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     Giriş

„Tahsil hayatı gereklidir“ gibi anlayışlar var. Gereklidir ve emr-i ilahide dahildir. Fakat nedir 
bu Tahsil Hayatı? Neyi öğrenmenin ismidir?

İnsan, saray gibi bir binadır; temelleri, erkân-ı  imaniyedir. İnsan, bir şeceredir; 
kökü esasat-ı  imaniyedir.  İmanın rükünlerinden en mühimmi,  İman-ı Billah'tır; 
Allah'a imandır. Sonra Nübüvvet ve Haşir'dir. Bunun için, bir insanın en başta 
elde  etmeye  çalıştığı  ilim;  iman ilmidir. İlimlerin  esası,  ilimlerin  şahı  ve 
padişahı; iman ilmidir.

Sözler ( 749 )

Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki,  imanı kurtarmak ve  kuvvetlendirmek 
ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolayı Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş sene 
yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı tahkikîye îsal eder. 

Tarihçe-i Hayat ( 287 )

 Yani „Tahsil” dediğimiz DİN İLMİDİR-
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1-      İslâmiyet ilme, ehl-i ilme ve tahsile çok ehemmiyet vermiştir.
 
Evet Kur’an   
 

ون,      ب1ر/ ون, ٭ ا,ف,ل, ي,ت,د, ق?ل/ون, ٭ ا,ف,ل, ي,ت,ف,ك1ر/ Aا,ف,ل, ي,ع 
 

   gibi  kelimatıyla  aklı  ve  ilmi  istişhad ve  ikaz  ettiği  ve  ehl-i  ilmi  himaye  ettiği 
cihetle  daima  İslâmiyet,  fukaraların  ve  ehl-i  ilmin  kal'ası  ve  melce'i  olmuştur. 
(M:325)

            Bediuzzaman Hazretlerinin Tefekkürname adlı eseride de şu rivayet var.
Tâlib-ul  ilmi  tâlib-ur-rahmanı,  tâlib-ül-  ilmi  rükn-ül-  İslâmi  ve  yu’ta  ecrü-hü 
ma’annebiyyîne.
 
Meali: “İlmin talibi (Talebesi), Rahmanın tâlibidir. İlmin talebcisi, İslâmın rüknüdür.
Onun ecr- u mükâfatı, Peygamberlerle beraber verilir.”
           
Mevzu ile ilgili diğer iki rivayet de şöyledir:
           
  Alimün yüntefe’ü biilmihi haytun min elfi âbidin.
Meali: “İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayırlıdır.”
  Kelimetü hikmetin yesme’uherrecülü, kad yekünü hayren lehü min ibadeti.
            Meali: “Bir adamın, bir hikmet kelimesini işitmesi, bazan olur ki,  ona bir 
sene ibadetten hayırlı olur. Ve bir saat İlim müzakeresi yanında oturmak, bir köle 
azad etmekten daha    hayırlıdır.

           
 
2 - Fenni ilimler dahi,mana-yı harfî ile bakıldığında marifetullaha inkılâb eder.
 
Bu hakikatı, Bediüzzaman Hazretleri manzum bir yazısında şöyle ifade eder:
 
            Niyet Gibi, Tarz-ı Nazar Dahi Âdeti İbadete Çevirir 
            Şu  noktaya dikkat  et;  nasıl  olur  niyetle  mubah âdât,  ibadat...  Öyle  tarz-ı 
nazarla fünun-u ekvan, olur maarif-i İlahî...
            Tedkik  dahi  tefekkür,  yani  ger  harfî  nazarla,  hem  san'at  noktasında  "ne 
güzeldir" yerine "ne güzel yapmış Sani', nasıl yapmış o mâhi"
            Nokta-i  nazarında  kâinata  bir  baksan,  nakş-ı  Nakkaş-ı  Ezel,  nizam  ve 
hikmetiyle lem'a-i kasd ve itkan, tenvir eder şübehi.
            Döner ulûm-u kâinat, maarif-i İlahî. Eğer mana-yı ismiyle, tabiat noktasında, 
"zâtında nasıl olmuş" eğer etsen nigahı,
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            Bakarsan  kâinata,  daire-i  fünunun  daire-i  cehl  olur. Bîçare  hakikatlar, 
kıymetsiz eller kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı...S:723
 
Islamiyet  İlme,  ehl-i ilme ve tahsile  çok ehemmiyet  vermiştir.  İslamiyeti  okumaya karşı  gibi 
göstermek  insafsızlık,  cehalet  olur.  Ama  zamanımızın  Tahsil  anlayışınada  İslamiyet  HAYIR 
diyor.Şirk yolunu açamazsın diyor. Zira İlim ve fen, müsbet olunca böyle değer alırken, mâna-yı 
ismî ile ve esbabın müsebbebe müessiriyeti nazarıyla bakmak ve fenni, gayr-ı meşruluğa vesile 
yapmak gibi ilmin su-i isti’malinde ise o fen menfi hüküm alır.

Asrımızda  her  milletin  içinde  yaygınlaşan  bu  tarz-ı  nazarla  ortaya  konulan fenlerin 
zararını Bediüzzaman Hazretleri şöyle beyan eder.
            Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için, 
Yeni Said harekât-ı fikriyede seyrettiği zaman, Avrupa'nın fünun ve medeniyeti, o 
seyahat-ı  kalbiyede emraz-ı  kalbiyeye  inkılab  ederek  ziyade  müşkilâta  medar 
olduğundan, bilmecburiye Yeni Said zihnini silkeleyip, müzahref felsefeyi ve sefih 
medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı 
nefsaniyeyi susturmak için, Avrupa'nın şahs-ı manevîsi ile bir cihette gayet kısa, bir 
cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur olmuştur. (Lem’alarsh:115)
 
diyerek devam eden bahiste asrın gafletinden insanları ikaz eder.
Yine aynı mevzuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:
 
            Maatteessüf  o  vakte  kadar  ulûm-u felsefeyi,  ulûm-u İslâmiye  ile  beraber 
havsalama doldurup o ulûm-u felsefeyi pek yanlış olarak maden-i tekemmül ve 
medar-ı  tenevvür zannetmiştim. Halbuki  o felsefî  mes'eleler ruhumu çok fazla 
kirletmiş ve terakkiyat-ı  maneviyemde  engel  olmuştu.  Birden  Cenab-ı  Hakk'ın 
rahmet  ve  keremiyle  Kur'an-ı  Hakîm'deki  hikmet-i  kudsiye  imdada  yetişti.  Çok 
risalelerde beyan edildiği gibi; o felsefî mes'elelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. 
L:239

Felsefe nedir? Geniş mânâsiyle felsefe: Hayata, hadiselere ve varlıklara bakışta, dinden kopuk 
beşerî düşünceyi esas almaktır. 

Hem  meselâ:  Felsefeye  temas  eden  bazı  cümleler,  "Mürur-u  zamanla  kabuk 
bağlamış, sonra toprağa inkılab etmiş, sonra nebatat husule gelmiş, sonra hayvanat 
vücuda gelmiş" gibi tabirler, icad ve hilkat-i İlahî noktasında felsefîdir ki, Risale-i 
Nur'un san'at ve icad-ı İlahî cihetindeki beyanatına münasib düşmüyor.  ( E:176)
 

“Arkadaş! "Katre" namındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takib ettiğim yol ile 
ehl-i nazar ve felsefenin takib ettikleri yol arasındaki fark şudur:

Kur'andan  tavr-ı  kalbe  ilham edilen  Asâ-yı  Musa  gibi,  manevî  bir  asâ  ihsan 
edilmiştir. Bu asâ ile, kitab-ı kâinatın herhangi bir zerresine vurulursa, derhal mâ-i 
hayat çıkar. Çünki müessir ancak eserde görünebilir.

Manevî  asansör  hükmünde  olan  murakabeler  ile  mâ-i  hayatı  bulmak  pek 
müşkildir. -3-



Vesaite lüzum gösteren ehl-i nazar ise, etraf-ı âlemi arşa kadar gezmeleri lâzımdır. 
Ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere,  vehimlere,  şeytanlara mağlub olup 
caddeden  çıkmamak  için,  pekçok  bürhanlar,  alâmetler,  nişanlar  lâzımdır  ki  yolu 
şaşırtmasınlar.

Kur'an ise, bize asâ-yı Musa gibi bir hakikat vermiştir ki; nerede olsam, hattâ taş 
üzerinde  de  bulunsam,  asâyı  vuruyorum,  mâ-i  hayat  fışkırıyor.  Âlemin  haricine 
giderek  uzun  seferlere  ve  su  borularının  kırılmaması  ve  parçalanmaması  için 
muhafazaya muhtaç olmuyorum. Evet  Nد اح? ل,ى ا,ن1ه/ و, لT ع, ءZ ل,ه/ آي,ةN ت,د/ Aي ̂ل ش,  beytiyle, bu  و, ف?ى ك/
hakikat hakikatıyla tebarüz eder (*) ” Ms:82

Yani, bu zamanda Kur’anî istikameti bulmak için Risale-i Nurun tercih edilmesi gerekiyor.
Bediüzzaman Hazretlerinin, bir doktor talebesinin şahsında umuma ders verdiği bir mektubunda 
aynı mes’eleye dikkat çeker ve şu tavsiyede bulunur:
 
            Bilirsin ki; ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi 
kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz,faidesiz, ehemmiyetsiz, 
odun yığınları gibi camid şeyleri bulursun. Çünki ben teftiş ettim, çok lüzumsuz 
şeyleri  buldum.  İşte o  fennî  malûmatı,  o  felsefî  maarifi;  faideli,  nurlu,  ruhlu 
yapmak çaresini aramak lâzımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intibah iste ki, 
senin  fikrini  Hakîm-i  Zülcelal'in  hesabına  çevirsin,  tâ  o  odunlara  bir  ateş  verip 
nurlandırsın.  Lüzumsuz  maarif-i  fenniyen,  kıymetdar  maarif-i  İlahiye  hükmüne 
geçsin. B:66
 
            Bediüzzaman Hazretleri gibi bir dâhî, fünûn-u hâzıranın zararını büyükler için dahi öyle 
beyan edince, mâsum gençlerin ne derece dikkat etmeleri; yani, Risale-i Nur derslerine dikkat, 
devam ve tefekkür ile kendi âlemlerinde fünûnu mâna-yı harfiye çevimeye gayret etmelerinin 
lüzumu ortaya çıkar.  
           
Dördüncü  taife  ki,  çocuklardır.  Bunlar,  hamiyet-i  milliyeden  merhamet  isterler, 
şefkat  beklerler.  Bunlar  da  za'f  u  acz  ve  iktidarsızlık  noktasında; 
merhametkâr, kudretli  bir  Hâlıkı  bilmekle  ruhları  inbisat  edebilir,  istidadları 
mes'udane  inkişaf  edebilir. İleride,  dünyadaki  müdhiş  ehval  ve  ahvale  karşı 
gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî telkinatıyla o masumlar hayata 
müştakane bakabilirler. Acaba alâkaları pek az olduğu terakkiyat-ı medeniye dersleri 
ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek, nursuz sırf maddî 
felsefî düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesed-i hayvanîden ibaret olsaydı 
ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu masum çocukları muvakkaten eğlendirecek 
terbiye-i medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu firengî 
usûl,  onlara  çocukçasına  bir  oyuncak  olarak,  dünyevî  bir  menfaatı  verebilirdi. 
Mademki  o  masumlar  hayatın  dağdağalarına  atılacaklar,  mademki  insandırlar; 
elbette  küçük  kalblerinde  çok  uzun  arzuları  olacak  ve  küçük  kafalarında  büyük 
maksadlar tevellüd edecek. 
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( *):İhtar: Kur’anın delaletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için, “Risale-i Nur 
Külliyatı” güzel bir tarifçidir.



Madem hakikat böyledir; onlara şefkatin muktezası, gayet derecede fakr u aczinde, 
gayet kuvvetli  bir nokta-i  istinadı ve tükenmez bir nokta-i  istimdadı; kalblerinde 
iman-ı billah ve iman-ı bil-âhiret suretiyle yerleştirmek lâzımdır. Onlara şefkat 
ve merhamet bununla olur.  Yoksa, divane bir  vâlidenin,  veledini  bıçakla kesmesi 
gibi, hamiyet-i milliye sarhoşluğuyla, o bîçare masumları manen boğazlamaktır. 
Cesedini  beslemek  için,  beynini  ve  kalbini  çıkarıp  ona  yedirmek  nev'inden, 
vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür.  M:421

Bu tarz idlâllerden ikaz makamında:
            Rivayette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalalete düşer. Ve 
çok âlimler ona tâbi' olacaklar."
            Vel'ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet 
ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı 
halde,  zekâvetiyle  ve  fenniyle  ve  siyasî  ilmiyle  o mevkii  kazanır  ve aklıyla çok 
âlimlerin  akıllarını  teshir  eder, etrafında  fetvacı  yapar.  Ve çok  muallimleri 
kendine tarafdar eder ve  din derslerinden tecerrüd eden maarifi rehber edip 
tamimine şiddetle çalışır, demektir.  Ş:585
           
Burada zikredilen, “tamimine şiddetle çalışır” ikazına dikkat gerek.
Demekki Şer cereyanı böylece bu meseleyi maksadına alet ediyor ve TAMİM ediyor
Deccal  ne  yapacakmış  ?  Dinden  uzak  tutulan  dinden  koparılan  tahsil  hayatını  mektebçiliği 
şiddetle tamim edib herkesin okumasını mecbur kılar.

 
3-      Funun-u hâzıra ile meşgüliyetin neticesi

 
Fünûn-u hâzıra ile meşgul olmak derecesine göre içtihad-ı şer’iyeden; yani, Kur’an’dan murad-ı 
İlâhiyeyi  anlamadan  geri  kalındığını  beyan  ederken,  Bediüzzaman  Hazretleri  mes’elemizin 
mahiyetine bakan şu misali var:
 Şu zamanda birisi;  dört  yaşında Kur'an'ı  hıfzedip,  âlimlerle  mübahase eden 
Süfyan  İbn-i  Uyeyne  olan  bir  müçtehidin  zekâsında  bulunsa,  Süfyan'ın  içtihadı 
kazandığı zamana nisbeten, on defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan, on senede 
içtihadı tahsil  etmiş ise,  şu adam yüz seneye muhtaçtır ki  tahsil  edebilsin.  Çünki 
Süfyan'ın  ibtida-i  tahsil-i  fıtrîsi  sinn-i  temyiz  zamanından  başlar.  Yavaş  yavaş 
istidadı müheyya olur, nurlanır, herşeyden ders alır,  kibrit hükmüne geçer. Amma 
onun  naziri, şu  zamanda çünki  zihni  felsefede  boğulmuş,  aklı  siyasete  dalmış, 
kalbi  hayat-ı  dünyeviyede  sersem  olmuş,  istidadı  içtihaddan  uzaklaşmış, 
elbette fünun-u  hazırada  tevaggulü  derecesinde  istidadı  içtihad-ı  şer'î 
kabiliyetinden  uzaklaşmış  ve  ulûm-u  arziyede  tefennünü  derecesinde  içtihadın 
kabulünden  geri  kalmıştır.  Onun  için  "Ben  de  onun  gibi  zekiyim, niçin  ona 
yetişemiyorum?" diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez.   S:481   
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Bu derste de, asr-ı hazırdaki fenlerin te’sirinde kalanlar, mâneviyattan ve hakaik-i Kur’aniyeyi 
anlamaktan  gerilediği,  aşağıdaki  iktibasda  ise  mesh-i maneviye  dahi  sebeb  olacağı  nazara 
veriliyor. 
           
Acaba kendine müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için,  bir günde 
elli kelime Firengî lügatından taallüm ettiği halde; elli senede ve her günde elli 
defa tekrar ettiği Sübhanallah ve Elhamdülillah ve Lâ ilahe İllallah ve Allahü Ekber 
gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse, elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? 
Böyle hayvanlar için, bu kelimat-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir 
edilmezler!
Mektubat ( 434 )

4- Bu zamanda dalâletin, fen ve felsefeden gelmesi
 
Bediüzzaman  Hazretlerinin  bu  zamanda  dalâletin  fen  ve  felsefeden  geldiğini  açıklayan  şu 
ifadeleride şâyan-i dikkattır.        
  Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine 
intişar  etmesiyle, her  şeyden  evvel  felsefeyi  ve  maddiyyun  fikrini  tam 
susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır.  EL-1-266
           
  Efendiler! Dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse, def'etmesi kolaydır. Fakat fenden, 
ilimden  gelen  dalaletin  izalesi  çok  müşkildir. Bu  zamanda  dalalet  fenden, 
ilimden geldiği  için,  ancak onları  izale  etmeye  ve  nesl-i  âtîden o  belaya  düşen 
kısmını  kurtarmağa,  karşılarında  dayanmağa Risale-i  Nur  gibi  her  cihetle 
mükemmel bir eser lâzımdır. Risale-i Nur'un bu kıymette olduğuna delil şudur ki: 
Yirmi  seneden  beri,  benim  şiddetli  ve  kesretli  bulunan  muarızlarım  ve  şiddetli 
tokatlarını  yiyen  feylesofların  hiçbirisi,  Risale-i  Nur'a  karşı  çıkmamış  ve 
cerhedememiş ve çıkamaz.   EL-l-22

  Eski zamanda, esasat-ı  imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi.  Teferruatta,  âriflerin 
marifetleri  delilsiz  de  olsa,  beyanatları  makbul  idi,  kâfi  idi.  Fakat şu  zamanda 
dalalet-i fenniye, elini esasata ve erkâna uzatmış...  M:376
 
            Evet   bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen 
bir dalaletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir.
Çünkü   Harb-i umumî vasıtasıyla, bin seneden beri Kur'an aleyhinde teraküm eden 
Avrupa itirazları ve evhamları âlem-i İslâm içinde yol bulup yayıldılar. O şübehatın 
bir kısmı fennî şeklini giydi, ortaya çıktı.  Ş:701
            İşte  bu  nakillerde  görüldüğü  üzere  mâna-yı  ismî  nazariyle  mecra  ve  maksadından, 
esbabın  müessiriyet  telkinine  döndürülen  fünûnun  islahı  ve  asıl  mecrasına  alınması  için 
Bediüzzaman Hazretleri, onbirinci Şuâ’ın Altıncı meyvesi ve Onikinci Söz’ün Birinci Esası gibi 
derslerin ve risalelerin okunmasını ve hatta resmen neşrini tavsiye eder.
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5- Maarif-i cedidedeki menfi cihetinin tasfiye edilmesi lüzumu
 
Maarif-i  cedîdeye;yani yeni öğretim şekline Avrup’anın esbabperest ve maddeci anlayışı te’sir 
ettiğinden tasfiyesini zarurî gören Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor:
 
            Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da, bir kısım 
ehl-i  medrese  olmalı.  Tâ  gıll  ü  gıştan  tasaffi  etsin.  Zira bulanıklığıyla  başka 
mecradan taaffün ile gelmiş ve atalet bataklığından neş'et ve istibdad sümûmu ile 
teneffüs  eden,  zulüm tazyiki  ile  ezilen efkâra  bu müteaffin  su,  bazı aks-ül  amel 
yaptığından, misfat-ı şeriat ile süzdürmek zarurîdir. Bu da ehl-i medresenin dûş-
u himmetine muhavveldir.   H:92

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadesi de aynı mes’eleyi te’yid eder:
              Ben vilayat-ı şarkıyede aşiretlerin hal-i perişaniyetini görüyordum. Anladım 
ki:  Dünyevî  bir  saadetimiz,  bir  cihetle  fünun-u  cedide-i  medeniye  ile  olacak.  O 
fünunun da gayr-ı müteaffin bir mecrası ülema ve bir menbaı da medreseler olmak 
lâzımdır. Tâ ülema-i din, fünun ile ünsiyet peyda etsin.  D:28
 
              Yazık! Eyvahlar olsun! Saadetimiz olan meşrutiyet-i meşrûa, bir menba-ı 
hayat-ı  içtimaiyemiz  ve  İslâmiyete  uygun  olan  maarif-i  cedideye,  millet  nihayet 
derecede  müştak  ve  susamış  olduğu  halde,  bu  hâdisede  ifratperver  olanlar 
meşrutiyete  garazlar  karıştırmakla  ve  fikren münevver  olanlar  da  dinsizce 
harekât-ı lâübaliyane ile milletin rağbetine karşı maatteessüf sed çektiler. Bu seddi 
çekenler, ref etmelidirler. Vatan namına rica olunur.   D:31
 
            Osmanlı Devleti’nin son devrelerinde; mezkûr sebebler gibi eksikliklerden 
dolayı dâr-ül fünûnun dahi iyi netice vermediğini söyleyen Bediüzzaman Hazretleri 
nim-manzum “Lemeât” eserinde diyorki:
 
              Bu  âlem-i  İslâmın âlem-i  küfre  karşı en  ileri  karakolu  şu dârülfünun 
idi. Lâkayd ve gafletlikle hasm-ı tabiat-yılan
 
            Gediği açtı cephenin arkasında, dinsizlik hücum etti, millet epey sarsıldı. En 
ileri  karakol,  İslâmiyet  ruhuyla  tenevvür  etmiş  cinan. En  mütesallib  olmalı. En 
müteyakkız olmalı yahut o dar olmamalı, İslâmı aldatmamalı.   S:731
 

6- Esbaba nazar ile Sânii unutturan fünun-u hâzıradan doğan cehl-i mürekkeb
 Zamanımızın tahsil hayatıyla  Kuranda anlatılan ilim ve tahsil hayatı arasında ZID  manada fark 
var. Ayet açıkca söylüyor : Allahın namına oku Ismiyle oku..
Şimdiki tahsil hayatı mana i ismiyle tabir ediliyor Risale  i  Nurda. Buda esbab şirkine gider. 
Tabiat şirkine yol açar. Asrımızın tahsil hayatı BU. 
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Bu asırda fen ve felsefeden gelen dalâletin en birinci sebebi, nokta-i nazar yanlışlığıdır.
Mübet ilimlerde bakış tarzı bizzarure iki çeşittir. Biri, her şeyi var eden yalnız Allah olduğu inancı 
olan tevhid nazarıdır. Diğeri, tabiat ve sebebler namına nazardır. Yani, İlâhi eserler olan kâinattaki 
varlıklara, tabiat esbaba müessir ve fail oldukları mânasında bakmaktır ki, şirk,inkâr ve dalâlete 
yol açar.  Hem bu iki nazar birbirine zıt  olup ortası  düşünülemez.  “Eğer tarafsızlık iddiasıyla, 
müsbet fenlerde Allah mevzu edilmeden, bîtaraf bir görüş gereklidir” denilse deriz ki; verilen 
derslerde öğrenciye tabiat ve sebeblerin hakiki müessir olduğu fikri telkin ediliyor ve neticeleri de 
görülüyorsa ve Allah fikride mevzu edilmiyorsa, bu durum din lehinde ve tarafımda değil, ancak 
dinden kopuk ve zıt taraftır. 
İslâm memleketlerine giren bu tarz gafletlerin bir sebebi, Avrupanın maddeci ve Allah’ı unutturan 
ve menfi  telkinlerini,  müsbet  ilim perdesi  altıda  gizleyen fünûnudur.  Esbaba müessir-i  hakikî 
nazarıyle  bakan insanlarda fen,  cehl-i  mürekkebe döndüğünü anlatan Bediüzzaman Hazretleri 
diyor ki:
 
              Harf, gayrın manasını izah için bir âlet, bir hâdim olduğu gibi; şu mevcudat 
da, esma-i hüsnanın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım İlahî mektublardır 
ki, içlerinde yazılı delail, berahin, havarık mu'cize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle 
nazara alınması; ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksud-u bizzât 
cihetiyle bakılırsa, küfran ve cehl-i mürekkeb olur. Mn:214
 
              Kezalik  Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her  ne müşahede ederse 
ilimdir.  Eğer  gafletle  esbab  hesabına  bakarsa, ilim  zannettiği  şey  de  cehl  olur. 
Mn:199
 
              Feyâ Sübhanallah! Zındık maddiyyun gâvurlar bir Vâcib-ül Vücud'u kabul 
etmediklerinden,  zerrat  adedince  bâtıl  âliheleri  kabul  etmeğe  mezheblerine  göre 
muztar  kalıyorlar.  İşte  şu  cihette  münkir  kâfir  ne  kadar feylesof,  âlim  de  olsa; 
nihayet derecede bir cehl-i azîm içindedir, bir echel-i mutlaktır. S:554
 Kur’anda  (31:13-19)  âyetleri,  Hz.  Lokman’ın  oğluna  nasihatlarını  beyan  eder.  Bu  âyetler 
incelendiğinde,  müslüman ebeveynin  evlatlarına  yapması  gereken en  mühim ders,  nasihat  ve 
terbiye  şeklinin  nazara  verildiği  anlaşılır.  Âyette  “Lokman  oğluna  va’z ederken”  tabiri 
geçmektedir. 

“Ragıb’ın beyanına göre “va’az”, tahvife (korkutmaya) mukarin bir zecirdir. İmam-ı Halil ise, 
kalbi inceltecek (duygulandıracak) vech ile hayrı hatırlatmaktır.” (E.T. 3843)

Hz. Lokman’ın oğluna birinci nasihatı,  Allah’a şirk koşmamaktır.  Şirk, avamî bir anlayışta 
olduğu gibi, yalnız Allah’tan başka ilahları kabul etmek değildir. Bu tarz bir anlayış, daha çok 
geçmiş  asırlarda  yaygındı.  Şimdi  ise  müsbet  ilim perdesi  altında, icadı esbaba ve  tabiata 
atfetme şeklinde tezahür eden bir şirk çeşidi vardır ki; hayat ve dünya hâdiselerinin izahı hep 
buna  istinad  ettirilmektedir.  Kur’anda  “Hiçbir  şeyi  Allah’a  şerik  yapmayınız”  mealinde  olan 
(4:36) (6:151) ve emsali âyetlerde; uluhiyette şirk koşmaktan başka, rububiyette, icadatta da 
tabiat ve esbab şirkleri, hatta Allah’ın gön  derdiği ahkâm ile beşerdeki hâkimiyetini ilga   ile 
şahıs veya zümre hâkimiyeti şirklerine kadar şirkin çok nevileri olduğu hatırlatılarak mü’minler 
ikaz edilir.
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 İşte ene, şu hainane vaziyetinde iken; cehl-i mutlaktadır. Binler fünunu bilse de, 
cehl-i  mürekkeble  bir  echeldir.  Çünki  duyguları,  efkârları  kâinatın  envâr-ı 
marifetini  getirdiği  vakit,  nefsinde  onu  tasdik  edecek,  ışıklandıracak  ve  idame 
edecek  bir  madde  bulmadığı  için  sönerler.  Gelen  herşey,  nefsindeki  renkler  ile 
boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünki şu 
haldeki  ene'nin  rengi, şirk ve ta'tildir, Allah'ı  inkârdır.  Bütün  kâinat  parlak 
âyetlerle dolsa; o ene'deki karanlıklı bir nokta, onları nazarda söndürür, göstermez. 
S:538
          İnsanların arza ait  malûmat ve müsellemat-ı  bedihiyatları  ülfete  mebnîdir. 
Ülfet  ise,  cehl-i  mürekkeb  üstüne  serilmiş  bir  perdedir.  Hakikate 
bakılırsa zannettikleri  ilim,  cehildir.  Bu  sırra  binaendir  ki,  Kur'an  âyetleriyle 
insanların nazarını  melufatları  olan şeylere  çeviriyor.  Âyetler,  necimler  gibi  ülfet 
perdesini  deler  atar.  İnsanın  kulağından  tutar,  başını  eğdirir.  O  ülfetin  altındaki 
havarik-ul âdât mu'cizeleri o âdiyat içerisinde gösterir.   Mn:197
 
 Çünki mevcudatın icadındaki en mühim makasıd-ı Rabbaniye, kendini zîşuurlara tanıttırmak ve 
sevdirmek ve medh ü senasını ettirmek ve minnetdarlıklarını kendine celbetmektir.

Bu ince sır  içindir  ki;  şükrü ve perestişi  ve minnetdarlığı  ve muhabbeti  ve 
medhi ve ubudiyeti intac eden rızk ve şifa ve bilhâssa hidayet ve iman gibi daire-i  
kesretin en âhirindeki cüz'î ve küllî bu gibi fiiller ve in'amlar,  doğrudan doğruya 
kâinat Hâlıkının ve umum mevcudat sultanının eseri ve ihsanı ve in'amı ve hediyesi 
ve fiili olduğunu göstermek için Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan {(Haşiye): 

tekrar ile rızkı ve hidayeti ve şifayı Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a veriyor ve onları ihsan 
etmek ona mahsus ve ona münhasırdır diyor ve gayet şiddetle gayrın müdahalesini 
reddediyor.
Şualar ( 21 )

7- Bu zamanda en lüzumlu ilmi, en kolay ve kısa zamanda Risale-i Nur  veriyor
 
Bediüzzaman Hazretleri, bu zamanda en lüzumlu ilmin marifetullah olduğunu  ve bunu da en kısa 
ve kolay şekilde Risale-i Nur te’min ettiğini beyan etmiştir. Şöyle ki:
 
   Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve 
tahkikî   yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş sene 
yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir,iman-ı hakikîye îsal eder.   K:77
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  Evet , Risale-i Nur onbeş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, onbeş haftada 
ve bazılara onbeş günde kazandırdığına,  yirmi  senede yirmibin zât  tecrübeleriyle 
şehadet ederler.  K:122
 
  Evet,Eski medreselerde beş-on seneye mukabil, inşâallah Nur medreseleri beş-on 
haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.    E:249
  
  Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın 
mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir.   L:167
 
 
Hem yine Hazret-i Üstad, cami-ül Ezhere tahsili ilim için gitmek isteyen bir gencin nazarını 
Risale-i Nur’a çeviren mektubunun bir kısmında şöyle diyor:
 
  Aziz, sıddık, fedakâr kardeşimiz Hacı Ali!
Gönderdiğiniz  kıymetdar  ve  bilhassa  Hazret-i  Üstadı  pek  çok  sevindiren 
mektubunuzu aldık. Üstadımız diyor ki:
"Risale-i Nur, bu zamanda kâfidir. On sene medresede okuyanlar, Risale-i Nur'la bir 
senede aynı istifadeyi ettiklerine şahid,  binler ehl-i  ilim var.  Madem Hacı  Kılınç 
Ali birbuçuk sene bütün Risale-i Nur eczalarına sahib çıkmış, kısmen okumuş; 
nazarımızda  yirmi  senelik  bir  Nur  talebesidir.  Ben her  sabah haslar  içinde  onun 
ismiyle  bütün  manevî  kazançlarıma,  defter-i  a'maline  geçmek  için  hissedar 
ediyorum.  Öyle  ise,  o  da bütün  hayatını  Risale-i  Nur'a  vermeye 
mükelleftir. Demek  şimdiye  kadar  Câmi-ül  Ezher'e  gitmeğe  muvaffak  olmaması 
ehemmiyetli bir hikmet içindir ki, Nurlar ona kâfi imiş. Şimdi Şam'a, Haleb'e yakın 
olan Urfa'da bir Medrese-i Nuriye ileride teşekkül etmesini kuvvetli ümid ediyoruz. 
Em:26

            8- Mekteb dersleriyle, Kur’an derslerinin değerleri cihetiyle mukayesesi
 
Bediüzzaman Hazretleri mekteb dersleri ile Kur’an ve iman derslerini şöyle mukayese eder:
              Evet  mekteblerde, dünya  maişeti,  ya rütbeleri için  fenleri  ders 
okumak, bu  kısacık  dünyevî  hayatta derecesi,  faidesi bir ise; ebedî  hayatta 
Kur'an ve Kur'anın kudsî kelimelerini ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, 
binler  derece daha kıymetlidir.  Onlar şişe hükmünde,  bunlar elmas hükmündedir. 
E:238
            Çocukların  mekteb  derslerinden  ziyede  Risale-i  Nur  derslerine  çalıştıklarını  beyanla 
çocukları Risale-i Nur’u okumalarına teşvik eden   Hazret-i Üstad’ın diğer bir ifadesi de şöyle:
 

Onların bu zamanda, bu ciddî çalışmaları gösteriyor ki, Risale-i Nur'da öyle 
manevî  zevk ve cazibedar bir  nur var ki,  mekteblerde çocukları  okumağa şevkle 
sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek 
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bir lezzet,bir sürur,  bir şevk Risale-i Nur veriyor ki; çocuklar ve ümmi ihtiyarlar 
böyle hareket ediyorlar. E:64
 
yani Üstad Hz. Dünyaya veya mektebe teşvik etmiyor ama GİDENLERE yol gösteriyor irşad 
ediyor ikaz ediyor  edilmesini  istiyor.  Demek Nur Talebeleri  mekteblılere  bakar  alakadar  olur 
Risale i Nurdan istifade etmelerine çalışır fakat MEKTEBE DÜNYAYA  teşvik etmez.
 

9- Validelerin şefkatlerini su-i  istîmal etmeleri
 
Bu  zamanda  validelerin  çocukları  hakkında  şefkatlerini  su’-i  isti’mal  etmeleri 
hatalarına gelen cezaya ait bir Sual
 
  sual:  Neden  fedakâr,  yüksek  bir  şefkatı  taşıyan  vâlide;  bu  zamanda  veledinin 
malından irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi?
 
            Gelen cevab şu: Vâlideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış 
bir  tarzda  sarfetmeleridir ki;  evlâdım  şan,  şeref,  rütbe,  memuriyet  kazansın 
diye, bütün  kuvvetleriyle  evlâdlarını dünyaya, mekteblere sevkediyorlar.  Hattâ 
mütedeyyin de olsa, Kur'anî ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu 
şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete mahkûm etti.   K:264
 
              o  şefkatli  vâlide,  çocuğunun  hayat-ı  dünyeviyede  tehlikeye  girmemesi, 
istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. 
"Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir; hâfız mektebinden alır, Avrupa'ya 
gönderir.  Fakat  o  çocuğun hayat-ı  ebediyesi tehlikeye  girdiğini  düşünmüyor  ve 
dünya hapsinden kurtarmağa çalışıyor, Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. 
Fıtrî  şefkatin tam zıddı  olarak o masum çocuğunu,  âhirette  şefaatçı  olmak lâzım 
gelirken davacı  ediyor.  O  çocuk,  "Niçin  benim  imanımı  takviye  etmeden  bu 
helâketime sebebiyet verdin?" diye şekva edecek.   L:200
 
            Dinî ders ve terbiyeyi yeteri derecede alamayan çocuğun, dünyevi fenler ile 
meşguliyeti  nibetinde  diyanetten  uzak  düştüğünü  beyan  eden  Bediüzzaman 
Hazretleri,  bu  mes’ele  üzerinde ehemmiyetle  durmaktadır.  Bir  mektubunda  şöyle 
diyor:
 
              Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta 
masum  çocuklardır.  Çünki  bir  çocuk  küçüklüğünde  kuvvetli  bir  ders-i  imanî 
alamazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna 
alabilir. 
Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani 
düşer. -11-



Bilhassa  peder  ve  vâlidesini  dindar  görmezse  ve yalnız  dünyevî  fenlerle  zihni 
terbiye  olsa, daha  ziyade  yabanilik  verir. O  halde  o  çocuk,  dünyada  peder  ve 
vâlidesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela 
olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i 
İslâmiye ile kurtarmadınız?   E:41             

              Evet bu hakikî ihlas ile hakikî bir fedakârlık taşıyan vâlidelik şefkati sû'-i 
istimal  edilip,  masum  çocuğunun  elmas  hazinesi  hükmünde  olan  âhiretini 
düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum 
yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkatı sû'-i istimal etmektir. 
L:200
 

10-Bir hatıra:
 
              Nadir Baysal Anlatıyor: “Üstadın kardeşi Abdülmecidin oğlu Fuad’ı, Üstad 
çağırarak Kastamonuya getitti. Onbeş gün kadar yanında kalıyordu. Bu onbeş gün 
müddetinde  ben,  Üstad’ın  yeğeniyle  mütemadiyen  görüşür  ve  kendisini  alarak 
Kastamonu’yu  gezdirirdim.Yeğeni  o  zaman  liseyi  okuyordu.  Fuad,”Amcam 
okumama râzı değil” diyordu. Sebebini ise açıklamadı. Onbeş gün kaldıktan sonra 
Üstad izin verdi, kendisi de ikamet ettiği yer olan Ürgüp’e gitti.”  
                                                                                       (Son Şahitler 4. Cild. Sh:286)
 
            Liseyi bitirdikten sonra babası Abdülmecid Fuad’ı Ankara’ya Ziraat Fakültesine tahsil 
için gönderdi. Daha sonrada Fuad vefat atti. Bu vefat sebebiyle Hazreti Üstad şâyan-ı ibret bir  
taziyename yazıp, kardeşi Abdülmecid ağabeye göndermiş. Mektubun arabça olan baş kısmında 
Fuad’ın okuyacağı ziraat derslerine,-mâna-yı ismi ile verdiği menfi tesirinden dolayı-“felsefe-i 
sakîme” der. Hem Risale-i Nur gibi bir ihsan-ı İlâhiyeye kanaat etmek gerektiğini ve şimdiki tarz-
ı hayatın te’sirinden uzak kalınmasının lüzumunu hatırlatan ve çok mânidar olan bu mektub aynen 
şöyledir.
 
 

Wه Wد Zم بb̀ح بWح\ ءi اWلf ي̀س\ Zش\ي Zن Wم ZنWا ان\ه̀ و\ هW ̀سبZح\ Wم ZاسWب
آنW و\ Zرww`لقZو\ ا Wان ww\يم WلZا Wورww`نWه̀ ب ر\ ق\بwwZر\ fوww\و\ ن ZمwẁكWتbي ف\wwر\ لWم\ يل� و\ غ\ Wم ا ج\ بZر� ww\ص Zا̀كمww\ط Zو\ ا\ع Zمwwا̀ك ز\ `ww ع\ ن\ ا�� س\ Zو\ ا\ح Z̀كمZل\ي  ا\لسfل\̀م ع\
ين\ Wآم Wة قWيم\ fالس Wف\ة ل\ الZف\لZس\ ال\ةW الن�ورW ب\د\ ل� بWرWس\ Wت\غ Z̀مش WهWرZى ق\بWل\ه̀ ف ع\ ج\
            Aziz kardeşim!
 
            Bu hâdise  dahi,  Abdurrahman hâdisesi  gibi  bir  hüccettir  ki, bize  şimdiki 
tarz-ı  hayat  yaramaz. Bize  bu  dünyada  daha  safi  ve  âlî  ve  kudsî  bir  hayat-ı 
masumane  ihsan  edildiğinden  ona kanaat  lâzımdı.  Merhum  Abdurrahman  gerçi 
muvakkaten  aldandı,  fakat  İstanbul'da  Risale-i  Nur  mukaddematına  büyük  bir 
hizmeti var. Hem Onuncu Söz ile tam kurtuldu, sonra gitti.
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            Merhum Fuad dahi, inşâallah Risale-i Nur'un feyziyle imanını kurtarmış ve 
mektubu dahi, senin dediğin gibi gösteriyor ve size ve hanedanınıza mensubiyetiyle 
samimî iftiharı ve kuvvetli irtibatı, Risale-i Nur cihetiyle olduğunu hissettim.
            Ben size ta'ziye vermek değil, belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki; bu 
zamanın dehşetli  ve  dalaletli  hayatından  kurtuldu,  daha  masum  ve çok 
bulaşmadan  gitti.  Ve  size  Cennet'te  lâyık  bir  evlâd  ve َََََ َََََََ َََََ ََََ sırrına 
mazhar oldu.
            Ben şimdiye kadar merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman'ı ve 
Ubeyd'i ekser dualarımda zikrettiğim gibi, merhum Fuad'ı dahi onlarla beraber her 
vakit yâd edeceğim, inşâallah.
            Evet kardeşim, dediğin gibi, Fuad'ın (R.H.) mektubu aynen Abdurrahman'ın 
(R.H.)  mektubu  misillü,  Risale-i  Nur'un  bir  şu'le-i  kerametini  gösteriyor. 
Yalnız Abdurrahman'ın gayet hâlis ve şimdiki tarz-ı hayattan ve tabirlerinden 
müberra,  safi  ifadesi  onda  yoktur. Eğer  dünyada  kalsa  idi,  mağlub  olmak 
ihtimali vardı.
            Cenab-ı Erhamürrâhimîn hem ona, hem Risale-i Nur hanedanına ve dairesine 
merhamet edip, onu rahmetine ve Cennet'e aldı, mağlub ettirmedi. Risale-i Nur'un 
küçük talebeleri  dairesindeki  makamında ibka etti.  Hadsiz şükür  olsun ki,  bu iki 
kahraman  biraderzadelerim  vefatlarının  ilânnameleriyle  Risale-i  Nur  şakirdleri 
imanla  kabre  gireceklerine  dair  olan  müjde-i  Kur'aniyeye  iki  misal  ve  iki  delil 
gösterdiler.
            Benim tarafımdan Risale-i Nur'la alâkadar veya bizimle dost olanlara selâm 
ve  dua  ile,  Davud  ve  Nihad  iki  Muhammed  ve  Abdülmecid  ile  beraber,  bütün 
manevî kazançlarıma her gün hissedardırlar.

                                                                       Kardeşiniz  Said Nursi>> B:383

                                                                                                       
NETİCE                                                                 

 
11-  Dünyaya  aşırı  bağlayan  cemiyet  şartları  sebebiyle  bu  zamanda  teşvik 
etmemenin  ve medreselerin Asr-ı saadet hayatını esas almalarının lüzûmu
 
 
Bu zamanda hayat-ı  içtimaiyeye teşvik eden sebeblerin çokluğundan dolayı,  erbab’bı  belâgat,  
belâgat kaidesince dünyaya teşvik etmez ve etmemeli.
 
              Evet  insanı  dünyaya çağıran ve  sevkeden esbab çoktur.  Başta  nefis  ve 
hevası ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve 
senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâîleri var. Halbuki bâki olan âhirete ve uzun 
hayat-ı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre mikdar bu bîçare millete karşı 
hamiyet varsa ve ulüvv-ü himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bâkiyeye 
yardım eden azlara imdad etmek lâzım gelir. Yoksa o az dâîleri susturup, çoklara 
yardım etsen şeytana arkadaş olursun.   L:122        -13-



            Ancak geniş dairede çalışanlara müsbet mecra ve iman dersleri gösterilmelidir.    Bunun 
için;  yani,  asrımızın  dünyaya aşırı  bağlayan  bozuk şartları  sebebiyle külliyatta hayata teşvik 
yapılmamakta  ve  geniş  dairede  müsbet  mecralar  gösterilmektedir.  Hem  cemiyetin  müsbete 
dönmesi hâlinde gerekli olan terakki düsturlarını da vaz’etmitir.
 
            Malûmdur  ki,  cemiyetin  veya  cemaatın  yaşayış  şekli,  muhavere  ve  sohbetleri  gibi 
cemiyetin bütün hususiyetleri; ferdlere te’sir eden en ehemmiyetli sebeblerdendir.
 
            Mesela:  Asr-ı  Saadetteki  cemiyette,  (İçtihad  Risalesi’nde  izah  edildiği  gibi)  bütün 
muhavereler, sohbetler ve umumî olarak merak edilip rağbet gören meseleler; kelâm-ı İlâhî’den, 
murad ve marzıyat-ı İlâhiyeyi öğrenmek idi. Bunun için o zamanın insanları bu mânada müsbet 
yetişirlerdi. Zamanımızda ise;
 
            1- Hayat-ı dünyeviyenin te’mini..
            2- Siyaset merakları..
            3- Felsefenin revacı; yani: dinin hükümlerine tabi olmak yerine,kendi arzu ve aklına tâbi 
olmak gibi  haller  vardır.  Cemiyetteki  fertler  dahi,  bu  hususiyetlerin  te’siri  altında,  manen va 
fikren  müsbet  terakkinin  zemin  ve  şartlarını  bulmadığından,  terakki  yerine  tedenniye  dûçar 
olurlar diye içtihad bahsinde ve Külliyatın müteferrik yerlerinde beyan ve izahlar yapılmıştır.
 
            İşte, asrın bu tehlikelerinden kurtulmanın ehemmiyetli çarelerinden birisi: Asr-ı Saadetin 
mezkür hususiyetlerine sahib bir cemaatın içinde bulunmaktır. Bu cemaat asrın üç hastalığından 
kaçınabilmek için:
            1- Hayat-ı dünyeviyeye teşvik eden..
            2- Siyasî mes’elelere teşvik eden..
            3- Felsefi, aklî muhakemelerle dini hükümlere tasarruf eden sohbet ve muhaverelere kendi 
dünyası içinde yer vermemelidir. Külliyatta tekrar edilen, “Zaman cemaat zamanıdır” şeklindeki 
israrlı tavsiyenin bir hikmeti de budur.
 
 
İşte  << Sahabe  mesleğinin  bir  cilvesi..>>  (1)  olan  Risale-i  Nur  mesleğinin  merkezleri 
manasındaki dersane-i Nuriyeler, Asr-ı Saadetin mezkûr hususiyetlerin yaşanmasına cehdedilen 
ve zamanımızın mezkûr üç içtimaî hastalığını medar-ı bahs ve merak etmeyen  ve böylece müsbet 
yetişme zemin ve şartlarını hâiz olan yerlerdir, ve Kur’an’a ve imana hizmet ehlinin -Ashab-ı  
Suffa’da olduğu gibi- suffalarıdır.
Evet mezkûr hussusiyetlerin yaşandığı yerler, daha çok vakıfların bulunduğu dershanelerdir ve 
öylede  olmalıdır.  Çünkü hizmet-i  imaniyeye  hasr-ı  hayat  edenlerin  dünyevi  meşgaleleri 
olmadığından mezkûr hususiyetlere uygun bir hayat seyri imkânına sahibdirler. Diğer Nurcular 
ise, fırsat buldukça bu dersanelerle irtibatlı ve derslere müdâvim olmaları gerektir ki, asrın menfi 
üç te’sirine karşı mukabele edebilsinler... Mevcud cemiyet şartları itibariyle zikredilen bu husus, 
bu tahaffuz, bir kanun-u fıtrat gibidir.
Hem böylece, “Zaman cemaat zamanıdır” hükmünün ve cemaat şuurunun ve şahs-ı 
mânevinin tahakkukuna zemin olur.

(1)   Emirdağ Lâhikası-1. Sh: 67 ve Mektubat
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12- EK BİR BAHİS:
                           MEDRESETÜZZEHRANIN MAHİYETİ

            Bediüzzaman Hazretleri, hükûmet tarafından açılmasını istediği ve muhtelif devrelerde 
hükûmetlere teklif ettiği dâr-ül fünûn’da din derslerinin hakim olmasını şart koşar ve devletin 
resmen te’sis etmesini ister.
 
            Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyetten beri takib ettiği ve isteğini Ankara’da 
kurulan ilk meclise teklif ettiği  zaman << bazı mebuslar diyorlar ki:  Yalnız,  sen, 
medrese  usuliyle,  sırf  İslâmiyet  noktasında  gidiyorsun;  halbukş  şimdi  garblılara 
benzemek lâzım.
 
            Bediüzzaman:
 
            – O Vilâyât-ı Şarkiye, Âlem-i İslâmın bir nevi merkezi hükmündedir; fünun-
u  cedide  yanında,  ulûm-u diniye  de  lâzım ve  elzemdir.  Çünkü:  Ekser  enbiyanın 
Şarkta,  ekser  hükemanın  Garbda  gelmesi  gösteriyor  ki;  Şarkın  terakkiyatı  dinle 
kaimdir. Başka vilâyetlerde sırf fünun-u cedide okuttursanız da, Şarkta her halde; 
millet, vatan maslahatı namına, ulûm-u diniye esas olmalıdır. Yoksa, Türk olmayan 
müslümanlar,  Türke  hakikî  kardeşliğini  hissedemiyecek.  Şimdi,  bu  kadar 
düşmanlara karşı teavün ve tesanüde muhtacız. Hattâ bu hususta size bir hakikatlı 
misâl vereyim:
            Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde, hamiyetli ve 
gayet  zeki  o  talebem,  ulûm-u diniyeden aldığı  hamiyet  dersi  ile  her  vakit  derdi: 
"Salih bir Türk, elbette fâsık kardeşimden ve babamdan bana daha ziyade kardeştir 
ve akrabadır." Sonra aynı talebe, talihsizliğinden, sırf maddî fünun-u cedide okumuş. 
Sonra ben -dört sene sonra- esaretten gelince onunla konuştum. Hamiyet-i milliye 
bahsi oldu. O dedi ki:      – Ben şimdi, râfizî bir kürdü, salih bir Türk hocasına tercih 
ederim. Ben de:
 
            Eyvah! dedim, ne kadar bozulmuşsun? Bir hafta çalıştım, onu kurtardım; 
eski hakikatlı hamiyete çevirdim.
 
            İşte ey meb'uslar!... O talebenin evvelki hali, Türk Milletine ne kadar lüzumu 
var.  İkinci  hali,  ne  kadar  vatan  menfaatine  uygun  olmadığını  fikrinize  havâle 
ediyorum. Demek -farz-ı muhal olarak- siz başka yerde dünyayı dine tercih edip, 
siyasetçe  dine  ehemmiyet  vermeseniz  de;  her  halde  Şark  vilâyetlerinde  din 
tedrisatına azamî ehemmiyet vermeniz lâzım.
 
            Bu hakikatlı maruzat üzerine, muhalifler dışarı  çıkıp, 163 meb'us o kararı 
imza ederler. T:143
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            Te’sis edilecek Şark Dârülfünununun ilk müteşebbisinin bir ders kitabı olan 
ve ulûm-u müsbete ve fenniye ile ulûm-u imaniyeyi barıştıran ve bu otuz seneden 
beri  bütün  feylesoflara  meydan  okuyan  ve  resmî  ülemaya  dokunduğu  ve  eski 
hükûmetle resmen mübareze ettiği halde bütün bunlar tarafından takdir ve tahsine 
mazhar olan ve mahkemelerde beraet kazanan Risale-i Nur'un bu vatan ve millete 
temin ettiği asayiş ve emniyettir ki; İslâm memleketlerinde, hususan Fas'ta, Mısır ve 
Suriye  ve  İran  gibi  yerlerde  vuku'  bulan  dâhilî  karışıklıkların  bu  vatanda 
görülmemesidir.
          İşte nasılki bu vatan ve millette  Risale-i Nur -emniyet ve asayişin ihlâline 
sair memleketlerden daha  ziyade  esbab  bulunmasına  rağmen-  asayişi  temin 
etmesi gösteriyor ki; o Doğu Üniversitesi'nin tesisi, beşeri müsalemet-i umumiyeye 
mazhar  kılacaktır.  Çünki  şimdi  tahribat  manevî  olduğu için  ona  mukabil  tamirci 
manevî bir atom bombası lâzımdır.
 
 İşte bu zamanda tahribatın manevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak 
tamirci  manevî  atom  bombasıyla  mümkün  olabileceğine  kat'î  bir  delil  olarak 
üniversitenin  mebde'  ve  çekirdeği  olan  Risale-i  Nur'un  bu  otuz  sene 
içerisinde Avrupa'dan gelen dehşetli dalalet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına 
bir  sed  teşkil  etmesidir.  O  manevî tahribata karşı  Risale-i  Nur  tamirci  ve 
manevî bir atom bombası olmuş.   Em:185
 
              Şark Üniversitesi'nin bir nevi proğramı olmaya lâyık üss-ül esas dersi ise, 
Kur'an-ı Hakîm'in hakaik-i  imaniyesini tefsir eden ve bütün mes'elelerini  fünun-u 
akliye ile ve delail-i mantıkıye ve müsbete ile tesbit ettiren ve makulatla ders veren 
Risale-i  Nur'dur  ki;  yeni  asrın  üniversitelerinde  ve  mekteblerinde  okutulmaya 
şâyandır.   Em: 192
 
              O  azîm  üniversitenin  temelleri  ve  esasatı  ve  manevî  bir  proğramı  ve 
muazzam bir  tedrisatı  nev'inden Risale-i  Nur'un  yüzelli  risalesini  kendime tevkil 
ediyorum. Bu vatan ve milletin istikbalinin fedakâr genç üniversite talebelerine ve 
maarif dairesine arz edip bu mes'elede muvaffakıyete mazhar olan Tevfik İleri'nin bu 
bîçare Said'e bedel Risale-i Nur'a himayetkârane sahib çıkmasını rahmet-i İlahîden 
niyaz ediyorum.   Em: 184
 
             ulûm-u diniye o üniversitede esas olacak. Çünki hariçteki kuvvet tahribatı 
manevîdir, imansızlıkladır. O manevî tahribata karşı atom bombası, ancak manevî 
cihetinde maneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir.   Em: 225
              Şu  medrese  neşredeceği  semeratla,  tamim edeceği  ziya  ile,  İslâmiyete 
edeceği  hizmetle  ukûl  yanında en a'lâ  bir  mekteb olduğu gibi;  kulûb yanında en 
ekmel bir medrese, vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyeyi temsil edecektir. 
Nasıl  medrese,  öyle  de  mekteb,  öyle  de  tekke  olduğundan;  İslâmiyetin  ianat-ı 
milliyesi olan nüzur ve sadakat kısmen ona teveccüh edecektir.   Mü: 88
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Bu medresenin maddi sahada dahi meydana çıkması ise, Risalelerde beyan edilen şartlar ve 
zaman ve zeminde tahakkuk edeceği ifade edilmektedir. Bu düsturlar nazara alınmadan 
meydana çıkmak, bu güzel projenin akim kalmasına sebeb olur veya arzu edilen maksada 
muvafık olmayan neticesiz bir iş olur.

Demek  bu  üniversitede  İslam  esasları  temel  alınmalı  ve  İslam  hakikatları  çerçevesinde  ve 
müzahrafatlardan temizlemiş müfredat yapılmalı.

Yoksa devletin anayasasında var olan madde ki: “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları 
doğrultusunda” yapılır maddesinin hakimiyetinde Bediüzzaman Hazretlerinin projesi yapılmaz.

Hem Asrımızın en felaketli bid'alarından olan Kadın erkek ihtilatı ile Medresetüzzehra açılırsa 
kime hizmet edilmiş olunur?
 
Hem yine  Rivayette var ki: "Âhirzamanın müstebid hâkimleri, hususan Deccal'ın 
yalancı cennet ve cehennemleri bulunur."
W نZد\ ا�� Ẁم عZل WعZال  bunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı karşıya kurulan ve   و\
birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın 
çirkin bir taklidi, diğeri azab ve zindan suretine girecek diye bir işarettir.
Şualar ( 583 )

Sultan  Süleyman-ı  Kanunî,  kesretli  kırk  çeşme sularını  İstanbul'a  getirdiği  vakit, 
Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilaf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan 
getirdiğin  cihetle,  İstanbul'a  öyle  bir  bok  sıçtın  ki;  o  getirdiğin  suların  cümlesi 
üzerinden akıp geçse, yüz senede temizleyemez."
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 161 )

Bu mamayı teyid eden bir iktibas:

              Bu  âlem-i  İslâmın  âlem-i  küfre  karşı en  ileri  karakolu şu 
dârülfünun idi. Lâkayd ve gafletlikle hasm-ı tabiat-yılan
 
            Gediği açtı cephenin arkasında, dinsizlik hücum etti, millet epey sarsıldı. En 
ileri karakol, İslâmiyet ruhuyla tenevvür etmiş cinan.
 
            En mütesallib olmalı. En müteyakkız olmalı 
yahut o dar olmamalı, İslâmı aldatmamalı.
 
İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.
 
            Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir, dimağda vesveseler, hem pek çok 
ihtimaller kalb içine girmese, sarsılmaz iman, vicdan.
 
            Yoksa bazıların zannınca iman dimağda olsa; ruh-u iman olan hakkalyakîne, 
ihtimalât-ı kesîre olur birer hasm-i bîeman.
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            Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman.
 
            Bir hiss-i sâdis; tarîk-ı iman... Fikr ile dimağ, bekçi-i iman  .( S:731)

yani eğer bir Medresetüzzehra açılacaksa en mütesallib ve en müteyakkız olmalı. Aksi takdide 
bu ''dar olamamalı islamı aldatmamalı.''
Hem Darul Fununun küfre karşı en ileri karakol olduğunu beyan ettikden sonra ımanın mahallinin 
akıl değil kalb olduğunu nazara veren Bediüzzaman Hz. diyor ki:

“Hem  iman yalnız ilim ile değil,  imanda çok letaifin hisseleri var. Nasılki bir 
yemek mideye girse, o yemek muhtelif a'saba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi 
olunuyor.  İlim  ile  gelen  mesail-i  imaniye dahi,  akıl  midesine  girdikten  sonra, 
derecata göre ruh,  kalb,  sırr,  nefis  ve hâkeza letaif  kendine göre birer  hisse alır, 
masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır.” M:331

 
HÜSRAN-I MÜBİN

Başlattığı gün mektebe, duydum ki diyordu, rahmetli babam:
“Adam olur oğlum ilerde”

Annamse, oturmuş paşalıklar kuuryordu....
Adamlığı geçtik! paşalık olsun, o nerde?
Âmâlî tezat üzere giderken ebe veynim,
Hep böyle harab olmada etfal ara yerde!

                                               Safahat Sh:135 Mehmet Akif Ersoy
 

    

Kaynak:

Risale-i Nur
Tahsil Hayatı (Derleme)
http://www.ittihad.com.tr/medreset-uz-zehra/
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