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-: İbni Ömer (R.A) hazretleri anlatıyor: “Bir gün Sa'd bin Ubade (R.A) hastalığından 

dolayı şikâyet etmişti. Resul-i Ekrem (A.S.M)  

Hulusi Bey: Neden Ģikâyet etsin?   

 

-: Abdurrahman ibni Avf, Sa'd ibni Ebi Vakkas ve Abdullah ibni Mes'ud hazeratı  ile 

birlikte Sa'd'ı ziyarete gelmişlerdi. Hz. Peygamber onu baygın bir halde görünce “Yoksa 

öldü mü?” diye sordu. “Hayır, ya Rasûlallah” dediler. Hastanın çektiği  ızdıraba 

üzülerek ağladı, cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (A.S.M); 



“İşitmediniz mi? Cenab-ı Hak gözyaşı ve kalb üzüntüsü ile insana azap etmez. Lakin işte 

bunun yüzünden azap eder veya hayırlı söz söylerse merhamed eder” buyurdu. 

-:  

18. MEKTUP’UN İKİNCİ MESELE-İ MÜHİMMESİ 

İKİNCİ MES'ELE-İ MÜHİMME: Sual: Vahdet-ül Vücud mes'elesi, çoklar tarafından 

en yüksek makam telakki ediliyor. Hâlbuki velayet-i kübrada bulunan başta Hulefa-yı 

Erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta Hamse-i Âl-i Abâ olarak Eimme-i Ehl-i Beyt 

ve hem başta Eimme-i Erbaa olarak müçtehidîn ve tâbiînden bu çeşit vahdet-ül vücud 

meşrebi sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, 

daha mükemmel bir cadde-i kübra mı bulmuşlar? 

Elcevab: Hâşâ! Şems-i Risalet'in en yakın yıldızları ve en karib vereseleri bulunan o 

asfiyadan hiç kimsenin haddi değil, daha ileri gidebilsin. Belki cadde-i kübra onlarındır. 

Vahdet-ül Vücud ise, bir meşreb ve bir hal ve bir nâkıs mertebedir. Fakat zevkli, neş'eli 

olduğundan, seyr ü sülûkta o mertebeye girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar, 

orada kalıyorlar; en münteha mertebe zannediyorlar. 

İşte şu meşreb sahibi, eğer maddiyattan ve vesaitten tecerrüd etmiş ve esbab perdesini 

yırtmış bir ruh ise, istiğrakkârane bir şuhuda mazhar ise; vahdet-ül vücuddan değil, 

belki vahdet-üş şuhuddan neş'et eden, ilmî değil, hâlî bir vahdet-i vücud onun için bir 

kemal, bir makam temin edebilir.  

-; Orada nakıs bir mertebe dedi. 

Hulusi Bey: En ali mertebe değil yani. Öyle dedi. Anlamadık mı? Yani o zatlardan daha 

büyük olmuĢlar mı bunlar? Olamazlar.  Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali 

(R.A)’den daha mı büyükler? Sonra baĢta Ali Beyt olmak üzere Eimme-i Ehl-i Beyt’ten daha 

mı ileri, baĢta müçtehidin-i erbaa olmak üzere ehl-i içtihaddan daha mı ileri? O da değil. E 

ne? Öyle ise bir hikmeti var. Nedir? Zevkli olduğu için süluklarında o mertebeye gelenler o 

zevkten hoĢlanıyorlar ondan çıkmak istemiyorlar. Onun için vahdet-ül vücud değil vahdet-üĢ 

Ģuhuddan diyor.   

-: Ġstiğrakkarane bir Ģuhuda diyor.  

Hulusi Bey: “La meĢhude illa hu” BaĢka yerde de var bu mesele hakkında. Ġkisini beraber 

okumalı ki vahdet-ül vücud meselesi, mesleği daha iyi anlaĢılmıĢ olsun. Herhalde en yüksek 

bir mertebe değil. Onlara göre noksandır, oraya yetiĢemez. Fakat e bu zevat ne bulmuĢlar 

burda? Zevk bulmuĢlar. HoĢlarına gitmiĢ. Kendilerine bazı Ģeyler aksetmiĢ. Onun için “Ben 

buldum” der, yeter. E nasıldır dersen bendeniz bu Ģeyden değil bahsettiğimiz ne ehli vahdet-i 

vücuddan, ne ehl-i vahdet-üĢ Ģuhuddan. ……… O kadar. Yani Ģu Kur’anın, Ģu derslerin 



tilmiziyiz. Bundan daha ileri bir Ģey yok. Onların zevke ait Ģeyler tatmayan bilmez. Tadarsa 

söylemesini bilmez, söylerse anlatamaz derdini Öyle ise bu onlara mahsus bir hali meĢreptir. 

Tama edilecek bir yol da değildir. Hem bunda tehlike de vardır. Bunun diğer kısmında bu 

tehlikeden bahsedecek, belki burda da bahs edecektir.  

-:  İşte şu meşreb sahibi, eğer maddiyattan ve vesaitten tecerrüd etmiş ve esbab 

perdesini yırtmış bir ruh ise,  

Hulusi Bey: Esbap perdesini yırtmıĢ bir ruh ise, 

-: istiğrakkârane bir şuhuda mazhar ise; vahdet-ül vücuddan değil, belki vahdet-üş 

şuhuddan neş'et eden, ilmî değil, hâlî bir vahdet-i vücud onun için bir kemal, bir makam 

temin edebilir. 

Hulusi Bey: ġimdi istiğrak nedir? Lugata bakında söyleyin. Ġstiğrak nedir? Mesela bazı zevat 

varki secdeye giderler yirmi dört saat secdede kalırlar. Üzerinden namazlar geçiyor, farz olan 

namazlar.  

-: Ġstiğrak: Ğark olmak, dalmak, dalgınlık, serapa kapılmak, manevi bir hal ile hayret ve 

taacübden bayılmak derecesine gelmek, dalgınlıkla zihni bütün bütün meĢgul olmak, aĢk-ı 

Ġlahi ile dünyayı unutup kendinden geçmek.  

Hulusi Bey: AĢk-ı Ġlahi ile dünyayı unutup kendinden geçmek.  

:- Güzel birĢeymiĢ! 

Hulusi Bey: Güzel miĢ ama, yapamazsan? Demek ki bu yapılacak bir vaziyet herkeste 

olmuyor. Bazı zevat var. Bu istiğraka girer. O vaziyette iĢte dediğim gibi secdeye gider bir 

tesbih inkiĢaf eder. Mesela   derken birden bire başka âleme gitmiş gibi 

olur. Senim başımdan geçti mi, nereye? Benim başımdan geçmedi. Şimdi Üstad diyor ki 

biliyorsunuz, var zaten geçiyor. “Bir defa bir namazda   dediğim 

zamanda  nın sırrı inkiĢaf etti. Tam değil, biraz. Dedim ki; “KeĢki bir 

senede böyle bir namaza muvaffak olaydım.” ĠĢte bazı zevatta böyle bir inkiĢaf oluyor. 

Oluyor. Bazısı ondaki gelen Ģeyden mest oluyor. Metni de vardır bunların. Nerdeydi Mest? 

Okuyanlar. Bu Ģey incizab ve cezbe bu telvihatta mı yoksa? Telvihatta mı?  

 “Binbir esma-i İlahiyenin herbirinde pek çok tabakat-ı hüsün ve cemal ve fazl ve kemal 

bulunduğu gibi, pek çok meratib-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır. İşte 

bundandır ki: "Vedud" ismine mazhar olan muhakkikîn-i evliya;” Ehl-i aşkta Vedud ismi 



hâkimdir. “Muhabbetten yanar cümle vücudu. Eğer bulsalar vücudda hubbu Vedudu.” 

"Vedud" ismine mazhar olan muhakkikîn-i evliya; "Bütün kâinatın mayesi, muhabbettir. 

Bütün mevcudatın harekâtı, muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve cazibe 

kanunları, muhabbettendir." demişler. Onlardan birisi demiş: 

 

 

Hepsi aĢk-ı Ġlahiden sarhoĢ olmuĢ. AĢk-ı ilahiden gelen cezbe, cazibe ile bir nevi istiğrak 

haline girer, kendinden geçer.  

-: Mesti bulduk efendim. 

Hulusi Bey: Mesti buldun mu?  

-: Mesti bulduk efendim. 

Hulusi Bey: Açıkliyayım. Geçen gün üstün körü gittik. Ben bir defa yalnız gittim Üstad’ın 

ziyaretine. Belki yalnız olursam bir tarikat dersi alırım ümidiyle gittim. Gider gitmez 

hiçbirĢey söylemeden kolumdan tuttu dedi: “KardaĢım ben Ģeyh değilim.” HiçbirĢey 

söylemedi. Hiç. “Ben imamım” dedi. “Nasıl Ġmam-ı Rabbani, Ġmam-ı Gazali, imamsa bende 

öyle bir imamım” dedi. Sonra 31. Söz yazıldı. Bende 31.Sözü Üstad için yazdım. Merhum 

kayınbirader yanımdaydı. O da güzel ciltledi, yaldızladı filan. Gönderdik. Bunun üzerine dedi; 

“ KardaĢım Mi’racı güzel yazmıĢsın. Beni keyflendirdin.” ĠĢte bu Ģey o zaman yazdı. Bu 

mektubu. “Sen bir zaman bana tarikat dersinden bahsetmiĢtin. ĠĢte sana Ģimdi beni 

keyflendirdiğin için sana bu mektubu yazıyorum.” O mektup o surette yazılmıĢtır. Yani gizli 

gittim güya O bu surette aĢikâr etti. Bunun Ģimdi içindekini mi anlamadın? 

-: Evet.  

Hulusi Bey: E nasıl edelim Ģimdi?  

-:  

Beşinci Mektub 



Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A) Mektubat'ında 

demiş ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve 

keramata tercih ederim." 

Hulusi Bey: ġimdi deniyorki: “Bu kadar ehl-i sülük var, ehl-i tarikat var. Bunlarda iman-ı 

tahkiki inkiĢaf etmemiĢ mi?” Böyle diyorlar. Sizde mi öyle diyorsunuz? Ġmam-ı Rabbani 

diyor ki: Evet “ Bir mes’ele-i imaniyenin inkiĢafını” Öyleise ona göre o zata göre. ġimdi 

Ġmam-ı Rabbani’nin kendine göre söylediği mektubatında yazdığı bir meseleyi biz nasıl 

hallederiz? Yine bunun müteakip sözlerinden çıkaracağız manayı. Bu surette anlamaya 

çalıĢacağız. Yoksa, hepsinde tahkiki imana götürüyor. Bunları kuvvetleĢtirmek mesele. Ġmanı 

kuvvetleĢtirmek. Zaif iman nerededir öyleyse? Eğer taklid ile gidiyorsa, anasından, 

babasından, hocasından, etrafından görmüĢ, duymuĢ ona göre gidiyorsa bu zatın imanı nedir? 

Taklididir, zayıftır. Bu zamanda taklidi olan o zayıf imanla bu kadar muannid, Ģeytanla 

bilittifak ehl-i dalaletin hücumuna maruz kalan heyet-ı içtimaiye-i Ġslamiye imanlarını tahkike 

yetiĢtirmezlerse; bunların atacağı Ģek, Ģüphe, Ģirke kadar götüren tohumlardan nasıl zarar 

görmeden hayat-ı maneviyelerini kurtaracaklar. Bir zaruret var orta yerde. Bu zamanda 

hakkaten iman meselesi çok tehlikeye girmiĢ. Ġmanı kurtarmak, yani imanı kaybederse bir 

adam ne kazana da ne koya o imanın yerine? Boğa olur mu onun yerine, para olur mu para? 

ġunun bunun iltifatı, teveccühü, Ģurdan burdan gelecek bir makam vaadi, bir menhusluk 

vaadi, bir kakanlık vaadi bu imanını kaybeden adama, o iman ziyaının yerine konacak bir 

meta mıdır bunlar?  

-: Hayır, değil 

Hulusi Bey: Bugün diyor: “Bi kere kapağı atıp büyük millet ahuruna gidersem belki partim 

iktidara geçer. Bende parti liderine sokulabilirsem çifte yemeden belki bi hesabına getirir beni 

de bir kakan yapar. ĠĢte dünya benim oldu” ama bunun mukabilinde de imanını verecekmiĢ, 

buyur. Ne söylemek istediğimi anladınız mı? Daha bundan açık da ne söyleyeyim. ġimdi 

menfaat, makam, dünyaya bir iĢtiyak bir tavaya sap olmak, imanı   

   idare ederiz bununla. Böyle değil mi? Bu zihniyet var mı 

yok mu?  

-: Var. 

Hulusi Bey: Ehemmiyetle var hemde. Çok önemli iĢ. Ama halka: “Eğer beni seçerseniz size 

ne yapacağım” “Ne yapacaksın?” “Size öyle Ģeyler yapacağım ki Ģimdi tarif ile olmaz. Yalnız 

beni seçin.” Biri öyle demiĢ “ Yapacağım ki geçmiĢleri arayacaksınız. Ben tüy dikeceğim.” 



Biz de onun vaadine inanıyoruz. ġimdi nazarlarımız değiĢmiĢ. Nazarlarımız dünyaya ve 

dünyanın geçici Ģeylerine bağlanmıĢ. ĠĢte böyle bir zamanda iman-ı tahkiki meselesi ortaya 

atıyor. Bize en büyük bir zatın yani tarık-i nakĢinin bir kahramanı, bir güneĢi vaziyetinde olan 

Ġmam-ı Rabbani’nin bir mektubatından bahsediyor. Ne diyor: “  Bir mesele-i imaniyenin 

inkiĢafını, binler mevacid ve keramata, ezvaka tercih ederim.” ġimdi bu maddi değil. Bunlar 

seyr-ü sülukda olacak Ģeylerdir. Seyr-ü sülukda mevacid de vardır, ezvak da vardır, keramet 

de zuhur eder. Ġnsan biraz evrad ile ezkar ile uğraĢsa kendisinde bir hal değiĢikliği olur. 

Birisinin kalbinde tuttuğunu biliverir. O da dayanamaz dese “Valla ben bunu içimde 

saklamıĢtım. Sende bildin.” Öyle ise pabucun büyükleĢmiĢ biraz. “Oooo yeni mi bildin.” Bide 

bunu dersen bir de gurur girdi iĢin içerisine. Bu yoldan öyle ise O zatın tercümesi iĢte bu 

dolaĢık yollarla anlatmaya çalıĢtığım bir hakikat var ki bu zamanda bunlara da ehemmiyet 

vermeyeceğiz. Ya ne yapacaz? Ġmanı çok kuvvetleĢtireceğiz ki çeĢitli yerlerden Üstadı böyle 

o taraftan gelip de mevacide, keramata meftuniyeti var o cihetten biĢeyler bekliyor. Yani ben 

ben diyor. Bana biĢeyler gözükdü. BaĢkasının kalbindekini bilirim. Birinin kabrine gittiği 

zaman içerisindeki adama ne suretle muamele ediliyor ehl-i keĢfel kubur vaziyetine gireyim. 

ġimdi Ģu zamanda böyle ehli keĢiften, ehl Ģuhuddan olmak mı, yoksa imanı kurtarmak mı 

daha ehemmiyetli?  

-: Ġmanı.  

Hulusi Bey: ġimdi bu hep kendisi mi? Bir cemaatı Ġslamiye var. Cemaat-ı Ġslamiye bu mariz 

asırda, imansızlığa götüren maraza müptela bir vaziyet var. ġimdi bir mahallenin bir 

tarafından ateĢ çıkmıĢ. Bir takım evler tutuĢmuĢ yanıyor. Beriki de diyor ki bana daha beĢyüz 

metre mesafe var. O ateĢ bana gelinceye kadar ben evin haricini boyamakla meĢgulüm. Süslü 

boyalar, cazip bir renk vermek istiyorum. Herkes desinki “Filanın evi, hakikaten çok emek 

çekmiĢ. En güzel boyalarla boyamıĢ. Ġnsan bakmasına doyamıyor.” Yine benim diyoruz. 

Benim evime netsinler? ġimdi ortaya da bir meslek atılmıĢ. Buna meslek-i imani ve Kur’ani 

diyorlar. ġu zamanın iman ve Kur’an ehline de deniyor ki efendiler  diye 

bir ayet var. Onu biliyor musunuz? Amenna, ne bilmiyoruz. ġimdi Ģu ümmetin içerisine böyle 

bir dert girmiĢ. Uhuvvet ehemmiyete alınmıyor. Herkes kendisini kurtarmaya çalıĢıyor. Bir 

mevki bir Ģey kazanmak istiyor. O kardaĢ mümin kardaĢını sevmeli midir? Mümin kardaĢını 

sevmelidir. Sevmelidir ama neyleyeyim sevmek alameti nedir? Ona Ģu zamanda lazım olan 

imanını kuvvetleĢtirmek olduğunda ittifak ettik. Öyle ise onun imanını kuvvetleĢtirecek 

derslerden, meselelerden ona bahsedelimde onu Ģey etsinler. Onun için yanlıĢ anlamaya 



lüzum yok. ĠĢi bu vaziyetten mütalaa edersek bu cepheden iĢ anlaĢılır. Yani öyle bir zamana 

gelmiĢiz ki herkes kendi nefsini kurtarmak değil, belki Ģu ümmet cemaat halinde olursa ancak 

kendisini kurtarabilir. ĠĢte  

 “Müminler birbirinin kardeĢidir.” KardeĢse, kardeĢ kardeĢi sevmelidir 

ve sever. Sevmesi lazımdır. Sevgisini onun en değerli malı olan imanını tehlikeden 

kurtarmakla göstermelidir. Bende ne var ki göstereyim. Ne sende var ne bende var ama bize 

Cenab-ı Hakkın nasib ettiği bir imanı kurtaracak, kuvvetleĢtirecek bir ders verilmiĢ. Bu dersi 

kat kat sarıp koynumuza mı koyacağız yoksa açıp müĢterilere burdaki hakikatlerden bahs mı 

edeceğiz? ĠĢte mesele burda. Uhuvvet bunu iktiza ediyor. KardaĢını sevmenin alameti; kendisi 

için istediği Ģeyi yahut kendi yarasına merhem olarak bulduğu Ģeyi kardaĢına da tavsiye 

etmek. Ben bundan çok istifade ettim. Sende istifade edersin göreceksin, bu zamanın fitnesine 

karĢı, fesadına karĢı kendini kurtarırsın imanını kurtarırsın. Kendisi söylemek iktidarında 

değilse deyin ki; “Evet bak Ģurda birkaç zat bir araya gelirler. Bazı zamanlarda bir ders-i 

Kur’ani okurlar. Git oraya. Ne ol? Dinleyici ol.” ġimdi Hz. Peyamber (A.S.M)’ın bir hadis-i 

Ģerifi var. Orda diyor ki; “Ya âlim ol, ya müteallim ol veyahut müstemi ol. Dördüncüsü olma 

ki helake gidersin.” ĠĢte burada bizim öyle filan efendi maĢallah âlim. "Men gale inni alimun 

fe hüve cahilun" böyle yok. Fakat elimde iman-ı tahkiki dersleri var. Eğer onu anlayarak bir 

sene okursa bu asra göre, bu zamana göre âlim denecek yani “Bir bilgi sahibi, dini bir 

malumatı vardır.” denebilir.  Elimizde böyle bir eser var. Buna davet edeceğiz. ġahsa değil! 

ġahsa değil! Bize miras kalmıĢ olan ve bu yaramıza merhem olduğu bittecrübe sabit olan 

derslere çağıracağız. Eyyühe ihvan! Buyrun. Dinleyin. Okuyun. Anlamaya çalıĢarak okuyun 

ve dinleyin. Ġstifade edersiniz. Ġmanınızı tehlikeden kurtarırsınız. Duyduk duymadık demeyin 

Bu hakikati size duyuruyoruz. Çünkü;  

 

onları islah etmek ne oldu? Ayakları kaymak üzereyken onların, o kaymaktan kurtarmak 

lazım. Galiba bu dersin sonuna kadar gitsek sana bundan daha fazla biĢey de söyleyecek 

istidadım yok. Ma’mafih biraz oku bakalım. Hoca efendi neresini anlamamıĢ. Yahut neresini 

anlamak istiyor.  

-: Efendim velayet diyor üç kısımdır. Velayet-i suğra.. 

Hulusi Bey: Tamam. Birincisi farz, ikincisi vacib, üçüncüsü sünnet. Velayet-i Kübra var ki 

doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet tarikiyle gelecek. ĠĢte Ġmam-ı Rabbani’nin iĢaret etmek 



istediği velayet budur. O farz. Ġmam-ı Rabbani 970 hatırımda tamam kalmamıĢ o senelerde 

dünyaya gelmiĢ. 1030 senesinde küsuru vardır belki, irtihal-i dar-ı beka eylemiĢ. Benim 

anladığıma göre Ġmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i (R.A) müceddid-i elf-i sani o zat ahir 

ömründe burda geçiyor ya “Ahir zamanında buraya süluk etmiĢtir” diyor. Tarik-i nakĢinin bir 

kahramanı fakat demekki ikinci elfe bakan tarafında ahir vaktında neye sülük etmiĢ? 

-: Ġman hakikatlarının inkiĢafına.  

Hulusi Bey: Bunu daha ehemmiyetle tutmuĢ. Demek Ģu ikinci binde müceddidlik Ģeysininde 

ikinci elfe bakan tarafı var. Birinci elfde, elfin sonunda doğmuĢtur. Tarik-ı nakĢinin bir 

kahramanı, bir güneĢi vaziyetindedir. Ġkinci elfin baĢında da o Ģeyi devam ediyor. Fakat 

sonunda bir lütf-u Ġlahiyle ahir vaktinde tahkik-i imana yöneliyor. Ve bunu o zamanında 

söylemiĢ. Ne demiĢ. Yani bu zat Ģimdi alelade bir adam değil. Bir tarikatte eğer kıymet 

verirse, değer verirse nuru olduğuna dair bir vasıf onun hakkında söylense güneĢtir o. Tarik-i 

nakĢinin bir kahramanı olan Ġmam-ı Rabbani (R.A) mektubatında ne demiĢ: “Bir mesele-i 

imaniyenin inkiĢafını binler mevacid, ezvak ve keramata tercih ederim.” Süluk eden tarikate 

giren kendisinde bu gibi haller yalnız kendisinden ha, yalnız kendisinde böyle bazı haller, bazı 

zevkler olmasını istiyor. Kim derse ki ben istemiyorum, yalan. Onu ister ve onun için ordadır. 

MürĢidi de onu daima murakabe altındadır. Murakabesi altında tutar. Onun dersini daha 

ilerletmek iktiza eder. Yoksa dersinde devam ettirir. Senelerce çalıĢ. Cenab-ı Hakkın lütfu, 

cezbi olmazsa mürid ile de iĢ görülmüyor. Binler hicabdan, perdelerden geçmek lazım. ġimdi 

Ģu zaman nasıl bir zaman? Ġlk zamanda söylediği sözü söylüyorum. Bu zaman inziva zamanı 

değil. Ġnziva zamanı değil, cemaat zamanıdır. Bizi bir araya getirmek için söylenmiĢ en 

baĢtaki söz. Eğer öyle olmasaydı sizin benimle temas edemezdiniz. 

O da yetmiyor burada eğer Ģeyine kalsaydı Ġlahi bir ikaz ve irĢad olmasaydı O da istiyordu ki 

kendi nefsini, bundan sonraki mektupta geçiyor. Yani “ Sözleri ve sizleri tevkil etsem vazifem 

bitmiĢ midir acaba? Doğrudan doğruya Ģahsi kemalatıma çalıĢsam, ahiretimi kazanmaya 

hizmetimi onda teksif etsem” bu mektubu da merhum Eğirdir’de Tığlı Hakkı ile bana hitaben 

yazmıĢ. Hepsi gitti.……… Onun için bize yazdı. Hakkı Tığlı merhum benden yaĢça büyük. 

Ben mektubu ona verdim. Dedi “Cevabını sen yaz” Velhasıl birkaç gün mektubun cevabı 

gecikti. Ben ona veriyorum o bana veriyor. “Cevabını sen yaz”. Nihayet Cenab-ı Hakkın 

inayetine istinaden Cenab-ı Hak ne lutfetmiĢse, kalbimize kalemimize ne geldiyse onu yazdık, 

cevap olarak gönderdik. Lahikalarda var. Lahikalarda olacak. Benim gösterdiğin deliller 

kuvvetli diyor. Fakat omuzlarım zaif. Ġster istemez kardeĢim…… Bu beĢinci, altıncı 

mektuptan sonra ne kadar geçti. Ne kadar hakikatler bu ümmetin Ģiddetle ihtiyacı olduğu 

Ģeylerden ondan sonra daha ehemmiyetle bahsediyor. Demekki hizmeti bitmemiĢti bilhassa 



ihtilat halinde olduğumuz için “Acaba yazılan sözler ihtiyaca kâfi midir? Vazifem bitmiĢ 

midir?” bizden soruyor, istiĢare ediyor. Bizde dedik “ Sizi bu iĢte istihdam eden kimse eğer 

vazifeniz bitmiĢse O size söyleyecek, sizi bu vazifede istihdam ediyor. 

 


