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Soru
Namaz Tesbihatının Önemi
Namaz tesbihatinin ehemmiyetini tafsilatlı bir şekilde izah eder misiniz?

Cevap
Tesbihat Risale-i Nur talebeliğinin Şartlarındandır.
"Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terketmektir. Ve bilhâssa
namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır." (Sözler)
Ayrıca tesbihatın önemi hakkında Üstadımızın ifadeleri şöyledir.
"Evet nasılki Dokuzuncu Söz'de, bu kelime iki arkadaşıyla bütün ibadatın fihristesi olan
namazın çekirdekleri ve hülâsaları ve içinde ve tesbihatında tekrar ile namazın manasını
takviye için "Sübhanallah" "Elhamdülillah" "Allahü Ekber" üç muazzam hakikatlara ve
insanın kâinatta gördüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı azamet ve kibriya, acib
ve güzel ve büyük, pekçok fevkalâde şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş'et
eden suallerine pek kuvvetli cevab verdiği gibi, Onaltıncı Söz'ün âhirinde izah edilen şu:
Nasıl bir nefer, bayramda bir müşir ile beraber huzur-u padişaha girer; sair vakitte,
zabitinin makamıyla onu tanır. Aynen öyle de; her adam haccda bir derece veliler gibi Cenabı Hakk'ı "Rabb-ül Ardı ve Rabb-ül Âlemîn" ünvanı ile tanımağa başlar. Ve o kibriya
mertebeleri kalbine açıldıkça, ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine
yine "Allahü Ekber" tekrarıyla umumuna cevab verdiği misillü; Onüçüncü Lem'a'nın âhirinde
izahı bulunan ki, şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevab-ı kat'î veren
yine "Allahü Ekber" olduğu gibi; bizim âhiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli
cevab verdiği misillü, "Elhamdülillah" cümlesi dahi haşri ihtar edip ister. Bize der: "Manam
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âhiretsiz olmaz. Çünki, ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve
şükür Ona mahsustur, ifade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakikî nimet
yapan ve bütün zîşuuru ademin hadsiz musibetlerinden kurtaran, yalnız saadet-i ebediye
olabilir. Ve benim o küllî manama mukabele eder."
Evet her mü'min namazlardan sonra, her gün hiç olmazsa yüzelliden ziyade "Elhamdülillah"
"Elhamdülillah" şer'an demesi ve manası da ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ü
şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve Cennet'in peşin bir fiatı ve
muaccel bir bahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fâni elemlerle âlûde olan nimetlerine münhasır
olmaz ve mahsus değil ve onlara da ebedî nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar,
şükreder. "Sübhanallah" kelime-i kudsiyesi ise, Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan,
noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve
cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla, saadet-i
ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemal-i saltanatının haşmetine medar olan dâr-ı âhireti ve
ondaki Cennet'i ihtar edip delalet ve işaret eder. Yoksa sâbıkan isbat edildiği gibi, saadet-i
ebediye olmazsa hem saltanatı, hem kemali, hem celal, hem cemal, hem rahmeti, kusur ve
noksan lekeleriyle lekedar olurlar. İşte bu üç kudsî kelimeler gibi, "Lâ ilahe illallah" ve
"Bismillah" ve sair kelimat-ı mübareke, herbiri erkân-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu
zamanda keşfedilen et hülâsası ve şeker hülâsası gibi, hem erkân-ı imaniyenin hem Kur'an
hakikatlarının hülâsaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi, Kur'anın dahi
çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok
sünuhatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakikî madenleri ve esasları ve
hakikatlarının çekirdekleridirler. Ve velayet-i Ahmediye ve ubudiyet-i Muhammediye
(Aleyhissalâtü Vesselâm) cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir
tarîkat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) virdidirler ki, her namaz vaktinde yüz milyondan ziyade
mü'minler beraber, o halka-i kübra-yı zikirde, ellerinde tesbihler, "Sübhanallah" otuzüç,
"Elhamdülillah" otuzüç, "Allahü Ekber" otuzüç defa tekrar ederler. İşte böyle gayet
muhteşem bir halka-i zikirde, sâbıkan beyan ettiğimiz gibi hem Kur'an'ın, hem imanın, hem
namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra otuzüçer
defa okumak ne kadar kıymetdar ve sevablı olduğunu elbette anladınız." (Asa-yı Musa)

,cümlesiِ"ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻼَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻼَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠّٰﻪ
namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm.
Tamamını tutamadım, fakat işaret nev'inden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki:
Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o âleme girdim.
Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından,
koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler,
görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve
nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.) hayalen müşahede ettim. Bir
adam yeni bir menzile girdiği zaman, menzildeki zâtlara selâm ettiği gibi, "Binler selâm
{(Haşiye): Zât-ı Ahmediyeye (A.S.M.) gelen rahmet, umum ümmetin ebedî zamandaki
ihtiyacatına bakıyor. Onun için gayr-ı mütenahî salât yerindedir. Acaba, dünya gibi koca,
büyük ve gafletle karanlıklı, vahşetli ve hâlî bir haneye birisi girse; ne kadar tedehhüş,
tevahhuş, telaş eder; ve birden o haneyi tenvir ederek enis, munis, habib, mahbub bir Yaver-
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i Ekrem sadırda görünüp, o hanenin Mâlik-i Rahîm-i Kerim'ini o hanenin her eşyasıyla tarif
edip tanıttırsa ne kadar sevinç, ünsiyet, sürur, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. Zât-ı
Risaletteki salavatın kıymetini ve lezzetini takdir ediniz!} sana Ya Resulallah!" demeye bir
arzuyu içimde coşar buldum. Güya bütün ins ü cinnin adedince selâm ediyorum, yani sana
tecdid-i biat, memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim ve
taarruzumuzdan selâmet bulacağını selâm ile ifade edip; benim dünyamın eczaları, zîşuur
mahlukları olan umum cinn ve insi konuşturup, herbirerlerinin namına bir selâmı, mezkûr
manalarla takdim ettim. Hem o getirdiği nur ve hediye ile, benim bu dünyamı tenvir ettiği
gibi, herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor, nimetlendiriyor diye, o hediyesine
şâkirane bir mukabele nev'inden "Binler salavat sana insin!" dedim. Yani senin bu iyiliğine
karşı biz mukabele edemiyoruz, belki Hâlık'ımızın hazine-i rahmetinden gelen ve semavat
ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz, manasını
hayalen hissettim. O Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) ubudiyeti cihetiyle -halktan Hakk'a teveccühü
hasebiyle- rahmet manasındaki salâtı ister. Risaleti cihetiyle -Hak'tan halka elçiliği
haysiyetiyle- selâm ister. Nasılki cinn ve ins adedince selâma lâyık ve cinn ve ins adedince
umumî tecdid-i biatı takdim ediyoruz. Öyle de, semavat ehli adedince, hazine-i rahmetten
herbirinin namına bir salâta lâyıktır. Çünki getirdiği nur ile herbir şeyin kemali görünürve
herbir mevcudun kıymeti tezahür eder ve herbir mahlukun vazife-i Rabbaniyesi müşahede
olunur ve herbir masnu'daki makasıd-ı İlahiye tecelli eder. Onun için herbir şey, lisan-ı hal
ile olduğu gibi, lisan-ı kali de olsaydı, "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resulallah" diyecekleri
kat'î olduğundan biz umum onların namına "Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ
Resulallahi biaded-il cinni ve-l insi ve biadedi-l meleki vennücum" manen deriz". (Lemalar)

"Birinci Mes'ele: Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine binaen
dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) ve velayet-i
Ahmediye'nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin
hakikatı böyle inkişaf etti: Nasılki risalete inkılab eden velayet-i Ahmediye bütün velayetlerin
fevkindedir; öyle de, o velayetin tarîkatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan
namazın akabindeki tesbihat, o derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir. Bu sır dahi
şöyle inkişaf etti: Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatm-i Nakşiyede bir mescidde
birbiriyle alâkadar heyet-i mecmuada nuranî bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar bir zât,
namazdan sonra  ِﻪّٰﺍﻟﻠ َﺎﻥَﺤْﺒُﺳ ٭ ِﻪّٰﺍﻟﻠ َﺎﻥَﺤْﺒُﺳdeyip tesbihi çekerken, o daire-i
zikrin reisi olan Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) müvacehesinde, yüz milyon, tesbih elinde
çektiklerini manen hisseder; o azamet ve ulviyetle ٭ ِﻪّٰﺍﻟﻠ َﺎﻥَﺤْﺒُﺳ ٭ ِﻪّٰﺍﻟﻠ َﺎﻥَﺤْﺒُﺳ
 ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ ٭maneviyesiyle i-emr serzâkirin o Sonra .der ِﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠّٰﻪ
i-hatme bulunan geniş çok o ve zikrin i-halka o ,vakit dediği ِﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪ
Ahmediye'nin (A.S.M.) dairesinde yüz milyon müridlerin ُﺪْﻤَﺤْﻟَﺍ ٭ ِﻪّٰﻠِﻟ ُﺪْﻤَﺤْﻟَﺍ
ile ِ ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪiçinde düşünüp hamdi bir azametli eden tezahür larından ِﻟِﻠّٰﻪ
iştirak eder ve hâkeza... ُﺮَﺒْﻛَﺍ ُﻪّٰﻟﻠَﺍ ٭ ُﺮَﺒْﻛَﺍ ُﻪّٰﻟﻠَﺍve duadan sonraَﻪَﻟِﺍ َﻻ
ı-tarîkat o defa otuzüç ُﺍِﻻَّ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﻻَ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻَّ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﻻَ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻَّ ﺍﻟﻠّٰﻪ
Ahmediyenin (A.S.M.) halka-i zikrinde ve hatme-i kübrasında sâbık mana ile o ihvan-ı tarîkatı
nazara alıp, o halkanın serzâkiri olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'a müteveccih
olup ِﻪّٰﺍﻟﻠ َﻮﻝُﺳَﺭ ﺎَﻳ َﻚْﻴَﻠَﻋ ٍﻡَﻼَﺳ ِﻒْﻟَﺍ ُﻒْﻟَﺍ َﻭ ٍﺓَﻼَﺻ ِﻒْﻟَﺍ ُﻒْﻟَﺍder,
diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salâtiyenin çok ehemmiyeti
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var." (Tarihçe-i Hayat)
Ayrıca bakınız.
http://www.risaleonline.com/soru-cevap/namaz-tesbihati
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