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TAKDĠM 

Merhum Hulusî Ağabeyin, Üstad ve Risale-i 

Nurlarla tanıĢması 1929 Nisanında olmuĢ ve bu 

alâka gittikçe kopmaz hale gelmiĢti. Ġlk ziyaret 

Barla’da olmakla birlikte vazife icabı ayrılıklar-

dan dolayı, görüĢmeler daha çok mektuplarla 

oluyordu. 

Hulusî Ağabeyin bu mektuplardaki soruları-

nın ekserisinden koca Mektubat Mecmuası mey-

dana çıkmıĢtır. ĠĢte bu Mektubat Mecmuası neĢ-

redilirken, bazı bahisler kısmen Hulusî Ağabey 

ve kısmen de diğer ağabeylerin hususî ahvalin-

den bahsettiğinden, bu meselelerin herkesi de 

çok alâkadar etmediğinden, Üstad tarafından 

gerek Osmanlıca risalelerde gerek yeni yazı-

larda neĢredilmemiĢtir.  

Sonra bu bahislerin Hulusî Ağabey tarafın-

dan tashihleri yapılmıĢtır. Bu mektupları, Ağa-

beyimizin vefatından önce verdiği emir ile, Üs-

tadın vazifelendirdiği naĢirler tarafından ya-

yınlanmak kaydıyla, Muhammed Orakçıoğlu’na 

teslim edilmiĢtir. Ayrıca Alvarlı Muhammed 

Lütfü (Efe) Hazretlerinin kendisine gönderdiği 

mektupların da faydalı olur mülazasıyla neĢre-

dilmesini arzu etmiĢlerdir. 

Muhterem Muhammed Orakçıoğlu’nun gay-

retleriyle hazırlanan bu bahisleri, bir hatıra ola-

rak ve hayra vesile olması dileğiyle neĢrediyoruz. 

Envâr NeĢriyat
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ĠKĠNCĠ MEKTUP 

 

 

Aziz Âhiret KardeĢim Ve Hizmet-i 

Kur’ân’da Gayretli ArkadaĢım ve Ders-i 

Esrâr-ı Îmanîde Zekavetli ve Ferasetli Tale-

bem ve Vefatımdan Sonra Sadâkat-li Vari-

sim, Biraderzadem... 

ġimdilik Ģu Çam Ağacı üstünde seni ha-

zır ediyorum. Seninle konuĢuyorum. 

Evvela: Sana geçen mektubta yazdığım 

Ģu fıkrayı “Der tarîki acz-i mendi lâzım 

âmed çâr-ı çiz: Acz-i Mutlak, Fakr-ı Mutlak, 

ġükrü Mutlak, ġevk-i Mutlak ey Aziz” El-

bette fehmini merak etmiĢsiniz.  

ĠĢte Acz ve Fakr sırları, çok Sözlerde ba-

husus Yedinci Sözde anlarsınız.  

“ġükrü Mutlak” sırrı ise, Yirmi Dör-

düncü Sözün BeĢinci Dalının Ġkinci Meyvesi 

güzelce gösterdiği gibi, sâir Sözler dahi, o 

esas üzerine gidiyorlar.  
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“ġevk-i Mutlak” ise Otuz Ġkinci Sözün, 

Ġkinci Mevkıfının, Üçüncü Maksadının ru-

muzları ve Üçüncü Mevkıfının çok yerle-

rinde o sır izhar edilmiĢtir. 

Saniyen: Sen ve Hakkı Efendi, beni çok 

memnun ve mesrur ettiniz ki: Gâyet güzel 

Otuz Ġkinci Sözü sen ve Yirmi Dokuzuncu 

Sözü Hakkı efendi yazdınız. Cenâb-ı Hak 

sizlere yazdığınız o risâlelerin hurûfatı ade-

dince, size Rahmetiyle hasenat yazsın. 

KardeĢlerim, çok güzel yazmıĢsınız. Yan-

lıĢları azdır, fakat Yirmi Dokuzuncu Sözde, 

hem evvel sen bana yazdığın ve bu def’a da 

Hakkı Efendinin yazdığında, ba’zı aynı yer-

de noksan var. Demek nüshanız yanlıĢtır. 

Ezcümle, Ġkinci Esasın Onuncu Medâ-

rında  bahsinde “zâlim, 

fâcir, gaddar insanlar gâyet refah, rahatla 

ömür geçiriyorlar.” Orada Ģu fıkra noksan-

dır. “Mazlum, müteddeyyin, hüsnü hulk 

sâhibi ba’zı insanlar gâyet zahmet ve zilletle 

ömrünü geçiriyorlar.” 

Hem Otuz Ġkinci Sözün âhirindeki Mü-

nacatda fıkrasından 

sonra    
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fıkraları noksandır. Hem o Sözün birinci 

Mevkıfının âhirindeki Arabî Ģiirin 

 

den sonra Ģu fıkra geliyor. 

  

  

Hem o Sözün Ġkinci Mevkıfının Ġkinci 

Maksadının Hâtimesindeki HaĢir bahsinin 

âhirinde Ģöyle yazılmıĢ: 

“Hikmet-i Rabbânîye iktiza etmiĢ ise, on-

ları yahut ba’zılarını dahi yapar” doğrusu 

Ģudur ki:  

“Hikmet-i Rabbânîye iktiza etmiĢ ise, 

haĢir ve neĢr’i insanî ile beraber umum on-

ları dahi yapacak veyahut mühim ba’zılarını 

yapar.”  

Daha bunlar gibi ma’naya zarar verecek 

yanlıĢlar var. Fakat azdır. 

Salisen: (Ġkinci mektup).. O mezkur ve 

ma’lûm talebesinin hediyesine karĢı cevap-

tan bir parçadır” da var. 
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BeĢincisi: ... (bana nahoĢ geliyor) cüm-

lesinden sonra: 

ĠĢte bu gibi esaslar için insanlardan is-

tiğna ve tevekküle itimad edip ve kanaat ve 

iktisad ile amel ediyorum. ĠĢte kardeĢim, 

senin maddi hediyene mukabil, bu sırrımın 

keĢfi sana ma’nevî bir hediye olsun. 

Hem demiĢsin ki, senin Ģalvarınla mü-

badele ediyorum. Benim nâmıma kime is-

terseniz veriniz. 

Ey KardeĢim, kabul ettim, elli yamalı 

bendeki senin Ģalvarını yine kendime ver-

dim. Çünkü: Elli yamalı Ģalvarı beğenecek 

kendimden baĢka bulamadım. 

Bu günlerde yanıma Ali Efendi ve Ham-

zazâde Muhammed Efendi geldiler. Dediler 

kaidenizi kırmalı “Sıddıkınız Hulûsî Beyin 

hatırını kırmamalı” bende kaidemi kırdım, 

senin hatırını kırmadım. 

Sâir ihvanlara husûsan Müftü Efendi ve 

ġeyh Mustafa ve Semerci Hüseyin ve Mev-

levi Hüseyin ve MaĢacı Hacı Hafız ve Mü-

derris Mustafa ve Mülazım Edhem ve Dok-

tor ve Bekir Sıdkı gibi dostlara selamımı 

tebliğ et. 

Ekseri sana ettiğim hitapta, Hakkı 

Efendi beraberdir. Ve öyle niyyet ediyorum. 
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Çünkü: Ġttifakınız ittihad derecesinde oldu-

ğundan, ikiniz bence birsiniz. Onun için, ay-

rı birĢey yazamadığımdan gücenmesin. 

ġimdilik Allah’a ısmarladık. Allah’a emanet 

olunuz.  

Altıncısı: ... Eserdekinin aynısıdır.  

22 / Temmuz / 1930 

    

KardeĢiniz Said Nursî 
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BEġĠNCĠ MEKTUB  

(Tamamı) 

Sâdık, Hâlis ve Gayyur ve Kahraman 

KardeĢim Hulûsî Bey; 

    

 

Âhiret KardeĢim: Mi’rac Sözünü güzel 

bir sûrette çabuk yazıp bana gönderdiğiniz-

den, beni o kadar memnun ettin. Eğer bil-

sen çok memnun olacaksın. Yalnız derim, 

Rahmânürrahîmin rahmetinden niyaz ve 

duâ ederim ki, Cenâb-ı Hak yazdığın o 

Mi’rac Sözündeki bütün hurûfatın adedince 

ve her bir harfin hesab-ı ebced ile, bâliğ ol-

dukları adet miktarınca, Mi’rac meyvelerin-

den ve ġecere-i Tûba yemiĢlerinden sana 

yedirsin. 

Aziz KardeĢim! beni keyiflendirdiniz. 

Öyle ise, evvelki mektubunda tarikata dâir 

istediğin bahis hususunda, seninle bir parça 

konuĢacağım, bir parça sohbet edeceğiz. 
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Belki gayretinizi ziyâde edip, benim gibi 

tenbel ba’zılarının füturunu izale edecek. 

Evet, Silsile-i NakĢînin kahramanı ve 

bir GüneĢi olan Ġmâm-ı Rabbani (R.A.) 

Mektûbâtında demiĢ ki: “Hakâik-ı îmâni-

yeden bir mes’elenin inkiĢâfını, binler ezvak 

ve mevâcid ve kerâmâta tercih ederim.” 

Hem demiĢ ki: “Bütün tarîklerin nokta-i 

müntehası, hakâik-ı îmâniyenin vuzuh ve 

inkiĢafıdır.” 

Hem demiĢ ki: “Velâyet üç kısımdır: Biri 

velâyet-i suğra ki, meĢhur velâyettir, biri 

velâyet-i vusta, biri velâyet-i kübrâdır. 

Velâyet-i kübrâ ise; verâset-i nübüvvet yo-

luyla, tasavvuf berzahına girmeden, doğru-

dan doğruya hakîkata yol açmaktır.” 

Hem demiĢ ki: “Tarîk-ı NakĢîde iki ka-

nad ile sülûk edilir. Yâni: “Hakaîk-ı îma-

niyeye sağlam bir sûrette i’tikâd etmek ve 

feraiz-i dîniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki 

cenahta kusur varsa, o yolda gidilmez.” Öyle 

ise tarîk-ı NakĢînin üç perdesi var: 

Birisi ve en birincisi ve en büyüğü: Doğ-

rudan doğruya hakâik-ı îmaniyeye hiz-

mettir ki, Ġmâm-ı Rabbânî de (R.A.) âhir 

zamanında ona sülûk etmiĢtir. 
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Ġkincisi: Feraiz-i diniyeye ve Sünnet-i 

Seniyeye tarîkat perdesi altında hizmettir. 

Üçüncüsü: Tasavvuf yoluyla emrâz-ı 

kalbiyenin izalesine çalıĢmak, kalb ayağiyle 

sülûk etmektir. Birincisi Farz, ikincisi 

Vâcib, bu üçüncüsü ise, Sünnet hük-

mündedir. 

Mâdem hakîkat böyledir; ben tahmin 

ediyorum ki: Eğer ġeyh Abdülkadir-i 

Geylânî (R.A.) ve ġâh-ı NakĢîbend (R.A.) ve 

Ġmâm-ı Rabbânî (R.A.) gibi zatlar bu za-

manda olsaydılar, bütün himmetlerini, 

hakâik-ı îmaniyenin ve akâid-i Ġslâmiyenin 

takviyesine sarfedeceklerdi. Çünkü: Saadet-

i ebediyyenin medârı onlardır. Onlarda ku-

sur edilse, Ģekavet-i ebediyeye sebebiyet ve-

rir. 

Îmansız Cennete gidemez, fakat ta-

savvufsuz Cennet’e giden pek çoktur. Ek-

meksiz insan yaĢayamaz, fakat meyvesiz 

yaĢayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakâik-ı 

Ġslâmiye gıdadır. Eskiden kırk günden tut, 

tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile, 

bazı hakâik-ı îmaniyeye ancak çıkılabilirdi. 

ġimdi ise Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk 

dakikada o hakâika çıkılacak bir yol bulun-

sa; o yola karĢı lâkayd kalmak elbette kâr-ı 

akıl değil... 
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ĠĢte, Otuz üç adet Sözler, böyle Kur’ânî 

bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hük-

mediyorlar. Mâdem hakîkat budur; esrâr-ı 

Kur’âniyeye âid yazılan Sözler, Ģu zamanın 

yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem 

ve zulümâtın tehâcümâtına ma’rûz hey’et-i 

Ġslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdile-

rinde hayrete düĢenler için en doğru bir 

rehber olduğu îtikadındayım. 

“Mal Benim değil, ben bir dellalım. 

Kur’ânı Hâkimin Kudsî mağazasından aldı-

ğım elmasları, evvela nefsime sonra müĢte-

rilere gösteriyorum. Benim bahĢiĢim de, 

müĢteriden bir duâdır. Benim perîĢan vazi-

yetime bakıp, elimdeki elmasa ehemmiyet 

vermemek haksızlıktır. Çünkü elmas be-

nimdir, satıyorum dememiĢim. Benim gibi 

müflis bir adam, büyük elmaslara elbette 

mâlik değildir. MüĢir makamının evamirini 

perîĢan bir nefer, ferik gibi büyüklere tebliğ 

etse, neferin küçüklüğüne, perîĢaniyetine 

bakıp, elindeki evamire karĢı lakayd kal-

mak, ehemmiyet vermemek elbette yanlıĢ-

tır. 

Fakat benim sû-i hâlim ve yanlıĢ 

ta’biratlarım ve bozuk niyyetlerim ve nefsi-

min riyâkârâne desîseleri ile, o elmas misâli 

hakâiklara kusur gelmiĢ, noksan olmuĢ ve 
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onlara perde olmuĢ ki, onlara lâyık ehem-

miyet vermemeye sebeptir. 

Fakat sizler gibi niyeti hâlis kardeĢleri-

min, ihlas ve duâsıyla, inĢâallah Cenâb-ı 

Hak benim o kusurlarımı afveder. O nurla-

rın intiĢarına sed olmaz. 

Bilirsiniz ki: Eğer dalâlet cehâletten gel-

se izalesi kolaydır. Fakat dalâlet, fenden ve 

ilimden gelse, izalesi müĢkildir. Eski za-

manda ikinci kısım, binde bir bulunuyordu. 

Bulunanlardan ancak binden biri irĢad ile 

yola gelebilirdi. Çünkü: Öyleler kendilerini 

beğeniyorlar; hem bilmiyorlar, hem kendile-

rini bilir zannediyorlar. Cenâb-ı Hak Ģu za-

manda, i’câz-ı Kur’ân’ın ma’nevî le-

meâtından olan mâlûm Sözler’i, Ģu dalâlet 

zındıkasına bir tiryak hâsiyetini vermiĢ ta-

savvurundayım. 

Fakat maatteessüf benim müĢevveĢ 

ta’biratım ve sû-i niyetim bir derece sed çe-

kiyor. ĠnĢâallah kardeĢlerimin duâsıyla o 

mâni zâil olur, o tiryaklar te’sirini güzel 

gösterirler. ġimdi bir parça baĢka Ģeylere 

dâir görüĢeceğim. 

Ġstanbul’da mübârek bir dostumdan bir 

kaç tane, birer nüsha Arabi risâlelerim gel-
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di. Ġki üç taneyi size gönderdim. HoĢunuza 

giderse öbürlerini de sonra gönderirim. 

Hem benim kardeĢim ve burada en evvel 

talebem ġeyh Mustafa’ya de ki: “Senin kar-

deĢin Said diyor ki: (Biz hem senin duâna, 

hem kalemine muhtaç idik, mâdem kalem 

ile hizmet etmiyorsun, ona bedel pek fazla 

duâ etmelisin, çünkü senin duâna çok muh-

taçtır.” 

Hem de ki: Said diyor; “O hem Ģeyhdir, 

hem hâfızdır. ġeyh olduğu için, Mi’rac Sözü 

ona lâzım, Hâfız olduğu için, i’câz sözü ona 

elzem olduğundan, ben demiĢtim ki: (Onları 

kendine yazsın. Tenbellik etti yazmadı. Za-

rarı yok, ona yazılabilir.” 

Eğer dese ki: Onlardan daha âla bir Ģey 

ile meĢgul olmak istiyorum. Deki: “Bir saat 

tefekkür çok ibâdete mukabildir” olan 

Hadîs-i ġerifi hatırına getir. ġu Sözler te-

fekkür, hem en âli tefekkür kısmındandır. 

Demek en âli bir ibâdet hükmündedir. 

Bâhusus bir kalem, onları yazsa, her kim 

ondan istifade etse, kalem sâhibinin ondan 

hissesi çıkar. 

Eğer dese, ben muhtaç değilim, kal-

bimde aklımda yaralar yoktur. Sen ona de-

ki: Sen muhtaç olmazsan, sana muhtaç 
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olanlar, muhtaçtırlar. Sana bakan ve senin-

le bağlanan avâm-ı müslimîn cinnî ve insî 

Ģeytanların oklarına hedeftirler. O Sözleri 

onlara sur yapmazsan, o hakîkatları onların 

ruhlarına siper ve zırh yapmazsan, onların 

muhafazası, terbiyesi mesuliyeti altında ka-

lırsın. 

 

Eddâi ve’l-müstedî  

Ahûküm-ül Uhrevî  

Said Nursî 
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DOKUZUNCU MEKTUBUN 

BAġ KISMI 

 

 

Gayretli kardeĢ, hamiyetli arkadaĢ, kah-

raman asker, çalıĢkan talebe, âlicenap müs-

lüman, hakîkatlı mü’min vasfına lâyık bira-

derzadem. 

Senin mektubun beni çok mesrur etti, 

Senin mübârek iki rü’yan ma’nidardırlar. 

Ta’birleri, içinde görünüyor. Az dikkatle an-

laĢılır. Belki rü’yadan ziyâde gördüğün 

vâkıa, bir hakîkatın temsilidir, tâ’biri pek 

zâhir olduğu için, tafsil etmiyeceğim. Yalnız 

bir iki noktayı ihtar ediyorum. 

Birisi: Ġkimize bir beĢârettir ki, hizme-

timiz makbul oluyor. Livâ-ül Hamd-ül Mu-

hammedî altında asker kabul edilmiĢiz. Bi-

ze bir bayrak verilmiĢ. Hizbullahda dahil 

olmuĢuz 
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sırrına mazhar olmuĢuz, demektir. 

Ġkinci Nokta: “Günde iki def’a beni göre-

ceksin” Ģuna iĢârettir ki: “Günde iki def’a 

seni yanımda hayalen ihzar ediyorum. Sen 

dahi Yirmi dört saatte iki def’a, Sözler vası-

tasıyla Üstadınızla sohbet ediniz.” demektir. 

Veyahut, sabahdaki duâda, ben seni ya-

nıma, akĢamdaki dersde, sen beni yanına, 

ihzar ederiz. Günde iki def’a görüĢürüz. 

 

Ġkinci rü’yan ise: Sana ve müslümanlara 

büyük bir beĢârettir. Ve sarıklılara ehem-

miyetli bir itabdır. Onuncu safta iken, ima-

metin çok ma’nidardır. ĠnĢâallah Cenâb-ı 

Hak seni, âlî bir mertebe olan Ġmamlık Mer-

tebesine mazhar eder. Sizi yanımda hazır 

edip, sizinle Ģimdilik bir kaç kelime ko-

nuĢacağım. 

Evvela: Harekatınıza dâir ba’zı Ģeyleri 

yazmak va’ad etmiĢtim. Vakti daha gelme-

diğinden Ģimdilik senin müstakim aklını ve 

selim kalbini tevkil ediyorum. 

Saniyen: Bundan sonraki kısım, 

Mektûbât kitabının Dokuzuncu Mektu-

bunda aynen vardır. 
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KardaĢınız Said Nursî 

 

 

 



-4- 

 

Aziz, Sıddık, Muhlis (HâĢiye) KardeĢim ve 

Hizmet-i Îmaniyede Metîn, Hakîkatdar Ar-

kadaĢım! 

Evvelâ; sizi nurların neĢrinde ve vâizle-

rin diliyle ders vermenizde ve benim bede-

lime, benim borcum olan o memleketimde, 

nurlarla o hemĢehrilerime yardım ve imdat 

etmekde, rûh-u cânımla tebrik edip, bin 

bârekallah derim. 

Sâniyen: Hadsiz hamd ve Ģükür ederiz 

ki, pek az sıkıntı ve zahmetlerle Nurların 

pek çok fütühatı geniĢ dâirelerde tezâhür 

etti ve ediyor. Husûsan mekteplerde... 

Salisen: Orada Nurlarla alakadar yeni 

arkadaĢlarımıza çok selam ve muvaffaki-

                                                

HâĢiye: Gavsın (K.S) Hulûsî’ye; Muhlis 

nâmını vermesi tam yerindedir 
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yetlerine duâ ederiz. Ve husûsan Hoca 

Kâsım’a selamımla dersiniz: Risâlet-ün Nur 

medrese mahsulü olmasından, herkesten 

evvel hocalar ona koĢmak ve sâhip çıkmak 

lazım iken, geri kalıyorlar ve mektep mual-

limleri felsefeye Nurun tokatları için, tenkid 

etmek değil, belki kemâl-i takdir ve tasdikle 

nurlara sarılmaları ve sâhip çıkmâları 

ehemmiyetli bir hadisedir. ĠnĢâallah Hoca-

lar dahi, yakında kendi mallarına koĢacak-

lar. 

KardaĢınız  

Said Nursî 
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Aziz KardeĢim: 

Senin mektubun çok hoĢuma gitti. Daha 

bir müddet yakınımda kaldığın için, Allah’a 

Ģükür ediyorum. Bence Ģu dâr-ı dünyada en 

kıymettar Ģey, Sıddık bir dosttur. Cenâb-ı 

Hakk’a yüz bin Ģükür ediyorum ki; sizler ta-

rik-ı Hakda Sıddıkların çoğalmasına sebe-

biyet verdiniz. 

Madde 1: Ġstanbul’dan eski Said’in ted-

kikat-ı ilmiye neticesinde, ulemâca pek 

makbul olup, yaldızla tab edilmiĢ “Nokta” 

risâlesini bana göndermiĢler. 

Bu def’a dikkatle mütâla ettim. Cenâb-ı 

Hakk’a Ģükür ettim ki: Eski Said’in fikr-i 

aklıyla ve îman nazarıyla bulduğu hakâiki, 

Yeni Said keĢf-i kalbiyle, zevk ve vicdanıyla, 

Kur’ân’dan ahz ettiği Yirmi Dokuzuncu Sö-
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ze mutâbık, onu tağyir ve tebdile lüzum bı-

rakmamıĢ. 

Yalnız, Eski Said’in kuvvet-i ilim ve na-

zar-ı aklıyla göremediği ince noktalar var 

ki: Yirmi Dokuzuncu Sözde vardır. Bilhassa 

haĢrin âhirinde, remizli kısımda, dünyayı 

ahirete tebdildeki, makâsıd-ı Ġlâhîyeyi, On 

Dokuzuncu Söz göstermiĢtir. Hem Beka-i 

Ruh ve Melaike mebhaslarında mühim yeni 

noktalar keĢfedilmiĢtir. Nokta Risâlesinde 

yoktur. ĠĢte arzunuz varsa, o Noktayı ya-

digâr için, size göndereceğim. 

Madde 2: Otuz Ġkinci Sözün, Ġkinci Mev-

kıfında, Üçüncü Maksadı sekiz, on def’a 

okudum. Okudukça benim fazlaca hoĢuma 

gidiyor. AnlaĢılıyor ki: Ondaki hakîkatlara 

ruhlar çok muhtaçtır. Fıtraten benim ru-

huma çok yakın ve münâsib olan ruhunuz 

dahi, belki ondan hoĢlanır, haber veriyo-

rum. 

Hem de senin ile Hakkı Efendi ve bütün 

Sözleri tamamen dinliyenlerden sual ediyo-

rum ki: Sözlerde ibare kusurları müstesna 

olmakla beraber, içindeki hakîkatlar cerh 

edilebilir mi? Veyahut lüzumsuz Ģeyler, 

içinde var mı? Veyahut ba’zılarının izharı 

umuma zarar verir mi? Hem onları dinli-

yenler îmanını tamamen kurtarabilir mi? 
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Hem o hakâikle, Avrupa ehl-i dalâletine 

meydan okunabilir mi? Bunları soruyorum. 

Çünkü siz, o hakîkatları bilerek iki def’a 

mütalaa ettiniz. O nurlu kalbinizin Ģehâdeti 

bence cerh edilmez. 

Madde 3: Mâdem lâyık insanlara Onun-

cu Sözleri veriyorsunuz. Kendime mahsus 

cildlettiğim ba’zı nüshalar kalmıĢ, on tane-

sini sana gönderiyorum. Lâyık gördüğün 

zevata verebilirsin. 

Madde 4: Otuz Ġkinci Sözün üç mevkı-

fını, çok güzel yazmıĢsınız, Merhum Abdur-

rahman’ı bana unutturdunuz. 

Kitabın cildini güzelce yapan Ahmet 

Kâzım’ı, Cenâb-ı Hak dareynde mes’ud et-

sin. 

Madde 5: ġeyh Mustafa’yı bu defa iyi 

gördüm. ĠnĢallah sadâkatda devam eder. 

Doktora selam ederim. Yeni dostunuz olan 

Mülazım Niyazi’ye tarafımdan selam söyle-

yiniz. Senin beğendiğini ben de beğeni-

yorum. Mustantık Ġsmail Hakkı Efendilere 

selam et. Pederine benim tarafımdan se-

lamımı yazsın ve keyfini sual etsin. BaĢka-

tip Bekir Sıdkı ve Müdde-i Umûmî ġükrü 

Efendi’ye selam ediyorum. 
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Bir vâsıta ile Kaymakama selamımı teb-

liğ edip, diyesiniz ki: Ġstirahat-ı ruhiyeye 

pek çok muhtaç olduğum, bu üç senede 

Cenâb-ı Hak Ģu Kaymakamı zâhirî bir vası-

ta yaptığı için, Cenâb-ı Hakk’a Ģükür ede-

rim. Ve Kaymakama da duâ ediyorum. 

Cenâb-ı Hak onu muvaffak etsin, istikamet 

ihsan etsin. O çok def’a hatırıma gelecek. 

Ben gitmedim, benim yerime dostum bizim 

tarafa tahvil etmiĢ gidiyor. Allah hayırlı se-

lamet versin. 

Madde 6: KardeĢimiz Abdulmecid, aldığı 

Sözlerden pek çok memnun olmuĢtur. Yeni-

den bir kısmını daha sizlere göndereceğim. 

Gâyet emniyetli bir sûrette, ona gönderiniz. 

Ona gönderilen Sözler, binler adamlara 

gönderilmiĢ gibidir. Çünkü: O da ikinci bir 

Hulûsîdir. Hem de gâyet yüksek bir âlimdir. 

O havaliye neĢreder. 

KardeĢiniz  

Said Nursî 
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HAKKI EFENDĠ VE HULUSĠ BEY’E 

 

 

Âhiret KardeĢlerim ve hizmet-i Kurân

da arkadaĢlarım ve beyân-ı envâr-ı 

Kur’âniyede vârislerim, ve Rahmet-i 

Ġlâhîyenin bana verdiği kıymetdar medâr-ı 

tesellilerim ve esrar-ı Kur’ân’ın beyânında 

muhataplarım Hakkı Efendi ve Hulûsî Bey. 

Cenâb-ı Hak size ve bize, tarik-ı Hakda 

istikamet ve ihlas ihsan etsin. 

KardeĢlerim, size Otuz Ġkinci Sözün 

Üçüncü Mevkıfını gönderdim. Ġkinci Mevkı-

fın, Üçüncü Maksadının, Ġkinci Noktası faz-

la inbisat ettiği için, Üçüncü Mevkıf ismini 

aldı. Üç nokta daha yazılmadan kaldı, fakat 

ben çok yoruldum, onun için bir kaç ay son-

ra, tevfık refik olsa belki yazılacaktır. 

Siz de çok yoruldunuz. Çünkü, ikiniz iki 

yüz talebeye mukabil olarak bana ihsan 

edilmiĢsiniz. Öyle ise, iki yüz talebe vazifesi 

görüyoruz deyip, iftihar ediniz ve Ģükredi-

niz. 
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Yorgunluk vesâir rahatsızlıklar, yazdı-

ğım Ģeylerde kusur ve müĢevveĢiyete sebe-

biyet veriyor. Sizlerin nazarlarınızı mihenk 

kabul ediyorum. Tashih ve tadilde mezun-

sunuz. Size lâtife olarak bir Ģey hikaye ede-

ceğim. Tâ siz o hikayeyi baĢka taraftan iĢit-

tiğinizde, ciddi telakki edip, müteessir ol-

mayasınız. 

O hikaye de Ģudur: Benim hiç ender hiç 

olan Ģahsım ve pek çok ayıplı ve kusurlu 

olan nefsim hakkında, biri çıkmıĢ köylerde, 

Isparta’da hatta yedi, sekiz gün Nis’te otu-

rup propaganda yapmıĢtır. Ben bundan 

memnunum, çünkü ayıplarımı söyleyen, 

bana iyilik eder, beni ucup ve riyadan kur-

tarır. 

Fakat o Senirkentli Rahmi efendi deni-

len adam, saf bir adamdır. Ben ona ettiği 

gıybetleri helal ediyorum. Siz de Ģâhid olu-

nuz. Mâdem o kendi hesabına yapmıyor, ya 

ehl-i tarikatın rekabetine alet olmuĢ, güz 

mevsiminde SeydiĢehirli bir derviĢle bera-

ber, Isparta’ya Eğridir’e geldikten sonra, bu 

tarzda harekete baĢlamıĢ. Yoksa evvelce çok 

dost idi. 

Halbuki Ehl-i tarikatın rekabeti, benim 
gibi kendini hiç ender hiç bilen ve iddia-i 
kemâlden Ģiddetle teberri eden ve medihten 
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nefret edip kaçan ve ehl-i tarikatın duâsına 
kendisini muhtaç bilen, biçâre Ģahsıma kar-
Ģı rekabet etmek pek ma’nasızdır. 

Veyahut ihtiyacım olmadığı için, insan-
lardan istiğna ettiğimden, ehl-i cerre sed 
çekiyor, telakki edildi, propaganda ediliyor. 
Bu da haksız ve ma’nasızdır. Çünkü, çendan 
ben kabul etmiyorum. Fakat ehl-i dinin 
muhtaçlarına sadaka ve zekat verilmesini 
tavsiye ediyorum. Ve yahut ehli delalet ve 
sefahet yazılan sözlere karĢı tenkit çaresini 
bulamadılar, güya Ģahsımı çürütmekle söz-
leri düĢürecekler. Halbuki pek asılsızca bir 
harekettir. Çünkü sözler semavat-ı 
Kur’anın nurani yıldızlarına burhan zincir-
leriyle bağlanmıĢtır. Sufli zaif olan Ģahsımla 
bağlamadım ki Ģahsımı düĢürmekle o sözle-
re sarsıntı gelmesin.

  

 
KardeĢiniz Said
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 ÂHĠRET KARDEġĠM HULUSĠ BEY’E 

Sizin gibi, hakîki kardeĢlerimle uzaklı-

ğın alameti olan mükâtebe âdetim değil, 

çünkü ma’nen beraberiz. Merak ettiğin 

mes’elelerin cevabı da, sizin yanınızdaki 

Sözler’de vardır. Cenâb-ı Hakk’a Hamd ve 

ġükür ediyorum ki, sizler gibi Sâdık ba’zı 

kardeĢ, talebeleri bana vermiĢtir. Onlara 

nâfi olacak hakîkatları, elbette sualinden 

evvel yetiĢtirmek vazifemdir. 

Beyân ettiğiniz ba’zı mes’elelerin bir 

kısmı, uzun bir bahis ister. Vakit de müsait 

değil. Yalnız Ģu kadar size derim ki: Vazi-

fem kendi ihtiyarımla değildir. Ben in-

sanları unutup, nefsime müteveccih olmak 

için bir hâletdeyken ihtiyarım olmadan, bil-

diğiniz gibi istihdam olunuyorum. ĠnĢâallah 

o hizmet nâfi olur. ġu zamanda îmanı kur-

tarmak ve kemâl-ı îmanı kazanmak ve Sün-

net-i Seniyeye ittiba zamanıdır. 

Tarikatların esası olan azîmet ve takva 

Ģu kesretli bid’atlar içinde yapmak pek 

müĢkildir. Hem tarikatda; Ģu zamanda en 
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eslemi Yirmi Altıncı Sözün âhirlerinde bir 

nebze yazılmıĢtır. Zannımca Ġmâm-ı 

Rabbânî gibi zatlar, Ģimdi bulunsaydı, bü-

tün kuvvetleriyle Erkan-ı Îmanın ve Esasat-

ı Ġslamiyenin takviyesine çalıĢacaklardı. 

ĠnĢâallah baĢka vakit, daha tafsilatı iĢi-

teceksin. Vakit müsaade etmiyor. ġimdi size 

Mirac’a dâir bir Söz yazıldı, arzu ettiğiniz 

için. Yoksa ben hasta idim, halim müsait 

değildi. Güzel, dikkatle okuyunuz, sonra 

nasıl bulduğunuzu bana yazınız. Çünkü pek 

süratle müsvedde hâletinde yazılmıĢ, size 

gönderilmiĢtir. 

Hem Hakkı Efendi’ye, ġeyh Mustafa 

Efendi, Hüseyin Efendi’ye selam ve duâ 

ederim. Duâlarını da isterim. Hakkı Efen-

di’ye de söyleyiniz ki: Yangın hadisesine 

merak etmesin çünkü: Onun gibilerin harik 

ile zâyi’ olan malı, sadaka hükmündedir. 

Bâki Hüdaya, emanet olunuz. 

Eddai  

Âhiret KardeĢiniz  

Said Nursî
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HULUSĠ BEY’E GĠDECEK 

Aziz, Sıddık, Muhlis KardeĢim. 

Sana Yirmi Altıncı Mektubun dört meb-

hasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. 

Sen benden ziyâde layıksın. Seninki kay-

boldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat 

müsvedde halindedir, kusura bakma. 

KardeĢim, bazı dakika olur ki: Az amel 

çok sayılır, bir neferin müdhiĢ bir zamanda 

bir saat nöbeti, bir sene hükmünde olduğu 

gibi, inĢâallah Hulûsînin de nurlara nöbet-

darlık saatleri o nevidendir. 

MâĢâallah, Hakkı Efendinin yerinde 

orada bir Fethi Beyi buldun. ĠĢ kemmiyetde 

değil keyfiyete bakılır. Ba’zan bir, yüze mu-

kabildir. 

Hem kardeĢim, Kurban Bayramından tâ 

ġuhûr-u Selaseye kadar, dünya o zaman 

atalette gafletiyle, derd-i maîĢet belâsıyla 

insanları sersem ediyor. O müddet zarfında 

fütur ve lakaydlık her halde olacak. Az bir 

hizmet de yazda çoktur. 
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Hem bilirsin ki, insanın terakkiyatı Ģey-

tanlarla mücahededen ileri gelir. Mücahede 

olmazsa terakkiyat olmaz. Sana hücum 

edenler ne kadar çoğalsa, sana o kadar 

kârdır. Zâten biz neticeyle mükellef değiliz, 

hizmetle mükellefiz. Netice ve muvaffakiyet 

ise, Cenâb-ı Hakk’ın iĢidir. Onun iĢine ka-

rıĢmamalıyız. 

BaĢta Fethi Bey, Sözlerle alakadar olan-

lara selam ve duâ ederiz. BaĢda Sabri, bü-

tün kardeĢler size selam ve duâ ederler. Pe-

der ve validelerinize selam ve duâ ederim ve 

duâlarını isterim. 

KardeĢiniz Said Nursî 

KardeĢim, orada bir vakit dehĢetli ame-

liyat icra edildiğinden, oradaki insanlarda 

bir korkaklık vermiĢ, onların füturundan 

mey’us olma. (Size müjde) bir ay evvel bir 

Ģehirde, birden on bir yerde, kemâl-i iĢti-

yakla Sözleri yazmaya baĢladılar. Gittikçe 

Sözlerin NâĢirleri çoğalıyor. 
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Ehli Hak, yalnız hak için bahse giriĢ-

meli. Hak için bahse giriĢen izhar-ı fazl et-

mez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta 

olursa olsun, kemâl-ı Ģevk ile alır. Hatta 

hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir hakpe-

rest daha ziyâde sever. Çünkü, istifade 

eder. Eğer hak onun sözünde olsa, bir isti-

fadesi olmaz. Gurura girmek de ihtimali 

var. Fakat hasmın elinden çıksa, hem isti-

fade eder. Hem teslimiyyetle hakka inkiya-

dını gösterir. Bir fazilet dahi kazanır. 

Hakîkat böyle iken, maatteessüf ehl-i 

hakda ve ulemâda hakperestlik nâmı al-

tında, nefis perestlik iĢe çok karıĢıyor. 

En mühim ve kudsî bir mes’eleyi, sat-

ranç oyunu gibi izhar-ı fazl yolunda ve mü-

zakere-i ilmiyeyi, münakaĢa derecesine çı-

karılıp, onunla oynuyorlar. Her iki taraf 

kendini haklı zanneder. Her iki taraf, 

mâdem münakaĢa sûretini alıyor, haksız-

dırlar. 

Zaten kemmiyeten az olan ehl-i dalâlet, 

kesretli olan ehl-i hakkın Ģu hâlinden isti-

fade ederek, mağlup edip, perîĢan ediyorlar. 



34  H U L U S Î  A Ğ A B E Y ’ E  G E L E N  

 

Hem münakaĢacı iki kısım, o mes’elede 

hakkı göremezler. Çünkü: Nazar-ı insaf ile 

bakılmadığı için, tenkid nazarı hasmının 

yalnız çürük taraflarını ve taraftarlık cihe-

tiyle kendi nefsinin yalnız iyilik tarafını gö-

rür, iyiliklerini onun çürükleriyle müvazene 

eder. Elbette bu nazar hakkı göremez, gör-

sede tanımaz. 

Said Nursî 
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Aziz, Sıddık, Ciddi, Hakîkatlı KardeĢim: 

Size Yirmi Sekizinci Mektubun Ġkinci, 

Üçüncü Mes’elesini de gönderdim. Rü’yanın 

ta’biri Birinci Mes’eledir. O üç mes’eleyi na-

sıl telakki edeceğinizi, merak ediyorum. 

Hem Sabri’nin bana yazdığı husûsi bir 

mektubunu size gönderiyorum. Maksadım 

da, o zâtın samimi tevazuunu ve sana karĢı 

hâlis uhuvvetini göstermek içindir. 

ġu Ġkinci, Üçüncü Mes’eleyi de o kendi 

hattıyla size yazdı. Hatta Yirmi Altıncı 

Mektubu, kendi nüshasını size göndermek 

istiyordu, ben bırakmadım. O seni kendi 

nefsine tercih ediyor. 

Elhamdulillâh bu havalide çok Sabriler 

zuhura baĢladılar, fakat yaz mevsimi dünya 

çarĢısıdır, gaflet meydanıdır. Atalet, fütur 

veriyor. ġuhûr-u Selase takarrub ettikçe, 

âhiret çarĢısı faaliyete baĢlar. Onun için 

oradaki fütur, sana yeis ve fütur vermesin. 
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BaĢta vâlideyniniz ve Fethi Bey olarak, 

Sözlerle alakadar umum dostlara selam ve 

duâ ediyoruz. BaĢta Sabri, bütün kardeĢle-

riniz de, selam ederler. 

KardeĢiniz  

Said Nursî 
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Acele yazıldı kusurumu affediniz, Efen-

dim. Pek Muhterem Üstadım Efen-dim 

Hazretleri 

Yirmi Yedinci Mektubu bilistinsah Hu-

zur-u Ekremiye takdim ediyorum. Fakat 

takdir ve hitabe-i fâzılânelerine lâyık olma-

yan bu abd-i pür kusur ve âciz hakkında, Ģu 

mektûbâtın mukaddemesinde kemâl-i hara-

retle ve pek müĢfikane mütaleat ve ulvi 

beyânat serdiyle, müĢfik bir vâlideden daha 

eĢfak bir Üstad-ı bînazîr ve mesîl bulundu-

ğunuz, her zamanki ma’ruzatımı isbata 

bâriz bir delildir. 

Ġkinci Üstadım olan Muhterem Hulûsî 

Bey Efendinin, her sözleri nurlu ve hakîkat-

lı ve vûzuhlu ve hakîmâne kaleme alması, 

hakîki üstada has bir talebe bulundukları-

nı, her türlüsüyle isbat etmektedir. 

Ezcümle: Felaketzede bir dostuna yaz-

dıkları ve mektûbâtın nihayet kısmına der-

cedilen ma’nevî teselliyet ve tarziyenamede 

ne büyük hakîkatları feth ediyorlar ve ne 

bitmez, tükenmez vesayây-ı hakîmâneyi iz-

har ediyorlar. Ve ne tam ma’nasıyla nur 

fabrikasının metalarını değeriyle alıp, hak-
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kıyle ve lâyıkıyle satıyorlar. Çok istifade et-

tim. Allah birinci ve ikinci üstadlarımdan 

çok râzı olsun. 

Elhâsıl: “Bârika-i hakîkat, müsademe-i 

efkardan çıkar” mefhumunca hakkıyla, ta-

mamıyle, lâyıkıyle sena edemediğim Nur 

Risâleleri, bir çok ihvanı tahrik ve îkaz etti. 

Onlar da “Hazâinü’l-Envar” dan alıp saç-

makta oldukları parlak hakîkatlar ve 

nurânî mebhaslar ve çok ticaretli iĢler ve 

hoĢ manzaralı sahalar göstererek, terakki-

yat-ı ma’nevîye ve tealiyat-ı uhreviye cihe-

tinde, hatta mahkum-u mevt derecesinde 

bulunanlara gıpta-bahĢ bir hayat verdiği 

meĢhud olup, Ģu hal ise, binnetice gafletten 

ayılarak, ebvab-ı irĢadı çalmağa yegane ve-

sile bulunduğu cihetle, Zât-ı fâzılânelerine 

ne kadar arz-ı Ģükran ve minnettarî edilse, 

yine hakkıyla vazifemizi ifa etmiĢ olamayız. 

Geçen hafta Asaf Beyle görüĢtüm, çok 

selam ve hürmetlerini arz ederek, ellerinizi 

öpüyorlar. Rûhen Hulûsî Beye yakın bir va-

ziyetde olduklarını hissediyorum. 

Doktor keza el ve eteklerinizi öper, te-

veccühâtınızın bekasını istirham eder. ġim-

di Yirmi Dördüncü Sözü okuyor ve bana 

birden dokuza ve onbirden yirmiye kadar 

olan sözleri getirmemi diliyor. Tedric, tedric 
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hepsini veriyorum. ġimdi bizim Zekai’nin 

mektubunu aldım, efendimize âid olanı tak-

dim ediyorum. Ve müsaadenizle Ģu arzumu 

da açıktan yazıyorum. 

Bendeniz diyorum ki: Hulûsî Beye Halef 

olmaya lâyık Zekai’dir. Zihni açıktır, zeki-

dir, gençtir, her türlüsüyle has talebeliğe 

lâyıktır. ġu dâvamı da hat ve hareketiyle 

mektubu isbata kâfidir. Bakayım Efendimiz 

ne buyuracaksınız. Mahsus dest ve dâmen-i 

muallalarını öper ve teveccühât-ı kerîma-

nelerini dilerim. Sefer-ül hayr 1351 Pür-ku-

sur ve âciz, her an himmet ve duânıza muh-

taç talebeniz 

(Hulûsî Sâni) Sabri  

Hulûsî Beyden gelen ve mumaileyhe 

gönderilecek olan, iki kıta mektupları da 

henüz aldım. Gelen çok hoĢ, giden daha hoĢ, 

ne kadar hoĢ desem, o kadar hoĢ. 

Efendim, bu fabrikanın hizmetine, ame-

leliğine doyulur mu? Usanılır mı? Âh.. ne 

yapayım ki, elim kısa fazla ilerlemeye 

vüs’atim yok. 

Yirmi Yedinci Mektuba derci emir buyu-

rulan, muhterem Hulûsî Bey Efendinin el-

mas ayar sözlerini seve seve ve ruhumu 

Ģenlendire Ģenlendire geçirdim. 
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Ġkinci Üstadımı da ne kadar sena etsem 

hakdır ve layıkdır. ġimdi Eğirdir’e gi-

diyorum. Emirlerinizi ifa edip, avdetimde 

müĢahedâtımı yine arz ederim Efendim.. 

Bilhassa Hâk-ı fâzılânelerine yüzümü 

sürer, da’vât-ı hayriyelerini istirham eyle-

rim Efendim... 

  S. H. Sâni 

 



(12) 

 

Aziz, Sıddık ve Faal Ağabeyimiz Hulûsî 

Bey 

Mübârek mektubunuzu aldığımız aynı 

anda: Üstadımız hasta olduğu halde, hilâf-ı 

adet olarak, odamıza gelip mektubunuzu 

okudu. Ruhu ferahladı ve dedi ki: 

Hulûsî her sabah benim yanimdadır. 

Nasılki Emirdağı’nda yirmi sene sonra gö-

rüĢtüğümüz vakit, yirmi gün evvel görüĢ-

müĢ gibi, yakınlık hissetmiĢtim. ġimdi de, 

on gün evvel görüĢmüĢüz gibi geldi. 

MâĢâallah eski zamanda kahramanca 

hizmet yapan Hulûsî Bey, aynı hizmetine 

devam ediyor. Onun bu seyahatını, ben 

yapmıĢım gibi kabul ediyorum. Ben EskiĢe-

hir’e gelmek istiyordum. Hulûsî benim bede-

lime gitmiĢ. 

ġimdi iki, üç mühim mes’elemiz var, 

eğer bu olmasaydı, ya Hulûsî’yi yanıma ça-

ğıracaktım. Veya ben onun yanına Urfa, Di-
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yarıbekir havalisine gidecektim. ĠnĢâallah 

bu ziyareti kaza edeceğiz, dedi. 

Üstadımız hem size, hem oradaki kar-

deĢlerimize çok selam ve duâlar edip, duâla-

rınızı istiyor. Biz de çok selam ve hürmetler 

eder, duâlarınızı bekleriz. 

KardeĢleriniz  

Ceylan-Bayram-Zübeyr 

 



(13)  

HULÛSÎ BEY’E HĠTABDIR. 

 

Aziz, Sıddık, Muhlis KardeĢim! 

Evvelâ: Biraderzadem Halil Naci’nin 

dünyevî musîbeti, beni de cidden mahzun 

eyledi. Cenâb-ı Hak onu da kurtarsın, size 

de sabır ve tahammül ihsân eylesin, âmîn. 

Nur’un eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis 

bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıy-

metsiz, fâni vaziyetleri karĢısında telaĢ et-

mez, mağlub olmaz inĢâallah. 

Sâniyen: Silsile-i ilmiyede bana en son 

ve en mübârek dersi veren ve haddimden 

çok ziyâde Ģefkatini gösteren, Hazret-i ġeyh 

Muhammede’l-Küfrevî (Kuddise sir-

ruhû’nun) hulefâsından Alvar’lı Hoca Mu-

hammed Efendi’ye ve ihvanlarına çok selâm 

ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havalide Nur-

larla alâkadar senin dostlarına çok selâm ve 

Nur hizmetinde muvaffakıyetlerine dua 

ederiz. 

Hasta KardeĢiniz Said Nursî



(14)  

ALVARLI MUHAMMED LUTFÎ EFENDĠNĠN 

MEKTUBUDUR 

 

 

Dest-gîr’in dâreynde, Hazreti Allah ola 

PîĢrevin Nûr-i hüdâ, feyz-i Resûlullah ola. 

 

Bediüzzaman nâmıyla teĢehhür eden, zâtı 

âl-i kadrin, himmet-i merhametlerini hakk-ı 

âcizânemde celb etmeniz, dünya ve mâfiha 

değer. 

Yâdigâr-ı Fahr-i Âlemdir o zat, bu ümmete, 

Nâil ettin dû dîdem sen bizi, bu himmete, 

Kaddesallahu sirrehu ve ahsenehu birrehu 

Bu meydân-ı hidayette nice bir Ģîr-i ner var 

O zât-ı âli kadr-veĢ bize bugün siper var. 

Cenâb-ı Zülkerem, O Zât-ı Muhteremin 

ömr-i zî saadetlerini bu Ümmet-i Muham-
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med’e sâyebân olması için, lütuf-u kere-

miyle uzun ömürle muammer buyursun ve 

sizler gibi bir yâr-ı Sâdıkın sıdk-ı sadâkatini 

müzdâd ederek, o Zâtın feyzinden istifade 

etmeye müyesser buyursun, âmin! 

Yâr-ı vefâdarım, muhabbet-i iktisârım 

Hulûsî Bey! 

Baddesselam vedduâ: 

Cümle ihvan-ı îmaniyle beraber cânâ se-

ni dilĢâd ede, Hazret-i hak nur-ı basar. 

Bu tarafta olan ihvân-ı din, sizin sela-

mınızı müteĢekkirâne aldıkları gibi, o zât-ı 

âli kadrin de göndermiĢ olduğu merhamet-i 

selamlarını can beraberi kabul etmiĢlerdir. 

Muhammed Lütfî,  

(Rahmetullahi Aleyh) 

 



(15)  

ALVARLI MUHAMMED LUTFÎ EFENDĠNĠN 

MEKTUBUDUR 

Hâlde hâldâĢım, yolda yoldaĢım, dinde 

kardeĢim Muhammed Hulûsî Efendi Karde-

Ģim! 

Hamden lillâh, Nur-u tevhid, yâr-ı gârındır 

senin 

Nur-u tevhid, nur-u didem, dilde yarındır 

senin. 

Rahm-i Rahmân ez-ezel tâ be-ebed Ġhsân-ı 

Hak. 

Mahza fadlından, Hüdaya bâki vârındır se-

nin. 

Bir Kerîmdir, bir Rahimdir, Bir Hakîmdir 

Zülcelâl, 

Kerem-i fadl-ı ilâhî, yâr-ı ğârındır senin. 

Nice hamd etmek gerektir, Lütfî’yâ bu 

ni’mete. 

Gübâr-ı kadem-i cânân müĢkbârındır senin. 
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Biinâyetillâhi teâla meyân-ı Ümmet-i 

Muhammed’de ġem’a-i hidayet nurunu fü-

ruzân eden bir Zât-ı âli kadrın huzur-u saa-

detine nâ-mı kemteranemi tahrir ile, tezek-

kürde bulunduğunuz ve bize hüsn-ü him-

metlerini celb ve selamlarını tebliğiniz, 

kıymet-i dünya ve mâfihâ olan eĢyadan de-

ğerlidir. Ol zât-ı âli kadrin himmetlerini is-

tirhamda, bir bende-i âciz ve bir müznib-i 

kemterim. Ol babda himmetlerine havale. 

Esselam ey Ģem’a-i nûr-u hidayet Esselam 

Esselam ey matla-i mihr-i saadet  Esselam. 

Gülbin-i tevhidde gonca-i hemrâh, 

Muhammed Hulûsî Efendi KardaĢ, 

Nur-u tevhid ise, dilde dilârâ, 

Bir Hak nüma zâta olmuĢsun yoldaĢ, 

Tuttuğun dâmeni elden bırakma, 

Ġlm-i Ledundan olmuĢsun sırdaĢ, 

Kerem-i Kerîme bu mazhariyet, 

Bir kadr-i vâlâya olduğun haldaĢ, 

Hamd eyle Mevlaya rû-ber-zemin ol, 

Nâ ehle esrarı eyleme sen fâĢ. 

Muhammed Lütfi (R.A.)  

Envâr-ı dûdidem, birâder-i bergüzidem 
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Muhammed Hulûsî Efendi kardaĢ! 

Badesselam veddua e’azzeke-llâhu fiddareyn 

Haste dilânın derdine derman eder Allah. 

Allah diyenin affına ferman eder Allah. 

Her kimki der-i dergâh-ı Ġlâhîde sâil 

Sıdk ile yapıĢanlara ihsan eder Allah. 

ÂĢık ile ma’Ģûk bâzârı bizlere mektum, 

Ġsmaili suretâ kurbân eder, Allah. 

Hafîz ism-i Ģerifine olan mazhar efendinâ 

Kerem-i Kerîmi gözle, açar hurĢidveĢ  

(HâĢiye 1). ma’na 

Bu kanun-u ezelîdir, belâ ehl-i velayete 

Olup âĢık-ı belâ, âhir olur bir gonca-i rânâ 

Hüda dostlarını dâim belâya müptela eyler. 

Belânın âhiri baldır, Hayat-ı ebedî cânâ 

Belâ ile bulan buldu Velayı (HâĢiye 2), her dü 

âlemde. 

 

                                                
HâĢiye 1: HurĢid veĢ: GüneĢ gibi 
HâĢiye 2: Vela’: ġer’an aĢkdan ve dostluktan hâsıl olan 

karâbet-i hükmiye 


