi, Cifir ve Ebced'in sahası geniştir. Dal ve budakları çoktur.
İmam-ı Ali (R.A.) ve Ca'fer-i Sadık'tan nakledilmiş, onun usul ve kaidelerinde
daha başka işler ve çeşitli hususlar da vardır. Amma Hazret-i Üstad Cifir ve
Ebced ilmi şümfılünde olan iki mühim hususu ve bunlardan da, daha çok biri
sini almıştır ki, o da tevafuktur. İki husustan ikincisi ise; Cifir ve Ebcedin için
den sadece harflerin değerleri hesabıyla Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerin ve ni
hayet Hazret-i İmam-ı AJi (R.A.) ve Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylani'nin ka
sidelerinden bazı gaybi olan işari ve remzi hususlan istihrac etmesidir.

Bunların tatbik sahaları ise; evvela ve en başta Kur'an'ın i'caz ve
mu'cizeliğini o sahada da izhar ve ispat etme ameliyesinde olmuştur. İkinci de
recede de; Rısalc-i Nur'un makbuJiyetini ve hizmetinin büyüklüğünü gösteren
gaybi işaretleri, yine mezkur menba'lardan keşfedip çıkarması olmuştur. Ri
sale-i Nur'un makbuliyetini, müstakimliğini ve muhkem ve ı:;ağlamhğını gaybi
işaretlerden bulup çıkarmasındaki yegane niyet ve gayesi ise; Nur'un bir çok
yerlerinde ispatlı ve delilli olarak dava ettiği vecihle şundan ibarettir: Ehl-i
imanın istifadesi, imanlarının Risale-i Nur'la kuvvetlenmesi, şüphe ve
vesveselerden kurtulmasıdır. Bunun dışında Hazret-i Üstad'ın hiçbir gaye ve
hedefi yoktur ve olmamıştır. Zira onun hayatı, vaziyeti ve hali, gün gibi aşikar
meydandadır

İşte, bız de bu kısmı iki noktada toparlayıp bariz nümünelerini Nur Risale
lerınden arzetmeye çalışacnyız.
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Birinci Nokta: Ebced ve Cifır şümulundc bulunan tevafukun keyfiyetiyle
ve ayrıca da harflerin Ebcedi değerleriyle keşfedilen sırları vasıtasıyla
Kur'an'ın i'cazını nasıl gösterip hizmet ettiğini gösteren Bediüzzaman'ın tahki
katından bazı nümünelerdir.

1- Kur'an'ın bütün sahifeleri yan yana dizildiğini farzetsek; yani, ber-kenar
ta'bir edilen ve sahifelerin sonunda ayetlerin tamamlandığı mushaflann mev
cud sahifolcri yan yana gelmiş kabul etsek iti; mesela, Kur'an altıyüz sahife
ise, herbir sahifenin eni onbeş santim olsa, doksan metreye yakın bir mesafe
tutar. İşte bütün Kur'an'da "Kur'an" kelimeleri altmışdokuz adet olup, eğer
Kur'an'ın bütün sahifeleri bir tek sahife kabul edilse, İsra' ve Kamer Süreleri
merkez olmak üzere altı silsile halinde birbirine çok açık şekilde bak.makta
olduklarının keşfedilmesidir. Şimdi bu mevzuda sözü Hazret-i Üstad'a
bırakıyoruz:

«.. .Kur'andaki "Kur'an" kelimesinde, pek çok sırlarından bir sırrı şudur ki,
latif bir tevafuktur ki; Kur'an'daki "Kur'an" tevafukatı Mu'cize-i Mi'raca işaret
eden Siı.re-i İsra'da ve Şakk-ı Kamer'i beyan eden Siı.re-i Kanıer'de o silsile-i te
vafukatın arkasından dört silsilenin esaslarını buldum. Resul-i Ekrem'in en
büyük mu'cizesi Kur'an ve Mi'rac ve Şakk-ı Kamer olduğundan Mi'rac ve Şakk-t
Kamer ortasında sırr-ı cilue-i i'cazı lafz-ı Kur'an ile bana ihsas eyledi. O üç
mu'cize-i azime birbirine merbut olduğunu bir hatıra verdi.

Kur'an'da altmışdokuz "Kur'an" kelimesini gördük. Altmışyedisi tam ve ma
nidar tevafuktadır. ikisi Sı1re-i Kıyamette, iki "Kur'an" lafzı, kıraat manasında
olduğundan tevafuka girmemiştir.» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 55)

Hazret-i Üstad bu bahsin devamında, Kur'an'da "Kur'an" lafzının bu
lunduğu sahifelerin numaralarını vererek davasını ispat ediyor.

"Kur'an" kelimesinden sonra "Resul" lafzının tevafuku hakkında da,
"Kur'an" lafzı gibi, yine bütün Kur'an sahifeleri bir tek sahife halinde nazara
alınmak şartıyla acib bir sırrın tezahürünü şöyle ifade ediyor:

«Kur'an-ı Hakim'de "Lafz-ı Resul"ün zikir ve tekrarındaki esrarın bir ikisine
işaret eder, şöyle ki:

Nasıl ki Kur'an'da, lafz-ı Kur'an Süre-i İsra' ile Süre-i Kamer'den başlayan
silsile-i tevafuk, Birinci Nükte'de beyan edildiği vechile, bir lem'a-i i'caziyeyi
gösterıyor. Öyle de lafz-ı Resul, Süre-i Muhammed ve Süre-i Fetih'de
I ""s dan o kelime ile bize ihtar edilen altı silsile-i tevafuk çok

manidar bir surette, bir sahife-i vahide hükmünde mecmu-u Kur'an'da o altı
silsile uzanmı.ş birbirine bakıyor...

... Resul.i Ekrem'in (A.S.M.) ferman ve bürhan-ı risaleti olan Kur'an-ı
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Mu'ciz-ül Beyan'da lafz-ı Resul tekrarında ve o lafzı tekrar eden ayetlerde
mu'ctzane, süri ve maneui tevafukat var. Lafız birbirine baktığı gıbı, ayetler
birbirinı o kadar kuvvetlı ıspat eder ve tekmıl eder; dikkat eden kat'iyyen anlar
kı, tesadüf işı olmadığı gibi, fikr-ı beşerin düşünüşü de olamaz.» (Elyazma Ru
muzat-ı Semaniye sh: 60) dedikten sonra, Kur'an'da mevcud "Resul" kelimesi
nin yüz altmış adedinin sekiz tane silsileler halinde birbirlerine baktığını ve
tevafuk ettiğini gösteriyor. Yalnız "Kur'an" lafzında olduğu gibi, "Resul" keli
mesinin de nadir bazıları silsile harici kaldığını, o ise bu sekiz silsilenin mer
kezleri olan Muhammed Süresiyle Fetih Süresine hasredildiğinden, silsile ha
rici kalanların başka bir sırrı olabileceğini kaydetmiştir.

Tevafukun başka bir çeşidi

Kur'an'da "Lafza-i Celal" ile umum Kur'an ayetleri ve sureleri i'tibariyle
ayetlerinin birbirlerine bakar bir durumları olduğunu Hazret-i Üstad, yine bu
tevafukun dürbünüyle keşfetmiş. Rumuzat-ı Semaniye'de bu mevzuu şöyle
yazmıştır.

«Lafzullah, mecmu-u Kur'an'da 2806 defa zikredilmiştir. "Bismil
lah"dakilerle beraber Lafz-ı Rahman 159, Lafz-ı Rahim 220, Lafz-ı Gafur 61,
Lafz-ı Rab 864, Lafz-ı Hakim 86, Lafz-ı Alim 136, Lafz-ı Kadir 21, "Lailahe
İllahu"daki "Hu" 26 defa zikredilmiştir.

Lafzullah'ın adedinde çok esrar ue nükteler uar. Ezcümle: Lafzullah ve
Rab'den sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile bera
ber, Lafzullah'ın adetleri Kur'an ayetlerinin nısfidır. Hem Lafzullah ve Allah
lafzı yerinde zikredilen Lafz-ı Rab ile beraber yine nısfıdır. Çendan Rab lafzı
864 defa tekrar edilmiş. Fakat dikkat edilse, 500 küsurü Allah lafzz yerinde zik
redilmiş, 200 küsuru öyle değildir. Hem Allah, Rahman, Rahim, Alim ve La
ilahe İllahu'daki "Hu" adediyle beraber yine nısıfdır. Fark yalnız dörttür. Ve
"Hu" yerinde Kadir ile beraber yine mecmu-u ayatın nısfıdır I Fark dokuz
dur.» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 83)

Sureler itibariyle Kur'an ayetlerinin tevafuku

"· .. Sureler itibariyledir. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kasd,
bir iradeyi gösterir bir tarzda teuafukatı vardır. Sıire-i Bakara, ayetlerinin
adediyle Lafza-i Celal adedi birdir. Fark dörttür ki ''Allah" lafzı yerinde, dört
"Hu" lafzı vardır. Mesela "Lailalıe lllahu''daki "Hu"gibi onunla muvafakat ta-
mam olur.

Al-i İmran'da, yine ayatıyla lafz-t Celal teuafuktadır. Müsavidirler. Yalnız

(*) Kur'an ayetlerini 6666 olarak kabul eden mesleğe göre bu hesab yapılmıştır .• (A.B )
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Lafza-i Celal 309'dur, ayet 300'dür. Fark 9'dur. Böyle meziyat-ı kelamıyede ve
Belagat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez, takribi teuafukat kafidir.

Süre-i Nisa', Maide, En'am üçünün mecmu-u ayetleri, mecmu'daki lafz-t
Celalinin adedine teuafuktadır. Ayetlerin adedi 464, Lafza-i Celal'in adedi
461 ... "Bismillah"daki Lafzullah ile beraber tam teuafuktadır.

Hem mesela baştaki beş sürenin lafz-ı Celal adedi; Süre-i A'raf, Enfal,
Tevbe, Yunus ve Hud'daki Lafz-i Celal adedinin iki mislidir. Demek bu ahir
deki beş, euuelki beşin nısfıdır. Sonra gelen Süre-i Yüsuf, Raad, İbrahim, Hicr,
Nahl Sürelerindeki Lafz-ı Celal adedi, o nısfın nısfıdır.

Sonra, Süre-i lsra', Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Hace (") o nısfın nısfının
nısfıdır. Sonra gelen beşer beşer takriben o nisbetle gidiyor. Yalnız bazı küsu
ratla fark uar ...» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 88)

Ve her sonra gelen sürelerin beşer adetlerinde Lafz- Celal'in adedi, bir ev
velki beşlerin yansına indiğini acib bir sırr-ı tevafuk tarzında kaydetmiştir.

TEVAFUK NEDİR?

Tevafuk mefhumunun izahını Hazret-i Üstad Bediüzzaman bazı yerlerde
izah ettiği gibi, onu çok mühim görmüş. Tevafukun envaını da Nur Risalele
rinde yer yer kaydetmiştir. Kur'an-ı Hakim'de bir çok garib ve i'cazlı
tevafuklar olduğu gibi, Nur Risalelerinin yazılış tarzlarında da bazı harika
tevafuklar görülmüştür. Hatta Nur hizmetiyle alakadar hadiselerin
tevafuklarını da hazan kaydetmiştir. Şimdi tevafuk manasının ne demek
olduğu hakkında Hazret-i Üstad'ın çok güzel ve şirin bir ta'rifi şöyledir:

«Işarat-ül l'caz tefsirinde latif bir işaret-i i'caziyeyi gördük. O işareti beyan
dan euuel bir mukaddeme:

Kudsi bir şeyin zarfı ue kılıfı, arizi bir kudsiyet aldığına binaen ve tevafukta
bir işaret-i kudsiye gördüğümüzden; tevafuk nazarımızda bir kudsiyet kes
betmiştir. Hem tevafuk, alamet-i tevfik olduğu için nazarımızda mübarek
olmuştur. Hem tevafuk, ittifaka işaret, ittifak ise ittihada emare, ittihad ise,
vahdete alamet, vahdet ise, tevhide delalet, teuhid ise, Kur'an'ın dört esasından
en mühim esası olduğundan; tevafuk nazarımızda yüksek bir meymenet
almıştır. Hem tevafuk, şevki tezyid ue kelamı tezyin ettiğinden nazarımızda gü
zelleşmiştir...» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 154)

(*) Bu beşer taksimat üzere bir sır inkişaf etmişti. Hiçbirimizin haberi olmadan şurada altı süre
kaydedilmiş. Şüphemiz kalmadı ki, gaibden ihtiyarımızın haricındc altıncısı girmiş. Ta bu, nısfıyet
sırr-ı mühimmi kaybolmasın Said Nursi



976 RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAR!

Kur'an harflerinin sureler itibariyle sayılan arasındaki
tevafuk sırlan

Bu bahsin, yani harfler tcvafukunun izahının yapıldığı risalenin o ktsmının
baş tarafında Üstad Hazretleri şöyle bir tcnbih koymuştur:

«Böyle galebe-i zan kafi olduğu nıakamat-ı hitabiyede ve mezaya-i bediada
ue lctdi{-i betdgatta ue münasebat-ı teuafukiyede ue büyük adetlerde küsuratın
ue küçük adetlerin farkları bir sebeb-i {arık teşkil etmediğinden, küsuratın fark
larına {arık nazarıyla bakmadık ue bakılmaz.»

Sonra mevzuya Hazret-i Üstad şöyle girmiş:

«Lafzullah'ın içindeki hurufatla ue yemin için Lafzullah 'ın başında bulunan
"Vav, ba', ta" har/7.eri Kur'an'ın bir tefsiri olan Işarat-ül l'caz'da harikulade bır
sırr-ı tevafuku göstermeleri, Kur'an'ın mu'cizane vaziyetlerinden neş'et ettiğıni
gördük. Adetlerinin küsı2ratı başka bir münasebet gösterdiğinden, şimdıltk on
dan kat'-t nazarla, yalnız külli adetlerindeki münasebet-i tevafukiyeye işaret
edeceğiz, şöyle ki:

Lafzullah'ın en mühim harfi olan baştaki Elif, umum Kur'an'Ja çok sırlara
medar olarak 40000 gelmesi ve yine Lafzullah'ın eliften sonra Lamelifyani, Y
meşhur bir adet olan 19000, Lafzullah'ın ahirindeki "He" yine 19000 olarak
ikisinin muuafıh gelmesi.. hem yalnız "Lô.m" hesab-ı Ebcedle 30 olduğuna göre,
ona muvafık olarak Kur'an'da 30000 gelmesi.. ve öbiir lıesabla 23000, diğer
hesabla 20000'dir. Hem "Ba"nın hem "Mim "in hem "Lanın 19000 adetlerıne ve
Kur'an'daki yekunleriııe muvafık gelmesi.. ve Laf;:ul/ah 'ııı haşıııda},·i Elı/lôm-ı
tarif, yani "El" 70000 olup «Kur'an" lwlimcsiııin 70000 adedine muvafık gel
nıesi.. hem "Be" ve "Te" iki kardeş gibi bir derece fark ile, "Be" 11000. "Te"

10000 muua.fık gelmesi .. ue huruf-u lıccaııııı dhiri olan ve nidada ismullah'ın
evvelinde bulunan "Ye" veya "Ya" 29900.. uc bir cihetle 19000 kiısıir olmakla:
hem "Lam"ın, hem "Ha"nın, hem "Vav'ın adetlerıne Kur'an 'dalı.·i /9000'/ık
yekunlerine muvafık gelmesi.. ve Lafzullalı 'ın mecmu-u Kur'an'da 2000 ( ' ve
"Ld"sı 19000.. ve "Ha"sı yine 19000, mecmuu ./0000 olup, baştaki Elifin. -10000
adedine nıuuafıh gelmesi.. ve hen Lafzullah'ın hurufatından başka harflerın
Kur'an'da adedleri çok latif münasebet-i tevafukiyeyi göstermeleri, ezcümle
"Cim" Ebced hesabıyla 33 ve Kur'an'da 3000 olarak makamına muvafık gelmest
"Ha" hecada cimin kardaşı olduğundan "Cin"gibi yıne 3000. ve "Dal" Ebcedde
cımin arkadaşı olduğundan yıne 3000 olup, üçü birbırıne muvafık gelmesi

(*) Hazret-ı İbn ı Abha'ı Tenyn ul Mikyas Tefsirle, Firiz Ahadi'nın lets ve bu de Hz
Ustad'ı kendi bulduğu rakımlar arasındaki 1irk{avdır ( 1.4 ,

{*") titzu i C'elil'm kıdsüratı olın 806 'yı burada, buyıdk yekun oledugu nn nazar. ghanşti\ // ,
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hem Ebced hesabıyla vuksek makamda bulunan b eY r > her bırı
•&b

Kur'an'da ikişer bın gelıp bırbtrıne muvafık gelmesı. te "Sad"ın guzel ve hafif
bır şeklı olan "Sın", uç dışine münasebettar 3330 olup, latifsırları ima eder bır
surette gelmcsı . ,, ( Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh 169)

Ve daha bu nümüneler gibi, bütün harflerin ayrı ayrı adetlerinin tevafuk
hesabları genişçe yapılmaktadır. Biz sadece bu bir ikı numüneyi gösternıekJe
iktifa etmek istiyoruz. Geniş tafsilat isteyenler, Rumuzat-ı Semanıye'nın Sekiz
Küçük Risalelcrine müracaat edebi.lirler.

İkinci Nokta: Kur'an'ın kısa surelerinin gerek harflerinin adedi itibariyle,
gerekse Ebcedi ve Cifri hesablarıyla; Kur'an ve İslamiyet hesabına buyük ve
mühim hadiselere nasıl baktıklarına ve bu noktadan Kur'an'ın bir cilve-i
i'cazının nasıl tezahür ettiğini gösteren bazı nümüneleri yine Rumuzat-ı Se
maniye eserinden göstermeye çalışacağız.

Birinci Nümüne: «Kadir Süresi olan ja)\ t1J ""s {UJJI Ut in içinde üç
.- , ,. ,

defa "Leylet-ül Kadr" kelimesi tekrarlanmış. O ise, sakin elif hariç, üç kere tek
rarının harfieri yirnıiyedi edip; Ramazan'ın yirmi_yedinci gecesindeki Leyle-i
Kadr'e tevafuku sırrıyla işaret eder.» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 177)

İkinci Nümüne: "Kadir Süresinin yüzondört harfiyle, yü:::ondört sürelerin
adedine bir farkla teuafuku manidardır. Güya (lisan-ı haliyle der:) "Benden
başka yüzoniki süreyle, bir de küçük bir Kur'an olan Fatiha geleceğine bir
imadır."» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 185)

Üçüncü Nümüne: "Kadir Suresinde "Kaf' harfinin on defa tekrarlanması ve
bu harfin Ebcedi makamı olan yirmi olmasıyla, ikiyüz olur. Bu tarihte ise. fii
tühat-ı Kur'aniyenin en müterakki tarihi olduğuna ve bu tarihten ta futiıhat-ı
Kur'aniyeniıı durması ue tedafüi vaziyetine girmesi zamanı olan 1200 tarıhine
işaret etmesi, bu esrarlı sürenin şô.ııındandır.•> (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye
sh: 185)

Dördüncü Nümüne: «Alak Süresi'nin şedde ve medde ve tenvinle beraber hu
rufatı 328'dir... Bu durumuyla şu Sürenin harf7eriniıı 328 adedine, o da 1328
tarihine teuafuk noktasında ve işarat-ı Kur'aniye cihetiyle alem-i İslam'ın
başına gelen müdhiş hadisatın başlangıcı olan 1328 tarihine gayet mônidar
nazar-ı dikkati celbetınek için gösteriyor.» (Yani Balkan Harbi gibi hadiselere .. )
(Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 190)

Beşinci Nümüne: «Eğer şu Süremizde (Alak Süresi) tenvin sayılmazsa,
hurufatı 322 olur. Şu adet ile 322'de hürriyet hadiseleri gibi mühim hadisatın
hazırlanması ve 324'de tezahür etmesi tarihine tevafukuna binaen ve Kur'anla

RNK Kaynakları F 62
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alakadar hadisata sair ayetlerin işaretlerine istinaden denilir ki; hurufatıyla
aynı tarihi göstermekle nazar-ı dikkati celbeder.» (Elyazma Rumuzat-ı Sema
niye sh: 192)

Altıncı Nümüne: Yine aynı surenin harfleri .. «Eğer ahirde gayr-ı melfuz iki
elif tenuinlerle beraber sayılsa, 331 tarihindeki Harb-i Umumi'nin dehşetine
nazar-ı dikkati tevafukla kasden işaret etmek, bu esrarlı surenin şe'nindendir.
Besmele sayılmazsa (harfierinin) 312 adediyle, 312 tarihinde dahili komitelerin
harb bahanesiyle hilafet-i İslamiyeyi parçalamak gibi hadisatın tarihine teua
fukuna binaen ve Allam-ul Guyub'un en evvel bir fihriste-i Kur'an olarak nazil
ettiği şu surenin manidar hurufatının vaziyetlerine istinaden deriz ki; o tevafuk
tesadüfi değil, kasdi bir işarettir.

Tenvin sayılmayan mezhebe göre (harfleri) 325 adediyle, Kur'an ue lsliım ile
münasebettar en mühim hfıdisat-ı hilafet olan hanedan-ı Osmaniye'de hal' ve
nasb ile hasıl olan hilafet tarihine tevafuk noktasında elbette işaret etmekten
hali değildir... }> (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 192)

Ve daha Alak Süresinin gösterdiği bir çok hadiseye işaretleri o risalede
yazılıdır. Uzatmamak için kısa kestim.

"İza Cae Nasrullah" Suresinin esran hakkında bazı nüınfuıeler:•"1

Nümüne-l: «Hz.Ebu Bekir-is Sıddık ve Hz.Abbas'ı (R.A.) ağlatan :;·.:· ,G
"

ile işaret edilen uefat-ı Nebeuiyeyi şu Surenin başından S"is- S nün vavına
,

kadar altmışüç harf olarak, ( ~-~JG :roı deki okunmayan hemze-i vasıl
sayılmayacak) ömr-ü Nebevinin nihayetine işaret etmekle beraber;
Sg O • e ee • « N ee e•iz.»l9l +«>u t-»s ile işaret edilen en mühim üç vazaif-i Nübüvvetin;

,. ,,,,. ,,,,. "' .,,.

hurufatı yirmibir olmakla, o zamanda yirmibir sene o vazife-i Nübüuueti ifa
ettiğine ve iki sene kaldığına ima edip, Sıddık'ın ağlamasına gizli bir sebeb
olmuştur.» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 206)

Nümüne-2: Aynı Sureden « U[sI «ll > + i,ls. cümlesiyle, (Ebcedi
" *

hesabıyla) 1222'ye kadar galibane o fütuhat ue nusret deuanı edeceğine teva
fukla işaret eder ...» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 207)

Nümüne-3: « ~ •U Il cümlesi, "Nasr"daki nun-u nusrete beşaret için dahil
,

olarak (Ebcedi hesabla) 757'deki Fetlı-i lstanbul'un mukaddemesi Süleyman

(*) Eserden kısa kısa bölümler verildiği için. parantezlerin içerisinde bazı şcrhlerın venlme!ıinc
mecbur oldum. Parantezler anısında olan ibareler. risaleden değildir. Özür dilerim (A.B.)
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Paşa'nrn muhasara-r nıeşhurcsıne; Süre-r Kevscr'iıı "El-Kevser" lıelinıesiylc de
buna işaret ettığı gıbi tevafukla işaret eder..... (Elyazma Rumuzat-ı Scmnni) l'
sh 208)

1 ı '•Nümüne-4 «Ve o cümleden sonra, (Yani, Numune-3'teki «ul ,~3 <\ il dan
. - -

sonra> ınelfuz hurufun ııavı, (yani "Vel-Fethu"nun yalnız vauı) ve l,
(ereeyte) netice-ı fethe işaret eden Vav-r ''V<!reeyte" dahil o/malda, (Yani·

U •l lil olarak, yani •\ ll den sonra gelen üç kelimenin sadece baş harfleri
hesaba dahil olma/~ :;;artıyla) 857'delıi lstanbul Fethine, Süre-, Kevser gibı
J ;:,s:Jı ~ ile teuafukla ışarct etliği gibi ... (Çüııki Kevser Süresi'nin başmda

mezlui,r tarzdahi kelime ve iki harf, yine aynen lstanbul'ıın fetih tarihi olan
857'.vı cifır hesabryla bildiriyorlar) Onu tasdiken ve te:yiden bırbirine şiıhıd ola
rak müttefikan gösteriyorlar.» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 209)

Nümüne-5: «Şu süre nasılki Besmele ile «\ "", 2l İl sekiz kclımesıyle te
Nasrullah kelimesinin sekiz harfiyle ve Nasrıı,llah'daki "Ra"nın (umum süredeJ
sekız tel?.errürüyle ue Nasrullah'da Lam'ın yine sekiz tekerrürüyle; şu Sıirenm
sarahatıyla beşaret verdiği Feth-i Mekke'dehi nıısret-i llôhi_ye'nın tarilıı olan
sekızınci sene-ı hicretine tevafuk sırrıyla beşaret-uari. işaret ediyor.

Öyle de, lza'dan (yani Sürenin başındahi lza 'dan) :~ı.., ye hadar
, •.3

undört kelimatıyla ue c....:.iılJ daki "Fa"nın beş, "Ha"ıırn he:;;. ''Ta"rırn dort
t I J otekerrürleriyle hasıl olan ondort adediyle, hem al ,al el ll cümlesının

ondurt lıar/"i.yle, hem ~I.., illi ~ fllzra.,.;ıııın ondört harfıyfr, mHlorclııııcıı

sene-i lıicriyesindehi Fctlı-ı Şam'da ihsan C'dtlerı ıwsrcl•l Jıcirilw tanhrn<!
tevafuk sırrıyla ışari beşaret verıvor.» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh 210»

Kevser Sürcsi'nin bnzı sırları

Onwk-1 ,,/(ef!ser SıiresL 'wrı lwru/İ-ı 46. Besmele tle 65 Huruf-u hevadan
nwucu.du J7'dır rYalLİ şu yclwıı o/aıı 6S harf ırrnd<'. lıııru( fi lwccı trzhtr c•dılt•ıı
elıf-ba' harflerinın 28 tanesinden sadece 17'st ııardır.ı Nıızıil-ıı c·alıvııı lıaı•::-ı
()hberı c•c ehser Eııbıycı 'ııııı mc:;;hıı r l.·eııseri ola ıı Kıul ıi s u Şcrıfi il ft•Jt /ı tıırı h t
olan 17 adediyle, tevafuk etmek sırrıyla işaret eder

Hem, Besmele tle ded-ı hurufu 65'1r Bu ikı ral.·cım. lııırufa ıııkıluh <'fSt',

(yanı nasılkı Ebced strasta gore "He" beş, "Vat" altulır Rakam, soldan saga
okundugu tarzıyla degıl, sağdan sola doğru olwrııııcısı./rı) '1lıı'' olur llı!as'rn
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başındaki "Hüvallah" ile »,,J,I sil ,» deki "Hüve"ye manidar bakmakla
beraber, 65 sene-i veladetle sene-i vefat dahil olmak veya Arabi seneler
itibariyle; Sahib-i Hauz-ı Keuser olan Zat'ın (A.S.M.) ömrüne tevafuk etmekle
beraber.. .» (Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 213)

Örnek-2: «...Madem sabıkan geçtiği gibi, Sure-i Kevser fütuhat-ı Muham
mediye'yi ihtar eder ve kelimatıyla ve hurufatıyla Feth-i Mekke, Feth-i Beyt-ül
Makdis ve Şanı fütuhatına işaret eder. Elbette 600 seneye karib mühim bir
merkez-i Hilafet-i İslamiye ve menba'-ı neşr-i ahkam-ı Kur'aniye ue Kur'an-ı
Hakim'in muazzam ordusunun merkezi olarak, Kur'an bayrağını 400 sene ka-
dar kainata karşı galibane tutan İstanbul'un tarih-i fethi Kur'an'da a"l i,

işaratıyla müjde verdiği gibi; 857 teşkil eden > 3,SJI 9 Ebcedi makamı 857

olarak aynen i" id gibi İstanbul'un İslam'ın eline geçmesi olan 857
tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Çünki; "Kevser kime t•erilmiş? Ve ne için
verilmiş?." sırrıyla Kevser'in evvelindeki ULel kime verildiğini bildirmek

için, ondan Kaf'ı alır. Ne için verildiğine delalet edenµ den neticeye işaret

için "Fayı alır. "5"S3I olur. Mecmuu 857 adediyle İstanbul'un Fethini
müjde veriyor ve fütuhat-ı Muhammediye'ye (A.S.M.) dahil olarak en muhteşem
Cevami'-i İslamiye'ye merkez olup, Küre-i Arzda kılınan salô.t-ı kübranın bir
Mescid-i Ekber'i olduğuna ima eder.

Hem nasılki ~1 dı Suresi'nin yalnız ''El-Keuser" kelimesinin aded-i
,

Ebcedisi 757'yi göstererek, ima ile, bu tarihdc İstanbul'un İslam eline geçmesine
namzed olarak yol açılmış, muhasara ile Fatihası okunmuş. Evet, 757'nin
ahirlerinde ve 58'in evvellerinde, Sultan Orhan zamanında, Süleyman Paşa
kumandasında "Erler" tabir edilen kırk kahramanın şehid olmasıyla, lstarıbul
hükümet-i İslamiye akdi altına girmiş ve Fatihası o tarihte okunmuştur.. »
(Elyazma Rumuzat-ı Semaniye sh: 217)

İşte Rumuzat-ı Semaniye namı altında gayr-ı matbu' clyazma eserden
verdiğimiz şu çok az bazı nümunelcr, herhalde zevki selim, aklı müstakim
kimsoler için gösterir ki; Üstad Bcdiüzzaman Hazretleri, bütün himmet ve
gayretini Kur'an'ın kırk vech-i i'cazından biri olan tevafuk sırrıyla açılan anah
tarlarln, onun i'cnzına hizmet etmek istediği ve yegane gayesi de o olduğu
anlaşılır sunırırn. Bu risaleden verdiğimiz nümünelik bölümler maksada kifa
yet ediyor. Geniş bilgi isteyenler mezkür eseri, hiç olmazsa Osmanlıca teksir
Zülfikar kitabındu yer alan onun kısaca fihristesinı bulup okumalarını tavsiye

ederiz.
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İkinci Nokta'nın bir hatimesi:

Bu hatimede Rumuzat-ı Semaniye dışında kalan bazı Nur Risalelerinde yer
almış bir kısım ayat ve ehadis-i şerifelerin Cifır ve Ebced hesabıyla gösterdik
len ılgınç bazı tarını hadıselerden söz edeceğiz. Yani, yine Hazret-i Ustad Be
dıiızzaman\n ayet ve hadislerdeki ilmi tahkikahndan örnekler göstereceğiz.

Birinci Ayet: ..•,> i iL3vl SI "2JI y Suresindeki ayetlerin acib ve

garib işaretleri.

«Aziz Kardeşlerim,

Teşrın-i scini otuzuncu gün, bin üçyüz ellisekizde (1942), Karadağ (' başına
çtkıyordum. "insanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden hela.ketleri
ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar devam eder?" hatıra geldi.
Birden, her müşkilimi halleden Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, Sılre-i Ve'l-Asrı'yı
karşıma çıkardı. Dedi: ''Bak!". Baktım. Her asra hitab ettiği gibi, bu asrımıza
daha ziyade bakan J.sa 3U3I3I ,a2I3 ayetindeki.,> a yI {I (şedde ve tenvin sayılır) makam-ı cifrisi bin üçyüz

,,. _,, , .,,.

yirmidört (1324) edip (1908), hürriyet inkılabıyla başlıyan tebeddül-il saltanat
ve Balkan ue ltalyan Harbleri ue Birinci Harb-i Umumf mağlubiyetleri ve
dehşetli muahedeleri ve şeair-i Islamiyenin sarsılmaları ue bu memleketin
zelzeleleri ve yangınları ue ikinci Harb-i Umuminin zemin yüzünde fırtınaları
gibi, semavi ue arzı musibetlerle hasaret-i insaniye ae Js su3sl %m" , ,
ayetinin bu asra dahi bir haki/zatı, maddeten aynı tarihiyle göstarip, bir lem 'a-i
i'cazını gösteriyor.

5UUaJI \,l,e 3 ISI 3J1SI (ahirdeki "te", "he" sayılır, şedde sayılır ise)
, , ,,, ,

makam-ı cifrisi bın Liçyüz ellisekiz ve dokuz oları bu senenın ve gelecek senenin
aynı tarihini göstermekle, o lıasaretlerdeıı bahusus manevi hasaretlerdcn kur
tulmanın çare-ı yeganesi, imarı ue a'mal-i saliha olduğu gibi ve me/7ıum-u mu
halıfiyle, o hasaretiıı de sebeb-i yeganesi küfür ve küfran, şükürsüzlük yani
ımansızlık, fısk ue sefahet olduğunu göstere.Ü. Süre-i Vel-Asrı'mıı azanwtwi ve
kudsiyetıni ve lasalığıyla beraber gayet geniş ue uzun hakaikın hazinesi
olduğunu tasdik ederelz, Cenab-ı Hakk'a şükrettik.

Evet Alem-i İslam'ın, bu asrın en büyük hasaretı olan bu dehşetlı İkinci
f/arb-ı Umuıni'den kurtulmasının sebebi: Kur'andan gelen iman ve a'mal-i sa
lha olduğu gıbı; fakırlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi, orucun tatlı
açlıgını çekmedıhlerı; ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de, zekat ye-

("J Karadağ Kastamonu vilayet merkezine yakın bır dağdır (A B )
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rinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydan-z harb olmamasının se
bebi; ı;;aı :r-.Jı \ıı kelime-i kudsiyesinin hakikatını fevkalade bir surette yüz-

°
bin insanın kalblerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu, pek
çok emareler ve şakirdlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatları isbat
eder. Said-i Nursi» (Os. Sikke-i T. Gaybi sh: 41; Kastamonu L. sh: 204)

,
İlcinci Ayet: L, {Js {is 3 ["J1 Suresindeki ayetlerin çok acib bir kısım

işaretleri:

"Sure-i Ve-tAsrı nükte-i i'caziyesi münasebetiyle, Sure-i Fil'den mdna-yı
işari tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini beya.n etmem ih
tar edildi. Şöyle ki:

sare-iis 5"J 1meşhur ue tariht bir hadise-i cüz'iyeyi beyan ile, külli ı·e
her asırda efradı bulunan o gibi ue ona benzeyen hadiseleri ihtar ue tabakat-ı
işariyeden her tabakaya göre bir manayı ifade etmek, umum asırlarda umum
nev-i beşerle konuşan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın beldgatının muktezası ol
masından, bu kudsi süre bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor, fenaları to
katlıyor. Mana-yı işari tabakasında, bu asrın en büyük hadisesini haber ver
mekle beraber; dünyayı her cihetle dine tercih etmek ve dalalette gitmenin
cezası olarak, Cifir ve hesab-ı Ebced ile üç cümlesi, aynı hadisenin zamanına
tetabuk edip işaret ediyor.

Birinci cümlesi: Kabe-i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin
başlarına Ebabil tayyareleriyle semavi bombalar yağdırmasını ifade ederı

« • •
sy\z>e pa*i cümle-i kudsiyesi, bin üçyüz elli dokuz edip, dünyayı dine
$ e e e

tercih eden ve neu-i beşeri yoldan çıkaran nıedeniyetçilerin başlarına semavi
bombalar ue taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor.

İkinci cümle: JJa s "»UsS ["Jl kelime-i kudsiyesi, eski zaman
«

hadisesindeki Kô.be'rıin nurunu söndürmek için, hilelerle hücum edenlerin
kendileri yokluk, zulümat dalô.letinde aks-ül amel ile aleyhlerine dönmesiyle
tokat yedikleri gibi; bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle Edyan-t
Semaviye Kabesini, ktblegahuıı dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar,
mağrur ehl-i dalaletin tadlil ve rdlallerinc semavi bombalar tokadıyla
cezalanmasına, ayııı tarihidl + kelime-i kudsiyesi bin üçyüz altmış,, ,
makam-ı cifrısiyle tevafuk edip işaret ediyor.

Üçüncüsü: {ilU'U d,J is 5["1 h cümle-i kudsisesi Resul-a
Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a hitaben: "Senin mübarek vatanın ve
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kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-ı Muazzama'yı harikulade bır
sürette düşmanlardan kurtarmasını ue o düşmanları nasıl bir tokat yediklerıni
görmüyor musun?" dıye mana-yı sarihiyle ifade ettiği gibi; bu asra dahi hıtab
eden o cümle-t kudsıye mana-yı işarisıyle der ki: "Senın dının ue lslamiyet'in ve
Kur'anın ve ehl-ı hak ve hakikatın cebbar düşmanları olan dunyaperest ve dun
yaııuı merıfacıtı için mukaddesatı çiğneyen o ashab-ı dün·yaya serıın Rabbin
nasıl tokatlarla cezalarını uerdiğini görmüyor musun? Gör, bak!'' diye mô.na-yı
ışarisıyle. bu cümle aynen makam-ı cifrisiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat-ı
semaviye neu'inde senıaut tokatlarla lslamiyet'e ihanet cezası olarak, diye
mtina-yı işari ifade ediyor. Yalnız "Ashab-ul Fil" yerınde "Ashab-ud Dünya" ge
lir. (Fil) kalkar, (Dünya) gelir. Said-i Nursi»

(Os. Sik.ke-i Tasdik-i Gaybi sh: 42; Kastamonu L. sh: 224)

Şimdi bazı hadis-i şerifler:

1- « ai 3,55u sak İs5.Jl hadis-i şerifin ihbarı gaybi nev'inden tarihçe
•

musaddak beş lem'a-i i'caziyesi uardtr.
Birincisi: Hulefa-yı Raşidin'in hilafetleri ile Hazret-i Hasan Radt_vallahu

Aııh 'ın altı aylık hilafetinin müddeti, otuz sene olacağını ihbardır. Aynen
çıkmış.
ikincisi: Otuz senelik halifeleri olan Hazret-i Ebu Bekir Radıyallahu Anh,

Hazret-i Ömer Radıyallahu Anh, Hazret-i Osman Radıyallahu Anh ve Hazret-ı
Ali Radıyallahu Anh'ın Ebcedi ve Cifrt lıesabları bin üçyüz yirmıaltı eder ki,1
o tarihten sonra şerait-i hilafet daha takarrür etmedi. Hilafet-i Alıyye-i
Osmaniye bitti.

S., e

Üçüncüsü: ;_,.,,JY-,j kelimesi, Cifr hesabı bin seksen yedi eder kı, tarıhçe
hilafet-i Abbasiyenin inkırazıyla hilafet-i Osmanıyenin takarrurune kadar olan
zaman-ı fetret tayyedilse bin seksen küsur kalır. Eğer nakıs hilafetler sayılsa,
;;~ ,. 0))1.; deki "sene" lafzı ilave olur. O halde 1202 eder ki, ..Rumuzat-ı

Semaniyc-i Kur'aniye risaleleri"nde hem ı.ill ~ l;I, hem Fatıha, hem Sı1re-ı
Nasr, hem Sııre-t Alfık gibi çok yerlerde aynen hilôfetle beraber Devlet-i
Jslô.nıiyerzm hem lerakhi, lıenı galibi_vct cleı,1resı olan 1202 tarıhinı gösterir Hem
nakıs hilafetle beraber bütün nıüddel-ı hılafet-ı İslamtye 1202'dır kı, tam-

o o ,, .ıo ,, • • •tamına tevafukla haber verir. {» <ia:i Yl y o V4l gol clzl 3l 3

hadisırıin mu 'cizaııe ihbar-ı gaybisİni izah eder

(* ijerhalde hu hesap. durt halıtenın ısımlerını ebcedi degerlerıdir. (4 B )
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Dördüncüsü: ...,i» IsJ {lila ahir.. şeddeli 3l " yüz bır, Re3J bin
,, ., , ,.,.

yıiz kırkbir, ı.5~ seksen altı eder. Yekünu: Arabice bin üçyüz yirmısekiz olur
ve Rumice bin üçyüz yirmialtıdır ki, Hulefa-yı Raşidin 'in isimlerz kincı vecihte
gösterdiği aynı tarihe ue Hürriyetin üçüncü senesindeki inkıta-i hilafetın tari
hine tam tamına tevafuku, elbette o lisan-ül-gayb olan zatın lısanında tesadüfi
olamaz; belki onu da görmüş, ona da işaret etmiş.

Beşincisi: ;J~ ı 01 şeddeli nun bir nun sayılsa bin yüz doksaniki eder ki
'

ee • )e e

aynen ~ ;.;_;'JJ cümlesinin gösterdiği gibi bin ikiyüz iki tarihine on farkla
tam tevafuk ederek tam ve nakıs bütün müddet-i hilafeti göstermesi ve :yalnız
"hilafet" kelimesi bin yüz onbir edip tam hilafetin müddetine tam tevafukla be-

$,, •
raber o müddete işaret eder. ;;_,J"j.; kelimesinin Cifri hesabı olan bin seksen-
yedi adedine, yirmidört gibi cüz'f bir farkla muvafakat etmesi, elbette ve her
halde o Muhbir-i Gaybtnin bir işaret-i gaybiyesidir ve bir nevi mu'cizat-ı. gaybi
yesinin bir lem'asıdır. lşte bu kısacık hadisin camiiyetine, sair ceuami-ül kelim
olan hadisler kıyas edilsin. Said Nursi.»

(Os. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sh: 115; Sikke-i Tasdik-i Gaybi sh: 1361

2- «Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis:

Ramazan-ı şerifte onuncu günün ilıinci saatinde birden bu hadis-i şerıf
hatırıma geldi. Belki Risale-i Nur şakirdlerinin taıfesi ne kadar deı•am
edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. ,»l 3, zat {1y Y (şedde
sayılır, tenuin sayılmaz) fıkrasının makam-ı cifrisi 1542 ederek nihayet-i de
vamına ima eder. IAyI SI I U33IL, S

~I~ ~_,.ll:, (şedde sayılır) fıkrası dahi; ınakam-ı cifrisi 1506 edip, bu,
llırıhe kadar zahir ve aşikarane, belkt galibane; sonra td kırk ikiye kadar, gi.zli
ue mağlubiyet ı.çinde vazife-i tenviriyesine devam cdece[!ıne remze yakııı una
eder. I115ICU3MI(U S u Dı uza [La)i,

•!$ • #
•,»\ aulsa"> (şedde sayılır) fıkrası dahı; makam-ı eıfrisi 15.45 olup,

kafwrin başında kıyamet kopmasına ima eder, AI I'1 La
(**1 Cunki, hadisın rburesıde hazan (ine) iadesiyle gelmektedu ( \B.)
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Cay-ı dikkat ve hayrettir kı, üç fıkra bil'ıttifak bin beşyüz tarihinı gösterme
leriyle beraber, tanı tamına manıdar, makul ve hillnıetli bir surette bin beşyüz
altıdan ta kırk ıkiye, ta kırk beşe kadar üç inkılab-ı azimin ayrı ayrı zaman
ları na tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu imalar gerçi yalrızz birer teLafuk
olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil, fakat birden ihtar edilmesi bana ka
naat verdi. Hem kıyametin vaktini kat'i tarzda kimse bilmez; fakat böyle imalar
ile bir nevi kanaat, bir galib ihtimal gelebilir. Fatiha da "sırat-ı müstakim" as-
habının taife-i kübrasını tarif eden "ele <l.3 "ilfkrası, şeddesiz bin

beşyüz altı veya yedi ederek, tam tamına 3>Jl le ya\b fıkrasının ma

kamına tevafuku ve manasına tetabuku ve şedde sayılsa "»\ » Iat fj y, , .
fıkrasına üç manidar farkla tam nıuvafakatı ue manen mutabakatı bu hadisin
imasını te'yid edip remz derecesine çıkarıyor. Ve müteaddid ayat-ı Kur'aniyede
"sırat-ı müstakim" kelimesi, bir mana-yı remziyle Risalet-ın Nur'a manaca ve
cifirce ima etmesi renıze yakın bir ima ile, Risalet-in Nur şakirdlerinin taifesi,
ahirzamanda o taife-i kübra-i azamın ahirlerinde bir hizb-i makbul olacağım
işaret eder diye defaten birden ihtar edildi.

11SIC "JI(L, S k <I Ge {1.Mi sata Nurst»

(0s. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sh: 92; Kastamonu L. sh: 27)

Ve daha bu neviden bir çok ayet ve hadislerin Risale-i Nur'daki istihrac
lannı burada kaydedebilirdik. Lakin makam, bütün onları burada toplamak
yeri olmayıp, birer nümfinelerini göstermek yeri olduğundan kısa kesmek icab
ediyor.

:k :} *:

ÜÇÜNCÜ KISIM: Risale-i Nur'da Cifir işaretlerinin keyfiyeti:

Bu bölümde bir kaç istifhamlı mebhaslar olabilir. Mesela:

1- Neden umum makbul kitaplar içerisinde Risale-i Nur'lara daha çok gaybi
işaretler, remizler ve imalar terettüb etsin? ..

2- Bütün bu işaretler ve remizlerin Risale-i Nur'da gösterilmesinden gaye
ve hikmet nedir? ..

3- Risale-i Nur'lara Cifir ve Ebcedcc olan işaretlerde olduğu gibi, mananın
muvafakat ve münasebetlerinin tatbikinde tekellüflü te'viller, yorumlar var
mıdır, yok mudur?..

4- Risale-i Nur'a Kur'an'ın işari mana tabakasındn Cifır ve Ebeedce işaret
eden ne kadar ayetleri vardır? ..
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5- Yine Cifir ve Ebced hesablarıyla Risale-i Nur'a bakan ve işaret eden ha
dis-i şerifler var mıdır? Varsa hangileridir? Ve mecmu'u ne kadardır? ..

6- Kur'an ve hadislerden sonra, neden sadece İmarn-1 Ali ve Gavs-ı Gey
lani'nin kasıdelerinde Risale-i Nur'a işaretlen bulunmuş ta, başka evliyadan
pek nakiller yapılmamıştır? ..

7- Kur'an ve hadis ve diğer evliyanın Risale-i Nur'a işaretlerinin tamamı
sayı bakımından ne kadardır?..

İşte bütün bu istifhamların cevablan ve ikna' edici delilleri Risale-i Nur'un
ilgili risalelerinde müteferrik şek.illerde var olmakla beraber, burada o cevab
lardan bazılarının birer kısımlannı kısa kısa bölümler halinde vermek faidelı
olur tahmin ediyoruz.

SUAL-1: Umum makbul kitaplar içerisinde neden Risale-i Nur'a daha çok
gaybi işaretler, remizler ve imalar terettüb etsin? ..

(Bütün bu suallerin cevablarını, Hazret-i Üstad'ın Risale-i Nurlarda vermiş
olduğu cevablarından alacağız. Beliti zaman zaman ufak tefek izahlanmız da
olabilir.)

CEVAB: «Ben kasemle te'min ederim ki; Risale-i Nur'u senadan maksadım;
Kur'an'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini te'yid ve ispat ve neşirdir.»
(Şualar sh: 747)

«Bütün kıymetdar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve ilti
fatına ue Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın takdir ve tahsinine ve Gavs-ı
A'zamın (K.S.) teveccüh ve tebşirine vech-i ihtisası nedir? O iki zatın kerametle
Rısale-i Nur'a bu kadar kıymet ue ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir?

Elcevab: Malumdur ki bazı vakıt olur, bir dakika; bir saat ve belki bir gün,
belki seneler kadar.. ue bir saat; bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve
ehemmiyetli olur. Mesela: Bir dakikada şehid olan bir adam, bir velayet ka
zanır; ve soğuğun şiddetinden iııcimad etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i
hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. lşte aynen öyle
de. Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu
asrın şeriat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye (A.S.M.) ettiği
tahribatın dehşetinden, hem bu ahirzamanın fitnesinden eski zamandan beri
bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden
mu'mınlerın imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmi
yet kesbetmiş ki. Kur'an ona kuuuetli işaretle iltifat etmiş ve Hazret-i lmam-ı
Ali Radıyallahü Anhu üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı A'zam (K.S.)
kerametkö.rane ondan haber verip, tercümanını teşci' etmiş.. (Os. Sikke-i
Tasdik-i Gaybi sh: 111, Şualar sh: 748)



CİFİR VE EBCED BÖLÜMÜ 987

SUAL-2: Bütün bu işnretJerin ve remizlerin göstcnlmesindcn gaye ve hik
met nedir? ..

CEVAB: alkiııci Sual: Keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde, ne
deıı sen ilan edersin?

Elcevab: Bu, baııa ait bir kcrarnct dci[ilclir. Belki Kur'anın i'caz-ı marıevisin
deıı tcreşşulı edereh has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehl-i imana
bir ikranı-ı Rabbani ue iıı'am-ı ilahidir. Elbclte mu'cize-i Kur'aniye ve onun

• -
lem 'aları izhar edilir. Ve ni'nıct ise, şükür niyetiyle ilan etmek, bir talıdis-i

°p • • e • e * • « o 2 «e

nı nıettır. ı.::.,J>ı,j ~.J ~ l.olJ ayeti izharına emreder. Beııim içtn nıcdar-l
r

fahr ue gurur olacalt bir liyalıatım ue istihlıalnm olnıadLğtnı kasemle itıraf edı
yorum. Ben çekirdek gibi çürüdüm ue hurudum. Bütün kıymet ı•e hayat ve şeref
o çekirdekten çıkan şecere-i Risa/(!-i Nur ue nıu'cizc-i maneviye-i Kur'anıyeye
geçmiş biliyorurn. Ve öyle itikad etüğimden i'caz-ı Kur'anı hcsabuıa izhar ede
rim. Bütün hıymet bir mu'cize-i Kur'aniyc olan Risalc-i Nur'cladır. Hatta eskı
den beri taşıdığım Bediüzzaınan ismi onuıı imiş, yine ona iade edildi. Risale-ı
Nur ise, Kur1anııı malıdır uc manasıdır.» (0s. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sh: 112;
Şunlar sh: 749)

SUAL-3: Risale-i Nur'a Cifir ve Ebccdcu olan işaretlerde veya mfurnnın mu
vafakat ve münasebetlerinin tatbikinde tekellüflü t.e'villcr, yorumlar var mıdır,
yok mudur? ..

CEVAB: Risale-i Nur'lnrın içinde Ebced ve Cifirle ol:'.ikndnr olan kısımları
iyice ve derinlemesine okumuş. Ebcod ve Cifirle beraber hikmet ve teviller il
minin varlığını ve bu ilmin has olarak nadir bazı insanlara Allah tarafından
ihsan edildiğini knbul cclen ve bilen kimseler, kat'ıyyen hukmedebilırler kı,
Nur Risnlolcrinde usll\ öyle hodfuruşônc sun'i ve tekelluflü te'viller ve munase
belsiz, mftnasız yorumlar yoktur. Lakin böyle olmasına rağmen, bazı insanlar
ve ismi alim bir takım kh;iler. kendi ind ve alemlerinde, Risale-i Nur'un Cifri
ve• Ebcedi hrı;nblorındn olsun, gerekse Üstad Bcdıüzznmnnın gayet bedi' ve ga
rib, hikmetli ve rnsıhfüw olurnk onları mnncvi mürrnst•hl't Vl' ınuvnfokntbrıyla
tefsır ve te'villerinde olsun, bazı tenkıdleri olmuş ve halen de olmaktadır. Az
sonra verecegimiz bazı misallerle görülecegi uzere, hakikaten tenkid edenler,
ya mos'eleyi kavrayamamış, yu da mevzuun mebde ve müntehasınt
birlestirerek idrak edememıştır Yahud da bazı zahirperest alımnlerın müte
nssıb ve katı mesleklerine gore hareket ederek; maneviyat, esrar ve gaybi

retler gıbı şeylere katılık ve cumüdluklarından ınnnmnmıızlık duruın-ıı;ıu . .
lnnnclnn g-dınıştlr
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Tenkıd mevzuu ıstifharnlar ve cevablan

Bu munasebetle, Cıfir ve Ebced ilminin umumi mahiyetı, hakıkatı ve keyfi
yetı hakkında varıd olmuş veya olmakta olan bazı şübhe ve tenkidlere. üst ta
raflarda kafi derecede cevabları verilmıştir. Burada ıse, bazı cüzi, amma yıne
menşe' ve kok ıtibarıyle. gaybi işaret gıbı şeylere katı zahırperestlığın
taassubu adına ınkardan gelen bir şübhe ile Risale-i Nurun hususi bir kısım
verlerının, yani Cıfir ve Ebced mes'elelerıyle alakadar yerlerinin bazı te'vıllı,
gaybi işaretlere olan tatbikatları serrişte edilerek ilışmelerine temas edeceğız.
Şöyle kı·

RisaJe-i Nur'dan ilk olarak Cifır ve Ebced işaretleri hakkında yazılan
"Sekizincı Lem'a"da, Geylani Hazretlerinin

-EsSiLi U,> »a8 d 5ivJ,bj
"s •« +

ıle başlayan kasidesi içinde yer alan beş satırltk kısmı, Cifir ve Ebced besab-
lannca yapılmış olan tahkik ve araştırmada; Risale-i Nur'a ve Hazret-i es
tad'ın ısim ve lakabına vesaireye gaybi işaretler bulunup kaydedilmiş. Mezkur
tahlil on sahife kadardır. Bu on sahife tahlil ve tahkikten sonra; Cifir ve Ebced
ve rıyazi hesablarla bir derece ispatı yapılmış olan mes'elenin neticesi
bağlanırken; gayb:i işaretlerin münasebet ve muvafakatlan noktasında bir
değerlendirme yapılmışhr. Geylani'nin beş satırlık mezkür kasidesinin beytleri
bu değerlendirme içinde tekrar edilerek, herbir beytin alhnda "1lm-i Cifirle
manası" diye birer başlık ile neticesi ve manevi münasebetleri izah edilmiştir.

İşte bu değerlendirmedeki o başlıklara bazı hocalar, hatta bir yakın dostu
muz ve Risale-i Nur'u bir derece bilen, bizim de hürmet ettiğimiz bir zat. zaif
midelerinin hazmedemediği bir bedihi hakikata itiraz ile: "Bu ne demektir? Ci
fır ile manası da mı olurmuş?" diye bir çeşit biçarelik ve tufeyliliklerini izhar
tarzında, Nur'a müştak ebl-i imanı kendilenyle beraber ve kendileri gibi bu
landırmak ır:,temişler.

Şımdı bahsı yapılan Gcylani'nin mezkür kasidesinin beş satlnndan sadece
birısının değerlendirilmış olan durumunu arzetmek istiyorum. İşte kasidenin
beşinci satın

(• ··' 1'yr ••,5> Us.e +*v * Vals co»ll.y
P " e e e •

Bu beytin. ilk öne~ Sckizınci Lem'anm baş tarafındaki Cifir ve Ebced hesab-
larıyJa yapılmış oJan tahlil şeklini. sonra da "İlm-i Cifir ile manası .. diye
yapılmış başlıklar ile manevi münasebet tefsirlerini arzedeceğiz. Ta ki herkes
g<,rbı.in ve bilsin ki; Bediuzzaman'a itiraz eden kimseler, ilmin ve hakikatın bır
çok noktalarında ne kadar cahıl ve gabi ve behresizdir, anlasınlar.

t~tc bu bc•ytin tahlıl kısmındaki durumu, bir nümüne olarak bir kısmı
soyledır.
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"Aynı satırın başında zsyJl 5,»ls 5S, fıkrasıyla o murıdıne dtyor kı

"Vaktin Abdülkadirfsi ol!'' Bu Kadiri hurufatı hcsab-ı Ebcedlt: 325 eder Us
tadımızm lakabı ..Nursi" olduğu cihetle. makanı-ı Ebccdisi 326 edıyor. Bır tek
fark uar. O da eliftir. Bın manasında elfc remzedcr. Demek 132.5'dt-• $eyh-ı
Geylani'yc mensub bır zat, Şcyh-ı Geylani tarzında haktkat-ı Kur'anıyeyı muda
faa etmeye çalışacak. Hakikaten Üstadımız 1326 sencsındc rHürriyctuı ıkuu:ı
senesi) mücahede-i nıaneu(veye atılmıştır.

Üçüncu Vecih: Onun iki isnıı var: ''Said. Bediuzzaman". Bu ikt ısnzm mec
muuı-ıun makam-ı Ebccdisi "Ez-Zanıan"dahi şedde sa,·ılmazsa, 329 cdıyor. lkı
"Dal" bır sayılsa, 325 aynen ~)1 ~_;~L; :J"deki muhatab o olmasına ışard

ediyor. belkı delalet edıyor. Eğer "Ez-Zamqn ''daki oku nmayan "Elif-lam"
sayılsa, kaideten "Kadirf''ye dahi bir 1'Elif-liim" dahil olmak lazım gchr. ('iinkı
tarif içın muzaf-z ileylı kalktıktan sonra, "elı/'-ldm" lazım gelır O halde dalu
milsaui olurlar.,> (0s. Sikke-i Tasdik-i Gnybi sh: 141)

Şimdi de, bu tahlilden on sahife sonraki değerlendirme bölümunde, aynı
beyt ve aynı satırın neticesi ve manevi münasebet ve mun,Jnk,ltmı tt~fsır
tarzında izah eden kısmının bir bölumünu kaydediyorum:

• 68st» f.to U8.es,JIo,st 3s,
llm-ı Cifir ile manası:

Ey Saıd.1 Seıı zamanın Abdıilkodir'ı ol. 1/ı!ds-ı ttimmı ka:::cın Fakr111 ılı• hı.•
raber maişt?twi dtlşrinmc, ııiısdarı ıııinıwt alına' lsınııı Saıd oldufıu g1bi,
ınaışette de mes'ud olacaksın . Muhabbetımde sadık olduğundan ve ihlasa
çalıştığmdaıı; Hulusi gıbı m.ulı/ıs talcbcfor L'C yardırııcı/ar. L'(.' Sıılt•ymmı ve Be
/ur nibi sfıdıh lıızmctluirlar.. ve Sabrı gıbı tam takdır edıeı cıddi muştak talebe
lcr sızc> l'<'rtlmif. » (Os Sıkkc-ı Tasdık-i Gaybi sh 150)

İşte görüldugü uzere, tefsir ve tc'vil ksmındakı az fazlalık dnhı. ust tnrnfdn,
011 snhifo evvelkı bolumde, Cifir ve Ebced hesablarıyla, IIulusı Bey, Sabrı llnca,
Bekir Bey ve Sıddık Suleyman gıbı zatların isımlerıyle, Gavs'ın Kasidesindekı
k<•lunt•lerdc oyn<>n bulunduğu çın, neticesi de bu tarzda kaydedilmiştir

Ust taraflarda bır kaç kez temns etmışız kı, ('ıfir ve Ebcedın guybi işaretler
bazı uyc•t, hndis veya mezkür kasıde gıbi mubnrek ve kudsi kelimelerinde il
ham ile hesab ve harf degerlerı ile bulunmasından sonra, eğer o mşuret edilen
kımsenın veya hızmetın manevi munasebet ve h:H m uvnf'nkııtlnrı bulunm:ı.ı!~a,
o suretler nakıs kalır Hal ve durum itibarıyle manevi munasebet ve mutaba
katlar oldugu halde, ılm-ı tc.-'vıl V(' hıknwt t''-ı<'r olnıuzsn \ı• tınunln ıl mlln,u-,t'
betlerin tefsırı ve t:ıtbıkı ynpılnrn1.ı-.u. yine de kuru ve nakıs kalır İşte buradaki

r:
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iş ıse, mezkur noktaların izah ve tefsınnden ibaret bir değerlendırme durumu
dur

Hal öyle iken. bir de gel görelim ki. Hoca Efendı bunları bılemıyor Bılse
bile. öylesı manevi ve ga)bi işaretlere ina.nmı\·or veya inanmak ıstemıyor O
durumda biz ne yapabilıriz ki?. * -

SUAL-4: Rısale-i Nur'a, Kur'an'ın işari mana tabakasında Cifir ve Ebcedce
bakan ve işaret eden ne kadar ayetleri vardır?

CEVAB: Birinci Şua olan "İşarat-ı Kur'aniye Risalesi"nde otuz üç ayet ka
dar kaydedilmiş. Rumuzat-ı Semaniye, Kastamonu Lahikaları ve Onüçüncu ve
Ondördüncü Şualar'da ve nihayet Emirdağ Lahika mektublannda belki onbeş
ayet daha vardır. Bütün bunların tamamı belki elli ayeti bulmaktadır. Ancak
şu da var ki; herbir ayetin veya lahikalardaki küçük sürelerin yalruz birer
işareti değil, herbirisinin bazan beş, altı, yedi, hatta on vechile ayn ayrı
işaretleri kaydedilmiştir. Bu durumda, elli kadar ayetin herbirisinin ortalama
beşer işaret vccihleri olsa, mecmu'u ikiyüzelli vcch-i işaretleri vardır demektir.
Risale-i Nur'u okuyanlarca bu durum ma'Jum olduğu ve üst tarafda da bir iki
numune kaydedilmiş olmasından burada ayrıca nümünelerin kaydına gırmeye
lüzum görülmedi.

SUAL-5: Yine Ciflr ve Ebccd hcsablanyla RisaJe-i Nur'a bakan ve iş::ıret
eden hadis-i şerifler de var mıdır?

CEVAB: Evet, bazı ayetler gibi Risale-i Nur'a manaları cihetıyle bakn.n ha
dis-i şerifler olduğu gibi, Cifir ve Ebcedin riyazt hesablarıyln da bır kaç hadis-t
şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerin bir kısmı bizzat Hazrcl-i Ustad tarafından ele
alınmış ve işaretleri kaydedilmiştir. Bunların yanında bir de Ahmed Feyzi.
Muhammed Feyzi gibi Nur Talebelerinden alim bazı zatlar da bir kaç hadis-ı
şerifleri bulmuş ve işaretlerini kaydetmişlerdir. Misal için nwraklıları, i\Uidct
ul Kur'nn adındaki esere havale ederiz.'

SUAL-6: Kur'nn ve hadislerden sonra, neden sadece İmam ı Ali ve Gavs-t
Geyl:ni'nin kasidelerinde, Risale-i Nur'a bakan işaretlerı bulunmuşta, başka
evliyadan pek nakiller yapılmamıştır?

CEVAB: Evvela, Imam-ı Alı (R.A.) ve Gavs-ı A'zam'dan başka evliyalardan
nakil yapılmamış dıye bir şey yoktur Ancak bu ikı zatın işaretlerinden başka
olıın nakıllt•r ('ıfir ve Ebced hesablarıyla dejıl, daha çok sozlermin mana ve
işaretler cihetiyle olmuştur

( • J M!\ıtli.'1 ul tı:.ııı '.mn esen hakkında malumat im, Hadisler Bolumu su. no 1020'den ôneekı
zl1ata bakı
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Sanıyen lmam-ı Alı Ye Gavs-1 Geylani'nin kasıdelerınden ıstıhrac edılmış
olan ışarct Ye rcmızlerle, bir nevi bi.ıtun evliya namına bır numune olarak kay
dedılmiş. Çunki bu ıkı zattan biru,ı, Sahabelerin en buyuk velisı. dığcri ısc.
Ehl-i Sunnet Vel Cemaatın tarıkat ve ta~avvuf C\ lıyalarının en bırıncısıdır
işte bu ıkı zatın Rısale-ı Nur'a ışaretlcri var ise, herhalde saır cvlıyal::ırınkı de
vardır denılir. Fakat bu ikisinin işaretleri umum namına chcmmıyctlc kayde
dılmtştır

Salisen· Hazret-i Ustad'ın "'Mufassal Tarıhçc-ı Hayatı'' cserındc onun
doğum ve veladetiyle alakadar olan yerde. bır çok meşhur evlı_\adan rıYayet ,·c
nakiller yapılmıştır Oraya muracaat edilebilir.

Rabian. Hazret-ı Ustad. Şah-ı Nakşibend, !mam-ı Rabbani ve Mevlana Ha
lid gibi zatların da Rısalc-i Nur'la alakadar olduklarını ve ona işaret ettıklerını
lahıka mektuplarında kaydctmiştLr.

1\1ese1a. Şah-ı Nakşibend için şöyle demış: «. Bu gunlcrdc ralıatsı.:lık ıçııı.
EL'rad-ı Balıaıye)i ezberden değıl, kıtaba bakarak okudum Ahirınde ..lhtıtam-ı
Bahaıye" olan luitınıesım -mônası.ııı bılemedtgımderı- eskıdcn berı olwmııyor
durn Haydı bu defa bunu da okuyayım dedim. Gardımı ki. altı buçuk satırında, , ,
on dokuz defa ' '5 kelımelerı ı·ar Kat'i kanaatım gelmL~ hı: Şalı-,

Nakşıbend, Gavs-ı Azam gıbi Risale-i Nuru ve kudsi hızmetını keşfen
muşahede edıp, tahsııılıiırane haber vererek ona işaretler edıyor Said Nursı

(Elyazma Emırdağ Lahıkaları sh 2671

Hazret-i Ustad gönılduğu i.ızcrc Şah-ı Nnkşıbcnd'ın bu ışan•th.•rinı. saır
gaybi remız ve imalar gıbi açmamış, tafsilatına ve te'vıll: tutbıkatın.ı gır
memiştır. Fakat bıze göre, bir vcch-ı mtinası şoyJe ol.ıbılir Hazrct-i Ost.ıd, ha
yatının ehemmiyctlı kısmında Şah-ı Nakştbrnd'ın .. Evrad-ı Baha1ye" veya
··Evrad-ı Kudsıvc"sıni hep \'ırd ;,eklındc• okudugu ve dolayısıylı virdlerını su
nunda Şah-ı Nakşıbend gibı sair buyuk evliyaya manevi sevab bağışlım.ısını
yaptığı ve luzumu kadar mesleklerıni medhedıp takdır ettıgını ve saire bır
takım ızahları olabılır.

Hem mesela. İmam-ı Rabbanı HozrPtlcrı. Mektubatı'nd. "Ahırzamanda
buvuk bır ilm-ı kelam alımı gelecek, butun hakaik-ı ımanıyeyı en guzel br ızah
tarzıyla fasledecek" dedikten sonra, "Ben ıstıyorum kı, O olyım Yahud da işte
ben ovum!" dedığını \'l' fakat o zat, İman-ı Rabbani dc•g-ıl. Rı:--ah.•-ı Nur hızmL•tı
olduğunu zaman gosterdı dıye Ustad Bedıuzzaman beyan buyurmuşlardır

Hem mesela Hazret-ı Mevlana Halıd'ın cubbesı hakkında _v.ızdıt,i-t bır mt..'k
vubda Mevlana Halıd hak.kında c•zcumlc• şuJle dıyor.

Şualar sh 166
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«Aziz Sıddık Kardeşlerim! Risale-i Nur Şakirdleriyle çok alakadar Hazret-i
Mevlana'nın cübbesini... ilh.» (Os. Şualar sh: 41l)

Hem; "İlm-i esrar-ı hurufla en çok alakadar ve meşgul olan Hazret-i Muh
yiddin-i Arabi'nin neden herkesten daha evvel ve daha çok Risale-i Nur ve Üs
tad Bediüzzaman hakkında gaybi işaretler bırakmamış?" diye varid olan bir
suale Hazret-i Üstad:

"Hazret-i Muhyiddin, benim ileride onun mesleğini bir derece tenkid
edeceğimi hissettiği için, ben ve Risale-i Nur hakkındaki işaretleri perdeleye
rek bırakmış. Yoksa aslında onun çok işaretleri vardır." mealinde cevab
vermiştir diye Üstad'ın büyük talebelerinden Mustafa Sungur, Bayram Yüksel
gibi zatların hatıralarında yadedilmektedir.

Bu izah ile beraber Hazret-i Muhyiddin-i Arabi'nin Üstad'ın hayatıyla ve
Risale-i Nur'uyla ismen ve tarih göstererek alaka ve işaretlerinin tesbit edil
memiş olmasıyla birlikte; bu zatın eserlerini mütalaa etmiş kimseler bilirler ki;
O'nun en çok meşgul olduğu hadise ve mes'ele, ahirzamanda gelecek olan Bü
yük Mehdi'nin hizmeti, vazifesi, durumu ve halidir. Filhakika; Hazret-i Muh
yiddin, Mehdi hakkında bir çok acib ta'rifler ve nişanlar göstererek sergi
lemiştir. Üst taraflarda, onun "Anka-u Mağrib" eserinin nihayetinde, Hz.
Mehdi'nin zuhur zamanını açık bir şekilde ( ._;,:, t harflerinin Ebcedi sayısı son
bulduğunda çıkacaktır diye kat'i hüküm ve ifade etmiştir. Her ne ise ...

SUAL-7: Kur'an ve hadis-i şeriflerle beraber, evliyaların Risale-i Nur'a
işaretlerinin tamamı ne kadardır?

CEVAB: Üstad umum o işaretler için "Bin" (1000) demiş. Fakat bence
bütün o işaretlerin yekun teferruatlarıyla beraber mecmuu, binden çok
fazladır. Fakat herhalde Hz. Üstad küsuratı nazara almadan ortalama bir
rakam vermiştir. Nasılki az üstte Dördüncü Sualin cevabında ayetler için,
sadece elJi kadar ayetin herbirisinin cüz'iyatında beşer işaretleri olsa, ikiyüz
elli kadar işaretler olacağını yazmıştık. Onun gibi, Risale-i Nur'un Sekizinci
Lem'ası, Onsekizinci Lem'ası ve Yirmi Sekizinci Lem'ası ve Sekizinci Şua' gibi
bu hususlarla hususiyle alakadar risalelerinde, işaretlerin mecmu'u ve bu
arada Rumuzat-ı Semaniye, Şualar ve sair lahika mektublarında mevcud olan
işaretlerin tamamı toplansa ve bunların teferruatları tek tek nazara alınsa,
bence bini çok geçerler.

Lakin Hazret-i Üstadca bin olarak ifade edilmiştir. Elbette ki manidardır.
Yani, nasılki Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) mu'cizatının mecmuu için, İslam mu
hakkikleri "bin" demişler, küsüratı nazara almamışlardır. Öyle de, Hazret-i
Üstad'a ve Risale-i Nur'a gaybi işaretlerin mecmu'u dahi küsurlar nazara
alınmazsa bin olması yani öyle kabul ve kaydedilmesi şayan-ı tefekkürdür.,y •
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İşte çok kısaca. Rısale-i Nur'da Cıfir ve Ebcedın işaretlerının keyfiyet vechi
böyledir. Amma sadece bu kadardır veya bundan ibarettir diye bır şey me,·zu
bahis değıldir. Daha çok hususiyatı, şirin levhaları ve güzel manzaraları
vardır. O risalelere bizzat bakıp mütalaa etmek ve bi.ıtun o gaybi işaretlerın
yek-ahenk içindeki nağmelerinin tatlı sadalarını dınlemek ve bütün onlar neyi
söylediklerini ve neyi göstcrdıklerini teemmül ve tefekkür etmek lazımdır.

***

HATİME
Araştırmamızın netice ve sonunu tatlıya bağlamak ve tatlılaştırmak. daha

doğrusu nurlandırmak ve misk rayihası gibi nurlu rayiha ile rayiha1andırmak
için, Risale-i Nur'da yazılı o binbir gaybi işaretlerin içerisinden bir kaç tane il
ginç ve cazib ve parlak işaret nümünelerini kaydederek bitirmek istiyoruz.
Bunlar evvela Kur'an ayetlerinden, sonra hadislerden, sonra da Keramet-i
Aleviye ve Gavsiye Risalelerinden derlenecektir .

Ayetlerin işaretlerinden:

Üst tarafta başka başka münasebetlerle Risale-i Nur'a ve Üstad Bediüzza
man'ın ismine, lakabına, vazifesine ve hayatına işaret eden bir kaç ayet-i ke
rimenin işari manaları yazılmışsa da, burada aynı ayetlerden, daha bariz,
adeta sarih işaretli ayetlerden nümılnelik için bir-ikisini kaydediyoruz:

Mesela: (Maide Süresi, ayet: 56) «3U)t "" Ut _y 3I şeddeli "nun" bir
as

sayılsa 1350 eder ki, bu tarihte Kur'an'dan muktebes olan Risale-i Nur et-
rafında toplanan ue bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetlerine çalışan Hizb-ül
Kur'anın faaliyeti ue dalalet ve zendekaya manen galebe ettikleri bir zamana
tevafuku ise, istikbalde tam galebelerine bir ima-i gaybidir...» \Os. Sikke-i Tas
dik sh: 159)

İşte şu ayetin harfleri 1350 (1929) tarihini göstermekle; aynı o tarihte, dün
yada ve alem-i İslamda bir çok hakiki mü'min ve mücahid cemaatların da ha
reket ve faaliyetleri bu ayetin işaretine mazhar olabilir. Lakin Ttirkiye'dc ve
hem aynı o tarihte, Bediüzzaman Hazretleri Isparta'nın Barla Nahiyesinde, üç
sene evvelisinden başlatmış olduğu Nur te'lifatı ve harekete geçirdiği iman
hizmeti, en hararetli devrelerinden birisinin zuhur zamanıdır. Bılhassn
Türkiye'de, o sırada Risale-i Nur cemaatı gibi iman ve Kur'an hizmetinde fa
aliyet ve hareket gösteren ikinci bir cemaat yoktu. Hem öyle bir iman hizmeti
nin isbatlayıcı delil ve bürhanları olan Nur Risaleleri gibi bir risalenin değil,
hiçbir dini eser tab'edilmemekte ve neşri mümkin olmamaktaydı. Elbette Ri
sale-i Nur'un tam o tarihte mühim bir hareket ve faaliyetle; ve bütün zındık ve
kafirlerin ilim meydanında perişan ve rüsvay olacakları bir tarzda iman haki-

R N K Kaynakları F 63
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katlarını en keskin hüccet ve bürhanlarla ispatını yaparak neşrectilmesı .. El
bette, manevi münasebet ve makam muktezası gibi karinelerle, Nur Cemaatı
ve Nur hizmeti, ayette hususi şekilde medar-ı nazardır denilebilir.

Başka bir ayet: (Hace Suresi ayet: 38) « ISI {i)l 3s "sf. 2I3I şeddeler
,. ., ..,. .,

sayılsa ve meddeler sayılmazsa, · \,,l deki "vav" dahi meddedir- makam-ı Cif-
risi ve Ebcedisi binüçyüz altmışiki (1362) eder ki, tam tamına bu senenın aynı
tarihine ue bizim mü'min kardeşlerimizi müdafaaya azmettiğimiz zamana, hem
manası, henı makamı tevafuk ediyor. Elhamdülillah dedim, benim müdafaama
ihtiyaç bırakmıyor. Sonra hatırıma geldi ki: "Acaba netice ne olacak?" diye me
rak ettim.

Gördüm: "«le 'ki [D1o [g "yb C deki iki cümle, tenvin sayılmak
«*

şartıyla, makam-ı Cifrisi aynen binüçyüz altmışiki, (eğer bir medde sayılmazsa,
iki; eğer sayılsa, üç eder) tam tamına hıfz-ı İlahiyeye pek çok muhtaç
olduğumuz bu zamanın, bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihine tevafuk
ederek, bir seneden beri büyük bir dairede ve geniş bir sahada aleyhimize ihzar
edilen dehşetli bir hücum karşısında mahfuziyetimize te'minat ile teselli veri
yor.» (Şualar sh: 305)

Görüldüğü vechile 1943 tarihinde, başta Üstad Bediüzzaman olmak üzere,
birçok seçkin Nur Talebelerini imha ve idam planını yürütmek üzere Denizli
hadisesiyle girişilen harekette, Denizli Hapsi tecrid koğuşunda bulunan ve
herşeyden, muhabereden hatta müdafaa yapmaktan men'edilen Üstad Hazret
leri, Kur'an'dan mezkur teselli ve te'minatı bulmuş ve hapisteki talebelerine
göndermiştir. Ayetin teselli ve beşaret işaretinin gösterdiği gibi, hapsin neti
cesi beraatle ve bütün Nur Risalelerinin iadesiyle neticelenmiştir.

Ve bir başka ayet de, 1943 yaz aylarında, Denizli hadisesinin başlatıldığı
günlerde, Üstad Hazretleri henüz Kastamonu'da iken, oranın nezarethane
sinde yazmış olduğu bir fıkra da şudur:

Ramazan-ı Şeriften bır gün evvel, gizli zındık düşmanlarını tarafından
kuvvetli ihtimal verdığimiz ve doktorun tasdıkıyla bır zehırlenmek hastalığıyla
hararetinı kırk dereceden geçmeye başlamış iken, Kastanıonu'da Adliye Müddeı
Umumileri ve Taharri Komiserleri menzilimi taharri etmeye geldiler. Ben o
dakıkadan sonra başıma gelen dehşetli taarruzu bir hiss-i kablel-vuku' le an-

C Şura Suresı ayet 6
("*) Ra'd Süresi ayet 31
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layarak ue şiddetlı hastalığım dahi ölüme gıdiyor diye, Isparta Vilayetinde
kıymettar kardeşlerimin kucaklarında teslim-i ruh edip o mübarek toprakta
defnolmamı kalben niyaz ettim. Hizb-ül Ekber-ül Kur'ani'yi açtım. Bırden bu
ayet-i terime:8,i.-u p-3 ,eU 856 8, s5"""»6 karşıma çıktı:
"Bana bak!" dedi. Ben de baktım, üç kuvvetli emare ile mana-yı işari bana ve
bize teselli veriyor. Şimdi başımıza gelen bu musibetı bir cihetle hiçe indırdı...
Ve lsparta'ya mevkufen beşinci nefyimi o kalbi duamın kabul olmasına delil ey
ledi.

Birinci Emare (şeddeler sayılır) hesab-ı Ebcedi ile 1362, bu senenin Arabi
aynı tarihine tevafuk edip, manasıyla der: ''Sabreyle! Başına gelen kaza-yı
Rabbani'ye teslim ol. Sen inayet gözü altındasın. Merak etme! Gecelerde tesbi
hat ue tahmidata devam eyle!..» (Os. Siracünnur sh: 219)

Hazret-i Üstad'ın bu mektubunun kalan iki emareler ile tahlil kısmını bu
raya yazmaya gerek görmedik. Ayetin teselli ve te'minatı, Denizli Hapis hadi
sesinin başlangıcında ve hapsin içinde çok mevzu' olmuş ve hatta Hazret-i Üs
tad Kastamonu'dan alınıp götürülürken, yolda otobüsün içinde, İnebolu'lu Ziya
Dilek'in şehadetiyle, Hazret-i Üstad bu ayetin teselli ve müjdesini hapisteki ta
lebelerine kendisiyle göndermesi gibi haller ile, Üstad'ın bu ayetin kudsi mana
ve tesellisiyle hadisenin başlamasından evvel de meşgul olduğunu göstermek
tedir. "Mufassal Tarihçe" kitabındaki ilgili yerde bu hadise teferruatıyla kay
dedilmiştir.

Hadislerin işaretlerinden:

Risale-i Nur'da hadis-i şeriflerin işaretleri, ayetlere nisbeten azdırlar. Bü
yük edip ve Alim olan Ahmed Feyzi Efendi "Maidet-ül Kur'an" eserinde ondört
kadar hadislerin işarl manalarını bulmuş ve Hazret-i Üstad tarafından bu eser
tashih ve kabul görmüş olmakla beraber, bizzat Hazret-i Üstnd'm kuydl•ttiği
hadis-i şeriflerin işaretleri ise, az miktardadır. Bunun hikmeti ise, herhalde
hadis-i şeriflerin lafızlarında aynı mana, fakat değışik tarz lafızlarla buluna
bildiğindendir. Çunki Cifir ve Ebced hesabı, harfleri nazara alır Bununla be
raber bu makamda, üst tarafta kaydettiğimiz bir-iki hadis-i şerife ve Ahmed
Feyzi Efendı'nin "Maidet-ül Kur'an" eserinde yer alan hadislere atfen ve ıktı
faen kısa kesiyoruz

Hazret-i All'nin kasidelerinden alınmış kerametli işaretler:

İmam-ı Ali'nin (R A.) üç adet kerametlerını kaydedıp ıspat eden üç tane kı
salelerin içindeki pek çok gaybi ve beşaretlı işarotlerınden sadece bir kaç nu
müne alıyoruz
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1- !mam-ı Ali'nin (R.A.) Ercüze namındalti kasidesinde

,36,Y t8 6,L3U1..33

~ ~~ cümlesi, tam tamına aynı tarihi, yani latin hurufunun
"cebren kabul ettirildiği tarihini gösteriyor. Cifir ve Ebcedle, fıkranın manasını

takviye ediyor ki, bu beytin harflerinin Ebcedi hesabı 1349'dur. Miladi hesabın
karşılığı 1928'dir.

"Yani: Ondördüncü Asr-1, Muhammedi'de, Hicri 1349 ue Rumtce 1347, Arabi
hurufunu terkedip, ecnebi ve acemi hurufuna İslam içinde başlanacak. Hem
umum, hem fakir ve zengin, emir ve işçi, çoluk ve çocuk gece dersleriyle bu hu-
rufu cebren öğrenecekler. Çünki bir nüshada l dır. l ise, gece

o s so , • •çalışmasıdır. ise, kat'ı ve cebri ifade ediyor.«s© *,>l fıkrasındaki«se ise, o
zamanın ıstılahınca Arabın gayri, lô.tince ve firengi huruf d-emektir... » (Üs.
Sik.ke-i Tasdik sh: 130)

o.,.,.,,., • .,,,..,,.,,.,.,,..,.,

2- Celcelütiye Kasidesi'nden: «i y l> "s y Jlas fıkrası, pek
, ,

zahir ue kat'i bir surette harb-i umumiyi gösterdiği gibi, harb-i umumide gayet
tehlikeli bir surette harbe iştirak eden bu fakirin en korkunç zamanına bakar ve
teselli eder, "Korkma!" der.

Bu umumi hitabda, hususi Risale-i Nur'un başlangıcı olan lşdrfı.t-ül l'caz'ııı
mebde-i te'Lifi ile, alem-i İslam'ın en müdhiş ve korkulu musibet zamanını ma
nasıyla gösterdiği gibi, Cifir ve Ebced hesabıyla da gösterir. Mana ile Cifir he-
sabı ittifak ettiği yerde, ima kuvvetlenip, işaret derecesine çıkar. Çünkıµ 'iJ
HicrE 1337, Rumı iki küsur farkeder. O halde, 1334'e iniyor. O tarihte, yalnız.
tek başımla Rusya'nın şimalinde en korkulu bir vaziyette esaretten firar
ettiğimin zamanıdır.

Q « « ® e~ "i_, J;w beraber olsa, 1940 küsur oluyor ki; Allahu a'lenı, o tarihte
dığer bır harb-i uınumı r•J çıkmasına işaret etmekle beraber .. » (Üs. Sikke-i
Tasdik sh: 121)

(*) Garibdır ki hurada Hazret-ı L'stad İkinci Cihan Harbi'nden beş sene evvel hu işarette harbn
olaı.:ağını huber veriyor Çunkı İkici Cihan llurbı 1939 Ekim'ınde başladı. 1940 ve 1941 'lerde

kızışarak dehşetlendı (A.B )
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Hazret-i Şeyh Abdülkadir-i Geylani'nin Kasidelerinden alınmış
işaretlerinden:

• ...+3: 1: (•'1.« is , «le» ,hi ut Us dan ± y «lai fıkrasında şayan-ı
hayret bır tevafuk var kı, ilm-ı Cıfir kaıdesı;Le makam-ı Ebccdisı 1332 eder Şu
halde, "is3 Y, {la .h; fy± L meal-i gaybisi: "Ya Risalet-un Nur ve
Sözler sahibı! Bana bak, gafı{ davranma! 1332'de mücahedeye başla, Sözlerı
korkma yaz, sövle!''- -

Filhakıka Saıd, hürrıyetten sonra az bir zamanda mucahedesınde tevakkuf
etmiş ıse, 1332'de lşdr<it-ül l'c:az'ı te'lif ile beraber, Eski Said'den sıyrılmak nı
yet edıp, Yeni Said siiretinde bütün kuvvetiyle mucahede-i maneııiye_yc başlayıp.
ıki-uç sene sonra da D<ir-ül Hıkmet-ıl lsl<imiye'de bir-ıki sene Hazret-ı Gats-ı
Geylani'nin şu uasiyetini ue emrini imtısal ederek, envar-ı Kur'anıyeyı
neşretmış. Lilldhilhamd şimdiye kadar devam ediyor .. .» (Os. Sikke-i Tasdik sh:
146)

Aynı kasidenin bir başka yerinde: « Usl uy Ulllm-i Cifır itibarıyle.
makanı-ı Ebcedi hesabıyla 1336'ı gösterir. Demek Hazret-i Gavs, bu tarıhde is
tıkbalde gelecek müridinı emr-i llahi ile muhafa.za edecek.

Euet, bfçare Said dahi diyor: Ncv'-i beşere gelen erı büyük bır nıusıbet. harb-ı
umumi hengamında çok tehlihelere maruz kaldım. Hazret-ı Gaı•s'ın gösterdığı
Arabi tarihte ueya az euuel, harika bir sılrette kurtuldum. Hattô. bir defa. bir
dakikada üç gülle öldürecek yere mukabil bana isabet ettiği halde, ft,'sir etmcdı
ler.. .» (Os. Sikke-i Tasdik sh: 151)

İşte teberrük için burada gösterilen nümunelcr, umum işaret ve remız ve
imaların ancak yuzde bir ikisidir. Cifir ve Ebced kanunlurıyln ve bunun
yanında lm-i hikmet ve te'vıl düsturları ve Nurlarıyla keşfedilmiş ve istıhrac
edılmiş işaret ve remizlerin mccmu'u binin ustund~ oldugunu yazmıştık. Bu
tun bunlar bir tek noktaya, bir tek hadiseye işaret edıp, parmaklarıyla onu
gösteriyorlar. Ell>ettc bunlar, uyomk mü'minlcri dikkat le bakmaya du'vet edı
cıdir)er. Amma dünya imtıhan yeridir. Bakanlar bulun<lugu gibi, bakmayanlar
da bulunacaktır. Lfikin burada en mühim husus şudur ki: Bakıp tetkik et
mcdiğı, gUrüp tahkik eylemcdigi halde itiraz edenlerin, hatta su'-ı zanlarla
Hazret-i Bediüzzaman gibı bır imon ve hidayet abidesinin şahsiyetinı ve hiz
metıni gıybet edenlerin, cehalet ve taassublarına acıyoruz Yoksa hıç alakadar
olmayıp, bakmayanlara birşey diyecegimız yoktur Ç'unki öylesi durum, bır la
kaydlık addedilır. Onda bir sual ve cevab ışı ve muahuze mes'uliyeti belkı ol-
mnyobilır.

Şu noktayı dn burada hatırlatmnk isteriz ki; Allah'ını, Peygamberinı ve
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Kur'an ve İslam'ın gerçek ve müstakim yolunu seven mu'minler; elbette ve
herhalde, Hazret-i Üstad Bediuzzaman'a ve hizmetine ve mesleğıne -ıştırak
etmese de, benimsemese de- itiraz etmemesi, aleyhinde bulunmaması.. ve ce
halet adına tenkid etmemesi şart ve vacıbdir. Çünki kat'iyyen tebeyyun
etmiştir ki; bilerek Bedıuzzaman'a ve mesleğine itiraz etmenın, tenkıd etme
nın, hele çirkın gıybetlerle aleyhinde bulunmanın, doğrudan doğruya Kuran
ve Peygamber ve İslam dinine itirazı ve tenkidi içine almaktadır.

Evet, Bediüzzaman Hazretleri dokuz yaşından doksan yaşına kadar bütün
herşeyiyle, tamam himmet ve gayretiyle ve bütün samımiyet ve ihlası} la.
-dünyada hiçbir şey, hiçbir meta, hiçbir gaye ve hedef, hiçbir şan ve şeref go
zetmeden- Kur'an'a ve İslam'a hizmet etmiştir. Hayatı pürüzsüzdür. Dinin z
zeti, İslam'ın yüceliği ve imanın satvet ve salabeti adına onun hayatı yuce
şanlarla, kahramanlıklarla doludur. Her türlü ihlassızlık şaibelennden
uzaktır. Dünyevi menfaat gibi hasis şeylere asla ve kat'a tenezzül etmemiş bir
etin rehberidir.

O halde O, elbette umum mü'minlerin müşterek malı olan bir hakıkata bu
tün ehl-i iman namına hizmet etmiştir. Öyle ise, bu durumdaki bir Bediuzza
man'a itiraz veya tenkid edenler, herhalde ve mutlaka ya cahil ahmaktır, va da
muannid mütaassıbdır, yahud da bilerek veya bilmeyerek dinsiz mülhıdlerı
tuzağına düşmüş olarak zendeka hesabına olan bir davranıştır. Allah muha
faza buyursun!.

Cenab-ı Allah (C.C.) lütuf ve keremiyle bize ve bütün hakiki mu'mınlere ıh
las, samimiyet, dik.kat ve dinde hamiyet ve gayret ihsan eylesin'. Amin. anım.
amin.. bihürmeti Seyyid-il Mürselin...
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iirif-i billah bo.zı zatların O' nun geleceğini haber venneleri
Cinni hatiflerin verdikleri bazı muhim haberler
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arının hadislerdekı yerleri
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RİSALE-İ NUR 'DA CİFİR VE EBCED

Mukadtleme
Ebt.:ed ve Cifir ilminin bazı mes'eleleri
Cifir ve Ebced ilmiyle alakadar I 2 suallerin cevabi arı
Cifir ve Ebced ilminin esası itibariyle menşei
Kur'anın lisan-ı hal imal:ınnda hissedilen ebced ve cifır ilmi
Hz.Peygamber'in hadislerinde Cifır ve Ebced ilmine dair bazı işaretler
Sahabe ve Tabiin devirlerinde Cifir ve Ebced ilmiyle alakadar olmuş bazı zatlar
Sahabe ve Tabiinden sonra Cifir ve Ebcedle alakadar olan ülema sınıfı
Hurufıcilikle Cifır ve Ebced ilmi arasında hiç bir münasebet yoktur
Cifır ve Ebced ilmiyle uğraşmış zatlar onu istimal ettikleri saha
Cifır ve Ebced ilminde sun'ilik ve tekellüf hiç geçerli değildir
İlm-i esrar-ı huruf ile Ebced ilmi arasındaki münasebet
Cifır ve Ebced'in bazı hususılikleri
Tahkikten hak.ikata .. Cifır ve Ebced'in mahiyet ve hakikau
İslam uleması ve evliyasının Cifır ve Ebced vasıtasıyla istihraç ettikleri gaybi
işaretlerden bazı örnekler
İbn-i Haldün'un hatalı bir sehvi
Eskide Cifir ve Ebced'le meşgul olmuş ülema ve evliyadan bazı zatlar
İslam Ulemasının Cifır ve Ebced vasıtasıyla bazı istihraç tarı
Cifır ve Ebced'in bazı umumi kanun ve kaideleri
Bediüzzaman Said-i Nursi ve Cifır ilmi
Riyazi' kat' iyyel gibi, Üstad'ın Cifır ve Ebced vasıtasıyla keşfettiği bazı muhim
mes'eleler
Risale-i Nur'da Cifir ve Ebced'in mahiyet ve keyfiyeti
Gayet acib gaybi bir işaret...
Hazreı-i Usrad tarafından Cifır ve Ebced'in tatbik edildiği sahalar
Tevafuk mes'elesinin bir başka çeşidi
Kur' an harflerinin süreleri 'cibariyle adetlerinde görülen adb te, afuldar
Kur'andan bazı kısa surelerin harflerinin çok acib ve garib tevafukları
Bazı hadis-i şeriflerin hurufarının Cıfir ve Ebced hesabiyle gösterdikleri gayet
garib işaretler
Ahirzamandan haber veren muhim bir hadis-i şerifin çok garib tevafuk işaretleri
Risale-i Nur'da Cifir ilminin keyfiyeti
Umum makbul kitaplar içerisinde neden Risale-i Nur'a gaybi işaretler olsun?
Risale-i Nur'da Cifir ve Ebced vasıtasıyla izhar edilmiş gaybi işarellerin hikmet
ve guyeleri
Risale-i Nur'da Cilir ve Ebccd tevafukları kac'iyyen sun'ilikten uzak.urlar
Risale-i Nur'daki Cifir ve Ebced yoluyla izhar edilmiş gaybi tevafuklara karşı
yapılan bazı itiraz ve istifhamlara mukni' cevablar
Risale-i Nur'a Cifir ve Ebced yoluyla işaret eden yekün ayetlerin adedı
Risale-i Nur'da, evliyalar içinde neden daha çok İmam-ı Ali (R.A ) ve Gavs-t
A'zam (K.S.) işaret etmişler
İmam ı Ali ve Gavs-ı A'zam'dan başka sair bazı evliyanın işaretlerı de vardır
Hatime: Risale i Nur'dan muhim, acib ve gayet parlak bazı gaybi işaretlerın or
ncklcrı



BU KiTAPTA l\lE'HAZ ESERLER

TEFSiRLER

Kitap ismi: Muellif; Qlli Basildigi yer;

10/20 Beyrut Ofsel
-4 Be) rut Orset
15/30 Be) rut Ot'sel
6 Beyrut Ofset
1/2 Misir 1951
I Be) rut Lmhsiz
I Mekke tarihsiz
I Misir 1354
l Riyad 1393
1/4 Beyrut 1973
4 Beyrut 1987
3 Beyrut 1985
10 Beyrul l 985
15130 Be) rut. tmhsiz, M1sir 1972
l Beyrt Oiset
4 Be) rut Olsct
I Istanbul
16/32 Be) rut-Tahmn
I Katar 1976
2/4 Istanbul 198-4

Ahkåm-til Kur·an Ebu Bekr EI-Kurtubi
A.hkårn-ul Kur'an Ebu Bekr lbn-ul Arabi
Carni-UI Beyan lbn-1 Cenr-1 Taheri
Ed-Durr-ul Mensur Cclileddin-i Su,uti
El-llkan-u Fi Llurn-il Kur'an Celåleddin-i Su)·uti
EL-Tefsir-ul Kayyim Ibn-ul Cevzi
Et-Tibyan lbn-i Kayy1m EI-Cevzi
Et-Tizkår Fi Efdal-il Ezkår Kunubi
Kisas-ul Kur'an Carr bin Silleyman
Kitab-ut Teshil Muhammed bin Ahmed
Maalim-ut Tenzil Ebu Muhammed El-Bega, i
'-iuhtasar lbn-1 Kesir M. Ali Sabuni
Ruh-ul Beyan I Halla Buruscvi
Ruh-ul Maani Ebu-I Fadl EI-Elusi
Tabalat-UI Mufess1rin $em!.cddin Davudi
Tefsir-i Celåleyn lki CcHUeddin
Tefsir lbn-1 Kes.ir lsmail bin Kcsir
Tefsir-1 Mcvakib. O-.manltca Mushaf kenan
Tefs,r-ul Keb1r Fahr-1 Razi
Tefsir-ul Mucahid Imam Mucahid bin Cåbir
Tefsir-un Nesefi Ebu-I Bereklit En-Ncsefi

ANA KAYNAK HAD1S KlTAPLARl VE HAD1S 1LMlNE Atr ESERLER

Ahkåm-ul Ahkam lbn-u Dak1k-ul id
Akset-un Nebiyy Nas,hut.ldtn Em.ari
AIJmaHl Yc1,.m-il K1yc1mc lhn-i Ke,ir
Alåm,.u-u Ycvm-il Kiyame Kurtuhi
Amd-iJI Ycvm, Vcl-Lcylc lbn-us Seniyy
Amet-ul Ycvm1 Vel-Leyle Nesai
Amel-ul Yevmi Vel-Leyle Suyuti
Avn-ul Mahud, Serh-i Sunen-i Ebu D,1vut.l
Besyuz Hadis Omer Nasuhi Bilmen
Bulug-ul Meram lbn-1 I l.1ccr-1 A"laluni

2/4
I
I
I
I
I
I
14
I
I

Beyrut tnhsz
Misir 1973
Be) rut tarihsiz
Mrsir tarihsz
Beyrut 1987
8C)r\Jl 1985
Kahire 1987
Misir tarihsiz
Istanbul tarihsiz
Be> rut lilnh-.11
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C.ımı-Li Beyan-il llm lbn-ü Abd-ıl Berr
Cami-Lil Usul lbn-ı Esir
Cami-ul Mesanid Ebu Hanife Harzemi
Cem'-ül Vesail-i Tirmizi. Şerh-i Atiyy-ul Kari
Delail-ün Nübüvve Ebu Nuaym
Ed-Diraye lbn-i Hacer-i Askalani
Ed-Duafa' Ebu Ca'fer Akili
Ed-Dürer-ill Mümcsire lmam-ı Suyuti
Ehval-Ll Yevm-il Kıyamet Muhammed Sehavini
El-Bahr-uL Zahhar Müsned-i Bezzar
El-Beyan Veı-Ta'rif lbn-i Hamza
El-Cami-üs Sagir Suyuti
El-Ehadis-il Kudsiye
EJ-Emnli Muhammed Hayr Kilpani
EI-Emali Seyyid Murtaza
EI-Emali Yahya Şcceri
El-Ezkar lmam-ı Nevcvi
EI-Fetavi-1 Hadhiyyc lbn-i Hacer-i Heysemi
EI-Felh-ül Kebir Suyuıi
EI-Felh-ür Rabbani Şerh-i Müsned Ahnıed-ül Benna
El-Füıuhat-ı Vehbiye lbrahim Maraşi
El-Ihsan Fi Tertib-i Sahih-i lbn-i Hibban Alaüddin bin Ali El-Farisi
El-Jstizkar. Şerh-i Muvaua'
El-hhafat-üs Seniyye Fikri Yavuz
El-Kamil Fid-Duafa' lbn-i Ady
El-LO'lü' Ve-I Mercan Muhammed Fuad
EI-Me'sural Hıısan-ül Benna
El-Metalib-ül Aliye lbn-i Haccr-i Askalani
El-Mevahib-0I Ledünniye Knstnlani
EI-Mırkal Bı-Şerh-il Mişkat Molla Aliyy-ul Kari
El-Mu'ccm-01 Kebir Tabcrani
El-Mu'cem-u, Sagir Ebu-I Kasım Suleyman Taberi
EI-Musaııncf Ebu Bekir Abdurrcuak Sıın'ani
El-Musanncf İbn-i Ebi Şeybe (iki ıa.kım)
tl-MUnıchah Abd bin Humcyd
El-MOntcka Mın-cs Sünen Ahuullah hin Cfirud
El-Vırd-UI Muı,tafa AhdüluıiL Al-ı Suull
En-Naı,lhcJ Ziya-Ol Mak<.lisi
Er-Rahik-ul MahLUm Saliyy-ur Rahmun
Er-R..ı.,f Muhammcll Akuli
Es-Sahıh Ma-rit Buhari Ahllülhanıı<.l Ti.JhnJlı.
fa-SaJOıu Alcn-Ncbi Kadı lyuı
Eş-Şcriu lnuınH Ebu Bekir Acürri
Eşrat-ıds Saa Yusuf' Vahl
r.t-Ta'lık-ul Mümc<.:ccd, Şerh ı Muvuıta' Lclı.ncvi
Er Tac Mıınsur Ali Ni'ıı,ıl
ht Tergıb Vet Terhıb Abd-ul Azım Menzeri
l-'Tezkire Kurtubi
lir Zevucır lh-i Hacer-ı Heysemi
Pcıh ul BJri lhn-ı f-lJL:cr ı Aslı.:ılııni
leyz ul K,ıtlır Ahdurr.ıuf EI-Mcnavi
lezail 0l A 'nal Ziya-ul Mukdısi
Fcıaıl ı.U Kur'an lhn ı Keı.ır
f·cı,ııl-lll Şaın lhrı-ı J lıı,ı:n-ıır lhıh'i

1/2 Kahıre 1968
6 Kahıre 1949., Bey rut tarıhsiz
112 lscanbul tarihsıl
i Beyrut 1986
1/2 Kahire 1964.
4 Be) rut ı 981
1 Kahıre 1960
1 Beyrut l lJ86
3 Beyruı 1988
3 Beyrut 1982
2 Kahıre tarıhsız
1/2 Beyrut 1983
1 1355
1/4 Mısır 1907
1 Mısır tarihsiz
1 Beyrut 1971
1 Kahırc 19)4
3 Kahire tarıhsız
12'24 Kahırc Lanhsi1
1 KJ.h.ıre 1318
7/10 Beyrut 1987
1/2 KJlıj re Ofset
J hıanbul I97.ı
7 Beyrut 1984
3 Beyrut tarihsız
1 Bcyrut 1391
4 Beyrut tarıhı.ız
9 Beyruı 1973
5 Beyrut tanhsız
25 Kahire 1984
1/2 l\..ıhm: l%8
11 Beyruı I1P0
9 Bey rut I988
1 Kuveyt 1985
1 Kahıre 1973
1 CıJJe I J9J
1 Be) rul t.ıııh:-.ıı
1 Khue 1988
2 Ş.ım J l)7 J
1 1 Lım,ı tJrıh,ıı
1 Kahire tnhsuz
l Beyrut I98
1 D.:ımm.,m 1989
1 kiracı 1941
5 Mısu I962
4 Beyrut 1968

Khre 1987.., Beyut 1487
lJ Bt·yruı Ol:-.l'I
(l Be) rııı ı.ırıh,ıı
1 Nmsr 1984
1 ne, ruı 1 <Jt\(ı

1 ~.ını ı,ırılı,ıı
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Haşıyet-ud Dehlevi Ahmed Hasan Dehlevi 2 Beyrm 1974
Hılyet-ul Evlıya Ebu Nuaym-i Isfahani 5/10 Mısır 1932
lrşad-us Sari Şerh-i Buhari Ahmed Kastalani 10 Beyrut Otsct
Aynı eser kenan. Şerh-i Müslim Nevevi 1() Beyrut Ofset
lthaf-us Sade Es-Seyyid Muhammed Zebıdi 16 Be;rut 1989
Kabes Min Nur-i Muhammed Dr Muhammed Faiz Mısır 1968
Kenz-ul Ummal Suyuti ve Burhan-ı Fevri 16 Halep tarihsiz
Keşf-ül Estar lbn-i Hacer-i Heysemi 2 Beyruı 1979
Kırk Kudsi Hadis Hasan Hı.lsnü Erdem 1 Ankara 1985
Kısas-ül Enbiya İbn-i Kesir 1 Kahire tarihsiz
Kıtab-ül Kebaır lmam-ı Zehebi 1 Beyrut uırihsiz
Kitab-ün Nihaye lbn-i Kesir ') Kahıre tarihsiz
KünGz-ül Hak.aik Abdurrauf Mcnavi 2 Kahire ı.arihsiz
Maalim-üs Sünen Ebu Süleyman El-Hattabi 4 Beyrul 1981
Masabih-üs Sünne lmam-ı Begavi 4 Beyrul 1987
Mecma-u Bihar-ul Envar Muhammed Tahir Hındi 2/4 Lahor ı.arihsiz
Mecma-uz Zevaid lbn-i Hacer 5110 Beyrul 1967
Mecma-uz Zevaid lmam-ı Muhammed Mağribi 2 Kahire tarihsız
Medarik-ül Ezhar lbn-ül Melik 1 Kahire 1311
Mekfuim-ül Ahlak Radiyy-üd Din Tabrasi l Kahire 1311
Mevand-üz Zam'an lbn-i Hacer-il Heysemi 1 Medine tarihsiz
Miftah-ut Cennet Fahreltin Amasi 1 Leknev tarihsiz
Mişkat-ül Masabih Veliyyüddin-i Tebrizi 3 Beyrut 1961
Muhtar-uJ Ehadis Ahmed Haşimi ı Kahire tarihsız
Muhtasar Mişkat-ül Masabih Abdullah Bedi' 1 Beyruı 1388
Muhtasar Şuab-ül iman Beyhaki 1 Kahire 1963
Muvatta' İmam-ı Malik 1 Beyrut 1971
Müsned Abdullah bin Ömer lbrahirn Tarsusi l Beyrut 1973
Müsoed-i Ebu Davud Et-TayaJisi l/2 Kahire 1372
Müsned-i Ebu Ya'la El-Musili
Müsned-i Halife Bin Hayyat 1 Beyrut 1985
Müsned-i lmam-ı Ahmed Ahmed bin Hanbel 6 Beyrut Ofset
Müsned-ül Aişe (R.A.) Bedreddin Zerkeşi 1 Bey rut 1970
Müsned Ebu Bekir-i Sıddık Ahmed Bin Ali Meruzi 1 Dimeşk 1393
Müsncd-ül Firdevs Ebu Abdullah Deylemi 7 Bey rut 1986
Müsned-ill Humeydi El-Hafız Ebu Bekir Abdullah .., i laydarabt 1 966..
Müsned-üş Şafii lmam-ı Şafii 1 Beyrut tarihsiz
Müsned-üş Şaşi Ebu Said Eş-Şuşi 1 Beyrut 1990
Müstedrek Ale-s Sahihayn Ebu Abdullah El-Hakim $ Beynıl
Müşkil-ül Asar Tahavi 4 Beyrut 1333
Nasb-ur Raye İmam-ı Zeylai 4 Beyrut 1971
Nazm-ul Mutenasir Abdullah Kettani 1 Haleb tarihsiz
Nesim-ur Riyad Şchabeddin Hafaci 44 Mısır tarihsiz
Nevadir-ili Usıll Ebu Abdullah Hakim-ı Tirmızi l Medine tarihsiz
Neyi-ül Evtar Muhammed Şevkani 4/8 Kahire tarihsiz
Riyaz-üs Salihin lmam-ı Nevevi 1 Kahıre t.ırıhsiz
Sahih-ı Buharı tmam-ı Buhari 3/9 Beyrut Ofset
Sahih-i lbn-i Huzeyme Ebu Bekir Muhammed 2 Bcyruı tarihsi1
Sahih-i Müslim lmam-ı Müslim 5 Mısır 1955
Sahih-u Sünen-il Mustafa Ehu Davud 1/2 Beyrut tarihsiz
Sahih-Ol Cnmi-üs Sagir Nasırüddin Elhani 2 Şam tarıhsız
Sünen-i Darekutni Şeyh-ul lslflm Ali hin Ömer 2/4 Kahire 196%

Sünen-i Daremi
Abdullah bin Abd Ed-Daremi 2 Kahire 1966

SıJncn-i Evzai
El-tmııın Abdurrahman EI-Evzai ı Beyrut
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Sünen-i lbn-i Mace Muhammed El-Kazvini
Sünen-i Nesaı Maa Şerhihi Es-Suyuti
Sünen-i Said lbn-i r,.ıansur Saıd Bin Mansur EJ-Horcısani
Şeref-ü Eshab-in Nebi Hatib-i B.ığdadi
Şerh-i Erbafo-in Neveviye
Şerh-i Mean-il Asar Tahavi
Şerb-i ~luvamı' lmam-ı Muhammed Zerkani
Şerh-i Müsned-i lmam-ı Zeyd Hüseyin Bin Ahmed
Şerh-üs Sudur Suyuli
Şerh-üs Sünne lmam-ı Hüseyin Begavi
Şir'at-ül fslam Seyyid Alizac.Je
Şuab-ül iman Ebu Bekir Bcyhili
Tarh-ut Tesrib Hafız lralti
Tecrid-üs Sarih İnıam-ı Zebidi
Telhis-Ol Habir lbn-i Hacer-i Askalani
Tenvir-ül Havalik Celaleddin-i Suyuu
Terceme-i Meşari.k Muhammed Nuri
Teysir-ül Vusul Abdurrahmı:ın Şeybani
Tuhfet-ül Ahvezf. Şerh-i Tinnizi Mu. Abdurrahman El-Mübarekfori
Türkçe Terceme Riyaz-us Salihin Diyanel Riyaseti
Türkçe Terceme Tecrid-üs Sarih Diyanet Riyascli
Türkçe terceme elyazma bir hadis kitabı (lnıam-ı Suyuli'nin risaleleri)
Ukud-ul Cevahir Murtaza Zebitli
Uındel-ül Ahkam Takıyyüddin Makdisi
Zad-ül Müslim EI-Hfifız Habibullah El-Mağribi

SİYER VE TARİH KİTAPLARI

2/4 Beyrut 1975
4/8 Bey rut 1985
1 Haydar..ıbat 1968
1 Ankara 1971
1 Dimeşiı._ 1968
2/4 Kahire tanhsız
5 Kahire 1961
6 BeyruL 1966
1 Dımeşk 1989
16 Beyrut 1983
1 İstanbul 1316
8 Bomb:ıy 1986
4/8 Halep ta.nh:ıız
1/2 Mısır tarihsiz
214
1/3 Beyrut Ofset
1 lst:ınbul 1329
2/4 Kahire 1968
10/11 Be) rut taıihsıL
3 Anlara 197:..
14 Ank:ır.ı 197'2.
l
111 Kahire ıanhsıı
1 Medine tanhsız
5 Kahıre 1363

Cevami-üs Siret
Dclfül-ün Nühüvvc
EI-Fütuhaı-ul lslamiye
EI-Hasai~-ül Kübra
Es-Siret-ul Halebiye
Eş-Şifa
Eş-Şifa
Futuh-uş Şam
H,l}Jl·ÜS S:ıllJbe
Hl.icceLullah Ale-I Alemin
Kııab-ul Meguıi
Mir'at-ul Cinan
Nur-ul Yakin
Siret-un Ncbı
Şah-uş ŞifJ
Tabakat-ul Kübra
TJrıh-i BağJ.ıc.J
Tarıh-ul Huld.ı .
Tchııh t.l lhn-i As.ıkir
Turke Şita Şerh
Uyun-ul Eser

ttın-i Haıcm
Beyhaki'
Ahmed Zeyni Dhlan
lmam-ı Suyuti
Burhrınedtlin MaJebi
Kadı lyaz
Kadı Iyaz
Vakıdi
Muh.ımmeJ Yusuf Kandehlevi
Yusuf Nehhani
Muhammed bin Ömer Vak.illi
Ehu Muhammed El-Yafai
Şeyh MuhammeJ Hırri
lbn-ı Hişşanı
Ali) y-ül Kari
lbn-i Sa'u
Hatib-i Baedadi
lnı..ını-ı Su~'Ulİ
Ebu Kasım lba-i Askir

ltın-ı St·yyıd-ın Nl,

1 Beyrut 1983
7 Beyrut 1985
'.1 Kahire 1%8
3 Kahıre tanhsiz
3 Beyrut tarhsız
172 Bevrut tanhsz
1/2 lst.ınbul 1302
112 Beyrut LJnhsiz
" 1969·'

Beyrut tarıhsiz
3 Bey rul tarihsız
d Haydarabat 1337

Bey rut 1986
1 Beyrut tarihsiz, lstJiıbul 1 285-'-

8 Beyn.ır 1%0
14 Bey rut tanhsız
1 Kahire 1969
7 Şam 1329
y lstunbul 1314"172 Beyrut 1474

HADİSİN CERH VE TA'DİL, USÜL VE KANL'NLARI

C'e, ahıı-ul l'sill Fasih-ul Hervi "tc<lınt.> (.lflh.\1/
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Durct ul hlicallbn-ul hadi
.1 B.ns-il hlasislhni Aevtr
I.I Ldcb-il Mutredlavmn-เ Bแhauiั
F-l Fdeb-un ebeviMนhamภcd 4bulaน 1lavli
tI fsrr ul MerluaMiyy-ul katn
1I lev.ud ul MtecmuaMuhamtncd brn Ah Seุvkชnิiั
Fl llsv lil letavลiSuyut
HI 1m.'Kudr lyan
l-ls.the{hnt tl.iccr v Asknlaniiั
Fl ledht1mamา-! 'uy uti
F-l Mkavtd-ul 1laisene1mtา-1 '$ah.vมี
El-Mukadเnie1hn u> Salah
L.n-Nihanyeไhn i Lstr
f r Rihlet Fl Taleb-il H.disHab เ Bagd.ปi
Fsnel MetahbDer, Beyuti
Et-Terkire l il-Ehadis i Mustehire zcrkcsi
Fet.ti1bn-us Salali
Feth-ul Mugเs1m.m 1 ธ.h.viั
Garb-ul Hadis1bn-us Scl.mn
G.urb-il H.disPur ไlน
hesf ul Hafอ1smal Acluni
Martet-i Llum-ul Haiv1mm- 1lkimt
Mecmuat-u Resail-เ Suyuti

2/ k..hue 1ดา0
1Beyrt tah».z
วHlumus 1Sb%

B.vrut 1ต75
Bewr u 19}. 9Nร•

hah.re 196)

Bcwrut itttปเsน
K hire [970

44Kahane 1328
Beพrut tมrth» !
B ±a 1v56
Kthvrc 1 326

5 $am ะเรz
I Bevrut 1975
1 Kahtr: 1346
1 Hcynt 19ร6
1Bvrut tsrihsn
2.3 Kah re .9b$
2l4 Huvdreh,.t เ96-
1 lstanhul tanhssz
I2 Bcvrut 1251
1Bevrut thsuz
IEl vazma

•Mcsail ve Fetavl
Mun-ul ltidal
Serh u Mfanzumet-il Beykumye
T.lcil-ul Menf.a.
Thrur-ul llavas
Trth-นl Kchr
Tehrtb-t'Tehnb
Te/kttet tl [uflan
Te/ktret ul Mlevruat
t lim-ul lladปiัั
l sud-ul G1he
7eyl-utTe/kue

lhn-us S.lah
lmam- Zchcbi
Omer Bmn EI-Beykuniิ
Ihn-i llaccr-r Askalaniั
lmam-1 Suyuui
lm.un-1 Buhatiั
Saltyy uddmn ll.urrxi
Im.m-t Zchebi
Mfuammed Zahir Hemed.แti
1r Suhhi S.ilih
lbn-ul Esir
lm.m i Zehehr

4
น

i
t

4)

3

24่

5

K hre lษs7
ค.u re 196วั
N.hmre 195v
Mcdi ,336
Bet ส872
ls'. ha. Ois.i
h.h.te ti>.a
eyrit rd».·
B3v.ut ] e9
Bevat IV73
Bvut tr,s.
Bev w๕ เathsเ;

HADIS-I SERIFLERLE ALAKADAR OL AN ISL.iM T.ARIHLERI

F'I Btave \cn ihaiye [hn 1 hdsr 714 B,vut1974
[1 Kattl fit- larh Ibn t l'wr ~eyhani 13 lงvมเ '965ั
1l.ivat ul 1lavatv.ut Kemualedlin luตiewriั 1.2 1f r ta ihs} •
ukadfdennct u lbn t llaldun Alwurr.hntan bm llaldhutn 1 Bev te 19 อ

T.rh t llด t llalun 1hn 1 1l.lun 7 ใ2 นl {ง7v

Tmht l.ht Ii(ntv Then 1( 1..hie uhs..
Veiyat ul \'y.เn [hn 1 Ilallk.unt $ beAIIIIIrIYง

ZUHD, RAKAIK VETAS AVVUFA DAIR KITAPI AR

\lilcyt ir kcstl[r \hdihnu m hal acา
liku un M ihtudhทง 'Sha 'lvkaat r fhaumncdtwe 44

l1..cb 1979
(,scl



1008 RiSALE-! NUR'UN KUDSİ KAYNAKLAAI

Camı-ı lstlahat-ı Sofiye Şeyh Ahmed Gumuşhanevi 1 İstanbul tarihsiz
Edeb-ud Dünya Ved-Dın Al Vverdi 1 Mısır 1328
EI-Envar-ul Kudsıye Şa rani 12 Mısır tarhsız
EJ-Fcth-ur Rabbani Abdulkdır-i Geylani I Beyrut 1969
El-Gunye Abdulkadır-ı Geylani 1/2 Beyrut tarihsız
El-Hadaik-u! Verdıye Abdülhamıd Muhammed Kam I Dimeşk 1306
El-Hakk-ul Mubin Abdurrahman El-Hayr I Dımeşk 1962
El-lşaa Muhammed Berzenci N Kahıre tanhsıı
El-KalaıJ-ul Ccvahır Fı-Mcrıal,.ıh-ı Abdülkadir I Mısır 1965
EI-Keşkul Bahaedtlın Amili 2 Mısır ı.anhsil
El-Medhal lhn-ul Hac 4 İslanbul ı.arıhsiL
EI-Ycvkt Ve-l Cevahır İmam-ı Şa'rani 2 Beyrut tarihsiz
Et-Tabakat-ı.il Kubra AhcJülvahhah-ı Şa'rani 1/2 Kahıre Larihsız
El-Zuhd lnıam-ı Ahmed bin Hanbcl I BeyruL 1983
Ez-Zühd Ver-Rekaik Şcyh-ul İslam Abdullah hin Muharek 1/2 HınJıstan tarihsıı.
Futuh-ul Gayb Abdülkadir-i Geylani I Haydarabat 1361
lhya-u Ulümiddin lmam-ı Gaıali 5 Beyrut tarihsi.ı:
Klilliyaı-ı Divan-ı Fuzuli Fuıuli-i Bağdadi ı Belli değil
Levakıh-ul Envar imam-, Şa'rnni J/2 Mısır 1960
Mariletname (aslı) lbrahim H..ıkkı I lsıanbul 1330
Mecmuat-ul Ahzab Şeyh Ahmed Gumuşhanevi 3 lstanbul t.anbsız
Mekıubaı-ı İmam-ı Rabbani (Farisi' asıl) 2 Karaçi tanhsız
Mesncvı-i Şerif Mevlana (Abidin Paşa Şerhiyle) 3 İstanbul 1334
Muhı.asar Tezkiret-ül Kurtuhi lmam-ı Şa'rani I Beyrut tarihsiz
MunebbihaL-ı lbn-i Hacer İbn-i Hacer I fstanbul tarihsiz
Mumehabat Min Hikem-i Emir-il Mü'minin JsmaiJ Yusuf I Dimeşk tarihsiz
Ncfahat-ül Ons Mevlana Cami I Beyrut tarihsiz
Nehc-ül Belaga Şerh-i Subhi Salih I Beyrut 1967
Nur-ul Ebsar Şeyh Mü'min Şeblenci I Beyruc 1978
Osmanlıca Tercemcsi l lst:ınbul 1978
Resail-i lbn-ül Arabi Muhyiddin-i Arabi I cild (Onalıı Risale) Beyrut tarihsız
Sıfat-us Safve Ebu-I Ferec İbn-i Ccvzi 4 Beyrut 1986
Şerh-ı Dıvan-ı Mevlana Halid Sadreddin Yüksel 1 I-,tanhul 1977
Tabakaı-ı Sofiye Ebu AhJurrahman Es-Sülemi 1 ~!ısır 1969
Tabakat-u Evliya İbn-ul Mülakkin I Beyrut 1986
Teshih-ul Gafılin Ebu-l Leys Semerkandi I Mısır tarıhsız
Tercurne-i Levarnı-ül Ukul Şeyh Nimetullah llurcyri I Istanbul 1327
Zchaır-ül Ukha Muhihbüddın Taberi I Beyrut 197$

AKAİD, FIKIH USULÜ, DİN USULÜ, FETVANAMELER VE SAİRELER

A'lam-üs Sacıd Fil-Mesacıd Muhammed Zerkeşi
El-Faı;l-u Fil-Milel imam lbn-u Hazem
El-Fctavi-I Halil'i Şcyh-ul lslflm Muhammcu El-I f.ılıli
EI-HOkmu ve Kaııyct-u Tekfir-il Milslım Salim Belınavi
El fktiı;acJ-ü Fil-f'tıkad lrnam-ı Gaıali
El-Milel Vcn-Nihal Abdülkerim Şehristani
El-Mizan-ul Kübra Şa'rarıi
Er-Rmılct-ul l lumidıye (Tercümesi) Manastırlı lı.rnail llakkı
Es Savaik-ul Muhrıka lhn-i Hacer-i Heysemi
Es-Siret ut Kchır lınanı-ı Muhomnıetl Şeybani
Eş-Şevahid ul I l.ık Ahmed Zeyni Dahlan

1
I/4
1/2
1
1
1/4
1/2
4
1
5
1

Kahıre 1397
Belir değıl
lsıanbul 198::?
Urdun 1985
Bcyrut 1981
Bcllı c.Jcğil
Kahire tarihsiz
lstanbul 1308
t,rnnhul 1986
Hindistan 1971
Beyrut I983



Me'haz Eserler Lıstesi

Fetavi E<.-Suhlı:i
Fetavi Zcnbılli Alı Elcm!ı
Gun i.ımuı mc.-. • ckkri ne fetvalar
Kqf-ul Gummc
Şerh-i Fikh-ul Ekber
Şerh-i l\1cşarik-ul Envar
Şerh-ul Mevalı:ır
Şcrh-ı.l Cevhereı-u( Tevhid
Terhiycı-ül Evlad Fil-lslam

Takıyyuddın Sublı.i
Şc) h-ul l,IJm Zenbillı Alı Efı.:ndı
I lalil Goncnç
lınam-ı Ş,ı'rani
Alıyy-ul K:ıri
KacJı Sıracuddın
Seyyid Şeni Ctircani
1 mam-ı Bacurı
AbduJlnh Nasih Unvan

172
1,

3

1.,
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Bey rut tarıhsız
htJnbul t.:mlNL
lı.t.mbul 1Wı2
KJhıre ı.ırıh,ıı
Beyrul 1984
Kahırc t;ırıh~ıı
istanbul 1327
Hama 1972
Haleb 1981

UMUMİ ŞERİAT VE FIKIH KİTAPLARI (HANEFİ FIKHI)

Ahbar-ı Ebu Hnnifo KaJı Abdullah Es-Sümeyri
Mcnalı:ıb-ı Ebu l lanirc lmrım-ı Zehebi
Ebu Hanifc l\1uhammccJ Ebu Zehre
Hukuk-u lslamiye Ve lsıılahaı-ı Fıkhiyc Ömer Na.-;uhi

HJ)lJJr:ıllJt I97.ı
KJhıre Larıh!.t/
Kahıre tarıh:-.ıı

8 cilJ btanbul 1972

ANSİKLOPEDİK TARZINDA ÇEŞİTLİ İSLAMİ KİTAPLAR

Meşahir-un Nisa
E1-A lam
Keşf-üz Zunun ve Zeyilleri
Kamus-ul A'lam
lsHiın Ansil,.Jopedisi

Muhammed Zihni (S:ıdeleşıirilmi~)
Hayreddin Zergeli
Katib Çelebi ve saire
Şcmseudin Sami
Milli Eğitim Bakanlığı

1/2 btJnbul 1%2
11 Be) rut t.ırıh:.11
6 Bedad t.nhsız
6 İstanbul 13(6
13 cild İstanbul 1965



Külliyatta geçtiği yerlere göre,
hadis, haber veya eseri bulma listesi

Sözler
(792 sh.lik)

hadis no
Soz1er sh: 5 1
Sözler sh: 7 2
Sözler sh: 13 3
SözJer sh: 15 4
Sözler sh: 17 5
Sözler sh: 19 5
Sözler sh: 20 6
Sözler sh: 32 7, 8
Sözler sh: 33 . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. 9
Sözler sh: 35 10
Sözler sh: 38 12, 13
Sözler sh: 40 14
Sözler sh: 42 15, 16
Sözler sh: 72 17
Sözler sh: 77 . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 18
Sözler sh: 80 . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 19
Sözler sh: 86 .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. 20
Sözler sh: 93 21
Sözler sh: 97 22
Sözler sh: 112 23
Sözler sh: 117 24
Sözler sh: 118 25
Sözler sh: 119 5
Sözler sh: 124 26
Sözler sh: 129 28
Sözler sh: 134 29
Sözler sh: 143 25
Sözler sh: 147 30
Sözler sh: 150 31
Sozler sh: 162 32
Sozler sh: 164 .. 33
Sozler sh: 177 34. 128
Sozler sh: 180 35
Sozler sh: 185 36
Sözler sh 189 594
Sozler sh 194 .. 37
Senler sh: 197 38
Sozler sh' 201 ......................•................. 39
Sozler sh: 203 40
Sozler sh 240) 41

hadis no
Sözler sh: 250 42. 43
Sozleı· sh: 251 ~
Sözler sh: 261 45
Sözler sh: 263 46
Sözler sh: 269 4 7
Sözler sb: 271 48
Sözler sh: 272 49. 50
Sözler sh: 273 6, 51
Sözler sh: 277 52, 53, 54
Sözler sh: 278 54. 55
Sözler sh: 287 56
Sözler sh: 289 46. 57. 58
Sözler sh: 294 59
Sözler sh: 295 60
Sözler sb: 298 61
Sözler sb: 302 62
Sözler sh: 310 63
Sözler sh: 314 64
Sözler sh: 315 6-t
Sözler sh: 322 65
Sözler sh: 339 66
Sözler sh: 342 67, 68. 69, 70, 71
Sözler sh: 343 72
Sözler sh: 344 73
Sözler sh: 345 7-ı
Sözler sh: 34G 75, 76, 77
Sözler sh: 34 7 ·.............. 78, 78, 79, 80. 81
Sözler sh: 350 82. 83
Sözler sh: 353 84. 85
Sözler sb: 358 . 7
Sözler sh: 361 86, 87

s°Sözler sh: 368 8
Sözler sh: 369 . $9
Sözler sh: 378 90. 91g0Sozler sh: 384 .. .. • -
Sözler sh: 390 93
Sözler sh: 391 ...................................•. . 9-4
Sözler sh: 398 • 9~
Sözler sh: 402 ~~
Sozler sh. 409 • •
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Sozler sh: 419
Sozler ~h· 433
Soztcr sh 446
Sozler sh. -154
Sozlt•r sh: 459
Sbzlcr sh: 467
Suzler sh· 4 68
Sozler sh· 472
Sozler sh: 473
Soz.ll'r sh: 476
Sozlcr sh: 481
Sozlcr sh: 482
Sozler sh: 483
Sozlcr sh: 484
Sozler sh: 486
Sozlcr sh: 488
Sozlcr sh: 489
Sozler sh: 493
Sozler sh: 494
Sozlcr sh: 495
Sozler sh: 496
Sozlcr sh: 499
Sozler sh: 500
Sozler sh: 501
Sozler sh: 502
Sozler sh: 505
Sozlcr sh: 513
Sozler sh 517
Sozlcr sh: 524
Sozlcr sh: 535
S也lcr sh: 541
Sozlcr sh 542
Sozlcr sh. 549
So 1.lcr sh. 562
Sozler sh. 566
Sn 1.lcr sh· 568
Sozler sh :170
Sozl~r ~h. f>76
S07． 加· sh f>78
Sozlm· sh 579
Sozlcr sh 580
汕 1.l c>r sh. 58 l
Sozlcr :::-h n~7
SI)zl~r sh 5b9
Sozlp1 今 寸h 593
So7旧 · sh 614
沁叭er l--h· 61G
沁,d t•r· :-h （过•l
沁 ）zll~r ~h 6坏

沁wll'r sh 639
沁加r 山 （讨0
Sozl t•r ~h 6 tG
心wl(1事!-h G17

had) 、no
二

.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: ~~
..................................... 88

.::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: }~~

..................................... 102

..................... 103, 104, 737

..................................... 105

...................................... 106

...................................... 107

． ． ． ．．． ．． ． ： ．． ．． ． ． ． ． ．： ．． ． ： ·. ．：． ：． ：．． ．． ． ．．： ：． ｝ 器

: : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : ~器
...................................... 111
...................................... 112
............................. 112,113
..... 101, 114, 115, 116, 117
.............................. 118, 119
............................... 20, 120
······................................ 121

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : g:: i芦
.............................. 126, 127

: : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·i ~~

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 温
.............................. 130. 1 :31

............................... 132
................................... 13:3
................................. 134
..................................... 135
.................................... 1~36
.................................... 137
. ················•·"···.. ···.... 38

...... 1:18, 1:39
J.10. 141, 142, 143

...................... 10 I
,............................... 14 i

.................................. l•l f>
·····••·....................... 146

... ········•"""'··--·· 147, 148
··························.... ],19
................................. 62
.......................... 1~1. 1 fiO

.................................... l fiO
.......................... 151

· · · · · · · · · · · 才 . . . . . . . . . . . . . . . 152, 1!'"1:l
....................... 1 !34. 1/;5
................................. 156
， ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 会 . . l fi7
........................ 1 !18, I 59

had ts no
Sozlcr sh: 648........................ 154, 160
Soi.Jer sh: 6.t9........ 20, 123, 157, 161. 162
Sozler sh: 650........…...127. 156. 163,164
Sozlcr sh: 652..................................... 165
Sozler sh: 672..................................... 166
Sozlcr sh: 693...................................... 167
S泣ler sh: 703...................................... 168
Sozler sh: 709...................................... 169
S迈lcr sh: 711........................................ 12
Sozlcr sh: 725..................................... 170
Sozlcr sh: 757................................... 998
Scizler sh· 764................................. 171
Sozler sh: 755.................................... 988

Mektubat
(524 sh.hkl

l\1cktubat sh: 5.................... 17 '2.

Mektub::i t sh: 6.................. 168. 173. 1,4
Mck t.ubo t sh: 7.......................... 1,5
l\Jck tubat sh: 8......................... -. 175. 607
l\lektuba t sh. 9... 176, 177. 178. 179. 180
Mcktubat sh: 14.....…............18 1. ld2
l\Iektuha t sh: 16.......................... 62. 183
1\foktuba t sh: 17.............................. 178
Mektubat sh: 18................................ 18-l
1\lcktubat sh: 20.............................. 185
]\lcktubat sh: 26........................ 1~6. 187
l\1ek tubat sh: 27............................ 188
Mcktubu t sh: 28..,.............................. 189
Ilek t.uba t sh: 30: : :: ::.. :..:: :....::....:..:::...... : :.. :. l
l\lektuba t sh· 31..................... 190, 191
八l l'k t.uba t sh: 38........................... 192
l\lcktubu t sh: ~i9 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 54
l\kk tubal sh: 48....................... 193
l\lek tuhu t sh· 5 '.l . , . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 194. ms
l\fck tuboL sh· 53..................... lH ti . 197
Mekluhut sh· 55..................... 198
l\lcktubul sh. 5G...................... 199. :WO
f\lek t.ub.1 t sh fi7.......... 19~. ~lH
\1ck tubaL sh 58..... 202 203. 204 205
Mek tub.1t sh [)~l.................... 20G
入lektuha t sh· 60.............................. ~07
l\lektubn t s ir 7 fl . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. ~OS
l\1cklubal sh i7 .. .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . ... . .. 155
\Icl(lub i1L t sh';:. :..::::::::....:::::::::::: ?()!:)
MeklubL tl sh: 79............................... 155
;\1 cl《l \I l sh. 8()... : : •. ; : :......:::::..:::..:::..::: : •.•• 1 55
]\ lt•k tuhn t sh Ha............................ :? 11
]\fok tubal sh 85................................ j()7
Mektulm t ~h 88............................. 212
I\kkLuhn L sh 90.........,........... :.! l ~1. ~ 1-l
I\.Jck t.ubn t sh H1...............-····· ~rn :!16
l\tcklubu t sh· 93...................... 70, :.!17
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hadis no:
Mektubat sh: 94 218, 219, 220, 680
Mektubat sh: 95 222, 223
Mektubat sh: 96 224, 225, 226
Mektubat sh: 97 101, 221, 228, 229
Mektubatsh:98 .230, 231,232,233,234,

235,236,237
Mektubatsh:99 .237, 238,239,240,241,

242,243
Mektubat sh: 100 244
Mektubat sh: 101 245, 246
Mektubat sh: 102 247, 248, 249, 250
Mektubat sh: 103 251, 252, 253, 254
Mektubat sh: 104 265, 256, 257, 258
Mektubat sh: 105 259, 260, 261, 262,

263,264
Mektubatsh: 106 265,266,267,268,269
Mektubat sh: 107 266, 267, 268
Mektubat sh: 108 273, 274, 275, 276,

277,278
Mektubatsh: 109 279,280,281,282,283
Mektubat sh: 110 284, 285, 286
Mektubat sh: 111 287, 288, 289, 290,

291,292,293,294
Mektubat sh: 112 295, 296
Mektubat sh: 113 297, 298
Mektubat sh: 114 299,300,301
Mektubat sh: 115 302, 303, 304, 305
Mektubat sh: 116 306, 307, 308, 309
Mektubat ah: 117 310,311, 312
Mektubat sh: 118 313
Mektubat ah: 121 314, 315, 316
Mektubatsh: 122 317,318
Mektubat sh: 123 319, 320
Mektubat sh: 124 321, 322, 323
Mektubot sh; 125 324, 325, 326
Mektubat sh: 126 327, 328, 329
Mektubat sh: 127 330, 331
Mektubat sh: 128 332, 333, 334
Mektubat sh: 129 336
Mektubut ah: 130 336
Mektubat sh: 131 336
Mektubot sh; 132 336, 337, 338, 339
Mektubut sh: 133 340, 341, 342, 343,

344, 345
Mcktubat sh: 134 346, :347, 348
Mektuba sh. 135 349
Moktubut sh: 136 360, 351, 362
Mektubat ah 137 353, 364, 366, 356, 3357
Mektubat sh 138 3558, 369, 360
Mektubut sh' 139 356, 361, 362, 363,

364, 365
Moktubat ah 141 366, 367, 368, 369, 370
Moktubut sh. 142 371, 372, 373, 374, 375

RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

hadis no

Mektubat sh: 143 376, 377, 378, 379,
380,680

Mektubat sh: 144 381, 382, 383, 384,
385,386,387

Mektubat sh: 145 388, 389, 390, 391
Mektubatsh: 146 392,393,394,395,396
Mektubatsh: 147 397,398,399,400,401
Mektubat sh: 148 402,403,404
Mektubat sh: 149 405, 406,407, 408,

409,410
MektubaL sh: 150 411,412, 413, 414,

415,416
Mektubat sh: 151 417, 418
Mektubat sh: 152 419, 420, 421, 422
Mektubatsh: 153 423,424,425,426,427
Mektubat sh: 154 428, 429, 430, 431
Mektubat sh: 155 432, 433, 434, 435
Mektubat sh: 156 436,437,438
Mektubat sh: 157 439,440,441,442,

443, 444
Mektubat sb: 158 445,446.447
Mektubat sh: 159 448, 449, 450, 451
Mektubat sh: 160 452. 453,454
Mektubat sh: 161 455, 456, 457, 458
Mektubat sh: 163 459, 460, 461, 462
Mektubat sh: 164 463, 464, 465, 466,

467, 468, 469, 470
Mektubatsh: 165 471, 472, 473, 474, 475
Mektubat sh: 166 476, 477, 478, 479
Mektubatsh: 167 480,481,482,483,484
Mektubat sh: 168 485, 486, 487, 488
Mcktubat sh: 169 489, 490, 491, 492, 493
Mektubat sh: 170 494, 495. 496. 497,

498,499,500,501,502,503
Mektubat sh: 171 504, 505
Mektubat sh: 172 506, 507
Mcktubnt sh: 173 608,509,510,511,619
Mektubat sh: 174 512,613,514,515
Moktubat sh: 175 516, 517, 518, 519, 520
Mektubat sh: 176 ........ 521, 522, 523, 524
Moktubutsh: 177 142,143,526,526,527,

528, 529, 530, 531, 532, 533
Moktubat sh: 178 534, 535, 536, 537,

538, 539, 540, 939
Mektubat sh: 179 .. 51 1, 542
Mektubut sh: 180) .. 543, 51 1
Moktuhut sh: HU . . . 545
Molctubut Ah: 184 , ......•• HH
Mektubut sh. 186 89, 5446
Moktubut sh 193 . 230, 547
Mektubut sh; 207 147
Mektubat sh 208 .........................•.. . 1-48
Mektubut sh: 210 • 149
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hadi.3 no:
Mektubat sh 214 ····················-·········- 10 l
Mektubat sh. 21 7 ·-················· .. ••· .. 100
Mektubat 3h. 220 -·········--·-······ 5-16. 549
Mektuhat sh, 222 63
Mektubat sh 22S 163
Mektubat sh: 241 165
Mektubat sh: 256 61
Mektubat sh: 259 550
Mektubat sh. 260 . 551
Mektubat sh: 261 552. 553, 554, 555
Mektubat sh: 263 . 556, 557
1lektubat sh: 264 . .. .. 558, 559
Mektubat sh: 265 560, 561, 562, 563
Mektubat sh: 266 561
Mek:tubat sh: 267 564
Mektubat sh: 268 154, 155, 565, 566
Mektubat sh: 270 567, 568
Mektubat sh: 271 732
Mektubat sh: 272 569, 570
Mektubat sh: 273 97
l\lektubat sh: 274 568, 571
Mektubat sh: 276 572
Mektubat sh: 277 573,574, 575
Mektubat sh: 278 576, 577
Mektubat sh: 279 578, 579, 580, 581
Mektubat sh; 280 48, 569, 570, 582
Mektubat sh: 281 56, 583, 584
Mektubat sh: 282 585, 586
Mektubat sb: 285 587
Mektubat sh: 288 588, 900
Mektubat sh: 299 589
Mektubat sh: 301 590
Mektubat sh: 302 591
Mektubat sh: 303 592
Mektubat sh: 306 38, 136
Mektuhat sh: 308 144
Mektubat sh: 311 36. 593
Mektubat sh: 314 863
Mekt.ubat sh: :ns 594
Mekt.ubat sh: 320 595
Mektubat sh. 322 . 198
Mcktubat sh: 324 596
Mektubat ah 329 597,598, 861
Mcktubat. 6h: 331 171
Mektubat sh :-3:32 599, 600
Mnktubat ah. 3:3:3 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 600
Mektubat ah. 3a4 60:l
Mcktubat sh: 3;.3G 601
Mckt.ubnt sh: 340 60:.$
Mektuhat sh. :i43 603
Mcktubul ah. :34G 568
Mcklubat sh. :346 604, 605
M,-ktubat 1,h· :347 60G, 606, 607,608,609

1013

hadis oo·
~lektubat sh. 34S 610
Mektubat sh. 350 611
Mektubat sh. 352 612
Mektubat sh. 355 613, 614
Mektubat sh: 362 . 30. 615
Mektubat sh. 366 159
Mektubat sh: 385 125, 617
Mektubat sh: 386 618. 619
Mektubat sh: 387 620
Mektubat sh: 388 621
Mektubat sh: 392 622
Mektubat sh: 394 623
Mektubat sh: 396 624. 632
Mektubat sh: 397 625
Mektubat sh: 401 77. 626
Mektubat sh: 402 626, 627
Mektubat sh: 403 628
Mektubat sh: 404 629
Mektubat sh: 413 630
Mektubat sh: 414 631
Mekt.ubat sh: 425 632
Mektubat sh: 434 633, 634, 635
Mektubat sh: 436 636,637,638
Mektubat sh: 439 639. 640, 886
Mektubat sh~ 441 641
Mektubat sh: 457 648
Mektubat sh: 466 117
Mektubat sh: 477 925

Os.Me.ktubat
(744 sh.lik)

Os.Mektubat sh: 91 37
Os.l\1ektubat sh: 93 210
Os.Mektubat sh: 412 163
Os.Mektubat sh: 553 37
Os.Mektubat sh: 585 616

Lem'alar
(450 sh.lik)

Lem'alar sh: 5 649, 650, 651
Lem'alar sh: 8 652, 653
Lem'alar sh: 9 654, 655
Lem'alar sh; 10 656
Lem'alar sh: 11 657, 658
Lcm'alar sh: 12 658, 659, 660
Lem'alar sh: 13 661
Lem'ah1r sh: 14 662
Lem'alar sh: 16 663
Lem'ulnr sh: 17 136, 663, 664
Lcm'alar sh: 18 656
Lcm'ular sh: 19 665 666
Lcm'ular tih: 20 667, 668, 669
Lcm'ulur sh: 21 670,671: 672
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hadis oo:
Lem'alar sh: 22 673
Lem'alar sh: 23 674, 675
Lem'alar sh: 24 676
Lem'alar sh: 27 677
Lem'a1ar sh: 29 678
Lem'alar sh: 30 679
Lem'a1ar sh: 31 680
Lem'alar sh: 32 681, 682
Lem'alar sh: 34 683
Leın'alar sh: 35 . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 250
Lem'alar sh: 37 231, 250
Lem'alar sh: 47 691
Lem'alar sh: 48 692
Lem'alar sh: 49 693, 694
Lem'alar sh: 53 624, 695
Lem'alar sh: 54 696
Lem'alar sh: 58 697
Lem'alar sh: 60 698
Lem'alar sh: 61 694
Lem'alar sh: 64 699
Lem'alar sh: 67 .. . . . .. . .. . . .. . 139
Lem'alar sh: 68 700
Lem'alar sh: 69 701
Lem'aJar sh: 83 702
Lem'alar sh: 84 703
Lem'alar sh: 85 . .. . .. 170, 703
Lem'alar sh: 86 170
Lem'alar sh: 90 69
Lem'alar sh: 92 33, 704
Lem'aJar sh: 93 69
Lem'alar sh: 94 69, 705
Lem'alar sh: 99 706
Lem'alar sh: 100 3
Lem'alar sh: 102 . .. . . . .. .. .. . .. .. . . 1
Lem'alar sh: 103 647
Lem'alar sh: 104 707
Lem'alar sh: 106 708
Lem'alar sh: 108 709
Lem'alar sh: 110 39
Lem'alar sh: 111 39, 710
Lem'alar sh: 112 39
Lem'alar sh: 113 711
Lem'alar sh: 114 712
Lem'alar sh: 121 714
Lem'alar sh: 122 569, 715, 716
Lem'alar sh: 129 717, 718
Lem'alar sh: 130 719
Lem'alar sh: 132 720, 721
Lem'alar sh: 133 722
Lem'alar sh: 141 724, 725
Lem'alar sh: 142 726, 727, 728
Len'alar sh: 144 729, 730, 731
Lem'alar sh: 145 732

RİSALE-I NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

hadis no:
Lem'alar sh: 146 .. . . . . .. .. . .. 180, 733
Lem'aJar sh: 147 734
Lem'alar sh: 148 721
Lem'alar sh: 150 735, 737
Lem'alar sh: 151 738
Lem'alar sh: 152 739
Lem'alar sh: 153 154
Lem'alar sh: 156 . . .. .. . .. .. .. . . 127
Lem'alar sh: 160 740
Lem'alar sh: 161 741
Lem'alar sh: 163 742
Lem'alar sh: 165 743
Lem'alar sh: 167 694, 744
Lem'alar sh: 171 745
Lem'alar sh: 173 930
Lem'alar sh: 197 746, 747
Lem'alar sh: 198 748
Lem'alar sh: 202 747
Lem'alar sh: 206 750
Lem'alar sh: 209 660, 751, 752
Lem'alar sh: 211 656, 753
Lem'alar sh: 213 754, 755
Lem'alar sh: 214 756, 757, 758
Lem'alar sh: 215 759
Lem'alar sh: 219 760
Lem'alar sh: 221 761
Lem'alar sh: 224 101, 666
Lem'alar sh: 228 762
Lem'alar sh: 233 119
Lem'alar sh: 235 552
Lem'alar sh: 248 763, 764
Lem'alar sh: 253 586, 765
Lem'alar sh: 266 766
Lem'alar sh: 270 775, 776, 777
Lem'alar sh: 271 4
Lem'alar sh: 273 780
Lem'alar sh: 275 781, 782
Lem'alar sh: 280 35, 783
Lem'alar sh: 284 784
Lem'alar sh: 307 785
Lem'alar sh: 327 101
Lem'alar sh: 331 . 59
Lem'alar sh: 339 100, 786

Os.Lem'alar
(879 sh.Lik)

Os.Lem'alar sh: 16 587
Os.Lem'alar sh: 69 684
Os.Lem'alar sh: 93 203
Os.Lem'alar sh: 95 .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. 685
Os.Lem'alar sh: 97 686
Os.Lcm'alar sh: 116 687
Os.Lem'alar sh: 123 688



Hadıs Bulma Lıstesı

Os Lcm'..dar sh. 129
(s Lemalar sh 164
Os Lem'ular sh 166
Os.Lt:m a.lar sh 179
Os Lem'alar sh 259
Os Lem 't.ılaıı· sh 315
Os.Lcm'ular sh 317
üs Lem'alar sh. 416
O:-.Lcm'alar sh. 559
Os Lem'alar sh. 564
Os Lem'alar sh: 570
Os Lem'alar sh: 6-19
Os Lemalar sh: 650
Os.Lem'alar sh. 652
Os.Lem'alar sh: 653
Os.Lem'alar sh: 655
Os Lcm'alar sh. 656
Os.Lem'ala.r sh. 682
Os.Lem'alar sh: 683
Os.Lem'alar sh· 685
Os.Lem·aıar sh: 781

hadis no
.......... 6h9
............. ,. ıo1
......... ~07
••••••••••••••••••••• 690

• •••••••••••••••••••• 713
....................... 771
....................... 72~
....................... 749

.......................... 767
......................... 768
.......................... 769
................. ... 770
.................. 770, 771
..................... . 771
........................ 772
......................... 773
.......................... 6~
.......................... 778
........................... 779
......................... 774
.......................... 862
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hıdıs no
Şualar sh 259 . . c••· b0l. b02
Sualr sh 260 - . . .. 33. 105
ŞuaJar ı:.h 26-3 . 69
Şualar sh 279 103
Şualar sh: ı94 "' .. .., . 656, 766
Şualar sh. 293 _ 105
Şua.lor sh· 298 . h05
Şualar sh: 299 603
Şuulur sh· 312 606
Şualar sh. 314 "............ 759, 806
Şui.ılnr sh: 323 807
Şualar sh: 324 766
Şualar sh. 329 802
Şualar sh· 332 861
Şualar sh 336 . 808
Şu.ilar sh: 345 . . 809
Şutılarsh:359 810,811
ŞuCılnr sh. 401 812,811
Şualar sh. 419 814, 815
Şu:ilar sh· 420 816
Şunlar sh: 421 250
Şudlo.r sh: 431 250
Şualar sh: 502 .. . 766
$u.ilar sb: 506 . dl2. 813
Şualar slı: 508 . 766
Şualar sh: 509 . 12, 105, 817
Şualar sh: 520 . 766
Şualar sh: 579 . . 6S. 70
Şu:ilar sh: 580 . . 33, 818
Şualar sh: 581 199, 819, 820
Şualar sh. 583 810,811.821
Şualar sh: 584 203, 204. 822, 823, 824
Şualar sh: 585 825, 826. 827. 828
Şualar sh: 586 73, 829
Şu.'."tlnr sh 587 168 830, 831
Şualar sh: 588 $32, 833
Şunlar sh 589 . .. .. 723, 834
Şualar sh: fiH0 ., 640
~ualar sh: 591 835, 836
Şualar sh. 593 . 837, 838
Şualur sh: 595 •......... 839 840
ŞuMnr sh. fi9H .. -· . . .. ö-~ t. 84 :l
Şufll.u- sh 598. .. l~-l
Şuülnr sh 621 , . . .. l 7 lU t
Suülar sh c9» 100••. o., ...ıı • ~ ' • -"··
Şualar sh 625 10U)
Şu.1Inr sh 627 79a
Şuiıl.u· sh: 61 l ,. 79 l
Şualır sh 642 ,. , 7})1
Şuô.lar sh. 6.t:i .. $ l l
Şut'ıhır sh 6li9 . ., ._.. .. . 6Ml
Şualır sh 692 •............ .. -. .. 68
Şullır sh 7 1 l .. . . . . ... . . ..... ... Hl

Şualar
l763 sh.lik)

Şualar sh: 6 787
Şualar sh: 9 604, 602
Şualar sh: 21, 22 788
Şualar sb: 25 . 61
Şualar sh: 30 41
Şualar sh: 41 789
Şualar sh: 55 790
Şufilar sh. 59 . . 100
Şu.ilar sh: 73 . 5
Şuiılnı- sh. 92 791
Şualar sh: 95 . . 792, 793
Şualar sh l 02 . .. .. .. 863
Şu.il:ır sh. 104 .. 100, 794
Şualar sh: 112 .. 4~1
Şu:ilar sh. 121 37
Şualar sh: 124 9:1
Şualar sh: 129 . 100
Şualar sh 13-1 8$. 90
Şualar sh: 137 795, 796
Şuilar sh. 165 .. .. 17 l
Şu:.ilarsh 166 784
Şufilur sh. l i3 732, 797
Şualar sh 182 - 22
Şunlar sh. 193 . . 798
s·] 1.223 mm4 90"Uld Or s3 "o ••.•••••••••.•. oo , +.o
Şualar sh 246. l 00
$ui\lnr sh 2[)2 101
Şualr sh 254 s00
Şular sh 2~7 . &803 801
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hadis oo:
Şualar sh: 712 844
Şualar sh: 748 117

Tercüme İşarat-ül I'caz
(230 sh.lik)

İT'caz sh: 17 845
İ.fcaz sh: 21 846
L.I'caz sh: 22 690
İ.İcaz sh: 45 97, 848
Il'caz sh: 57 850
İ.İ'caz sh: 82 916
İ.İ'caz sh: 106 .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . 902
t,fcaz sb: 122 89rrcaz sh: 123 . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. 89
II'caz sh: 128 176, 178
rrcaz sh: 129 176, 180
rrcaz sh: 131 93
I.I'caz sh: 146 161
t!'caz sb: 187 851
I.Icaz sh: 189 . . .. .. .. . .. . .. .. .. . 139

Tercüme Mesnevi (Abdülmecid)
(269 sh.lik)

Mesnevi sh: 7 614
Mesnevi sh: 11 59
Mesnevi sh: 23 . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 854
Mesnevi sh: 71 . .. .... . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . . 855
Mesnevi sh: 89 .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. . 677
Mesnevi sh: 92 110
Mesnevi sh: 102 677
Mesnevi sb: 120 658
Mesnevi sh: 124 588
Mesnevi sh: 160 569
Mesnevi sh: 168 718
Mesnevi sh: 170 719
Mesnevi sh: 172 720, 721
Mesnevi sh 200 132
Mesnevi sh: 217 38
Mesnevi sh: 219 677
Mesnevi sh: 239 863
Mesnevi sh: 247 588
Mesnevi sh: 256 60
Mesnevi sh. 257 99, 875

Tercüme Mesnevi (Abdülkadir)
(670 sh.lik)

B Mesnevi sh: 12 614
B.Mesnevi sh: 21 59
B Mesnevi sh: 35 867
B.Mesnevi sh 38 .. 17
B Mesnevi ah 43 4 l
B Mesnevi sh 66 .. .. .. .. . . . .. .. . 17
B Mesnevı sh 69 18

RİSALE-İ NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

hadis no
B.l\fesnevi sh: 71 865
B.Mesnevi sh: 94 .. 131
B.Mesnevi sh: 116 ......................-....... 780
B.Mesnevi sh: 149 835
B.Mesnevi sh: 181 108
B.Mesnevi sh: 183 . . 110
B.Mesnevi sh: 214 124
B.Mesnevi sh: 235 690
B.Mesnevi sh: 242 . 658
B.Mesnevi sh: 244 858
B.Mesnevi sh: 248 588
B.Mesnevi sh: 258 63
B.Mesnevi sh: 267 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 869
B.Mesnevi sh: 281 862
B.Mesnevi sh: 289 588
B.Mesnevi sh: 296 859
B.Mesnevi sh: 324 569
B.Mesnevi sh: 337 713
B.Mesnevi sh: 354 76. 81
B.Mesnevi sb: 356 918
B.Mesnevi sh: 381 .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . 1 7
B.Mesnevi sh: 382 .. 871
B.Mesnevi sh: 391 861
B.Mesnevi sh: 401 132
B.Mesnevi sh: 417 872
B.Mesnevi sh: 423 38
B.Mesnevi sh: 440 860
B.Mesnevi sh: 447 865
B.Mesnevi sh: 462. .. 10
B.Mesnevi sh: 469 .. &857
B.Mesnevi sh: 470 10
B.Mesnevi sh: 473 861
B.Mesnevi sh: 502 26
B.Mesnevi sh: 505 28
B.Mesnevi sh: 510 26
B.Mesnevi sh: 536 863
B.Mesnevi sh: 538 .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . 790
B.Mesnevi sh: 542 87-t
B.Mesnevi sh: 545 866
B.Mesnevi sh: 553 8-45
B.Mesnevi sh: 566 67, 71
B.Mesnevi sh: 567 71. 83
B.Mesnevi sh: 576. .. . .. 66
B.Mesnevi sh: 583 29
B.Mesnevi sh: 609 84
8.Mesnevi sh: 615 65
B.Mesnevi sh: 628 60
B.Mesnevi sh: 630 875

Asar-1 Bediiye
A.Bediiye sh: 8 . . . 107
A.Bediiye sh: 18 876
A.Bedıiye sh: 19 875



Hadis Bulma Listesi

hadis no.
A.Bediiye sh: 22 876
A.Bediiye sh: 25 853
A Bedii h -- • ) e s . 4 101
A.Bediiye sh: 52 698
A.Bediiye sb: 69 877
A.Bediiye sh: 71 698
A.Bediiye sb: 72 878
A.Bediiye sh: 75 171
A.Bediiye sh: 79 187
A.Bediiye sh: 80 154
A.Bediiye sh: 81 879
A.Bediiye sh: 82 .. . . .. . . . . .. . • .. . .. . . .. . .. . . . . . 170
A.Bedüye sh: 92. .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 848
A.Bediiye sh: 97 880
A.Bediiye sh: 102 168
A.Bediiye sh: 107 154
A.Bediiye sh: 111 881
A.Bedüye sh: 118 109
A.Bediiye sb: 122 12
A Bedi' h 28. ıye s . 1 . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . 882
A.Bediiye sh: 144 553
A.Bediiye sb: 148 109
A.Bediiye sh: 149 .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. . 883
A.Bediiye sh: 150 884
A.Bediiye sh: 155 692
A.Bediiye sh: 156 718
A.Bediiye sh: 163 885
A.Bediiye sh: 180 886
A.Bediiye sh: 189 68
A.Bediiye sh: 195 888
A.Bediiye sh: 198 887
A. Bediiye sh: 199. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 889
A.Bediiye sh: 201 33, 69, 704, 890
A.Bediiye sh: 202 69,891, 892
A.Bediiye sh: 203 69, 893
A.Bediiye sh: 208 894,895
A.Bediiye sh: 210 176, 896
A.Bediiye sh: 211 178, 897
A.Bediiye sh: 218 139
A.Bediiye sh: 220 898
A.Bediiye sh: 245 899
A.Bediiye sh: 264 171, 900
A.Bediiye sh: 273 902
A.Bediiye sh:; 274 853
A,Bediiye sh: 287 877
A.Bediiye sh: 302 901
A.Bediiye sh: 327 79
A.Bediiye sh: 353 903
A.Bediiye sh: 365 904
A.Bediiye sh: 384 905
A.Bediiye sh: 387 906
A.Bediiye sh: 396 907
A.Bediiye sh: 405 908

1017

hadis no:
A.Bediiye sh: 409 909
A.Bediiye sh: 413 910
A.Bediiye sh: 417 109
A.Becliiye sh: 432 767,911
A.Bediiye sh: 435 912
A.Becliiye sh: 437 914
A.Bediiye sh: 438 638, 913
A.Bediiye sh: 440 10
A.Bediiye sh: 441 915
A.Bediiye sh: 452 916
A.Bediiye sh: 459 917
A.Bediiye sh: 460 684, 918
A.Bediiye sh: 462 919
A.Bediiye sh: 470 920, 921
A.Bediiye sh: 471 638
A.Bediiye sh: 514 . .. . . .. 167
A.Bediiye sh: 524 168
A.Bediiye sh: 532 169
A.Bediiye sh: 534 12
A.Bediiye sh: 548 922
A.Bediiye sh: 563 170
A.Bediiye sh: 565 170
A.Bediiye sh: 574 110
A.Bediiye sh: 596 923
A.Bediiye sh: 605 876
A.Bediiye sh: 629 924
A.Bediiye sh: 639 .. .. 168
A.Bediiye sh: 653 925
A.Bediiye sh: 666 926

Tarihçe
(740 sh.lik)

Tarihçe sh: 8 814
Tarihçe sh: 14 927
Tarihçe sh: 19 26
Tarihçe sh: 34 928
Tarihçe sh: 63 637
Tarihçe sh: 95 10, 918
Tarihçe sh: 134 553
Tarihçe sh: 136 613
Tarihçe sh: 146 631
Tarihçe sh: 147 929
Tarihçe sh: 187 930
Tarihçe sh: 212 931
Tarihçe sh: 228 767
Tarihçe sh: 234 930
Tarihçe sh: 300 932
Tarihçe sh: 303 933
Tarihçe sh: 324 30
Tarihçe sh: 328 755
Tarihçe sh: 329 689
Tarihçe sh: 33l 934
Tarihçe sh: 398 100
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hadis oo·
Tarihce sh: 403 105
Tarihce sh: 123 105
Tarihce sh: 424 656
Tarihce sh: 432 806
Tarihce sh: 460 781
Tarihce sh: 500 105
Tarihce sh: 619 637
Tarihce sh: 643 737
Tarihce sh: 666 907, 935
Tarihce sh: 691 932

Barla Lähikasi
(384 sb.lik)

Barla L. sh: 39 869
Barla L. sh: 53 684
Barla L. sh: 149 613
Barla L. sh: 153 . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 936
Barla L. sh: 163 .. .. 689
Barla L. sb: 170 63
Barla L. sh: 196 101
Barla L. sh: 206 101
Barla L. sh: 252 .. • • • . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . . 937
Barla L. sh: 260 938
Barla L. sh: 270 .. . . .. . . . .. • •• . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . 4
Barla L. sh: 287 . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . ·...... 939
Barla L. sh: 296 940
Barla L. sh: 324 941
Barla L. sh: 325 . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 646
Barla L. sb: 327 942
Barla L. sh: 330 806
Barla L. sh: 335 . .. . .. . . 943
Barla L. sb: 336 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. 944
Barla L. sh: 338 .. . .. .. 945
Barla L. sh: 342 101
Barla L. sh: 344 .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . 946
Barla L. sh: 345 947
Barla L. sh: 346 948
Barla L. sh: 348 713
Barla L. sh: 349 .. .. .. . .. .. . . 707
Barla L. sh: 375 793, 814

Kastamonu Lähikasi
(268 sb.lik)

Kastamonu L. sh: 7 793
Kastamonu L. sh: 27 688
Kastamonu L. sh: 71 949
Kastamonu L, sh: 72 949
Kastaman u L. sh: 75 . .. .. .. . .. .. 950
Kastamanu L. sh: 80 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 833
Kastamonu L. sh: 103 951
Kastamonu L. sh: 111 952
Kastamonu L. sh: 123 30
Kastamonu L. sh: 124 993

RISALE-I NUR'UN KUDSI KAYNAKLAAI

hadis no
Kastamonu L. sh: 134 953
Kastamonu L. sh: 140 .. 954
Kastamonu L. sh: 148 933
Kastamonu L. sh: 149 955
Kastamonu L. sh: 158 30
Kastamonu L. sh: 196 958
Kastamonu L. sb: 228 784
Kastamonu L. sh: 231 784
Kastamonu L. sh: 233 861
Kastamonu L. sh: 248 959
Kastamonu L. sh: 257 656

Emirdag-l Lähikasi
(288 sb.lik)

Emirdag-l L. sh: 12 960
Emirdag-1 L. sh: 24 109
Emirdag-l L. sh: 33 .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 950
Emirdag-l L. sh: 44 30
Emirdag-l L. sh: 48 962
Emirdag-1 L. sh: 76 691
Emirdag-1 L. sb: 89 784
Emirdag-1 L. sh: 94 784
Emirdag-1 L. sh: 103 963
Emirdag-1 L. sh: 104 . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . 808
Emirdag-1 L. sb: 136 964
Emirdag-1 L. sh: 145 3
Emirdag-l L. sh: 149 808
Emirdag-1 L. sh: 157 968
Emirdag-1 L. sh: 175 17,969
Emirdag-1 L. sh: 190 694, 744
Emirdag-1 L. sh: 199 105, 861
Emirdag-l L. sh: 204 670
Emirdag-l L. sh: 206 970
Emirdag-l L. sh: 210 970
Emirdag-l L. sh: 215 766
Emirdag-l L. sh: 216 971
Emirdag-l L. sh: 237 97-4
Emirdag-l L. sh: 267 972
Emirdag-1 L. sh: 281 976
Emirdag-l L. sh: 284 975

Emirdag-2 Lähikasi
(247 sh.lik)

Emirdag-2 L. sh: 37 977
Emirdag-2 L. sh: 66 209, 978, 979
Emirdag-2 L. sh: 69 .. . .. .. 171
Emirdag-2 L. sh: 70 171
Emirdag-2 L. sh: 152 998
Emirdag-2 L. sh: 163 637
Emirdag-2 L. sh: 173 637
Emirdag-2 L. sh: 199 656
Emirdag-2 L. sh: 212 993
Emirdag-2 L. sh: 242 109



Hadis Bulma Listesı

h:ıdis no
Emırdağ-2 L. sb: 245 919
Emirdağ-2 L. sh: 246 980

Sikke-i Tasdik
(271 sh.lik)

$.Tasdik sh. 14 689
S.Tasdik sh: 54 688
S.Tasdik sh. 94 94
S.Tasdık sh: 95 844
S.Tasdik sb. 136 250
S.Tasdik sh: 137 250
S.Tasdik sh: 150 686
S.Tasdik sh: 164 203, 688
S.Tasdik sh: 181 784
S.Tasdik sh: 187 793
$.Tasdik sb: 196 958
S.Tasdik sh: 197 688
S.Tasdik sh: 216 963
S.Tasdik sh: 217 963

Os.Siracünnur
(464 sh.lik)

Os.Siracunnur sh: 451 965
Os.Siracunnur sh: 457 966

Asa-yı Musa
(270 sh.lik)

Asu-yı Musn sh. 21 963

Hutbe-i Şamiye
( 158 sh.lik)

H Samiye sh: 18 981
il Samıye sh 20 "................................. 982
H Samıye sh' 37 9&3
HL.Şamye sh 44 10), 918
Ji.!-;,tırnıycHh: IG 916
l1 Samiye sh: 49 $84
H Samiye sh: 54 9:l0
H Samiye sh: 69 . 985
HL.Samiye sh G0 .. 986
H Şamiyc ı;h 80 H20
H Şannye sh 92 . 9O5
I1 Samiye sh $3 9U6
H Samiye sh 101 905
H Şumıye sh 105 9O7
fl.Şıımiye ııh 114 1Ci8
H Samiye sh. 145 $)26

Nur'un Ok Kupası
c227 sh lk)

Nl.Ks.ıpıı;ı:-1h:1G 10
N l K:q.mıı Hh 4 2 .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . 987
N l.lupısr sh 83 28
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hadis no
N .I Kapısı sh: 145 8
N.I.Kapısı sh: 160 170
N.İ.Knpısı sh: 162 170

Konferans
(176 sh.lik)

Konferans sh: 21 988
Konferans sh: 90 971
Konferans sh: 99 771, 967
Konferans sh: 103 989

Gençlik Rehberi
(243 sh.lik)

Gençlik Rehberi sh: 23 749, 991, 992

Hanımlar Rehberi
( 168 sh.likl

Hanımlar R. sh: 18 993
Hanımlar R. sh: 22 993
Hanımlar R. sh: 23 993, 994. 995
Hanımlar R. sh: 27 638, 748, 996, 997
Hanımlar R. sh: 28 998
Hanımlar R. sh: 30 993
Hanımlar R. sh: 33 101
Hanımlar R. sh: 54 746
Hanımlar R. sh: 55 , 7•!7
Hn.rumlar R. sh: 57 748

Muhakemat
(176 sh.lik)

Muh:.ıkcmnt sh: 12 ., 885
l\1 uhukemul sh: 34 886
l\luhukcmut sh: 45 68
Muhakemat sh: 47 894
Muhakemat sh. 52 8$8
Muhakemut sh: 56 887
l\luhnkcm:.ıl t-ıh· 57 889
Muhakemat sh. 59 G9
Muhakemat sh: 60 . 33, 704, 890
Muhukemut sh: 61 69. 891,892
ııuhukcmul sh 62 69
Muhakemat sh: 63 893
Muhakemat sh. 69 .. 894. 895
Muhakemat sh: 70 17G
Muhakemat sh. 71 l 78, 896, 897
Muhukı.mıııl sh· 80 t:l9
Muhakemat sh 83 ".......................... . 898
Muhakemut sh 1I1 . .. 899
Muhakemut sh 134 171, 9OO
Muhakemat sh 14u ., 902
Muhakemnt sh 146 . "..................... 858
Muhakemat sh 161 H77
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Münazarat
(94 sh.lik)

hadis DO.

Münazarat sh: 25 767, 911
:\hınazarat sh: 28 . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . 912
Münazarat sh: 30 914
Münazarat sh: 32 638, 913
Munazarat sh: 35 . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 10
Munazarat sh: 36 915
Münazarat sh: 57 916
Munazarat sh: 69 917
Munazarat sh: 71 684, 918
Munazarat sh: 75 882, 919
Munazarat sh: 88 638, 920, 921

Divan-ı Harb-i Örfi
(82 sh.lik)

Divan-ı Harb-i Örf sh: 12 901

RİSALE-i NUR'UN KUDSİ KAYNAKLARI

Sünuhat Tuluat İşarat
( 160 sh.lik)

hadis no
S.T.İşarat sh: 2 12
S.T.İşarat sh: 14 882
S.T.Işarat sh: 44 . 553
S.T.İşarat sh: 54 109
S.T.İşarat sh: 55 883
S.T.Işarat sh: 57 884
S.T.İşarat sh: 66 692
S.T.İşarat sh: 67 718
S.T.İşarat sh: 74 168
S.T.lşarat sh: 84 15-t
S.T.İşarat sh: 92 881
S.T.Işarat sh: 99 848
S.T.Işarat sh: 108 880




	İçindekiler

