
TAKDİM 
Risale-i Nurda tasnifat meselesi 

 
Sınıflamak manasına gelen tasnifat tabiri, geniş ve külli manaları ihtiva eden 

mevzularda, mevzuyu sınıflamakla dar daireye almanın mahsurlarını ifade eder. 

Yirmi küsür sene kadar önce yazılan bir fihristenin mukaddemesinde mesele ile alakalı 
olarak şu takdim yazısı yazılmıştır. Yazıdaki bilgi şöyledir: 

Esasen Risale-i Nur gibi, Kur’anî hakaikın küllî, geniş ve ince mana camiiyetini 
taşıyan bir külliyat, fihristlerle takdim edilemez. Külliyatı devamlı ve dikkatli okumakla 
verdiği manevî feyizler, müracaat kitabları gibi fihristle çalışmak usullerine de muhtaç 
değildir. Ancak ani bir ihtiyaç karşısında, o ihtiyaca cevap veren parçaları okumak ve takdim 
etmek veya bir yerde icmalî olan bir meseleyi yine Risale-i Nurla izah etmek için külliyattaki 
diğer yerlerini bulmak veya bazı meseleleri müvazeneli anlayabilmek için o meselenin 
müteferrik parçalarını aynı zamanda görüp okumak gibi hususlarda fihrist yardım edebilir. 

Yani, bir paragrafın taşıdığı mana muhtevasından duyulan ihtiyaca göre çeşitli manalar 
anlaşılır. Böyle bir paragrafa bir kelime veya terkible mana muayyenliğine alınmamalı. 
Mesela yaptığımız derlemelerin başına derlemedeki ana mevzuyu alfabetik sırasıyla görüp o 
mevzuyu incelemek ve çeşitli mana cihetleriyle istifade etmek ve ettirmek gerekiyor. 
Alfabetik sırasına göre konulan ana başlık o başlık manasına inhisar etmediği düşünülmelidir. 

Hz. Üstad tasnifat hakkında şöyle der: 

 “Demek şeriat kitabları, birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lâzım gelirken, mürur-u 
zamanla mukallidlerin hatası yüzünden paslanıp, hicab olmuşlardır. Evet bu kitablar, Kur’ana 
tefsir olmak lâzım iken, başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir.” Sünuhat Tuluat 
İşarat:31 

Yani demek oluyor ki, çabuk bulmak maksadıyla çeşitli manaları taşıyan bahislere 
alfabetik bir başlık konulsa da o başlığın dar mana dairesinde inhisar ettiği düşünülmemelidir.  

Evet, duyulan ihtiyaca göre tasnifat vardır, fakat mana camiiyetine sahib olan 
bahislerde mezkür nokta-i nazar ile bakılmalıdır. 

1



ABD     1 

 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ABD 

1- Allahın emirlerine bağlı ciddî bir âbidin tarifi ve sahib olduğu tevekkül kuvveti 
2- Allah’ın Rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd olan insanın 

muhtelif evsafı 
3- Abd-i azizin hususiyetleri 
4- Abd tabirinin üstünlüğü 
5- Allah’a hakiki abd olan, başkalara abd olamaz hükmünün hakikatı 

1-Allahın emirlerine bağlı ciddî bir âbidin tarifi ve sahib olduğu 
tevekkül kuvveti şöyle beyan ediliyor: 

“Âbid, namazında der: yÁV7!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö²–«!ö f«Z²- «!öYani: "Hâlık ve Rezzak, ondan başka 

yoktur. Zarar ve menfaat, onun elindedir. O hem Hakîm'dir, abes iş yapmaz. Hem 
Rahîm'dir; ihsanı, merhameti çoktur" diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet 
kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür, 
Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı, 
ona bir emniyet-i tâmme verir. Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, imandır, 
ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı, dalalettir. Evet tam münevver-ül kalb bir 
âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i 
Samedaniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevver-ül akıl denilen 
kalbsiz bir fâsık feylesof ise; gökte bir kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer. "Acaba bu serseri 
yıldız Arzımıza çarpmasın mı?" der; evhama düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika 
titredi. Çokları gece vakti hanelerini terkettiler.)” S:19 

Evet, yukarıdaki ibarede geçen Allah lafzı ism-i câmi’ olduğundan bütün esma-i İlahiyeyi tazammun 
eder. Şöyle ki: 

“"Lâ ilahe illallah" kelâmı, esma-i hüsnanın adedince kelâmları tazammun ediyor. Bu 
itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelâm iken bin kelâm 
oluyor. "Lâ Hâlıka illallah", "Lâ Fâtıra, Lâ Râzıka, Lâ Kayyume illallah" gibi... Binaenaleyh 
terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı söylerken içindeki binlerce kelâmları söylemiş 
oluyor.1 ” Ms:236 

2- Allah’ın Rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd olan 
insanın muhtelif evsafını beyan eden şu veciz ifadeye dikkat gerek: 

Hiç mümkün müdür ki: Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde 
rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir 
abd ve hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab ve mazhariyet-i esmasına en 
câmi' bir âyine ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık 
mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mu'cize-i kudret ve 

                                                 
1 Demek mezkûr kelime-i şehadeti söyleyen, pek çok esma-i İlahiyenin tevhidini söylemiş gibidir. 
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hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir 
müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve 
bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç 
ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidadça en ulvî ve en yüksek 
surette, mahiyette yaratsın da, onu müstaid olduğu ve müştak olduğu ve lâyık olduğu bir dâr-ı 
ebedîye göndermeyip, hakikat-ı insaniyeyi ibtal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana 
zıd ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin!2 ” S:87 

3- Abd-i azizin hususiyetleri de şöyle tarif ediliyor: 
“Amma hikmet-i Kur'anın hâlis tilmizi ise; bir abd'dir. Fakat a'zam-ı mahlukata da ibadete 

tenezzül etmez. Hem cennet gibi a'zamî menfaat olan bir şeyi, gaye-i ibadet kabul etmez bir 
abd-i azizdir. Hem hakikî tilmizi mütevazidir; selim, halimdir. Fakat Fâtırının gayrına, 
daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zaîftir, fakr ve za'fını 
bilir. Fakat onun Mâlik-i Kerim'i, ona iddihar ettiği uhrevî servet ile müstağnidir ve 
Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavîdir. Hem yalnız livechillah, rıza-i İlahî 
için, fazilet için amel eder, çalışır... İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin 
müvazenesiyle anlaşılır.” S:132 

 “İşte ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. 
Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve 
iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan; o vakit iyilik 
ve icad cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zaîf düşersin. Şer 
ve tahrib cihetinde; dağdan daha ağır, taundan daha muzır olursun.” S:319 

“Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz 
ve za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve abd 
olduğunu göster.3 ” S:328 

 “Evet ey insan! Sen, nebatî cismaniyetin cihetiyle ve hayvanî nefsin itibariyle; sagir bir 
cüz, hakir bir cüz'î, fakir bir mahluk, zaîf bir hayvansın ki; bütün dehşetli mevcudat-ı 
seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet-i İlahiyenin ziyasını 
tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslâmiyetin terbiyesiyle tekemmül edip; 
insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllîsin, 
küçüklüğün içinde bir âlemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin 
geniş bir nâzırsın ki, diyebilirsin: "Benim Rabb-ı Rahîm'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay 
ve güneşi, o haneme bir lâmba; ve baharı, bir deste gül; ve yazı, bir sofra-i nimet; ve hayvanı, 
bana hizmetkâr yaptı. Ve nebatatı, o hanemin zînetli levazımatı yapmıştır.4 ” S:328 

4-Abd tabirinin üstünlüğü: 

“@«9¬G²A«2: Abd lafzının nebi veya Muhammed (A.S.M.) lafızlarına cihet-i tercihi; abd 

tabiri, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın azametine ve ibadetin ulüvv-ü derecesine işaret 

olduğu gibi, !: GA²2! emrini te'kiddir ve Resul-i Ekrem hakkında vârid olan vehimleri 

def'etmektir ki, o zât bütün insanlardan ziyade ibadet yapmış ve Kur'anı okumuştur.” İ:93 

 
                                                 
2 Demek hakiki abd ebedi saadete namzeddir. 
3 Bu sebebledir ki enaniyetli ve mağrur insan abdiyet sıfatından uzak kalıyor. 
4 Demek hakiki abdiyeti bilen insan çok külli bir mahiyet kazanıyor. 
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5- Allah’a hakiki abd olan, başkalara abd olamaz hükmünün hakikatı: 
Evet  “İmandan gelen hürriyet-i şer'iye, iki esası emreder: 

¬(@«A¬Q²V¬7ö!®G²A«2ö–x U«<ö«�ö¬yÁV¬7ö!®G²A«2ö«–@«6ö²w«8ö«uÅ7«H«B«<ö«�ö«:ö«u±¬7«H<ö«�ö²–«! 
¬yÁV7!ö¬–: (ö²w¬8ö@®"@«"²*«!ö@®N²Q«"ö²vU N²Q«"ö²u«Q²D«<ö«� 
¬w´W²&Åh7!ö ^Å[¬O«2ö ^Å[¬2²hÅL7!ö ^Å<±¬hE²7«!ö²v«Q«9 

Yani: İman bunu iktiza ediyor ki; tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil etmemek ve 
zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakikî abd olan, başkalara abd 
olamaz. Birbirinizi -Allah'tan başka- kendinize Rab yapmayınız!... Yani Allah'ı tanımayan; 
her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. Evet 
hürriyet-i şer'iye; Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahîm tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir 
hassasıdır.5 ” H:61 

“Evet “Şeriat-ı garra, kelâm-ı ezelîden geldiğinden ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin 
istibdad-ı rezilesinden selâmetimiz, İslâmiyete istinad iledir. O hablülmetine temessük iledir. 
Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir. Zira Sâni'-i Âlem'e 
hakkıyla abd ve hizmetkâr olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes kendi 
âleminde bir kumandan olduğundan âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı 
Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) ile tahalluk ve Sünnet-i Nebeviyeyi ihya ile 
muvazzaftır.” H:85 

                                                 
5 Yani insan insana hâkim olamaz ve hakiki insan dahi kendini insana mahkûm görmez. Hâkimiyet yalnız 
Allah’ındır. İnsan eğer kâmil ise, İlahî isimlere mazhar olur ve bu mazhariyetine hürmet edilmelidir. Meşru 
resmî makamlar ise, İlahî hâkimiyeti icra etmek vazifedarlığı olup, ona itaat, Allah’a itaat sayılır. 
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(Bk: Hikmet, İsraf, Tesadüf) 
1- Âlemde abesiyet yoktur 
2- Enaniyetin manevi karanlığı abesiyete yol açar 
3- Abesiyeti izale eden nübüvvet nazarı ise, 
4- Cenab-ı Hak bir zerreyi de israf etmiyor 
5- Cihazat-ı insaniyeyi nefis hesabına kullanmak, abesiyete medar olur 
6- Bütün kâinat, zîşuurla abesiyetten kurtulur 
Eşya ve hadiselerdeki ilahî gayeleri görememek, abesiyet nazarına sebeb olur. Bu nazar, 

marifetullaha zıddır. Halbuki kâinat kitabını okuyarak marifetullahı kazanmak Kur’anın mesleğidir. Bu 
cihetle bu bahis nazara alınmalı. 

1- Âlemde abesiyet yoktur 
“Evet şu âlemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alîmane, hakîmane 

olduğu halde; hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o mutasarrıf, kendi masnuatı içinde en 
mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılaı bulunmasın.1 Hem hiçbir cihetle mümkün 
değildir ki; o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavâtına (dualarına) ıttılaı 
bulunduğu halde ona karşı lâkayd kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün 
değildir ki; o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm; onun dualarına lâkayd kalmadığı halde, o duaları 
kabul etmesin.2 Evet Zât-ı Ahmediye’nin (A.S.M.) nuruyla âlemin şekli değişti. Insan ve 
bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki: Şu kâinatın 
mevcudatı; esma-i Ilahiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedaniye, birer muvazzaf memur ve 
bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcuddurlar. Eğer o nur olmasa idi, 
mevcudat fena-yı mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız, faidesiz, abes, karmakarışık, 
tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.3 İşte şu sırdandır ki: İnsanlar Zât-ı 
Ahmediye’nin (A.S.M.) duasına âmîn dedikleri gibi, arşve ferşve seradan süreyyaya kadar 
bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip, alâkadarlık gösteriyorlar.” S:71 

“Evet her şeyin vücudunun müteaddid gayeleri ve hayatının müteaddid neticeleri vardır. 
Ehl-i dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. 
Tâ, abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaic-i hayatı 
üç kısımdır: 

Birincisi ve en ulvîsi, Sâni’ine bakar ki; o şeye taktığı hârika-i san’at murassaatını, Şahid-
i Ezelî’nin nazarına resm-i geçit tarzında arzetmektir ki, o nazara bir ân-ı seyyale yaşamak 
kâfi gelir.4 Belki vücuda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. Işte 
seri-üz zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sünbül vermeyen birer hârika-i san’at 

                                                 
1 Yani, Allah, kullarının düşünce, niyet, hissiyat ve hareketlerini eksiksiz olarak görüp bilmesin…yani Allah 
kayyum sıfatına sahib olduğu bildiriliyor. 
2 Yani fıtrî ihtiyacat dualarını görüyor ve veriyor. 
3 Tahkiki imanın varlığı ve derecesi nisbetinde hikmet nuru veya abesiyet karanlığı bulunacağı anlatılıyor. 
4 Yani, eşya yaradılacaksa, ilm-i ezelisinde vardır ve görüyor. Varlıkta az veya çok kalması farketmez. 
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olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi5 bitamamiha verir. Faidesizlik ve abesiyet onlara 
gelmez.6 Demek her şey hayatıyla, vücuduyla Sâni’inin mu’cizat-ı kudretini ve âsâr-ı san’atını 
teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal’in nazarına arzetmek birinci gayesidir. 

İkinci kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat, zîşuura bakar. Yani herşey, Sâni’-i Zülcelal’in 
birer mektub-u hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda 
hükmündedir ki; melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder, mütalaaya davet 
eder. Demek ona bakan her zîşuura, ibret-nüma bir mütalaagâhtır.7 

Üçüncü kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat, o şeyin nefsine bakar ki; telezzüz ve 
tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz’î neticelerdir. Meselâ: Azîm bir sefine-i 
sultaniyede bir hizmetkârın dümencilik ettiğinin gayesi; sefine itibariyle yüzde birisi 
kendisine, ücret-i cüz’iyesine ait.. doksandokuzu sultana ait olduğu gibi; herşeyin nefsine ve 
dünyaya ait gayesi bir ise, Sâni’ine ait doksandokuzdur. Işte bu taaddüd-ü gayattandır ki; 
birbirine zıd ve münafî görünen hikmet ve iktisad, cûd u seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile 
sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-i nazarında cûd u seha hükmeder, ism-i Cevvad tecelli 
eder. Meyveler, hubublar; o tek gaye nokta-i nazarında bigayr-ı hisabdır. Nihayetsiz cûdu 
gösteriyor. Fakat umum gayeler nokta-i nazarında; hikmet hükmeder, ism-i Hakîm tecelli 
eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki; beyan 
ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı 
gösteriyor. Zıd gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cûd ile seha ile içtima ediyor. 
Meselâ: Asker ordusunun bir gayesi, temin-i asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen 
var ve hem pek fazladır. Fakat hıfz-ı hudud ve mücahede-i a’dâ gibi sair vazifeler için, bu 
mevcud ancak kâfi gelir. Kemal-i hikmetle müvazenededir. Işte hükûmetin hikmeti, haşmet 
ile içtima ediyor. O halde, o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir.” S:75 

“Gerek cûdda, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır. Bu ise, hikmetten uzak, 
abesiyete yakın görünür. Evet eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var; amma 
gayeler pek çoktur. Binaenaleyh bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin 
mecmuuna nazaran ayn-ı hikmet ve ayn-ı adalettir.8 ” Ms:217 

2- Enaniyetin manevi karanlığı abesiyete yol açar 
Evet, “Mahiyetini şu tarzda bilen ve iz’an eden ve ona göre hareket eden 

_«Z[Å6«+ö²w«8ö«d«V²4«!ö²G«5 (91:9) beşaretinde dâhil olur. Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin 

dûrbîniyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve âfâkî malûmat nefse geldiği 
vakit, ene’de bir musaddık görür. O ulûm, nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete 
inkılab etmez. Vaktaki ene, vazifesini şu suretle îfa etti; vâhid-i kıyasî olan mevhum 
rububiyetini ve farazî mâlikiyetini terkeder. 

«–x Q«%²h#ö¬y²[«7¬!ö«:ö v²UE²7!ö y«7ö«:öG²W«E²7!ö y«7ö«:öt²VW²7!ö y«7 der. Hakikî ubudiyetini takınır. 

Makam-ı “ahsen-i takvim”e çıkar. 

                                                 
5 İlahî nazarda görünme gayesini 
6 Şu harika hikmetler, bu son asırda, Risale-i Nurda ihsan olundu. Kıymetini takdir etmek gerek… Bu Nurcular, 
neden çekirdekten, ağaçlardan behsederler diyenler hata ediyorlar. 
7 Denilecek ki, bu ince manaya ekseriyet sahib olamaz, duhan var. O halde sahib olamadığımızı bilmek lâzım… 
8 Demek istikametli nazar ve anlayış için bu ilimler gerekiyor. Yani Risale-i Nuru ciddî okumak veya dinlemek 
lazımdır. Evet Rıza-yı ilahiyi celbeden nazar ve düşünce sahibi olmak basit bir hadise değildir. 
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Eğer o ene, hikmet-i hilkatini unutup, vazife-i fıtriyesini terkederek kendine mana-yı 

ismiyle baksa, kendini mâlik itikad etse; o vakit emanete hıyanet eder, _«Z[Å,«(ö²w«8ö«�@«'ö²G«5ö«: 
(91:10) altında dâhil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu 
cihetindendir ki; semavat ve arz ve cibal tedehhüş etmişler, farazî bir şirkten korkmuşlar.” 
S:537 

“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.9 ” S:538 

3- Abesiyeti izale eden nübüvvet nazarı ise, 

“¬˜¬G²W«E¬"ö d±¬A«,<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«: (17:44) sırrıyla: “Herşeyin, her zîhayatın neticesi ve 

hikmeti kendine ait bir ise; Sâniine ait neticeleri, Fâtırına bakan hikmetleri binlerdir. Herbir 
şeyin, hattâ bir meyvenin; bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu” mahz-
ı hakikat olan düstur-u hikmet nerede? Felsefenin “Herbir zîhayatın neticesi kendine bakar 
veyahut insanın menafi’ine aittir” diye, koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir 
netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmet-i müzahrefe 
düsturları nerede?10 ” S:542 

4- Cenab-ı Hak bir zerreyi de israf etmiyor 
Evet, “Madem Hallak-ı Bîmisal israf etmiyor, abes işleri yapmıyor. Hattâ güz mevsiminde 

vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların enkaz-ı maddiyesini bahar masnuatında istimal 

ediyor; onların binalarında dercediyor. Elbette ¬Œ²*«�²!ö«h²[«3ö Œ²*«�²!ö ÄÅG«A#ö«•²x«<ö (14:48) sırrıyla, 

–!«x«[«E²7!ö«]¬Z«7ö«?«h¬'�À²!ö«*!ÅG7!öÅ–¬!«:öi (29:64) şaretiyle şu dünyada camid, şuursuz ve mühim 

vazifeler gören zerrat-ı arziyenin elbette taşı, ağacı, herşeyi zîhayat ve zîşuur olan âhiretin 
bazı binalarında derc ve istimali mukteza-yı hikmettir. Çünki harab olmuş dünyanın zerratını 
dünyada bırakmak veya ademe atmak israftır. Ve şu hakikattan pek muazzam bir “Kanun-u 
Hikmet”in ucu görünüyor.” S:556 

Bu gelen parağrafta, Kur’anın en kâmil imanî anlayış dersi veriliyor. Evet, Kur’an diyor ki: 

“Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin. Sen, kudreti nihayetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz 
bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelal’in memluküsün. Öyle ise sen, kendi hayatını kendine yükleyip 
zahmet çekme; çünki hayatı veren odur, idare eden de odur. Hem dünya sahibsiz değil ki, sen 
kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme; çünki onun 
sahibi Hakîm’dir, Alîm’dir. Sen de misafirsin; fuzulî olarak karışma, karıştırma. Hem 
insanlar, hayvanlar gibi mevcudat, başı boş değilller; belki vazifedar memurdurlar. Bir 

                                                 
9  İnsandaki ene dereceli olduğu bedihi olduğundan enenin bu gafletli haline, enenin derecesine göre hissedarlık 
olur. 
10 Asrımızda Avrupadan gelip aşılanan ve alışılan menfaat nokta-i nazarına karşı müteyakkız olmak gerekiyor. 
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Hakîm-i Rahîm’in nazarındadırlar. Onların âlâm ve meşakkatlarını düşünüp, ruhuna elem 
çektirme. Ve onların Hâlık-ı Rahîm’inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana 
düşmanlık vaziyetini alan mikroptan tâ taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün 
eşyanın dizginleri, o Rahîm-i Hakîm’in elindedirler. O Hakîm’dir, abes iş yapmaz. 
Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.” S:635 

5- Cihazat-ı insaniyeyi nefis hesabına kullanmak, abesiyete medar olur 
“İnsanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal 

etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilane davransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve abesiyete 
medar olur. Eğer hafiflerini dünya umûruna ve şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve 
maneviyeye sarfetse, ahlâk-ı hamîdeye menşe’, hikmet ve hakikata muvafık olarak saadet-i 
dâreyne medar olur.” M:34 

Dinden kopuk anlayış olan felsefe, yani Kur’anî nokta-i nazarı bilmemek, çeşitli dalaletlere yol 
açtığına bu gelen parçada dikkat çekiliyor şöyle ki: 

“Bir zaman, hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faideler nazarımda 
çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki, o hikmet abesiyete gider. Onun için 
feylesofların ileri gidenleri, ya tabiat dalaletine düşer veya Sofestaî olur veya ihtiyar ve ilm-i 
Sâni’i inkâr eder veya Hâlık’a “mûcib-i bizzât” der.” M:286 

6- Bütün kâinat, zîşuurla abesiyetten kurtulur 
“Madem Hakîm-i Mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor. Ve madem mahlukatın 

vücudları, zîşuur içindir ve zîşuurla kemalini bulur ve zîşuurla şenlenir ve zîşuurla abesiyetten 
kurtulur. Ve madem bilmüşahede o Hakîm-i Mutlak, o Kadîr-i Zülcelal, hava unsurunu, su 
âlemini, toprak tabakasını hadsiz zîhayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su, 
hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi; toprak, taş gibi kesif maddeler, elektrik ve röntgen 
gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o Hakîm-i Zülkemal, o Sâni’-i Bîzeval, 
Küre-i Arzımızın merkezinden tut, tâ meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışr-ı zahirîye kadar 
birbirine muttasıl yedi küllî tabakayı ve geniş meydanlarını ve âlemlerini ve mağaralarını boş 
ve hâli bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş. 

O âlemlerin şenlenmesine münasib ve muvafık zîşuur mahlukları halkedip orada iskân 
etmiştir. O zîşuur mahluklar, mademki melaike ecnasından ve ruhanî enva’larından olmak 
lâzım gelir. Elbette en kesif ve en sert tabaka, onlara nisbeten, balığa nisbeten deniz ve kuşa 
nisbeten hava gibidir. Hattâ zeminin merkezindeki müdhiş ateş dahi, o zîşuur mahluklara 
nisbeti, bizlere nisbeten Güneşin harareti gibi olmak iktiza eder. O zîşuur ruhanîler nurdan 
oldukları için, nâr onlara nur gibi olur.11 ” L:65 

 

 

                                                 
11 İşte çok az bir mikdarı okunan abesiyet tabirinin diyanet ve marifetullah cihetindeki ehemmiyeti kısmen 
anlaşıldı. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ACZ 

(Bk: Fakr) 
Aczin en kısa tarifi şöyle ifade edilebilir:Elem ve acı sebebi olan maddi ve manevi varlıklar ve 

hadiselerden kendini korumada gücsüz kalmaktır. İnsan herşeyle alaka kurabilme câmiiyetinde 
yaradıldığından, herşeyden elem ve lezzet alabilme istidadındadır. Fakr ise, en küçük dünyevî bir 
ihtiyactan ta ebedî cennet hayatına kadar uzanan ihtiyacları temin etmekte beşerin güçyetmezliğidir. 
Külliyatta çok tekraren nazara verilen bu acz ve fakr sıfatları, beşer aleminde çekilen ızdırabların iki ana 
sebebi iken marifetullaha vesile yapılınca saadet ve fazilet sebebi olur. 

Evet “Dokuzuncusu: Acz ve za'fın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i İlahiye ve gına-yı 
Rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasılki açlığın dereceleri nisbetinde ve 
ihtiyacın enva'ı miktarınca, taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de 
nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gına-yı İlahiyenin derecatını 
fehmetmelisin.” S:128 

Evet, “Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, za'f ve acziyle, fakr u hacatıyla, 
naks ve kusuru ile, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor 
ve hakeza pek çok evsaf-ı İlahiyeye bu suretle âyinedarlık ediyor. Hattâ hadsiz aczinde ve 
nihayetsiz za'fında, hadsiz a'dasına karşı bir nokta-i istinad aramakla, vicdan daima Vâcib-ül 
Vücud'a bakar.” S:686 

Evet, “İnsan kendi acz-i mutlakıyla, Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecatını; ve aczin 
dereceleriyle, kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve 
rahmetinin derecelerini idrak etmek ve za'fıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve hakeza.. noksan 
sıfatlarıyla Hâlıkının evsaf-ı kemaline mikyasvari âyine olmak. Gecede nurun daha ziyade 
parlamasına nazaran, gece zulmetinin elektrik lâmbalarını göstermeğe mükemmel bir âyine 
olduğu gibi, insan dahi böyle nâkıs sıfatlarıyla kemalât-ı İlahiyeye âyinedarlık eder.1 ” L:354 

“Bilhassa insanın za'fı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin 
Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber, o da münasebetdardır. Ve gayr-ı mütenahî acz ve 
fakrı olan insan, gayr-ı mütenahî kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti 
ne kadar latiftir.” Ms:114 

“Kur'an-ı Hakîm'in bir ilâcıyla o acz yarası, tevekkül gülüne ve teslim çiçeğine döner. 
Bütün ağırlıklarımı beni kaldıran tevekkül sefinesine koyup, aczin iz'acatından beni 
kurtarıyor. Emr-i kün feyekûn'e mâlik olan bir sultan-ı cihana, acz tezkeresiyle istinad eden 
bir insana, ne gibi birşey ağır olabilir? ” Ni:145 

Bütün bu anlatılan acz, fakr gibi sıfatlar, yaradılışın asıl gayesi olan Allah’a intisab, istimdad, 
tevekkül gibi neticelerin vesileleridir. İnsan bu acz ve fakrın derin hikmetlerini anlayıp hissetmesi 
derecesinde elemlerden kurtulur şöyle ki: 

“Bütün hizmet ve himmetini ve şu ömr-ü nazeninini envâr-ı Kur’aniyenin intişarına sarf 
ve hasretmiştir. İşte bunun için, şimdi çektiği bütün zahmetler rahmet, yaptığı hizmetler 
hikmet olmuş. Celali yüzünden cemalini de gösterip, âlem, bir gülzar-ı kemal bulmuştur. 

                                                 
1 30. Sözdeki ene bahsi bunun izahıdır. 
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“Lütf u kahrı şey-i vâhid bilmeyen çekti azab, 
Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi.” 

Niyazi-i Mısrî gibi diyen bu tercüman, her şeyi hoş görerek, katreyi umman, âdemi insan ve 
nurunu âleme sultan eylemiştir.” E:84 

“Hayvanatın en âciz ve en zaîfi, yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel 
cilvesine mazhar, yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun aczi; annesini en 
muti' bir nefer gibi -rahmetin cilvesi- istihdam ediyor. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit o 
yavru kanatlarının kuvvetlenmesiyle aczini unutsa, vâlidesi ona "Sen git rızkını ara" der, daha 
onu dinlemez. 

İşte bu sırr-ı rahmet, yavruların hakkında cereyan ettiği gibi, za'f u acz noktasında 
yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da câridir.2 ” L:235 

 “Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz 
ve za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu 

göster. Ve u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:öyÁV7!ö@«XA²,«&öde, yüksel.” S:328 

İşte bu hakikatın tebliğ ve temsilciliği olan 

“Nübüvvet ise: Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlâk-ı İlahiye ile ve secaya-yı 
hasene ile tahalluk etmekle beraber, aczini bilip kudret-i İlahiyeye iltica, za'fını görüp 
kuvvet-i İlahiyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i İlahiyeye itimad, ihtiyacını görüp gına-yı 
İlahiyeden istimdad, kusurunu görüp afv-ı İlahîye istiğfar, naksını görüp kemal-i İlahîye 
tesbihhan olmaktır diye, ubudiyetkârane hükmetmişler.3 ” S:540 

Bu ince hakikatı bizzat yaşayan ve bu asrın nübüvvet varisi olan… 

Hz. Üstadın İkinci şahsiyeti: “Ubudiyet vaktinde dergâh-ı İlahiyeye müteveccih olduğum 
vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı âsârı gösteriyor. O 
âsâr, mana-yı ubudiyetin esası olan: "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile 
dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek" noktalarından geliyor ki; o şahsiyetle, kendimi herkesten 
ziyade bedbaht, âciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni medh ü sena etse, beni 
inandıramaz ki ben iyiyim ve sahib-i kemalim.” M:320 

“Şimdi ey nefis! Birkaç Sözde kat'î isbat etmişiz ki; asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, 
acizden yoğrulmuştur ki; zulmet, karanlığın derecesi nisbetinde nurun parlaklığını gösterdiği 
gibi, zıddiyet itibariyle sen, onlarla Fâtır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine 
âyinedarlık ediyorsun.” S:359 

Evet, İnsan Acziyetini, Beliyelerin İstilâsında Anlar Şöyle ki: 

 “Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, 
gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zaîf ve zevale maruz 
ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu 
düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi 
dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama' ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır. 
Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını 
unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie içinde 
yuvarlanır. 
                                                 
2 Bu izahlardan anlaşılıyor ki yaradılışın en büyük gayesi, Allah’a kalbi bir hissiyatla intisab ve teslimiyetle ona 
sığınmaktır. Acz ve fakr, kişiyi Allah’a teveccüh ettirir. Bu cihetle büyük zatlar acz ve fakrı sevmişlerdir. 
3 İşte bu hakikatın müşterek vazifedarları olan nübüvvetin irşadı unutulmamalı ve zaman zaman hatırlamalı. 
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İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç; en gafillere ve mütemerridlere, za'fını ve aczini ve fakrını 
ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zaîf vücudu, 
ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk 
eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaa bir arzu 
hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini 
bozmamış ise...4 ” M:400 

 “Dokuzuncu Nükte: Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum 
rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden 
bir hikmeti şudur ki: 

Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azablar 
çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç 
doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, za'fını, fakrını 
gösterir. Abd olduğunu bildirir. 

Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, sen nesin?" 
Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin!" Azab vermiş, Cehennem'e atmış, yine sormuş. Yine 
demiş: "Ene ene, ente ente." Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık 
ile azab vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş: "Men ene vema ente?" Nefis demiş: 

i¬%@«Q²7!ö«¾G²A«2ö@«9«!«:öv[¬&Åh7!ö]±¬"«*ö«a²9«!ö Yani: "Sen benim Rabb-i Rahîmimsin, ben senin âciz bir 

abdinim."” M:404 
“İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî. Müsbet kısmı malûmdur. Menfî 

kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle musibetzede za'fını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahîmine 
ilticakârane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete 
riya giremez, hâlistir.” L:10 

“Musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik ârızalar ile o makinenin 
diğer çarklarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyet-i insaniyede münderic olan acz ve za'f 
ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil, belki herbir âzânın lisanıyla bir iltica, bir 
istimdad vaziyeti verir. Güya insan o ârızalar ile, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden 
müteharrik bir kalem olur. Sahife-i hayatında veyahut Levh-i Misalî'de mukadderat-ı hayatını 
yazar, esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhaniye hükmüne 
geçip, vazife-i fıtratını îfa eder.5 ” L:13 

(Rus esaretinde) “O karanlıklı uzun gece ve hazîn gurbet ve hazîn vaziyet içinde hayattan 
ve vatandan bir me'yusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O halette iken 

Kur'an-ı Hakîm'den imdad geldi; dilim u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«& dedi, kalbim de 

ağlayarak dedi: 
|¬Z´7¬!ö²a«;@«ó²*«(¬+ö²v«;!x«'ö²(«G«8ö²v«<x%ö²xS«2ö²v«<Yóö²–@«8«�²!«ö²v«9!«x#@«9ö²v«S[¬Q«/ö²v«,«6ö]¬"ö²v«A<¬h«3 Ruhum 

dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül ederek, Niyazi-i Mısrî 
gibi dedim: 

Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, 
                                                 
4 Yani insan acziyetini hissetmesi için bazı vesileler gerekiyor. Yoksa gaflet istila eder. 
5 Fikrî, hissî, amelî bütün gafletli ve huzurlu hallerimizin canlı kamera flimleri ebedi aleme gidiyor. Tecelli-i 
esma onlarda ebeden devam eder. 
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ACZ VE FAKR     4  

  

Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost! diye, dostları arıyordu. Her ne ise... O 
hüzünlü, rikkatli, firkatli uzun gurbet gecesinde, dergâh-ı İlahîde za'f u aczim o kadar büyük 
bir şefaatçı ve vesile oldu ki, şimdi de hayretteyim. Çünki birkaç gün sonra, gayet hilaf-ı 
me'mul bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede, tek başımla Rusça bilmediğim halde 
firar ettim. Za'f u aczime binaen gelen inayet-i İlahiye ile hârika bir surette kurtuldum.” L:234 

Acz ile Nur Kapısı Açılır 
“Hem üstadlarımdan Mevlâna Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim: 

|«V«"ö|¬B²Sóöx#ö—öa²K«7«!öa²Sóö— !@«X«4ö:öh²T«4ö¬y«ó²*«(ö¬–«+öy«T²V«&ö²v«X«8ö]¬X²Q«<öy¬6öa²K[¬å 
«Ÿ«"ö±¬h¬,ö«Ÿ«"ö²–«G[¬L«6öa²K[¬åö|«V«"ö¬h²U-ö  6 

O vakit nefsim dahi: "Evet evet.. acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, 
zulmetler dağılır.” M:25 

“İkincisi: Bu Ramazan-ı Şerif'te acz u za'fı ve fakr u ihtiyacı tam hissedip, Cenab-ı Hakk'a 
iltica etmek, bir surette intibah ve heyecan ve şuur ve şiddet verdi. Ramazan-ı Şerif'te şimdi 
okuduğum münacatların okunmasına, bu hâdise mühim bir kuvvet oldu. Zâten musibetler, 
dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Her okuduğum bir kelime ve dua da 
ve münacat da şuurlu ve şiddetli oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki 
ibadetlerinin sırr-ı tefevvuku bu noktadandır. Tesbih ve zikri bütün manasıyla şuurlu bir 
surette söyledikleridir.” B:284 

 
 

                                                 
6 Yani: Bezm-i eleste, O (Allah) ben senin Rabbin değil miyim? dedi. Evet Rabbimizsin dedin. Evet demenin 
(yani Allah’ın terbiyesine girmenin) şükrü nedir? (yani gereği nedir) bilir misin? Bela çekmektir. (yani 
Rububiyetin terbiyesi bela çekmek iledir) Belanın sırrını bilir misin? Fakr-u fenadergahında (kendini yok 
görenlerin dairesinde) halkaya katılmaktır. (Yani hayatı ve dünyayı dünya cihetiyle terk edenlerin cemaatına 
katılmaktır.) 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AÇIK - SAÇIKLIK 

1- Evet, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine inen bir şamar hadisesi !.. 
2- Bacak gibi yerler, mahremlere de gösterilemez 
3- Açık-saçıklığı müdafaa eden garazkâr ehl-i vukufların garib iddiaları 
4- Açık-saçıklığın getirdiği zararlar 
5- Açık-saçıklara bakmamak 

Nisa taifesinin şeriata uygun örtünmesi, Kur’anda kat’i emirdir. Açık-saçıklık ise haramdır ve 
ahirzaman fitnesinin temelidir. 

1- Evet, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine inen bir şamar 
hadisesi!.. 

“Mesmuatıma göre: Merkez ve payitaht-ı hükûmette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin 
gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık 
bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine bir 
şamar vuruyor!..”  L:196 

2- Bacak gibi yerler, mahremlere de gösterilemez 
“İnsan, hemşire misillü mahremlerine karşı fıtraten şehevanî his taşıyamıyor. Çünki 

mahremlerin1 sîmaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşruayı 
ihsas ettiği cihetle; nefsî, şehevanî temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de 
göstermesi caiz olmayan yerlerini açık-saçık bırakmak, süflî nefislere göre gayet çirkin bir 
hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünki mahremin sîması mahremiyetten haber verir ve 
nâmahreme benzemez. Fakat meselâ açık bacak, mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremiyeti 
haber verecek bir alâmet-i farikası2 olmadığından, hayvanî bir nazar-ı hevesi, bir kısım süflî 
mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise, tüyleri ürpertecek bir sukut-u 
insaniyettir!..3 ”  L:197 

 3- Açık-saçıklığı müdafaa eden garazkâr ehl-i vukufların garib iddiaları 
“Gençlik Rehberi adlı eserinin müsaderesine ve müellif-i muhtereminin mahkûmiyetine 

sebeb olmak için diyorlar: 

Bediüzzaman tesettür taraftarıdır. Kadınların yarı çıplak, açık dolaşmalarına, 
İslâmiyet'e karşı muharebede şeytan kumandasına verilen fırkalar olarak tasvir etmekte; 
kadınların bugünkü içtimaî hayatta açık bacak ve yarım çıplak giyinmelerini günah 
saymakta,4 Bediüzzaman hâlihazır bu açık, yarım çıplak giyinişleri evlenmelere mani' olup 
                                                 
1 Kendileri ile evlenmek haram olan yakın akrabaların 
2 Yani, kardeşliği hatırlatan yüz yapısı gibi nefsi durduran farklılığı  
3 İşte sosyete denen yaşayış bu tarz açık-saçıklığın insaniyet hissini tahrib edip meshe sebebiyet vermesi 
mümkündür. 
4 Acaibdir ki, Allah Kur’anda açıkça haram kıldığı bu açık-saçıklığı güya bilmiyorlarmış gibi aleyhte rapor 
yazılması, Bediüzzaman Hz.’nin Kur’ana bağlılığını isbat ediyor. Ve Bediüzzamana tam itimad etmenin 
lüzumunu bildiriyor. 
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fuhşa teşvik edici mahiyetinde görmektedir. Ve yine Bediüzzaman'a göre, kadını güzelleştiren 
şey ve kadının hakikî ve daimî güzelliği içtimaî hayatta yer alan süslenmek, vücudlarını teşhir 
etmek olmayıp, terbiye-i İslâmiye dairesinde âdâb-ı Kur'aniye zînetidir.”diye yazmışlar.  
Em:136 

“22/Ocak/1952 muhakeme günü olmak itibariyle, Bediüzzaman Said Nursî, Ispartadan 
İstanbul'a gelerek mahkemede hazır bulunmuştu. Üstadın talebeleri genç üniversiteliler, 
mahkeme salonunu doldurmuşlardı. Koridorlarda büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. Evvelâ 
iddianame ve ehl-i vukuf raporu okunmuş, Üstadın isticvabı yapılmıştı. Ehl-i vukuf 
raporunda: "Müellifin bu eserde din düşüncesini yaymaya çalışdığı; gençlere rehber olacak 
fikirler serdeylediği, müellifin tesettür tarafdarı olduğu; kadınların yarım çıplak ve açık 
bacakla dolaşmalarının İslamiyete aykırı ve kadının fıtratına zıt olduğunu beyan ettiği; kadını 
güzelleştiren şeyin, terbiye-i İslâmiye dairesinde âdâb-ı Kur'aniye zîneti olduğunu söylediği; 
dinî tedrisat tarafdarı olduğu; binaenaleyh devletin temel nizamlarını dinî esaslara uydurmak 
istediği..." uzun uzadıya izah edilmiştir.5 ”  T:647 

4- Açık-saçıklığın getirdiği zararlar 
“Birden ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme 

Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu 
hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet nasılki tarihlerde, eski zamanlarda "Amazonlar" 
namında gayet silâhşör kadınlardan mürekkeb bir taife-i askeriye olarak hârika harbler 
yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de: Bu zamanda zendeka dalaleti, İslâmiyete karşı 
muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en 
dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz 
edip saldırıyorlar.6 Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; 
çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o 
kalblerden bir kısmını öldürüyorlar.7 Birkaç sene namahrem  hevesatına göstermenin tam 
cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennem'in odunları olup, en evvel o bacaklar 
yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hilkaten çok istediği ve fıtraten 
çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hattâ bu hâlin 
neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk 
kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymetsiz bir surete 
gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor.”  G:24 

“Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan 
çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle 
devam eder. Halbuki açık-saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı 
zehirlemiştir.”  S:410 

“Evet ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, 
                                                 
5 Bu rapora göre din ve vicdan hürriyetleri yok sayılıyor. 
6 Yani, nifak cereyanı çılgın bir sefaheti aşılayarak milli ahlakı bozan tecavüz muharebesi açtı… 
7 Yani imanı yok ediyor. Günahlar imanı nasıl yok eder?  

“Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (neûzü billah) mahall-i iman olan 
bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane 
uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar 
katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt 
değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.”  L:8 

“O Hâlık’ı sıfatları ile, isimleri ile umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle 
gönderdiği emirleri tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. 
Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir.” 
E:203 
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vücudunda sû'-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan, 
tıbben kuvve-i hâfızasına za'f gelir. 

Evet bu asırda açık-saçıklık yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o sû'-i nazardan sû'-i 
istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeğe başlıyor. Herkes cüz'î, küllî o 
şekvadadır. İşte bu umumî hastalığın tezayüdüyle, hadîs-i şerifin verdiği müdhiş bir haberin 
tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki: "Âhirzamanda, hâfızların göğsünden Kur'an 
nez'ediliyor, çıkıyor, unutuluyor." Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfz-ı Kur'an'a bu sû'-i 
nazarla bazılarda sed çekilecek; o hadîsin tevilini gösterecek.” K:133  

5- Açık-saçıklara bakmamak 
“Hem kırk sene evvel İstanbul'da Kâğıthane şenliğinin yevm-i mahsusunda, Köprüden tâ 

Kâğıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık-saçık Rum ve Ermeni ve İstanbul'lu karı 
ve kızlar dizildikleri sırada, ben ve merhum meb'us Molla Seyyid Taha ve meb'us Hacı İlyas 
ile beraber kayığa bindik, o kadınların yanlarından geçiyorduk. Benim hiç haberim yoktu. 
Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassud 
ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler: "Senin bu haline hayret ettik, hiç 
bakmadın." Dedim: "Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akibeti elemler, teessüfler 
olmasından istemiyorum." E:264  

Bu nakledilen çok az parçalardan anlaşılıyor ki, gizli ifsad cereyanı kanunları da yok 
sayarak tecavüz ve halkı sinsice iğfal etmek istiyor. O halde samimi Nurcu, bu zamanın 
sefahet ve bid’alarına karşı müteyakkız olup nefret etmeleri şarttır. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ÂDÂB 

1- Dinin en küçük âdâbı dahi ehemmiyetli olup tebdil edilemez 
2- Âdâb-ı şer'iye, sonsuz ilm-i ilâhiden gelmiş olduğundan ona ittiba lâzımdır 
3- Edeb-i Kur’aniyeden bir örnek: 

Âdab, edeb kelimesinin cem’i olup, edebler demektir. Edeb ise, İslam terbiyesi, yani Allah’ın Rab 
sıfatının tecellisinden gelen terbiye kaideleridir. 

Evet, “.... Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb 
bulunmasın! Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm ferman etmiş:  

]¬A<¬(²@«#ö«w«,²&«@«4ö]±¬"«*ö]¬X«"Å(«! 1  Yani: “Rabbim bana edebi, güzel bir surette ihsan etmiş, 

edeblendirmiş.” Evet Siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyeyi bilen, kat’iyyen 
anlar ki: Edebin envaını, Cenab-ı Hak Habibinde cem’etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini 
terkeden, edebi terkeder.2 ” L:53 

“Sünnet-i Seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vâcibdir, terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı 
Garra’da tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir 
kısmı da nevafil nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım, ibadete tabi Sünnet-i 
Seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi Şeriat kitablarında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid’attır. 
Diğer kısmı, “âdab” tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara 
muhalefete, bid’a denilmez. Fakat, âdab-ı Nebevî’ye bir nevi muhalefettir ve onların 
nurundan ve o hakiki edebden istifade etmemektir. Bu kısım ise (örf ve âdât), muamelat-ı fıt-
riyede Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ın tevatürle mâlum olan harekâtına ittiba 
etmektir. Meselâ: Söylemek âdabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlatın 
âdabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok Sünnet-i Seniyyeler var. Bu 
nevi Sünnetlere “âdab” tabir edilir. Fakat o âdaba ittiba eden, âdâtını ibadete çevirir. O 
âdabdan mühim bir feyz alır. En küçük bir âdabın müraatı, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü 
Vesselâm’ı tahattur ettiriyor; kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimmi, 
İslâmiyet alâmetleri olan ve şeaire de taalluk eden Sünnetlerdir. Şeair, adeta hukuk-u 
umumiye nev’inden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen 
istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes’ul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve 
ilan edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir...3 ” L.53 

1- Dinin en küçük âdâbı dahi ehemmiyetli olup tebdil edilemez 
“Din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın 

sultanı, şark ve garb ve Endülüs ve Hind, birer taht-ı saltanatı olduğundan; Din-i İslâm'ın 
                                                 
1 K.H. hadis:164 
2 Demek sünnet-i seniyyenin haricinde edeb aranmamalı. Edebli olmayı isteyenler, sünnet-i seniyyeyi takib 
etmelidirler. 
3 Çünkü şeair, İslam adetlerinin cemiyette açıkça yaşandığından herkese görünür ve İslamî hissiyatı aşılar ve 
kuvvetlendirir. Bu sebeble faidesi küllidir ve çok kıymetlidir. 
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esasatını bizzât kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz'î 
âdâbını dahi bizzât o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor.4 Demek füruat-ı İslâmiye, 
değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki; onlar tebdil edilse, esas-ı din bâki kalabilsin. 
Belki esas-ı dine bir ceseddir, lâakal bir cilddir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik 
değildir. Onları tebdil etmek, doğrudan doğruya sahib-i şeriatı inkâr ve tekzib etmek 
çıkar.5 

Mezahibin ihtilafı ise: Sahib-i şeriatın gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı tefehhümünden 
ileri gelmiştir.6 "Zaruriyat-ı Diniye" denilen ve kabil-i tevil olmayan ve "Muhkemat" 
denilen düsturları ise, hiç bir cihette kabil-i tebdil değildir ve medar-ı içtihad olamaz. Onları 
tebdil eden, başını dinden çıkarıyor;  

¬‰²x«T²7!ö«w¬8öv²ZÅ,7!ö»h²W«<ö@«W«6ö¬w<±¬G7!ö«w¬8ö«–x 5h²W«<ökaidesine dâhil oluyor.7 ” M:435 

Asrımızda fitne-i ahirzamanın bid’alarına medenî yaşayış deyip beğenerek bulaşan ekseriyetin 
anlayış ve yaşayışları, mezkür beyanlar müvacehesinde cay-ı dikkattır. 

2- Âdâb-ı şer'iye, sonsuz ilm-i ilâhiden gelmiş olduğundan ona ittiba 
lâzımdır 

Evet, “Vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise; semere-i vahiy olan âdâb-ı şer'iye, o derece 
semere-i ilham olan âdâb-ı tarîkattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için, tarîkatın en 
mühim esası, Sünnet-i Seniyeye ittiba' etmektir.” M:452 

Hem “Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin 
ecrini, sevabını kazanabilir.” Evet Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymetdardır. 
Hususan bid’aların istilâsı zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade 
kıymetdardır. Hususan Fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyenin küçük bir âdâbına 
müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor.” L:50 

İnsaniyeti yükselten hakiki hürriyet, âdâb-ı şeri’atla neşv ü nema bulur 

“Hürriyet, müraat-ı ahkâm ve âdâb-ı şeriat ve ahlâk-ı hasene ile tahakkuk ve 
neşvünema bulur. Sadr-ı evvelin yani sahabe-i kiramın o zamanda âlemde vahşet ve cebr-i 
istibdad hükümferma olduğu halde, hürriyet ve adalet ve müsavatları bu müddeaya bir 
bürhan-ı bahirdir. Yoksa hürriyeti, sefahet ve lezaiz-i nâmeşrua ve israfat ve tecavüzat ve 
heva-i nefse ittiba'da serbestiyet ile tefsir ü amel etmek; bir padişahın esaretinden çıkmakla 
ve alçakların istibdadı ve esaret-i rezilesinin altına girmekle beraber milletin çocukluk 
istidadını ve sefih olduğunu gösterdiğinden, paralanmış olan eski esarete lâyık ve hürriyete 
adem-i liyakatını gösterir. Zira sefih mahcurdur.” D:70 

“Nazenin hürriyet, âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa 
sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, 
nefs-i emmareye esir olmaktır.” Mü:19 

Evet, “....hürriyet-i şer'iye, âdâb-ı şer'iye ile süslenip, garb medeniyet-i 
sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.” H:61 
                                                 
4  Yani din, cemiyete hakim olunca itikadiyat ile beraber ameliyata ait ahkâm ve âdâbı dahi getiriyor. 
5 Yani, dinin getirdiği ahkâm ve âdâb, sonsuz ilm-i ilâhiden geldiği için onlara muhalefet, Allah’a muhalefet 
manasını taşır. Bu husus, ince bir noktadır. 
6 “Beşincisi: Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavîlikten çıkarıyor. Halbuki Şeriat 
semaviyedir ve içtihadat-ı Şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mestûresini izhar ettiğinden semaviyedirler.” S:482 
7 Yani, zaruriyat, esasat ve muhkemat tabir edilen hükümlere hiçbir tasarruf yapılamaz. Aksi halde iman 
tehlikesi başlar. 
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“Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira cahil efrad ve avam-ı nâs kayıtsız hür 
olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur.” D:17 

Yani İslam hukuku İslam cemiyetinde, şeair-i İslamiyeye ters düşen haram bid’aları, cemiyette 
aşikâre işlemeyi yasaklar ki görenekle yayılıp fitne ve anarşiye yol açılmasın. 

 3- Edeb-i Kur’aniyeden bir örnek: 
“Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarîkat! Bu müdhiş 

maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı 

gözünüzü yumunuz! @®8!«h¬6ö~:ÇI«8ö¬x²RÅV7@¬"ö~:ÇI«8ö!«)¬!«:öedeb-i Furkanî ile edebleniniz! Ve haricî 

düşmanın hücumunda dâhilî münakaşatı terketmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten 
kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki edip, yüzer âyât ve 
ehadîs-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp; bütün 
hissiyatınızla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslekdaşlarınızla ve dindaşlarınızla 
ittifak ediniz.. yani, ihtilafa düşmeyiniz.” L:155 

Yani resmen vazifeli olmayıp gayr-ı resmî sahada olanlar en azından birbirleriyle rekabetkârane 
uğraşmamak tahsin ediliyor. Bu durum, ittifak ile ihtilaf arasında bir mertebedir. Bu husus, Kur’anda 
geçen hecr-i cemil âyetine benzer. Şöyle ki: 

«–Y 7YT«<_«8|«V«2²h¬A².~«—  Muarızların diyeceklerine sabreyle  ®Ÿ[¬W«%~®h²D«;²v ;²hD²;~«— ve onları 

bir hecr-i cemil ile terk et-şimdilik hallerine bırak.” (73:l0) 

Ancak bu gibi durumlarda hakikatları ve doğruları, ders, neşir ve tebliğ etmek gerektir. 

Diğer bir edeb-i Kur’anî ise: İyilikleri fazl-i İlahiden, kusurları nefsinden bilmektir.  

Evet, “Nass ile sabit olan Fâtır'ın sırf feyz-i fazlından olan hasenatı kendi nefsine 
veriyorsun. Tâ işlemediğin şeylerle medholunasın. Şu edeb-i Kur'an ile edeblen. Kur'an-ı 

Kerim diyor ki: «t¬,²S«9ö²w¬W«4ȫ^«\±¬[«,ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8«:ö¬yÁV7!ö«w¬W«4ȫ^«X«,«&ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8   
Malına sahib ol. Başkasının malını gasbetme. 

Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki: 

@«Z«V²C¬8öÅ�¬!ö›«i²D <ö«Ÿ«4ö¬^«\ ±¬[Å,7@¬"ö«š@«%ö²w«8«:ö@«Z¬7@«C²8«!öh²L«2öy«V«4ö¬}«X«K«E²7@¬"ö«š@«%ö²w«8 Madem ki 

hasene on misline çıkar. Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır. Sen de haseneden neş'et eden 
muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan iğmaz-ı ayn et. 
Seyyieden neş'et eden adavet-i müsi'den, müsi'in ekaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz 
ettirme. Bu edeb-i illiye-i âdile-i Kur'aniye ile edeblen! Kur'an'ın edebiyle edeblenmeyen, 
zamanın sillesiyle te'dib olunacağı muhakkaktır.” Ni:46 

Eve, Resulullahın A.S.M. “......sünneti, harekâtı, iktida edilecek en güzel nümunelerdir 
ve takib edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. 
Bahtiyar odur ki, bu ittiba-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittiba etmeyen, tenbellik 
eder ise, hasaret-i azîme; ehemmiyetsiz görür ise, cinayet-i azîme; tekzibini işmam eden 
tenkid ise, dalalet-i azîmedir.” L:59  

Elhasıl, âdab-ı şer’iyeden kaçmak, İlahî terbiye dairesinden kaçmak demektir. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ADALET 

1- Adalette şahıs değil, hukukun hâkimiyeti esastır 
2- Şimdi hukukun din ve vicdan hürriyetleri bahsine geçiyoruz 
3- Adaleti çiğneyen bir karar örneği 
4- Adalet-i tamme için gereken murakabe-i küllî 
5- Adalet müessesesinin lüzumu  
6- Adalet-i mutlaka 

Haklıya ve haksıza gereken muamelenin yapılması manasındadır. Fakat haklılığın ve haksızlığın; 
iyiliğin ve kötülüğün ölçüsü nedir? Bu derlemede bu meseleye bakan bazı noktalara temas ediliyor. 

İlâhî Hukuka dayanmayan cezalar müessir ve makbul olmadığını anlatan Bediüzzaman Hz. diyor ki:  

Cezalar “Emr-i İlahî ile olmadığından o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz 
kılmak gibi battal olur, bozulur.1 Demek hakikî adalet ve tesirli ceza odur ki: Allah'ın emri 
namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner. 

İşte bu cüz'î sirkat mes'elesine sair küllî ve şümullü ahkâm-ı İlahiye kıyas edilsin. Tâ 
anlaşılsın ki: Saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya 
Kur'anın gösterdiği yol ile olabilir.... 

....Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlahiye namına ve hakaik-i İslâmiye 
dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve manevî kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, 
ye'cüc ve me'cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi.” H:78 

“Eski zamanda, Hürriyetin başında 2 bazı dindar meb'uslar, Eski Said'e dediler: 

Sen her cihette siyaseti dine, şeriata âlet ediyorsun ve dine hizmetkâr yapıyorsun ve yalnız 
şeriat hesabına hürriyeti3 kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde 
beğeniyorsun. Demek hürriyet ve meşrutiyet, şeriatsız olamaz. Bunun için seni de "şeriat 
isteriz" diyenlerin içine 31 Mart'ta dâhil ettiler. 

Eski Said onlara 4 demiş ki: 

Evet millet-i İslâmiyenin sebeb-i saadeti, yalnız ve yalnız hakaik-i İslâmiye ile olabilir. Ve 
hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-ı İslâmiye ile olabilir. Yoksa adalet 
mahvolur. Emniyet zîr ü zeber olur. Ahlâksızlık, pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, 
dalkavukların elinde kalır.” H:74 

Avrupaî anlayışa sahib olanların şeriattan istiğnaları bir tevehhüm-ü bâtıl olduğunu anlatan 
Bediüzzaman Hazretleri şu izahatı veriyor: 

"Meleke-i marifet-i hukuk" dedikleri, her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve 
efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hasıl olan "meleke-i riayet-i hukuk" dedikleri emri, şeriat-ı 
                                                 
1 Yani Kur’an nazarında, ilahî hukukun yerine beşerî kanunlar makbul olmuyor.  
2 1909’larda 
3 Yani meşrutiyeti 
4 Yani sual soranmebuslara 
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İlahiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve şeriattan istiğnaları bir tevehhüm-ü 
bâtıldır. Zira dünya ihtiyarlandı. Öyle bir şeyin mukaddematı da zahir olmadı. Bilakis 
mehasinin terakkisiyle beraber mesavi dahi terakki edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle 
giriyor. Evet nasılki nevamis-i hikmet, desatir-i hükûmetten müstağni değildir.5 Öyle de, 
vicdana hâkim olan kavanin-i şeriat ve fazilete eşedd-i ihtiyaç ile muhtaçtır. İşte şöyle 
mevhume olan meleke-i ta'dil-i ahlâk, kuva-yı selâseyi 6 hikmet ve iffet ve şecaatta muhafaza 
etmesine kâfi değildir. Binaenaleyh insan bizzarure vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan 
mizan-ı adalet-i İlahiyeyi tutacak bir Nebi'ye muhtaçtır.” Mu:141 

“Cây-ı dikkattir ki; merkez-i Hilafet üleması ve Dâr-ül Hikmet ve zabıta-i ahlâkiye ile 
fuhuş, işret, kumar gibi kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu Hükûmeti'nin bir emri 
ile, bütün işret, kumar gibi kebairler men' edildi. Demek desatir-i hikmet, nevamis-i 
hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse, cumhur-u avamda müsmir 
olamaz.” Sti:80 

1- Adalette şahıs değil, hukukun hâkimiyeti esastır 
“Adliyede adalet hakikatı ve müracaat eden herkesin hukukunu bilâ tefrik muhafazaya, 

sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki; İmam-ı Ali (R.A.) hilafeti 
zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup, muhakeme olmuşlar. Hem bir adliye 
reisi bir memuru, kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit o memurun o zalim hırsıza hiddet 
ettiğini gördü. O dakikada o memuru azleyledi. Hem çok teessüf ederek dedi: Şimdiye kadar 
adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pekçok zulmetmişler. Evet hükm-ü kanunu icra 
etmekte o mahkûma acımasa da hiddet edemez, etse zalim olur. Hattâ kısas cezası da olsa 
hiddetle katletse, bir nevi katil olur diye o hâkim-i âdil demiş.7 ” Ş:379 

Evet “İslâmiyet'in ikinci bir kanun-u esasîsi şu hadîs-i şeriftir: 

²vZ8¬(@«'ö¬•²x«T²7!ö G±¬[«, hakikatıyla, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için 

tahakküm âleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin 8 
za'fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş.9 Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp, bir 
hâkimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden; abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak 
gibi, adalet adalet olmaz, esasıyla da bozulur ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u 
ibad, hukukullah hükmüne geçemiyor ki, hak olabilsin; belki nefsanî haksızlıklara vesile 
olur.” Em:173 

2- Şimdi hukukun din ve vicdan hürriyetleri bahsine geçiyoruz 
“Malûmdur ki, her hükûmette muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete dokunmamak 

şartiyle, hiç kimse vicdaniyle, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metoddan dolayı mes'ul 
olmaz. Bu hukukî bir mütearifedir.10 

Dininde çok mutaassıb ve cebbar bir hükûmet olan İngilizlerin yüz sene hâkimiyetleri 
altında bulunan yüz milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini kabul 
etmeyip Kur'an ile reddettikleri halde, İngiliz mahkemeleri, şimdiye kadar onlara o cihetten 
                                                 
5 Yani, hikmetin gösterdiği maslahatlarını, devletin kuvveti icra etmesi lazımdır. 
6 Yani kuvve-i akliye, gazabiye ve şeheviyeyi 
7 Yani resmiyette maddi ve manevi tecziye yalnız Allah’a aittir. Beşer araya giremez. Çünkü kişinin cezaya 
liyakat durumunu ancak Allah bilir. Ancak kihal, şeriatta bildirilen kötü fiil ve sıfatlara nefret etmeli. Fakat şahıs 
fasık-ı mütecahir ise, hüküm değişir. 
8 Yani şer’î ahkâma uymanın 
9 Hâkimiyeti kişi kendine alıyor. 
10 Evet düşünce ve anlayış fiile çıkmadıkça suç sayılmaz. 
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ilişmedi. 

Burada ve bütün İslâm hükûmetlerinde eskiden beri Yahudiler, Nasraniler tâbi oldukları 
memleketin dinine, kudsî rejimine muhalif, zıd ve mu'teriz bulundukları halde o hükûmetler 
hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten ilişmediler. 

Hazret-i Ömer, hilâfeti zamanında, âdi bir hıristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme 
olundular. Halbuki o hıristiyan, İslâm hükûmetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara 
muhalif iken, mahkemede, onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki adalet müessesesi 
hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu, din ve vicdan hürriyetinin bir ana 
umdesidir ki; komünist olmıyan Şarkta, Garbda, bütün dünya adalet müesseselerinde câri ve 
hâkimdir.” T:651 

Keza “Ayn-ı adalet olan bu semavî ve kudsî ›«h²'!ö«*²+¬:ö½?«*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: nass-ı kat'îsiyle 

Kur'anın bir kanun-u esasîsi muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu millet-i 
İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden kurtaran bu kanun-u esasî ki: Birisinin hatasıyla 
başkası mes'ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete 
şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle yalnız manevî günahkâr olup 
âhirette mes'ul olur; dünyada değil. Eğer bu kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî yapılmazsa, 
hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, iki harb-i umumînin gösterdiği tahribatın emsaliyle esfel-i safilîn 
olan o vahşi irticaa düşecek.” Em: 82 

Burada Şer’î Hukuk, bu hukuku Kur’an ve sünnetten tesbit etmiş olan Dört Mezhebden Alınmalıdır. 

“Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira cahil efrad ve avam-ı nâs kayıtsız hür olsa, 
şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur.11 Adalet namazında kıbleniz dört mezheb 
olsun. Tâ ki, namaz sahih ola. Zira hakaik-i meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört 
mezhebden istihracı mümkün olduğunu dava ettim.12 ” D:17 

“İslâmiyet'in meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri, cevher-i hayat makamında 
bildikleri nimet-i meşrutiyeti şeriata tatbik edip, ehl-i hükûmeti adalet namazında kıbleye 
irşad ve nam-ı mukaddes şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i'lâ; ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle 
ibka; ve bütün seyyiat-ı sâbıkayı, muhalefet-i şeriat üzerine ilka etmek için bazı telkinatta 
ve teferruatın tatbikatında bulundular.13 ” Mü:43 

3- Adaleti çiğneyen bir karar örneği 
“Eskişehir Mahkemesi tek bir mes'ele olan tesettür-ü nisa hakkındaki bir küçük risalenin 

beş-on kelimesini bahane ederek lastikli bir kanun ile hafif bir ceza verdiği zaman Mahkeme-i 
Temyiz'den sonra layiha-yı tashihimde kanunsuzluğun yalnız tek bir nümunesi olarak resmen 
Ankara'ya yazdım ki: Bin üçyüz elli senede, üçyüzelli milyonun kudsî bir düsturuyla daimî ve 
kuvvetli bir âdet-i İslâmiyeyi ders veren ve emreden tesettür âyetini, eskide bir zındığın 
Kur'anın bu âyetine itirazına ve medeniyetin tenkidine karşı müdafaa için üçyüzelli bin 
tefsirin icmaına ve hükümlerine ittiba ederek o âyeti tefsir edip bin üçyüzelli senede geçen 
ecdadımızın mesleğine iktida eden bir adama, o tefsiri için verilen ceza ve mahkûmiyeti, 
dünyada adalet varsa elbette o hükmü nakzedecek ve bu acib lekeyi bu hükûmet-i 
İslâmiyedeki adliyeden silecek diye layiha-yı tashihimde yazdım, oranın müddeiumumîsine 
gösterdim. Ondan dehşet aldı.” Ş:381 

                                                 
11 Cemiyetteki alenî yaşayış, diğer ferdlere tesir eder. 
12 Har zamana bakan bu beyan, 1909’larda askerî mahkemede söylenmiştir. 
13 Yani devlet idaresinde kişi veya komite hâkimiyeti değil, hukukun hâkimiyeti şarttır. 
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4- Adalet-i tamme için gereken murakabe-i küllî 
“"Ey ehl-i saltanat! Adalet-i tâmme yapmak isterseniz; Süleymanvari, rûy-i zemini 

etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünki bir hâkim-i adalet-pîşe, bir padişah-ı raiyet-
perver; aktar-ı memleketine, her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla 
mes'uliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir." Cenab-ı Hak, şu âyetin 
lisan-ı remziyle manen diyor ki: "Ey benî-Âdem! Bir abdime geniş bir mülk ve o geniş 
mülkünde adalet-i tâmme yapmak için; ahval ve vukuat-ı zemine bizzât ıttıla veriyorum 
ve madem herbir insana fıtraten, zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette o 
kabiliyete göre rûy-i zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini, 
hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de, nev'an yetişebilir. 
Maddeten erişemezse de, ehl-i velayet misillü, manen erişebilir. Öyle ise, şu azîm nimetten 
istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle 
çalışınız ki, rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size 
işittiren bir bahçeye çeviriniz.14 ” S:257 

5- Adalet müessesesinin lüzumu  
“İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acib ve latif bir mizac ile 

yaratılmıştır. O mizac yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. 
Meselâ: İnsan en müntehab şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zînetli şeyleri arzu eder, 
insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. 

Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini, istediği gibi güzel bir 
şekilde tedarikinde çok san'atlara ihtiyacı vardır. O san'atlara vukufu olmadığından, ebna-yı 
cinsiyle teşrik-i mesaî etmeye mecbur olur ki; herbirisi, semere-i sa'yiyle arkadaşına 
mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. 

Evet “İnsandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye Sâni' tarafından 
tahdid edilmediğinden ve insanın cüz'-i ihtiyarîsiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler 
başıboş bırakıldığından, muamelâtta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri önlemek 
için, cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. 
Lâkin her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki; ferdler, 
o küllî akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir 
kanun, ancak şeriattır.” İ:84 

6- Adalet-i mutlaka 
“İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir 

tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine 
adavet ederler.  

Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a'mal-i mükellefîni 
tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın 
esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir tek hasene ile çok seyyiatını örter. 
Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın 
iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve 
hürmete müstehaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, çok seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak 
lâzımdır.  

Halbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını 
bir tek seyyie yüzünden unutur, mü'min kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek 
                                                 
14 Yani idare makamı zalim ve mazlumu, ferdî ve umumî hukuka yapılan tecavüzleri görüp adalet etmekle 
mükelleftir. Fakat önce adalet makamının âdil olması şart. 
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kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, 
sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur; mü'min kardeşine adavet 
eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur.” L:88 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ADAVET: (Muhabbet) 

Bazı Seyyiatı Sebebiyle muhlis bir mü’mine adavet etmek, fesadcılıktır. 

Evet, “insanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir 
mü'minin bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen 
insafsızlar, mü'mine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile 
mizan-ı ekberinde a'mal-i mükellefîni tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti 
noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir 
tek hasene ile çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele 
gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o 
adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, çok 
seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak lâzımdır. Halbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, 
şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü'min kardeşine 
adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, 
göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı 
örter, unutur; mü'min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti 
olur.” L:88 

“Bazan insanın gururu ve nefisperestliği, şuursuz olarak ehl-i imana karşı haksız olarak 
adavet eder; kendini haklı zanneder. Halbuki bu husumet ve adavetle, ehl-i imana karşı 
muhabbete vesile olan iman, İslâmiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihfaf etmektir, 
kıymetlerini tenzil etmektir. Adavetin ehemmiyetsiz esbablarını, muhabbetin dağ gibi 
sebeblerine tercih etmek gibi bir divaneliktir.” H:52 

“Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki: 

@«Z«V²C¬8öÅ�¬!ö›«i²D <ö«Ÿ«4ö¬^«\ ±¬[Å,7@¬"ö«š@«%ö²w«8«:ö@«Z¬7@«C²8«!öh²L«2öy«V«4ö¬}«X«K«E²7@¬"ö«š@«%ö²w«8   
Madem ki hasene on misline çıkar. Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır. Sen de 

haseneden neş'et eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan 
iğmaz-ı ayn et. Seyyieden neş'et eden adaveti, müsi'den müsi'in ekaribine veya sair güzel 
sıfatlarına tecavüz ettirme. Bu edeb-i illiye-i âdile-i Kur'aniye ile edeblen! Kur'an'ın edebiyle 
edeblenmeyen, zamanın sillesiyle te'dib olunacağı muhakkaktır.” Ni:46 

İstila eden fitnenin tesiriyle faziletin yetersizliğinden enaniyet hükmeder ve İslam dairesinde 
muarazalar çıktığından, Hz. Üstad i’tidal-ı demmi tavsiye edip diyor ki: 

 “İstanbul'da malûm itiraz hâdisesi îma ediyor ki; ileride, meşrebini çok beğenen bazı 
zâtlar ve hodgâm bazı sofi-meşrebler ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-u câh 
vartasından kurtulmayan bazı ehl-i irşad ve ehl-i hak, Risale-i Nur'a ve şakirdlerine karşı 
kendi meşreblerini ve mesleklerinin revacını ve etba'larının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza 
niyetiyle itiraz edecekler, belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin 
vukuunda, bizlere itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin 
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de rüesalarını çürütmemek gerektir.1 ” K:196 

Yukarıda geçen ehl-i irşad ve ehl-i hak tabirleri ile: Hizmet ve diyanet dairesinde görünen bazı kişiler 
kasdedilir.  

Enaniyetine mağlub kişi ehl-i hak olabilir mi diye akla gelebilen sual sebebiyle, zamanımızda mevcud 
müslüman ekseriyetinin İslâmî durumlarına bakan birkaç cümleyi, kaydetmek gerek. Mesela:  

“...dost ve ahbab ise: Eğer onlar iman ve amel-i sâlih sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın dostları 
iseler, "El-hubbu Fillah" sırrınca o muhabbet dahi, Hakk'a aittir.2 ” S:639  

Keza,“Dünyada "El-hubbu fillah" hükmünce sâlih ahbablara muhabbetin neticesi: S:648  

İhlas Risalesinde de enaniyeti yenmek için şu tavsiye var:  
“Bu mühim marazın merhemi ve ilâcı: "El-hubbu fillah" sırrıyla, tarîk-ı hakta gidenlere 

refakatla iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o Hak 
yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip 
ihlası kazanmak3....” L:153  

 “Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru nefsine almaz; belki 
avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalağalar ile, belki yalanlarla nefsini medh 

ü tenzih ederek âdeta takdis eder ve derecesine göre y<«x«;öy«Z´7¬!ö«H«FÅ#!ö¬w«8  âyetinin bir 

tokadını yer.4 ” L:275  

Evet, asrın müslüman ekseriyetini tavsif eden şu ifadeler de dikkat çekicidir: Şöyle ki: “...bilhassa 
terbiye-i İslâmiye haricinde, müslüman namı altında olanlar...” K:252 

Hem “....zâhirde ve isimde müslüman!.....” BMs:626 görünenler.5 Mesela: ahirzamandaki 
müslümanların durumunu tavsif eden bir rivayette mealen şöyle buyrulur:  

“İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, Kur’anın merasimi ve müslümanlığın da ismi 
kalacak. Onlar müslüman ismi alırlar. Halbuki kendileri müslümanlıktan, insanların en 
uzağıdırlar. Camileri süslü olur, hidayet bakımından ise viran olur. O zaman âlimleri, gök 
kubbesi altındaki âlimlerin en şerlisi olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara döner.”  

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, camilerde onlardan binden fazla adam namaz kılacak 
da, içlerinde hâza mü’min bulunmayacak.” Ramuz-ül-Ehadis, sh.30l 

Evet, ahirzaman fitnesinin medeni hayat diyerek aşıladığı anlayış ve yaşayışlardaki haram bid’atların 
haramiyetine medeni yaşayış anlayışiyle bakmak, imana dokunur.  

Hz. Üstad diyor ki: “günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek 
iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan 
hissesi olmadığına delildir.” E:203 

Ahirzaman fitnesinin sebeb olduğu  terddilere karşı ikaz eden bu tarz beyanlar hayli çoktur. 
Hz. Üstadın bu gelen şiddetli ifadeleri de, henüz fitnenin yerleşmediği Osmanlının son devrelerinde 

                                                 
1 Yani Allaha havale ve tevekkül edip hakikatları  neşir ve tebliğ etmek gerektir. 
2 Yani zahir hayatında imanlı ve amel-i salih sahibi olmak şartiyle, onlarla dostluk yapılabilir. 
3 Burada da tarik-ı hakta gidenlere, yani kitabtaki esaslara samimiyetle  bağlı olanlarla beraber olmak nazara 
veriliyor.  
4 Yani fiil ve hareketlerinde kendilerini beğendirip önde görünmek isteyenler, yani enaniyetlerine ileri derecede 
mağlub olanlar, tefrikalara sebebiyet verirler. 
5 Yani kendi garaz ve temayüllerine göre hareket edip ahkâm-ı şer’iyeyi ve kitabdaki düsturları ölçü 
yapmayanların halini anlatan mezkür beyanlar, aynı zamanda âyet ve hadislerin  haberleridir. 
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söylemiştir. Şimdi ise fitne-i ahirzamanın en ifsadkâr devresindeki durumla kıyas etmek gerek. 

Hz. Üstad diyor: “Ey muhatablarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı sâlis-i aşrın (yani 
onüçüncü asrın) minaresinin başında durmuşum, sureten medenî ve dinde lâkayd ve fikren 
mazinin en derin derelerinde olanları câmiye davet ediyorum. 

İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyet'i bırakan iki ayaklı mezar-ı 
müteharrik bedbahtlar! Mesîl-i neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz; 
ta ki, hakikat-ı İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvücsâz edecek olan nesl-i cedid 
gelsin!..6 ” Mü: 49  

Eski Said devresinde İstanbula gelen Bediüzzaman Hazretleri, mezkür manadaki müslümanların 
halini görünce, üzülerek memleketine dönüşü şöyle anlatılıyor: 

 “Karışmış İstanbul'un hava-i gıll ü gışından ve tezviratından ve bedraka-i efkâr olmak 
lâzım gelen gazetecilerin bazılarının bütün fenalıklara bâdî ve bütün felâketlerin müvellidi 
olduklarını görerek bu derece açık cinayetlere tahammül edemeyerek me'yus ve müteessir; 
vahşetzâr fakat munis, vefakâr ve nâmusperver olan dağlarına döndü.” D:8 

Bediüzzamanın İstanbuldan memleketine dönüş sebebini şöyle anlatır: 

“Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve 
insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalatalara ve diyanette 
lâübalicesine hareketlere müsaid bir zemin ise; herkes şahid olsun ki, o saadet-saray-ı 
medeniyet tesmiye olunan böyle mahall-i ağraza bedel, vilayat-ı şarkıyenin hürriyet-i 
mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih 
ediyorum.7 ” D:46 

Evet, enaniyetlileri daireye sokmamak gerektiğini tavsiye eden Hz. Üsrad diyor ki: 

“.....bu noktaya dikkat ediniz ki, Risale-i Nur'un zararına ve şakirdlerinin salabet ve 
metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyet-i hâlise ile 
girmezse, belki fütur verirler. Eğer enaniyetli ve hodfüruş ise, Risale-i Nur şakirdlerinin 
metanetlerini kırarlar; nazarlarını, Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar.” K:202 

Hizmet dairesine niyet-i hâlise ile girmeyenleri nifak cereyanı alet edeceğine dair Risale-i Nurda 
ikazlar vardır. Ezcümle Hz. Üstad diyor: 

"Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak" olan 
bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı 
İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki; birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan 
hadsiz düşmanlar varken, cüz'î adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır 
ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye bir hıyanettir.” 
M:269  diyerek hizmet dairesinde görünen mezkür vasıftaki kısım şiddetle karşılar. 

Evet, enaniyet ve garazkârlık hissiyatını muannidane takib edenler, Hz. Üstadın tavsifiyle, 
“insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olurlar.” L:88  

“Eğer dersen: "İhtiyar benim elimde değil; fıtratımda adavet var. Hem damarıma 
dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum." 

Elcevab: Sû'-i hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve 
muktezasıyla amel edilmezse; kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde 
                                                 
6 Yukarıda geçen “mezar-ı müteharrik” tabiri, ceseden diri fakat, ruhen, kalben ve fikren ölü olan 
müslümanların halini tarif eder.  
7 İşte bu evsafta bozuk olan ismen müslümanların, muaşerete ve bilhassa hizmet beraberliğine liyakatları olmaz. 
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değil, vazgeçemiyorsun. Senin manevî bir nedamet, gizli bir tövbe ve zımnî bir istiğfar 
hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman; onun şerrinden seni 
kurtarır. Zâten bu mektubun bu mebhasını yazdık, tâ bu manevî istiğfarı temin etsin; 
haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin.” M:267 

Risale-i Nurun mesleği, “Müsbet hareket etmektir ki; yani kendi mesleğinin muhabbetiyle 
hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine 
müdahale etmesin; onlarla meşgul olmasın.” L:151 

Elhasıl, “... geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, şimdi bu mektebde itmam ettim 
..... Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan 
hüzn-ü masumane ve mazlumaneden, zayıfa şefkat ve gadre şiddet-i nefret dersini aldım.” 
D:45 

Kur’anda bizlere nümune-i imtisal gösterilen sahabelerin sahib oldukları şiddet ve nefret; tevazu ve 
merhamet hisleri  hakkında (5:54 ve 48:29.) ayetleri örnek gösterilebilir. 

 “›«GZ²7!ö«p«AÅ#!ö¬w«8ö]«V«2ö•«ŸÅ,7!«:ö›«x«Z²7!ö«p«AÅ#!ö¬w«8ö]«V«2ö•«Ÿ«W²7!«: 
Bütün levm ve itab ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet 

Hüda'ya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmîn…” H:62 
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ÂDEM  (A.S.) 

Âdemin A.S. kıssası, Kur’anda icmalen anlatılır. Şöyle ki: 

“ ¬}«U¬\́V«W²7!ö]«V«2ö²vZ«/«h«2öÅv$ö@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«: 
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v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬!ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅ�¬!ö@«X«7ö«v²V¬2ö«�ö«t«9@«E²A, 
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«–x WB²U«#ö²vB²X6ö@«8«:ö«–: G²A#ö@«8öv«V²2«!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅK7!ö«`²[«3öv«V²2«!ö]±¬9¬!ö²vU«7ö²u5«!ö²v«7«!ö«Ä@«5ö²v¬Z¬=@«W²,«@¬" 
Cenab-ı Hak, bütün eşyanın isimlerini Âdem'e (A.S.) öğretti. Sonra o eşyayı melaikeye 

göstererek dedi ki: "Eğer iddianızda sadık iseniz, bunların isimlerini bana söyleyiniz." 
Melaike dediler ki: "Seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfât-ı kemaliye ile muttasıf olduğunu 
ikrar ederiz. Senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur, herşeyi bilici ve her 
kimseye liyakatına göre ilm ü irfan ihsan edici sensin." Cenab-ı Hak dedi ki: "Yâ Âdem! 
Bunların isimlerini onlara söyle." Vakta ki Âdem, isimlerini onlara söyledi. Cenab-ı Hak dedi 
ki: "Size demedim mi semavat ve Arz'ın gaybını bilirim ve sizin Âdem hakkında lisanla izhar 
ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim." 

Mukaddeme 
Bu talim-i esma mes'elesi ya Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın melaikenin inkârlarına karşı 

mu'cizesi olup, melaikeyi inkârdan ikrara icbar etmiştir; yahud melaikenin, hilafetine itiraz 
ettikleri nev'-i beşerin hilafete liyakatını melaikeye kabul ettirmek için izhar ettiği bir 
mu'cizedir.” İ:206 

“Melaikeye verilen o icmalî cevabın tahkiki hakkında °v[¬U«&ö°v[¬V«2ö«yÁV7!öÅ–¬! âyetinden şöyle 

bir izahat alınabilir ki: Cenab-ı Hakk'ın ef'ali hikmetlerden, maslahatlardan hâlî değildir. Öyle 
ise mevcudat, halkın malûmatında münhasır değildir. Öyle ise melaikenin adem-i ilimleri, 
beşerin adem-i vücuduna delil olamaz. Ve keza Cenab-ı Hak hayr-ı mahz olarak melaikeyi 
yaratmıştır, şerr-i mahz olarak da şeytanı yaratmıştır, hayır ve şerden mahrum olarak behaim 
ve hayvanatı halketmiştir. Hikmetin iktizasına göre, hayır ve şerre kadir ve câmi' olarak 
dördüncü kısmı teşkil eden beşerin yaratılması da lâzımdır ki; beşerin şeheviye ve gazabiye 
kuvvetleri kuvve-i akliyesine münkad ve mağlub olursa, beşer mücahedesinden dolayı 
melaikeye tefevvuk eder. Aksi halde hayvanattan daha aşağı olur, çünki özrü yoktur.” İ:205 

Âdem’in (A.S.) ta’lim-i esmaya mazhar kılındığını bildiren (2:31) ayetin tefsirinde Âdem 
aleyhisselamın yaradılışında geçirdiği merhaleleri Hz. Bediüzzaman Kur’ana istinaden şöyle izah eder: 
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“ «š_«W²,«�²~ «•«…³~ «vÅV«2«— cümlesi, (2:30)  «–Y W«V²Q«# «� _«8 v«V²2«~ |¬±9¬~ cümlesinin mazmununu 

tahkik ve icmalinin tafsil ve ibhamının tefsirdir. Ve keza Cenab-ı Hakk’ın arzında beşerin 
halife olması, Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir 
ilme mütevakkıftır. Ve keza birinci âyette kelâmın sevkiyatı iktizasınca şöyle bir takdir 
olacaktır: Âdem’i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmayı 
talim etti ve hilafete namzed kıldı. Sonra vaktaki Âdem’i melaikeye tercih etmekle rüchan 
mes’elesinde ve hilafet istihkakında ilm-i esma ile mümtaz kıldı.” İ.209 

“Yani: Cenab-ı Hak, Âdem’i (A.S.) bütün kemalatın mebadisini tazammun eden âlî bir 
fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maalînin tohumlarına mezraa olarak yüksek bir istidad ile 
halketmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı on duygu ile techiz etmiştir; 
ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-ı eşyayı öğretmeye hazırlamıştır, sonra bütün 
esmayı kendisine öğretmiştir.” İ:210 

Hem aynı ta’lim-i esma âyeti, diğer bir vecihte şöyle tefsir ediliyor: 

“Hz.Âdem’in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için bir mu’cizesi olan talim-i esmadır 
ki, bir hâdise-i cüz’iyedir. Şöyle bir düstur-u küllînin ucudur ki: Nev’-i beşere camiiyet-i 
istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın envaına muhit pek çok fünun ve 
Hâlik’ın şuunat ve evsafına şamil kesretli maarifin talimidir ki; nev-i beşere, değil yalnız 
melaikelere, belki Semavat ve Arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı haml davasında bir 
rüchaniyet vermiş ve hey’et-i mecmuasıyla arzın bir halife-i manevîsi olduğunu Kur’an 
ifham ettiği misillü “Melaikelerin Âdem’e secdesiyle beraber, şeytanın secde etmemesi” 
olan hâdise-i cüz’iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi, 
pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor. Şöyle ki: Kur’an, şahs-ı Âdem’e melaikelerin itaat ve 
inkıyadını ve Şeytan’ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle; nev-i beşere kâinatın ekser maddi 
enva’ları ve envaın manevi mümessilleri ve müekkelleri müsahhar olduklarını ve nev-i 
beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham etmekle 
beraber, o nev’in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden mevadd-ı şerire ile onların 
mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nev-i beşerin tarik-ı kemalatında ne büyük bir engel, ne 
müdhiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan, bir tek Âdem’le 
(A.S.) cüz’î hâdiseyi konuşurken bütün kâinatla ve bütün nev-i beşerle bir mükâleme-i 
ulviyye ediyor.” S:246 

 “İşte sair Enbiyanın mu’cizeleri, birer hususi hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün 
enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın 
mu’cizesi, umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine 
sarahata yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hakk (Celle Celalühü), manen şu âyetin lisan-ı işaretiyle 
diyor ki: “Ey benî-Âdem! Sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine 
hüccet olarak, bütün Esmayı talim ettiğimden, siz dahi, madem onun evladı ve varis-i 
istidadısınız. Bütün Esmayı taallüm edip, mertebe-i emanet-i kübrada, bütün mahlukata 
karşı rüçhaniyyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlukat 
üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size müsahhar olmak 
gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız... 
Fakat sizin pederiniz, bir def’a şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan ruy-i zemine 
muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i İlahiyenin 
semavatından, tabiat dalâletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit-be-vakit başınızı kaldırıp 
Esma-i Hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı 
merdiven yapınız. Ta fünun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i 
Rabbaniyeme çıkasınız ve o Esmanın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.” S:262 
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“Elhasıl: Sair Enbiya Aleyhimüsselâm’ın mu’cizatları, birer havarık-ı sanata işaret ediyor 
ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın mucizesi ise; esasat-ı sanat ile beraber, ulum ve 
fünunun, havarık ve kemalatının fihristesini bir suret-i icmalîde işaret ediyor ve teşvik 
ediyor.” S:264 

Hazret-i Âdem’e (A.S.) nefh-i ruh mes’elesi: (l5:29) (32:9) (38:72) ayetlerinde geçer. 

“Sual: “Hz. Âdem’in (A.S.) Cennet’ten ihracı ve bir kısım benî Âdemin Cehennem’e 
idhali ne hikmete mebnidir? 

Elcevab: Hikmeti, tavziftir... Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, bütün 
terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve 
mahiyet-i insaniyenin bütün Esma-i İlahiyeye bir ayine-i camia olması, o vazifenin 
netayicindendir. Eğer Hz. Âdem Cennet’te kalsaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, 
istidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler 
çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlahiye, nihayetsiz makamatı 
kat’edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin 
aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan malum günahla Cennet’ten ihrac edildi. Demek 
Hazret-i Âdem’in Cennet’ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahzı rahmet olduğu gibi; küffarın da 
Cehennem’e idhalleri haktır ve adalettir.1 ” M:42 

Âdem (A.S.) hakkında Kur’andan birkaç not: 
-Âdem (A.S.) kıssası: (2:31 ilâ 38) (7:11 ilâ 27) (17:61 ilâ 65) (18:50) (20:115 ilâ 123)  
-Allah, insanları nefs-i vâhidden (Âdem’den) ve zevcesini de ondan halketti: (4:1) (6:98) 

(23:12)  
-İnsan tîn’den (topraktan) halk edildi: (6:2) 
-İnsanın bir nutfeden yaratılışı: (76:2) 
-Âdem, Nuh ve Al-i İbrahim (A.S.) ve Al-i İmran’ın ıstıfaları: (3:33) 
-Âdem’in (A.S.) Habil ile Kabil ismindeki iki oğlunun kıssası: (5:27 ilâ 31) 
 

                                                 
1 Mezkür bahisten anlaşılıyor ki Âdem’in A.S. bulunduğu cennette, tekâmül kanunu olan zıdlar yoktu. 
 

30



ADEM     1 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ADEM  (••f2)  

(Bk: Beka) 
Lügat manası olarak adem: Yokluk, olmama, bulunmama. Vücudun zıddıdır. 

Bu ders, beşeriyetin en müdhiş meselesidir. Çünkü fıtraten ebedilik isteyen insanların nazarında 
zahiren göründüğü gibi insanların ölümle ebedî yok olmaları, sonsuz derecede korkunç bir azabtır. Onun 
için ebediliğin varlığını bilmek, herkesin en büyük meselesidir. Evet bu bahis, ince ve derin olmakla 
beraber çok ehemmiyetlidir. Biraz dikkat gerekiyor. 

“Hakikat nokta-i nazarında adem-i mutlak yoktur. Ancak adem-i haricî vardır. Evet 
“Cenab-ı Hak öyle bir Kadir-i Mutlak’tır ki; adem ve vücud, kudretine ve iradesine nisbeten iki 
menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda 
oradan çevirir. Hen adem-i mutlak zaten yoktur; çünki bir ilm-i muhit var. Hem daire-i 
ilm-i İlahînin harici yok ki birşey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i 
haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye1 bazı ehl-
i tahkik “Ayan-ı Sabite” tabir etmişler.2 Öyle ise, fenaya gitmek, muvakkaten haricî libasını 
çıkarıp, vücud-u haricîyi 3 bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u manevi giyer, daire-i kudretten 
çıkıp daire-i ilme girer.4 ” M.59  

Hem “eşya, zeval ve ademe gitmiyor; belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor, âlem-i 
şehadetten âlem-i gayba gidiyor, âlem-i tagayyür ve fenadan âlem-i nura, bekaya müteveccih 
oluyor. Hakikat nokta-i nazarından eşyadaki cemal ve kemal; Esma-i İlahiyyeye aittir ve 
onların nukuş ve cilveleridir. Madem o esma bakidirler ve cilveleri daimidir; elbette 
nakışları teceddüd eder, tazelenir, güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor; belki, yalnız itibarî 
taayyünleri değişir; ve medar-ı hüsün ve cemal ve mazhar-ı feyz ve kemal olan hakikatları 
ve mahiyetleri ve hüviyet-i misaliyeleri bakidirler. Ziruh olmayanlar; doğrudan doğruya 
onlardaki hüsün ve cemal, esma-i İlahiyeye aittir; şeref onlaradır, medih onların hesabına 
geçer, güzellik onlarındır, muhabbet onlara gider, o âyinelerin değişmesiyle onlara bir zarar 
iras etmez. Eğer ziruh ise, zevil-ukulden değilse, onların zeval ve firakı, bir adem ve fena 
değil; belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları 
vazifenin semerelerini, baki olan ervahlarına devrederek; onların o ervah-ı bakiyeleri dahi birer 
esma-i İlahiyeye istinad ederek devam eder; belki kendine lâyık bir saadete gider. Eğer o 
ziruhlar zevi-l-ukuldan ise, zaten saadet-i ebediyeye ve maddi ve manevi kemalata medar 
olan âlem-i bekaya ve o Sâni-i Hakim’in dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlem-i 
berzah, âlem-i misal, âlem-i ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyr 
ü seferdir; bir mevt ü adem ve zeval ü firak değil, belki kemalata kavuşmaktır.” M:287 

Yani anlatıldığı tarzda yeniden yeniye tazelenip istihale geçirmek, daha sağlam ve mükemmel vücuda 
sahib olmaktır. Bu sebeble ahirete giden varlıklar hakkında şöyle deniliyor: 

                                                 
1 Allah’ın ilmindeki varlıklara 
2 Yani zamana, mekâna ve sebeblere göre değişmeyen sabit varlık demişler. 
3 Yani maddi cesedi 
4 Yani gerçek manada yokluk yok, varlık asıldır. 
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“Evet –!«x«[«E²7!ö«]¬Z«7ö«?«h¬'�À²!ö«*!ÅG7!öÅ–¬!«:ö°`¬Q«7«:ö°x²Z«7öÅ�¬!ö@«[²9ÇG7!ö ?x«[«E²7!ö¬˜¬H´;ö@«8«:ö(29:64) 

sırrınca, şu dâr-ı dünyada, camid ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatdardırlar. 
Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar; emri anlar ve 
yapar. Sen bir ağaca desen “Filan meyveyi bana getir”, getirir. Filan taşa desen “Gel”, gelir.” 
S:499 

Hem “Eşyada esas bekadır, adem değildir. Hatta ademe gittiklerini zannettiğimiz kelimat, 
elfaz, tasavvurat gibi seri-üz-zeval olan bazı şeyler de ademe gitmiyorlar. Ancak suretlerini 
ve vaziyetlerini değişerek zevalden masun kalıp bazı yerlerde tahassunla adem-i mutlaka 
gitmezler. Fen dedikleri hikmet-i cedide, bu sırra vâkıf olmuş ise de, vuzuhuyla vâkıf 
olamamıştır. Ve aynı zamanda “Âlemde adem-i mutlak yoktur. Ancak terekküb ve inhilal 
vardır” diye ifrat ve hata etmiştir. Çünki, âlemde Cenab-ı Hakk’ın sun’uyla terkib vardır. 
Allah’ın izniyle tahlil vardır. Allah’ın emriyle icad ve idam vardır.  

(14:27) f<¬h< _«8 vU²E«<«— š_«L«< «_8 yÁV7~ u«Q²S«< 5 ” Ms:128 

Her şeyin yeniden yeniye ve an be an icad edilmeye işaret eden bir âyette şöyle buyruluyor: “(50:l5) 

¯f<¬f«% ¯s²V«' ¯j²A«7 |¬4 yeni bir halktan iltibastadırlar.” Yani, yanan elektrik, sür’atlı sönüp yandığı 

halde,  gözün sürekli yanar görmesindeki iltibası gibi... Âyetin metninde geçen “halkın cedîd” tabirini, bazı 
ilim adamları da kullanırlar. İslam prensipler ansiklopedisinin “halk-ı cedid” maddesine bir küçük izahat 
var. 

Mevzumuza devam ediyoruz. 
“Hayat, Zât-ı Hayy-ı Kayyum’a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, beka 

bulur hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır, daha ömrün 
kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz.” L:242 

“Risale-i Nur'un müteaddid yerinde nasıl isbat etmiş ki, ehl-i dalalet için, zaman-ı hazırdan 
maada herşey madum ve firakların elemleriyle doludur. Ehl-i hidayet için mazi, müstakbel 
müştemilâtıyla mevcuddur, nurludur. Aynen öyle de, fâniyatta, yani geçmiş muvakkat 
vaziyetler, ehl-i dünya için fena-yı mutlak karanlıklarında madumdur, ehl-i hidayet için 
mevcuddur, diye gördüm. Çünki eski zamanda çok alâkadar olduğum zevkli veya kıymetli ve 
şerefli muvakkat vaziyetleri mütehassirane hatırladım, müştakane arzuladım. Neden bu 
mübarek vaziyetler mazide kalıp fâni olsun, düşünürken, İman-ı Billah nuru ihtar etti ki; o 
vaziyetler gerçi sureten fânidirler, birkaç cihette mevcuddurlar. Çünki Cenab-ı Hakk'ın bâki 
isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler, daire-i ilimde ve elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı 
misaliyede bâki oldukları gibi; nur-u imanın verdiği bâkiyane münasebet noktasında 
fevkazzaman bir vaziyette mevcuddurlar. Sen, o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevî 
sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladım. Ve dedim: "Madem Allah var, her şey var" 
darb-ı mesel cümlesi, bu büyük hakikatı da ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani Allah'ı 
bilse, herşey mevcuddur; kim Allah'ı bilmezse, ona herşey madumdur, diye delalet eder. 
Demek elemli, karanlıklı, tahassürlü bir dirhem zevki, aynı yerde yüz derece ziyade daimî, 
elemsiz bir zevke, sefahetle tercih edenler, aksi maksudlarıyla aynı zevkte elîm elemleri alır.” 
Ms:106 

                                                 
5 Yani eşya ilm-i ilahîde sâbit ve ebedi olmakla beraber ayette halkın cedid tabir edilen ve zaman geçmeden ve 
maddi cihette yok edilip var edilme vardır. 
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Evet “madem Allah var ve ilmi ihata eder. Elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena; 
hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, 
hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikatı, umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders 
verip, der: “Kimin için Allah var, ona herşey var. Ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, 
hiçtir.” Ş.254 

“Bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum: “Sana bir milyon sene ömür ve dünya 
saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, baki fakat âdi 
ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?” dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden “ah” 
çekti. “Cehennem de olsa beka isterim” dedi.” Ş.222  

“Eğer sen dalâlette boğulup çıkamıyorsan yine Cehennem’in vücudu, bin derece idam-ı 
ebedîden hayırlıdır. Ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünki insan hatta yavrulu hayvanat 
dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette 
mes’ud olur. 

Şu halde sen ey mülhid, dalâletin itibariyle ya idam-ı ebedî ile ademe düşeceksin veya 
Cehennem’e gireceksin! Şerr-i Mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle 
memnun ve bir derece mes’ud olduğun umum akraba ve asl ve neslin seninle beraber idam 
olmasından, binler derece Cehennem’den ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i 
insaniyeni yandırır. Çünki Cehennem olmazsa, Cennet de olmaz. Herşey senin küfrün ile 
ademe düşer. Eğer sen Cehennem’e girsen, vücud dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve 
akrabaların ya Cennet’te mes’ud veya vücud dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar 
olurlar. Demek herhalde Cehennem’in vücuduna tarafdar olmak sana lâzımdır. Cehennem 
aleyhinde bulunmak, ademe tarafdar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına 
tarafdarlıktır.” Ş:229 

Adem-i sırfdan icad meselesi: 
“Eğer desen: "Delil-i ihtiraî i'tâ-i vücuddur. İ'tâ-i vücud ise; i'dam-ı mevcudun refikidir. 

Halbuki adem-i sırftan vücudu ve vücud-u mahzdan adem-i sırfı aklımız tasavvur edemiyor." 

 Cevaben derim: Yahu!.. Sizin bu istis'âbınız ve şu mes'elenin tasavvurundaki istiğrabınız, 
bir kıyas-ı hâdi'in netice-i vahîmesidir. Zira icad ve ibda-i İlahîyi, abdin san'at ve kesbine kıyas 
edersiniz. Halbuki abdin elinden bir zerreyi imate veyahut icad etmek gelmez. Belki yalnız 
umûr-u itibariye ve terkibiyede bir san'at ve kesbi vardır. Evet bu kıyas aldatıcıdır, insan 
kendini ondan kurtaramıyor. 

Elhasıl: İnsan kâinatta mümkinatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki, icad-ı sırf ve 
i'dam-ı mahz etsin. Halbuki hükm-ü aklîsi de daima üss-ül esası, müşahedattan neş'et eder. 
Demek âsâr-ı İlahiyeye mümkinat tarafından bakıyor. Halbuki hayret-efza âsârıyla müsbet olan 
kudret-i Sâni'in canibinden temaşa etmek gerektir. Demek ibadın ve kâinatın umûr-u 
itibariyeden başka tesiri olmayan kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudret-i mevhume 
içinde Sânii farz ederek o noktadan şu mes'eleye temaşa ediyor. Halbuki Vâcib-ül Vücud'un 
canibinden, kudret-i tâmmesi nokta-i nazarından bu mes'eleye temaşa etmek gerektir.” Mu:129 

“Eşyanın icadı, ya ademden olur, ya terkib suretinde sair anasırdan ve mevcudattan 
toplanır. Eğer birtek zata verilse, o vakit her halde o zatın herşeye muhit bir ilmi ve herşeye 
müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmîleri 
bulunan eşyaya vücud-u haricî vermek ve zâhir bir ademden çıkarmak ise, bir kibrit çakar 
gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için, gösterici bir 
maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın ayinesindeki sureti kağıt üstüne 
nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette Saniin ilminde planları ve proğramları ve 
manevi mikdarları bulunan eşyayı, “Emr-i Kün Feyekûn” ile adem-i zahirîden vücud-u 
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haricîye çıkarır. Eğer inşa ve terkib suretinde olsa ve hiçten, ademden icad etmeyip belki 
anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa; yine nasılki bir taburun istirahat için her tarafa 
dağılmış olan efradlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri 
ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti muhafaza hususunda, bütün ordu kendi kumandanının 
kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi... 

Aynen öyle de: Sultan-ı Kâinat’ın kumandası altındaki zerreler, Onun kaderî ve ilmî 
düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve temas ettikleri sair mevcudat dahi, o 
Sultan’ın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevkolunup gelirler. 
Bir zihayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî, kaderî birer manevi kalıp hükmünde bir mikdar-ı 
muayyen içine girerler, dururlar. Eğer eşya, ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere 
havale edilse, o halde bütün ehl-i aklın ittifakıyla; hiçbir sebeb hiçbir cihetten, hiçten ademden 
icad edemez. Çünki o sebebin muhit bir ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem ise, 
yalnız zahirî ve haricî bir adem olmaz belki adem-i mutlak olur. Adem-i mutlak ise, hiçbir 
cihetle menşe-i vücud olamaz. Öyle ise, her halde terkib edecek. Halbuki inşa ve terkip 
suretinde bir sineğin, bir çiçeğin cesedini cismini zemininin yüzünden toplamak ve ince bir 
elek ile eledikten sonra binler müşkilatla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten sonra 
dahi, o cisimde dağılmadan muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için -manevi ve ilmî 
kalıpları bulunmadığından- maddi ve tabii bir kalıp, belki azaları adedince kalıplar lâzımdır; 
tâ ki o gelen zerreler, o cism-i zihayatı teşkil etsinler.” Ş:24 

Netice: İnsanlar nazarında zahiren görünen adem’ler varsada, sonsuz ilmi ilahinin 
ihatası ve hakimiyeti cihetleriyle eşyada asl olan bekâdır. 
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ÂDET ve ADETULLAH 

1- Âdâtullaha riayet 
2- Âdât-ı ecanibe davet edenlere verilen cevab 
3- Âdâtullahta hark-ı âdât 
4- Hz. Üstad’ın nazarında âdetlerin perde olamaması 
5- Zâhir nazar, âdetten huruç edenlere alâka duyar 
6- Kur’an âdiyata dikkat çeker 

Bu bahis kâinattaki kanun ve sebebleri anlatır. Bunlar ise her şeyi Allah’ın icad ettiğini gerektiren 
iman nazara karşı perdelenir. Bu perdeler sebeblerin tesir sahibi olduğu anlayışına kapı açar ki, tevhid 
hakikatına ters düşer. Bu sebeble bu dersimizin ehemmiyeti vardır. Beşer hayatında âdet; ekseriyetce 
yaşanıp zamanla alışılan  ve devam eden yaşayış ve hareket tarzlarıdır. İslâm cemiyetinde adetler, dine 
aykırı olamaz. 

Kâinatta ise âdet; geçmişte, halde ve gelecekte devam edegelen fıtrat kanunları manasındadır. Bu 
kanunlara “Adetullah” da denir.  Mesela Mesnevî’de şu ifade var: 

 “Esbab-ı tabiiyenin üss-ül esası hükmünde olan cüz-ü lâ-yetecezzadaki kuvve-i cazibe ve 
kuvve-i dafianın içtimalarının hortumu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Fakat caizdir ki, 
herbir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def', hareket, kuva gibi emirler, âdâtullahın 
kanunlarına birer isim olsun.1 Lâkin kanun, kaidelikten tabiîliğe ve zihnîlikten haricîliğe ve 
itibarîden hakikata ve âletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz.” Ms:248 

Evet, “Şeriat-ı İlahiye ikidir:  

Biri: Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef'al-i ihtiyariyesini tanzim eder. 

İkincisi: Sıfat-ı iradeden gelen ve evamir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, 
bütün kâinatta câri olan kavanin-i âdâtullahın muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl 
kavanin-i akliyeden ibarettir; tabiat denilen ikinci şeriat dahi, mecmu-u kavanin-i 
itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hâssası olan tesir ve icada mâlik değillerdir.” 
Ms:250 

“Akıl ve hikmet nazarlarında herbiri kudretin en bahir mu'cizelerinden olan hakaik-i 
âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemal ve ulviyet, o derece dest-i hikmet ile nakşolmuş ki: 
Bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan hârikulâde hüsün ve 
kemale nisbet olunsa; o hârikulâde hayaller gayet âdi ve o âdâtullah gayet hârikulâde bir 
hüsün ve haşmet gösterecektir. Fakat cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathînin annesi 
olan ülfet, mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir: Me'luf olan 
âfâk ve enfüste dikkat-i nazara, Kitab-ı Hakîm emreder. Evet gözleri açan yalnız nücum-u 
Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki: Cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını 
def ettikleri gibi; âyât-ı beyyinat, yed-i beyza ile, ülfet ve sathiyetin hicablarını ve 
zahirperestliğin perdesini parça parça ederek, ukûlü âfâk ve enfüsün hakaikine tevcih edip 
irşad etmişlerdir.” Mu:49 
                                                 
1 Yani esma-i ilahiyenin mukanen tarzdaki tecellisi, yani her zaman ve her yerde aynı kanun 
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1- Âdâtullaha riayet 

“Sırr-ı hikmet-i İlahiyeden ve hilkat-ı âlemde cârî olan kavanin-i İlahiyeye 
Peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet, pek büyük bir gafletin neticesidir. Evet 
Peygamberimizin herbir hal ve hareketi, sıdkına delalet ve hakka temessüküne şehadet 
etmekle beraber, Peygamber de âdâtullaha ittiba' ve inkıyad ediyor...” Mu:52  

Yani tevekkülü tenbelane yapmamıştır şöyle ki: 

“Birbirinden gayet uzak, biri mezmum ve biri memduh olan tahsil ve kesbde olan kanaatı 
ile, mahsul ve ücretteki kanaatı temyiz etmeyen; ve birbirinden nihayet derecede baîd, hattâ 
biri tenbelliğin ünvanı, diğeri hakikî ihlasın sadefi olan iki tevekkülü (ki biri, meşietin 
muktezası olan esbab arasındaki nizama karşı temerrüd hükmünde olan, tertib-i 
mukaddemattaki bir tevekkül-ü tenbelane; diğeri, İslâmiyetin muktezası olan, netice itibariyle 
gerdendade-i tevfik olarak vazife-i İlahiyeye karışmamakla terettüb-ü neticede mü’minane 
tevekküldür) ikisini birbiriyle iltibas eden ve “Ümmetî! Ümmetî!” sırrını teferrüs etmeyen ve  

«‰@ÅX7!ö p«S²X«<ö²w«8ö¬‰@ÅX7!ö h²[«' hikmetini anlamayan bazı adamlar ve bilmeyen bir kısım 

vaizlerdir ki, o meyelanı kırdılar; o şevki de söndürdüler.” Mü:38 

2- Âdât-ı ecanibe davet edenlere verilen cevab 
“Şu dalalet-âlûd ve sefahet-perver medeniyetin şakirdleri ve idlâl edici sakîm felsefenin 

talebeleri, acib ihtirasat ve pek garib tefer'unlukla sarhoş olmuşlar. Sonra gelip, desiseler ile 
müslümanları, ecnebilerin âdâtına davet ve terk-i şeair-i İslâmiyeye teşvik ediyorlar. 
Halbuki her şeairde nur-u İslâma bir şuur ve bir iş'ar vardır. 

Kur'an-ı Hakîm'in tilmizleri ise, bunlara mukabele edip derler ki: "Ey dalalete dalmış 
gafiller! Dünyadan mevti, insandan acz ve fakrı kaldırmak çaresi varsa, dinden ve dinin 
şeairlerinden istiğna edebilirsiniz. Yoksa susunuz... Zira ölüm, acz, zeval, fakr, sefer gibi 
âyât-ı tekviniye yüksek sadâlarıyla, dinin lüzumuna ve şeairin iltizamına davet 
ediyorlar. 

y«7ö!xQ¬W«B²,@«4ö–³~²hT²7!öÏ›¬I 5ö!«)¬!«:  @«[²9ÇG7!ö?x«[«E²7!övUÅ9ÅhR«#ö«Ÿ«4   
âyetlerini kıraat ediyorlar ve beşerin başında dört-beş cihette, herbiri birer melek-i ra'd 

gibi na'ralarıyla beşeri ikaz edip Kur'ana davet ederlerken; sizin vesveseleriniz bunlara 
nisbeten sivrisinek sadâsı gibi kalır.2 ” Ni:26 

“Medeniyetin zünub ve mesavîsi olarak bazı âdât ve ahlâk-ı seyyie ki, ecnebilerde 
mehasin-i medeniye-i kesîresiyle muhat olduğu için çirkinliğini o kadar göstermiyor. Biz ise 
aldığımız vakit sû'-i tali' cihetiyle ve sû'-i intihab tarîkıyla müşkil-üt tahsil mehasin-i 
medeniyeti terk edip, çocuk gibi heva ve hevese muvafık zünub-u medeniyeti 
kesbettiğimizden, muhannes gibi (yani kadınlaşmış erkek gibi) veya mütereccile gibi (yani 
erkekleşmiş kadın gibi) oluruz. Kadın erkek gibi giyinse maskara olur. Erkek kadın gibi 
süslense muhannesliktir, yakışmaz. Merd ve âlîhimmet, zîb ü zîverle müzahref cilveli hanım 
gibi olmamalı. 

Elhasıl: Zünub ve mesavi-i medeniyeti, hudud-u hürriyet ve medeniyetimize girmekten 
seyf-i şeriatla yasak edeceğiz. Tâ ki, medeniyetimizin gençliği ve şebabeti, zülâl-i ayn-il 
hayat-ı şeriatla muhafaza olsun. Kesb-i medeniyette Japonlara iktida bize lâzımdır ki; onlar 

                                                 
2 Yani şeair-i islamiyeyi ihya etmek, islam dünyasının selametine çalışmaktır. 
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Avrupa'dan mehasin-i medeniyeti almakla beraber, her kavmin mâye-i bekası olan âdât-ı 
milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim âdât-ı milliyemiz İslâmiyet'te neşv ü nema bulduğu 
için iki cihetle sarılmak zarurîdir.” D:71 

3- Âdâtullahta hark-ı âdât 
“O bedbahtların kanun-u tabiî tâbir ettiği şeyler, emr-i İlâhî ve irâde-i Rabbâniyenin küllî 

bir cilvesi olan âdetullah kanunlarıdır ki, Cenâb-ı Hak, o âdâtını bazı hikmet için değiştirir. 
Herşeyde ve her kanunda irâde ve ihtiyârının hükmettiğini gösterir. Hârikulâde bazı fertlerde 

hark-ı âdât eder. «•«…~«š ¬u«C«W«6 ¬yÅV7~ «f²X¬2 ´]«K[¬2 «u«C«8 Å–Ë~ fermânıyla bu hakikati gösterir.” 

OL:27 
Yani “Herbir nev’in bir âdemi ve bir büyük pederi olduğundan silsilelerdeki tenasülden 

neş’et eden vehm-i bâtıl o âdemlerde, o evvel pederlerinde tevehhüm olunmaz. Evet hikmet, 
fenn-i tabakat-ül arz ve ilm-i hayvanat ve nebatat lisanıyla iki yüz bini mütecaviz olan enva’ın 
âdemleri hükmünde olan mebde-i evvellerinin herbirinin müstakillen hudûsuna şehadet ettiği 
gibi; mevhum ve itibarî olan kavanin ve şuursuz olan esbab-ı tabiiye ise, bu kadar hayretfeza 
silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrad denilen dehşetengiz hadsiz makine-i acibe-i 
İlahiyenin tasni’ ve icadına adem-i kabiliyetleri cihetiyle herbir ferd ve herbir nevi’, 
müstakillen Sâni’-i Hakîm’in yed-i kudretinden çıktığını ilân ve izhar ediyor. Evet Sâni’-i 
Zülcelal herşeyin cebhesinde hudûs ve imkân damgasını koymuştur.” Mu:123 

4- Hz. Üstad’ın nazarında âdetlerin perde olamaması 
“Şimdi Siracünnur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklık perdeleri 

altında çok hârika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl-i tabiat ve 
felsefenin dinsiz kısmı, bu âdetullah kanunlarının perdesi altında çok mu'cizat-ı kudret-i 
İlahiyeyi görmeyip; dağ gibi bir hakikatı, zerre gibi bir âdi esbaba isnad eder, yükletir. Kadîr-i 
Mutlak'ın, her şeydeki marifet yolunu seddeder. Ondaki nimetleri kör olup görmeyerek, şükür 
ve hamd kapısını kapıyorlar.” Em:121 

“Hakikaten bugün, Siracünnur'un başındaki münacatı tashih niyeti ile okudum. Kuvve-i 
hâfızam tam söndüğü için, birden o münacatın hakikatlerine karşı -güya seksen yaşında iken 
yeni dünyaya gelmişim gibi- birden ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o malûm âdetler perde 
olamadı. Kemal-i şevk ile tam istifade edip okudum.” Em:122 

5- Zâhir nazar, âdetten huruç edenlere alâka duyar 
“Felsefe-i insaniye, gayet hârikulâde mu'cizat-ı kudret-i İlahiyenin mu'cizat-ı rahmeti 

üstüne âdiyat perdesi çeker. O âdiyat altındaki vahdaniyet delillerini ve o hârika nimetlerini 
görmüyor, göstermiyor. Fakat âdetten huruç etmiş hususî bazı cüz'iyatı görür, ehemmiyet 
verir. 

Meselâ: Hilkat-ı insaniyedeki kudret mu'cizelerini görmüyor, ehemmiyet vermiyor. Fakat 
kaideden çıkmış iki başlı, üç ayaklı bir insanı görüp, istiğrab ve velvele-i hayret ile nazar-ı 
dikkati celb eder. Küllî, umumî mu'cizatı âdet perdesinde saklar. Cüz'î ve kanundan çıkmış 
ve taifesinden ayrılmış maddeleri medar-ı ibret yapar.” Em:125 

6- Kur’an âdiyata dikkat çeker 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telakki 

etmeleridir. Yani melufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla 
âdiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri 
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o âdi şeyler, birer hârika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları 
teemmüle, dikkate almıyorlar; tâ onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im'an-ı nazar 
edebilsinler. Bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair 
garib hâlâtına bakmayarak, yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından 
peyda olan parıltısına dikkat etmekle Mâlik-ül Bihar olan Allah'ın azametine delil getiren 
adamın meseli gibidir. 

İ'lem Eyyühel-Aziz! 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.” Ms:196 
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ÂDİ – ÂDİYAT 

1- Niyet adi harekâtı ibadetlere çevirir. 
2- Ekser insanların teemmül etmediği âdiyat altındaki hârikulâde mu’cizat var 
3- Parmakdan suyun akması mu’cizesinin naziri, âdiyat içinde yoktur  
4- Âdiyat denilen dünyevi hareketler, tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi gösteriyor 
5- Şart-ı âdi  
6- Tenasül teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir 
7- Ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail 
8- Ulûm-u âdiyede tereddüd   

1- Niyet adi harekâtı ibadetlere çevirir. 
“Hem niyet ve nazar; ikisi eşyanın mahiyetlerini değiştirip seyyiatı hasenata tebdil ederler. 

Nasılki, iksir, toprağı altuna kalbeder, öylede: niyet dahî adi harekâtı ibadetlere çevirir. 
Hem nazar, fünûn-u ekvanı maarif-i İlahiyeye kalbedebilir. Demek, esbab ve vesait hesabına 
nazar olursa, muzaaf cehaletlerdir. Eğer Allah hesabına olursa maarif-i İlahiye olur.” BMs:86 

2- Ekser insanların teemmül etmediği âdiyat altındaki hârikulâde 
mu’cizat var 

“İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani 
melufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül 
edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o âdi şeyler, 
birer hârika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları teemmüle, dikkate 
almıyorlar; tâ onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im'an-ı nazar edebilsinler. Bunların 
meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair garib hâlâtına 
bakmayarak, yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından peyda olan 
parıltısına dikkat etmekle Mâlik-ül Bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli 
gibidir. 

İ'lem Eyyühel-Aziz! 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.” Ms:196 

“Kur'an-ı Hakîm ile felsefe ulûmunun mahsul-ü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i 
ilimlerini müvazene etmek istersen; şu gelecek sözlere dikkat et! 

İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bütün kâinattaki âdiyat namıyla yâdolunan, hârikulâde ve 
birer mu'cize-i kudret olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla 
yırtıp, o hakaik-i acibeyi zîşuura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukûle tükenmez bir hazine-i 
ulûm açar. 

Felsefe hikmeti ise, bütün hârikulâde olan mu'cizat-ı kudreti, âdet perdesi içinde saklayıp, 
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cahilane ve lâkaydane üstünde geçer. Yalnız hârikulâdelikten düşen ve intizam-ı hilkatten 
huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir ferdleri nazar-ı dikkate arzeder, onları birer 
ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder. Meselâ: En câmi' bir mu'cize-i kudret olan insanın 
hilkatini âdi deyip lâkaydlıkla bakar. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş, üç ayaklı 
yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrabla nazar-ı ibrete teşhir eder. Meselâ: En latif ve 
umumî bir mu'cize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybdan muntazam iaşelerini âdi 
görüp, küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şüzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, 
yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini 
görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak ister.1 ” S:138 

Evet, “.... cehl-i mürekkebin menşei olan âdiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, 
âdet perdeleri altında gizli olan hârikulâdeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menbaı olan 
tabiat tagutunu, bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın 
tabakalarını ra'd-misal sayhalarıyla dağıtmak ve felsefe-i beşeriyeyi ve hikmet-i insaniyeyi 
âciz bırakan kâinatın tılsım-ı muğlakını ve hilkat-i âlemin muamma-yı acibesini feth ve 
keşfetmek, elbette hakikat-bîn ve gayb-aşina ve hidayet-bahş ve hak-nüma olan Kur'an gibi 
bir mu'cizekârın hârikulâde işleridir.” S:403 

“İşte hikmet-i Kur'aniye, o âdiyat perdesini yırtar. O küllî, umumî hârika mu'cizeleri ve 
fevkalâde nimetleri beşere ders verir; Allah'ı tanıttırır. Küllî şükür namına ubudiyete 
sevkeder.” Em:125  

Evet, Risale-i Nurun bu tarz beyanlariyle tefekkür mesleğini takib ettiği görülüyor. Risale-i Nur 
mesleğinin Kur’ana istinad eden bu harika meziyetini nazara vermek, ehemmiyetli bir vazifedir. 

3- ...Parmakdan suyun akması mu’cizesinin naziri, âdiyat içinde yoktur  
“Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın taştan oniki yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın on parmağından on musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. 
Çünki taştan su akması mümkündür, âdiyat içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten âb-ı 
kevser gibi suyun kesretle akmasının naziri, âdiyat içinde yoktur.” M:122 

4- Âdiyat denilen dünyevi hareketler, tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi 
gösteriyor 

“herbiri birer mu'cizat-ı kudret-i İlahiye olan âdiyat içindeki hârikulâde olan san'at-ı 
Rabbaniyeyi ve tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi göstersin. Eğer ef'alinde beşeriyetten çıkıp 
hârikulâde olsaydı, bizzât imam olamazdı; ef'aliyle, ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi.” 
M:92 

5- Şart-ı âdi  
“İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'-i ihtiyariyesi çendan zaîftir, bir emr-i itibarîdir, fakat 

Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zaîf cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir şart-ı 
âdi yapmıştır. Yani manen der: "Ey abdim! İhtiyarınla hangi yolu istersen, seni o yolda 
götürürüm. Öyle ise mes'uliyet sana aittir!" Teşbihte hata olmasın, sen bir iktidarsız çocuğu 
omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp "Nereyi istersen seni oraya götüreceğim" desen, o 
çocuk yüksek bir dağı istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette "Sen istedin" 
diyerek itab edip üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak, Ahkem-ül Hâkimîn, nihayet 
za'fta olan abdin iradesini bir şart-ı âdi yapıp, irade-i külliyesi ona nazar eder.” S:468 

 
                                                 
1 Yani burada böyle bir ülfet gafletine düşmemek ikazı var. Evet Kur’an, kitab-ı kâinatı tefekkür ile ülfet 
gafletini kaldırmak ister. 
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6- Tenasül teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir 
“Telvih: Harekât-ı zerrattan husulü dava olunan kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle 

enva'daki mübayenet-i cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek bütün enva'ın 
fasılları ve umum a'razın havass-ı mümeyyizeleri, adem-i sırftan muhtera'dırlar. Tenasül, 
teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir.” Mu:125 

7- Ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail 
“Mazide nazarî olan birşey, müstakbelde bedihî olabilir. Şöyle tahakkuk etmiştir. Âlemde 

meyl-ül istikmal vardır. ..... Onun ile hilkat-ı âlem, kanun-u tekâmüle tâbidir. İnsan ise; 
âlemin semerat ve eczasından olduğundan, onda dahi meyl-ül istikmalden bir meyl-üt terakki 
mevcuddur. Bu meyl ise telahuk-u efkârdan istimdad ile neşv ü nema bulur. Telahuk-u efkâr 
ise; tekemmül-ü mebadi ile inbisat eder. Tekemmül-ü mebadi ise; fünun-u ekvanın 
tohumlarını sulb-ü hilkatten zamanın terbiyegerdesi bir zemine ilka' ile telkîh eder. O 
tohumlar ise tedricî tecrübeler ile büyür ve neşv ü nema bulur. 

Buna binaendir: Bu zamanda bedihiye ve ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail 
var; zaman-ı mazide gayet nazarî ve hafî ve bürhana muhtaç idiler. Zira görüyoruz: 
Şimdilik coğrafya ve kozmoğrafya ve kimya ve tatbikat-ı hendesiyeden çok mesail var ki: 
Mebadi ve vesaitin tekemmülüyle ve telahuk-u efkârın keşfiyatıyla, bu zamanın çocuklarına 
dahi meçhul kalmamışlardır. Belki oyuncak gibi onlar ile oynuyorlar. Halbuki İbn-i Sina ve 
emsaline nazarî ve hafî kalmışlardır.”  Mu:16 

8- Ulûm-u âdiyede tereddüd   
“Hem de onları hayrette bırakan tevehhümleridir ki: İmkân-ı zâtî, yakîn-i ilmîye 

münafîdir. O halde yakîniye olan ulûm-u âdiyede tereddüd ettiklerinden "lâedrî"lere 
yaklaşıyorlar. Hattâ utanmıyorlar ki; mesleklerinde lâzım gelir; Van Denizi, Sübhan Dağı 
gibi bedihî şeylerde tereddüd edilsin. Zira onların mesleğince mümkündür: Van Denizi düşab 
ve Sübhan Dağı da şeker ile örtülmüş bala inkılab etsin. Veyahut o ikisi bazı arkadaşımız gibi 
küreviyetten razı olmayarak sefere gittiklerinden ayakları sürçerek umman-ı ademe gitmeleri 
muhtemeldir. Öyle ise, deniz ve Sübhan, eski halleriyle bâki olduklarını tasdik etmemek 
gerektir. Elâ! Ey mantıksız miskin! Neredesiniz? Bakınız. Mantıkta mukarrerdir, mahsusattaki 
vehmiyat bedihiyattandır. Eğer bu bedaheti inkâr ederseniz, size nasihate bedel ta'ziye 
edeceğim. Zira ulûm-u âdiye sizce ölmüş ve safsata dahi hayat bulmuş derecesindedir.” 
Mu:76 
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ÂFAK 

1- Dinden kopuk âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî  ile hakikata varılmaz 
2- Seyr ü sülûk-u velayette seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî daireleri  
3- Âfâkî malûmat nefse geldiği vakit nurlanması 
4- İki hareket-i cezbekâranede zikir eden zerratla alınan külli mahsulat 
5- Geniş daire olan âfâkî işlerle meşgul olmak düsturu 
Lûgat manasıyla ufuklar demektir ki; bütün varlıkları ve ictimaî hâdiseleri ifade eder. Bu kelime 

derin manalı dinî bir tabirdir. Bu tabirlarin R.Nurdaki murad manasını bilme derecesiyle Risale-i Nur 
daha isabetli anlaşılır. Herbir ilmin ıstılahları vardır. Bu tabirleri bilme derecesiyle daha isabetli anlama 
imkânı olacağından ehemmiyetlidir. 

1- Dinden kopuk âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî  ile 
hakikata varılmaz 

 “Zahirperest ve sermayesi âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî böyle silsile-i 
efkârı, hiçe ve ademe incirar ettiğinden, hayretinden ve haybetinden me'yusane feryad ediyor. 
Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini 
çekti. Kalb dahi mecazî mahbublardan vazgeçti. Vicdan1 dahi fânilerden yüzünü çevirdi. Sen 

dahi bîçare nefsim, İbrahimvari «w[¬V¬4�À²!öÇ`¬&!ö«�ögıyasını çek, kurtul.2 ” S:217 

2- Seyr ü sülûk-u velayette seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî daireleri  
“İkinci Vecih: Sahabelerin kurbiyet-i İlahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla 

yetişilmez. Çünki Cenab-ı Hak bize akrebdir3 ve herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, 
ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin 
inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle 
sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret: Bu'diyetimiz noktasında kat'-ı meratib edip bir 
derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyr ü sülûk-ü velayet ona göre ve seyr-i 
enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbîdir, kesbî değil, 
incizabdır, cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir 
ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri; kesbîdir, uzundur, gölgelidir. Acaib hârikaları çok ise 
de; kıymetçe kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Meselâ: Nasılki dünkü güne, bugün yetişmek 
için iki yol var. Birincisi: Zamanın cereyanına tabi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile; 
fevk-az zaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi: Bir sene kat'-ı mesafe edip, 
dönüp dolaşıp, düne gelmektir; fakat, yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, 
zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına 
kapılıp, tarîkat berzahına girmeden, hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır. İkincisi: Çok 
meratibden seyr-ü sülûk suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet, çendan fena-i nefse muvaffak 

                                                 
1 Bozulmamış fıtrat-ı asliye 
2 Bu dersten anlaşılıyor ki, insanları fani dünyaya bağlayan, nebatî ve hayvanî hayat mertebesidir. Bu mertebeleri 
tefrik edebilmeli. 
3 Kayyumiyet sırriyle sonsuz ve kesiksiz yakındır. 
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olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki sahabelerin 
nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden; nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesîre ile, ubudiyetin 
enva'ına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i nefisten sonra, 
ubudiyet-i evliya besatet peyda eder.” S:492 

 
Geçmiş asırlardaki hakiki “Tarîkatta "seyr-i enfüsî" ve "seyr-i âfâkî" tabirleri altında iki 

meşreb var. 
Birinci meşreb, enfüsî meşrebidir; nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, 

enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikatı bulur. Sonra âfâka girer. O vakit âfâkı 
nuranî görür. Çabuk o seyri bitirir. Enfüsî dairesinde gördüğü hakikatı, büyük bir mikyasta 
onda da görür. Turuk-u hafiyenin çoğu bu yol ile gidiyor. Bunun da en mühim esası; enaniyeti 
kırmak, hevayı terketmek, nefsi öldürmektir. 

İkinci meşreb; âfâktan başlar, o daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfâtı 
seyredip, sonra daire-i enfüsiyeye girer. Küçük bir mikyasta, daire-i kalbinde o envârı 
müşahede edip, onda en yakın yolu açar. Kalb, âyine-i Samed olduğunu görür, aradığı 
maksada vâsıl olur.” M:446 

3- Âfâkî malûmat nefse geldiği vakit nurlanması 
“Meselâ: “Ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi 

yapmış ve tanzim etmiş” der. Ve hakeza... Bütün sıfât ve şuunat-ı İlahiyeyi bir derece 
bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfât ve hissiyat, ene’de münderiçtir. Demek ene, 
âyine-misal ve vâhid-i kıyasî ve âlet-i inkişaf ve mana-yı harfî gibi; manası kendinde olmayan 
ve başkasının manasını gösteren, vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyet-i 
beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i âdemiyetin kitabından bir eliftir ki, o elif’in 
“iki yüzü” var. Biri, hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, 
kendi icad edemez. O yüzde fâil değil, icaddan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe 
gider. Şu yüzde o fâildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti, harfiyedir; başkasının manasını 
gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zaîf ve incedir ki; bizzât kendinde hiç bir 
şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizan-
ül hararet ve mizan-ül hava gibi mizanlar nev’inden bir mizandır ki; Vâcib-ül Vücud’un 
mutlak ve muhit ve hududsuz sıfâtını bildiren bir mizandır. 

 “İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve iz'an eden ve ona göre hareket eden _«Z[Å6«+ö²w«8ö«d«V²4«!ö²G«5 
beşaretinde dâhil olur. Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin dûrbîniyle, kâinat ne olduğunu 
ve ne vazife gördüğünü görür ve âfâkî malûmat nefse geldiği vakit, ene'de bir musaddık 
görür. O ulûm, nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılab etmez. Vaktaki ene, 
vazifesini şu suretle îfa etti; vâhid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini ve farazî mâlikiyetini 
terkeder. 

 –x Q«%²h#ö¬y²[«7¬!ö«:ö v²UE²7!ö y«7ö«:öG²W«E²7!ö y«7ö«:öt²VW²7!ö y«7öder. Hakikî ubudiyetini takınır. Makam-ı 

"ahsen-i takvim"e çıkar.4 ” S:537 

4- İki hareket-i cezbekâranede zikir eden zerratla alınan külli mahsulat 
 “Nihayetsiz kemalât-ı İlahiyeyi, hadsiz celevat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı 

celaliyeyi ve gayr-ı mütenahî tesbihat-ı Rabbaniyeyi şu dar ve mahdud zeminde ve 

                                                 
4 Yani kâinattan alınacak olan marifetullah için enenin mana-yı harfi ile Allah’a müteveccih olması gerektiği 
beyan ediliyor. Yani marifetullah, kâfir ve mü’minlerin müşterek oldukları müsbet fenler gibi değildir. 
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mütenahî ve az bir zamanda göstermek için zerratı kemal-i hikmetle kudretiyle tahrik 
edip, kemal-i intizamla tavzif ederek; mütenahî bir zamanda, mahdud bir zeminde gayr-ı 
mütenahî tesbihat yaptırıyor. Gayr-ı mahdud tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini 
gösteriyor. Çok hakaik-i gaybiye ve çok semerat-ı uhreviye ve fânilerin bâki olan hüviyet ve 
suretlerinden pekçok nukuş-u misaliye ve çok manidar nüsuc-u levhiyeyi icad ediyor.5 Demek 
zerreyi tahrik eden; şu makasıd-ı azîmeyi, şu hikem-i cesîmeyi gösteren bir zâttır. Yoksa 
herbir zerrede, güneş gibi bir dimağ bulunması lâzım gelir. 

Daha bu beş nümune gibi belki beşbin hikmetle tahrik olunan zerratın tahavvülâtını, o 
akılsız feylesoflar hikmetsiz zannetmişler ve hakikatta biri enfüsî, diğeri âfâkî iki hareket-i 
cezbekâranede zikir ve tesbih-i İlahî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverana kalkan o 
zerreleri, kendi kendine, sersem gibi dönüp oynuyorlar zu'metmişler.” S:552 

5- Geniş daire olan âfâkî işlerle meşgul olmak düsturu 

“Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil daireler 
gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve cesed ve hane dairesinden, mahalle ve şehir 
dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve Küre-i Arz ve nev-i beşer dairesinden tut.. 
tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede herbir insanın 
bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî 
vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyas 
ile -küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasib- vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin 
cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, 
malayani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar 
ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazan bu harb boğuşmalarını merak ile takib eden, bir 
tarafa kalben tarafdar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.” Ş:202 

“İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen 
hârika bir dava vekilini o işde çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî 
malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirdleri, her 
birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzım diye 
kanaatımız var.6 ” Ş:203 

                                                 
5 Yani zerrat tahrik edilmeseydi, yani zıdlar karması ile tagayyür kanunu olmasaydı, âlem donuk ve sabit kalırdı 
ve mahdud zaman va zeminde gayr-ı mahdud manevî mahsulat alınamazdı. 
6 Bu derste, merak edilip meşgul olunacak meseleler, dünyaya geliş gayesi olan uhrevî meseleler olduğuna 
tekrarla dikkat çekildi. Bu anlayış ile meşakkatli yaşanan dünya hayatının hikmeti anlaşılır. 
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ÂFAT 

1- Âfâtı Allah, azgın nev’-i insanın yüzüne çarparak  
2- Çekirge âfâtı  
3- Risale-i Nur, âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafaza vesilesidir 
4- Dabbetül arz afeti 
6- Âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi  
7- Âfâtın nüzûlüne vesile  
İlahî tokat ve ikazları ifade eden bu tabir nazara alınsa, beşer aleminde küllî ıslahatlar olurdu. Fakat 

hadiseleri zâhirî sebeblerine veren ekseriyetin bu gafleti, afatın devamına vesile oluyor.  

Bir hadiste de şöyle buyuruluyor: 

¬yÁV7~ «ÄY ,«‡_«< «w[¬W¬V²KW²7~«w¬8 °u%«‡ «Ä_«T«4 °¿²g«5«— °e²K«8«— °r²K«' ¬}Å8�²~ ¬˜¬g«;|¬4 

‡Y WF²7~ ¬a«"¬h- «— ¿¬ˆ_«Q«W²7~«— �_«X²[«T²7~ ¬�«h«Z«1~«†¬~ «Ä_«5 Ó «¾~«† |«B«8«— 
“İmran b. Husayn (R.A.)’den: Resulullah (A.S.M.): Bu ümmette hasf, mesh (bak: mesh) 

ve kazf belaları vardır, buyurdu. 
Müslümanlardan bir adam: Ey Allah’ın Resulü, bu ne zaman? diye sordu. Peygamber 

(A.S.M.) : Şarkıcı kadınlarla çalgı âletlerinin yaygın hale geldiği ve içki içmek çoğaldığı 
vakit, buyurdu.” (1) İslam Prensipleri Ans.2656 

1- Âfâtı Allah, azgın nev’-i insanın yüzüne çarparak  

“Altıncı Sualin Tetimmesi ve Haşiyesi: Ehl-i dalalet ve ilhad, mesleklerini muhafaza 
ve ehl-i imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için, o derece garib bir 
temerrüd ve acib bir hamakat gösteriyorlar ki, insanı insaniyetten pişman eder.2 Meselâ: Bu 
âhirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kâinat ve 
anasır-ı külliye kızdıklarından 3 ve Hâlık-ı Arz ve Semavat dahi, değil hususî bir rububiyet, 
belki bütün kâinatın, bütün âlemlerin Rabbi ve Hâkimi haysiyetiyle, küllî ve geniş bir tecelli 
ile kâinatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev'-i insanı 
uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kâinat sultanını 

                                                 
1 T.T. ci: 5 hadis 1008 (İbn-i Mace, Kitab-ül Fiten, 4020. hadisi de aynı rivayeti teyid eder.) 
2 Yani musibetlerden ibret derslerinin alınmasını önlemek için, din alimi edasiyle her türlü neşriyatla, bilhassa 
televizyonlarla kafaları karıştırmak isteyenlere nefret etme dersi veriliyor. 

3 “Hem meselâ: «vÅX«Z«%ö¬*@«9ö]¬4ö«w<¬h¬4@«U²7!öÅ–¬! (98:6) ve °v[¬7«!ö°�!«H«2ö²vZ«7ö«w[¬W¬7@ÅP7«! (14:22) gibi tehdid âyetlerini 

Kur’an gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise; -Risale-i Nur’da kat’î 
isbat edildiği gibi- beşerin küfrü, kâinatın ve ekser mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki, semavatı ve 
arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokatlıyor.” S:458 
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tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı ve harb-i 
umumî gibi umumî ve dehşetli âfâtı nev'-i insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, 
kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hâkimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği 
halde; insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o küllî işarat-ı Rabbaniyeye ve 
terbiye-i İlahiyeye karşı eblehane bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki: "Tabiattır; bir 
madenin patlamasıdır, tesadüfîdir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş 
saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı 
kızartmış, yangın suretini vermiş" diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz 
bir cehalet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki: Esbab 
yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve 
yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine küçücük çekirdeği gösterir: "İşte 
bu ağaç bundan çıkmış" diye Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mu'cizatı inkâr eder misillü 
bazı zahirî sebebleri irae eder. Hâlık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i 
rububiyetini hiçe indirir. Bazan gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin cihette de 
hikmeti olan bir hakikata fennî bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, âdileşti, 
hikmetsiz, manasız kaldı.” S:174 

2- Çekirge âfâtı  
“Çekirge gibi bir âfât, bir mevsimde pek çok kesretle bulunur. Mevsim değiştikçe 

memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları, mahdud bazı ferdlerde saklanıyor. 
Yine zamanı geldikçe emr-i İlahî ile o mahdud ferdlerden gayet kesretli aynı fesad yine 
başlar. Güya onların hakikat-ı milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur 
ediyor.4 Aynen öyle de: Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlahî ile mevsimi 
geldiği vakit aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi herc ü merc edecekler. Fakat onların 
muharrikleri başka bir surette tezahür eder.5 ” S:345 

3- Risale-i Nur, âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafaza vesilesidir 

“Sabri'nin tabiri ve istihracıyla, Sure-i Ve'l-Asr işaretine muvafık olarak Risale-i Nur, 
Anadolu'yu Cebel-i Cudi'de sefine gibi ve Isparta ve Kastamonu'yu âfât-ı semaviye ve 
arziyeden muhafazalarına bir vesile olduğunu ve Risale-i Nur'a ilişmesinler, yoksa yakından 
bekleyen âfetler geleceklerini bilsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bu musibetten biraz evvel 
tekrar ile söylüyordum ve size de o mektublar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber: 
Kastamonu, civarı, kal'ası, Risale-i Nur'un matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzele ile sıtma 
tutmuş, inşâallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek.” Ş:308 

“Risale-i Nur'un iki merkez-i intişarı olan Isparta ve Kastamonu'nun sair yerlere 
nisbeten âfâttan mahfuz kalmaları ve Sure-i Ve'l-Asr işaretiyle, âhirzamanın en büyük bir 
hasaret-i insaniyesi olan bu ikinci harb-i umumîden çare-i necat ise iman ve amel-i sâlih 
olmasından, Risale-i Nur'un Anadolu'nun her tarafında iman-ı tahkikîyi neşri zamanına 
Anadolu'nun fevkalâde olarak bu hasaret-i azîme-i harbiyeden kurtulması tam tamına 
                                                 
4 Bütün bu hayvanlar, cünudullah, yani Allah’ın ordularıdır şöyle ki: 

“Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za’f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! 
Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan’ın evamirine karşı geliyorsunuz ki; yıldızlar, aylar, 
güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal’e karşı 
mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti’ askerleri var; faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi 
güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal’in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, 
ibadından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ 
ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şüvazlı 
nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer 
lüzum olsa, arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler.” S:181 
5 Yani, beyn-el milel nifak cereyanı merkezinden tahrik olunurlar. 
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tevafuku dahi tesadüfî olamaz. Hem Risale-i Nur'un hizmetine zarar veren veya hizmette 
kusur edenlere aynı zamanında gelen şefkat veya hiddet tokatlarının yüzer vukuatları tam 
tamına tevafukları tesadüfî olmadığı gibi, Risale-i Nur'a hüsn-ü hizmet edenlerin hemen 
hemen bilâistisna maişetinde vüs'at ve bereket ve kalbinde meserret ve rahat görmelerinin 
binler hâdiseleri dahi tesadüfî olamaz.” Ş:324 

4- Dabbetül arz afeti 
 “Amma "Dabbet-ül Arz": Kur'anda gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık 

bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, başka mes'eleler gibi kat'î bir kanaatla 
bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«� Nasılki kavm-i Firavun'a "çekirge âfâtı ve bit belası" ve Kâ'be 

tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye "Ebabil Kuşları" musallat olmuşlar. Öyle de: Süfyan'ın ve 
Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği 
ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen insanların akıllarını 
başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. 
Allahu a'lem, o dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese 
yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki  

y«#«@«K²X¬8ö u6²@«#ö¬Œ²*«�²!ö ^Å"!«(öÅ�¬!öâyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç 

kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına 
kadar yerleşecek. Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan tecennübleriyle 
kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.” Ş:591 

6- Âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi  
“Avrupa zalim hükûmetleri zulümleriyle ve Sevr muahedesiyle Âlem-i İslâm'a ve merkez-

i hilafete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını yediler ki; dünyada dahi bir 
cehenneme girip çıkamıyorlar, azabda çırpınıyorlar. 

Evet bu mağlubiyet, aynen zelzele gibi, ihanetin cezasıdır. Burada çok zâtlar kat'iyyen 
hükmediyorlar ki: Risalet-in Nur'un iki merkez-i intişarı olan Isparta ve Kastamonu vilayetleri 
sair yerlere nisbeten âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi, Risalet-in Nur'un 
verdiği iman-ı tahkikî ve kuvvet-i itikadiyedir. Çünki böyle âfâtlar, za'f-ı imandan neş'et eden 
hataların neticesidir. Hadîsçe, sadaka belayı def'ettiği gibi, o kuvve-i imaniye dahi o âfâta 
karşı derecesiyle mukabele ediyor.” K:17 

7- Âfâtın nüzûlüne vesile  

“Risale-i Nur'da kat'iyyetle isbat edilmiş ki; küfür ve dalalet, 6 kâinata büyük bir tahkir 
ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve rahmetin ref'ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hattâ 
deniz dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki; "İstirahatımızın selbine sebeb oldular" 
                                                 
6 Ekseriyetce yaşanan bid’alar, dalalettir şöyle ki:  “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman 

etmiş: *@ÅX7!ö]¬4ö¯ «̂7«Ÿ«/öÇu6«:ö½^«7«Ÿ«/ö¯ «̂2²G¬"öÇu6öYani ²vU«X<¬(ö²vU«7ö a²V«W²6«!ö«•²x«[²7«! (5:3) sırrı ile: Kavaid-i 

Şeriat-ı Garra ve desatir-i Sünnet-i Seniye, tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icadlarla 
o düsturları beğenmemek veyahut hâşâ ve kellâ, nâkıs görmek hissini veren bid’aları icad 
etmek, dalalettir, ateştir.” L:53 
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diye rivayet-i sahiha vardır. O halde kâfirin azab çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate 
lâyık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor 
demektir. Yalnız bu var ki, müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara 
acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir 
merhamet var.” K:75 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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AFV 

1- Bediüzzaman Hz. Din hizmetinde bulunan Nurculara afvetmek hakkında diyor 
ki: 

2- Haksız itirazcılara karşı, afvedip helal etmek için gereken şartlar 
3- Afvetmeyi garazkârlığa çeviren zulüm damarı 
4- Afvetmek bir ulüvvücenablıktır  
5- Azgın beşerin afvedilmesi sırrı 
6- En büyük mükâfat ise; afv ile, mücazat etmemektir.  
7- Günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir  

Suçluyu cezalandırmamak manasında olan bu tabir, Kur’anda, hadislerde ve ve bu ayet ve hadisleri 
izah eden salahiyetli zatların eserlerinde çokça bahsedilir. 

Keza şahsî haklarda afvetmek fazilet iken, umumî haklarda afvetmek mesuliyet sebebidir.  

Mesela: Hz. Üstad diyor ki: “Bu asırdaki ehl-i İslâm'ın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli 
canileri de âlîcenabane afvetmesi; ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler 
manevî ve maddî hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. 
Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ederek, 
ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i âmmenin devamına ve idamesine belki 
teşdidine kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna müstehakız derler.” K:25 

Evet, “Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta: Müsamaha, hamiyet. Fedakârlık; bir haslet, 
bir amel-i sâlihtir. 

Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta: Müsamaha, hıyanet. Fedakârlık; bir sıfat, bir 
amel-i tâlihtir.” S:725 

İşte bu sarih beyanların hükmüne riayet etmek şarttır. 

Risale-i Nur eserlerinden alınan afvetmek hakkındaki bazı kısımlardan ders yapılacaktır.  

1- Bediüzzaman Hz. Din hizmetinde bulunan Nurculara afvetmek 
hakkında diyor ki: 

 “Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna 
bakmamaya ve setretmeye kâfi bir sebebdir ve Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet 
öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir.1 Haşirde adalet-i İlahiye, hasenelerin 
seyyielere racih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hasenelerin rüchanına göre muhabbet 
ve afv muamelesini yapmak lâzımdır.2 Yoksa bir seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen 

                                                 
1 Yani “ihlas, sadakat ve metanet” sıfatlarının afvetmeyi gerektirdiği ifade ediliyor. Yani şahsî hatalarda 
afvetmemek hali, mezkür üç ehemmiyetli sıfatların yetersizliğine delalet eder. Bu hal ise hakiki Nurcuda 
olmamalı diye hatırlatılıyor. 
2 Yani gizli din düşmanlarının hücumları karsışında afvedip tesanüd etmek, daha çok gerekli olduğuna dikkat 
çekiliyor. Hem haşirdeki muvazene-i a’mal olan adalet-i İlahiye kaidesiyle yani hasenenin rüchaniyetini esas alıp 
afvetmek tavsiyesi var.  
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bir titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşâallah, birbirinize 
sürurda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz.” Ş:330 

 “Aziz, sıddık kardeşim Re'fet Bey! 
Kur'an-ı Azîmüşşan'ın hürmetine ve alâka-i Kur'aniyenizin hakkına ve Nurlar ile yirmi 

sene zarfında imana hizmetiniz şerefine, çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat 
vaziyetimizin nezaketine binaen pek elîm ve feci' ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara 
büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki 
gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Yoksa bir dirhem şahsî hak yüzünden, bizlere ve 
hizmet-i Kur'aniyeye ve imaniyeye yüz batman zarar gelmesi -şimdilik- ihtimali pek kavîdir. 
Sizi kasemle temin ederim ki; biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini 
bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur'aniye ve imaniye ve Nuriyeden vazgeçmezse ben onu 
helâl ederim, barışırım, gücenmemeğe çalışırım.” Ş:512 

“Hem, Hasan Avni ismindeki zât, madem evvelce Risale-i Nur’a girmiş ve yazısıyla da 
iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da afvediniz. Biz, değil onlar 
gibi ehl-i diyanet ve tarîkata mensub müslümanlar, şimdi bu acib zamanda, imanı bulunan ve 
hattâ fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak; ve Allah’ı tanıyan ve âhireti tasdik 
eden, hristiyan bile olsa, onlarla medar-ı niza’ noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi; hem bu 
acib zaman, hem mesleğimiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.” K:247 

“İkinci Nokta: Bir zaman Küçük Isparta namını alan ve her yerden ziyade, geçen 
mes’elemizde hapis musibetini çeken İnebolu ve civarı kardeşlerimin gayet güzel ve 
samimane mektubları, beni çok mesrur eyledi. Yalnız, Risale-i Nur’un kahramanlarından 
baba-oğulun meşrebleri ayrı ayrı olduğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe 
ediyorum. Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da 
ne kadar serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Değil 
böyle baba ve evlâd ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur’un baş şakirdleri, belki birbirinden 
çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur’un hatırı için Risale-i Nur şakirdlerinin 
mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki 
kardeşim, dünyevî ve cüz’î ve hissî şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve 
veledliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur’un şakirdliği iktiza ettiği kusura 
bakmamak ve afvetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim -benim hatırım için- birbirini 
tenkid etmemek lâzım geliyor.” E:89 

2- Haksız itirazcılara karşı, afvedip helal etmek için gereken şartlar 
“İllâ bir şart ile helâl edebilirim ki: Bu Ramazan-ı Şerifte bana ve hâlis kardeşlerime 

verdiği endişe ve telâşı, hak-perestlik damariyle, büyüklere lâyık ulûvv-u cenabla, enaniyet-i 
taassubkârânesini hakikata ve insafa feda edip tâmire çalışmasıdır; müşfik ve munsıf bir 
hoca tavriyle, kusurumuz varsa bize lütufkârâne ihtar ve îkazdır. Cenâb-ı Hak, Settâr-ül-
Uyûbdur, hasenat seyyiata mukabil gelse, afveder. İman hizmetinde yüzbinler insanın 
îmanını tahkikî yapmak hasenesine karşı benim gibi bir bîçârenin hüsn-ü niyetle kuvvetli 
emarelerle inayet-i İlâhiyyeden tasavvur ettiği bir müjde-i Kur'aniyenin tefehhümünde bir 
yanlış, belki yüz yanlış varsa da, o hasenata karşı gelemez, setr-i uyûb perdesini yırtamaz!... 
Her ne ise.3 ” St:61 

“Senin hamiyet-i diniye ve tecrübe-i ilmiye ve Nurlara karşı alâkanızdan rica ediyorum ki, 
Sabri ile geçen macerayı unutmağa çalış ve onu da afvet ve helâl et. Çünki o, kendi kafasıyla 
konuşmamış; eskiden beri hocalardan işittiği şeyleri, lüzumsuz münakaşa ile söylemiş. 

                                                 
3 Burada, itirazcılara gereken şer’î düşünce şekli gösterilip hatalı ve hissî hareketlere girmemenin lüzumu 
hatırlatılıyor.  
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Bilirsin ki; büyük bir hasene ve iyilik, çok günahlara keffaret olur. Evet o hemşehrimiz Sabri, 
hakikaten Nur’a ve Nur vasıtasıyla imana öyle bir hizmet eylemiş ki, bin hatasını afvettirir. 
Sizin âlîcenablığınızdan, o Nur hizmetleri hatırı için, dost bir hemşehri ve Nur hizmetinde bir 
arkadaş nazarıyla bakmalısınız.” E:206 

3- Afvetmeyi garazkârlığa çeviren zulüm damarı 
“İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye4 şudur ki: Bir mü’minin 

bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar5, 
mü’mine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı 
ekberinde a’mal-i mükellefîni tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti 
noktasında hükmeyler.6 Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir 
tek hasene ile çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında 
muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten 
ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene 
ile, çok seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak lâzımdır. Halbuki insan, fıtratındaki zulüm 
damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, 
mü’min kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; 
bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile 
dağ gibi hasenatı örter, unutur; mü’min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı 
içtimaiyesinde bir fesad âleti olur.” L:88  

4- Afvetmek bir ulüvvücenablıktır  
“Beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrid ve tevkif ve tazyike sevkedenlere, 

fevkalâde iğbirar ve kızmak geldi. Bir inayet imdada yetişti. Manen kalbe ihtar edildi ki: 
“İnsanların sana ettikleri ayn-ı zulümlerinde, ayn-ı adalet olan kader-i İlahînin büyük bir 
hissesi var ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve 
teslim ile mukabele lâzım. Hikmet ve rahmet-i Rabbaniyenin dahi büyük bir hissesi var 
ki, bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevab kazandırmaktır. Bu hisseye 
karşı, sabır içinde binler şükretmek lâzımdır. Hem senin nefsinin bilmediğin 
kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tövbe ile, nefsine “Bu tokata 
müstehak oldun” demelisin. Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı safdil ve vehham 
memurları iğfal ile o zulme sevketmek cihetiyle, onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-
i Nur’un o münafıklara vurduğu dehşetli manevî tokatlar, senin intikamını tamamen onlardan 
almış. O, onlara yeter. En son hisse, bilfiil vasıta olan resmî memurlardır. Bu hisseye karşı, 
onların Nurlara tenkid niyetiyle bakmalarında, ister istemez şübhesiz iman cihetinde 

istifadelerinin hatırı için ¬‰@ÅX7!ö¬w«2ö«w[¬4@«Q²7!«:ö«o²[«R²7!ö«w[¬W¬1@«U²7!«:ö(3:134) düsturuyla; onları 

afvetmek, bir ulüvvücenablıktır.” Ben de bu hakikatlı ihtardan kemal-i ferah ve şükür ile, 
bu yeni Medrese-i Yusufiyede durmağa, hattâ aleyhimde olanlara yardım etmek için kendime 
mûcib-i ceza zararsız bir suç yapmağa karar verdim.7 ”  L:260  

 5- Azgın beşerin afvedilmesi sırrı 
“Evvelki âyette hilkatten maksad beşer olduğu ve Hâlık’ın yanında beşerin bir mevki 

sahibi bulunduğu tasrih edildiğinde sâmiin zihnine geldi ki: “Bu kadar fesad, şürur ve 
                                                 
4 Yani insî ve cinnî şeytanların aldatıcı ve ifsadcı propagandaları  
5 Yani şer’î hükümlere bağlı hareket etmeyenler  
6 Yani muvazene-i a’mal, yani sevab ve günahın azlığı ve çokluğuna göre hükmedilmelidir. 
7  Bu parağraf, musibetlere karşı gereken faziletli bir anlayış örneğidir. 
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kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk’a ibadet ve takdis için 
şu fesadcı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır?” Sâmiin bu vesvesesini def’ 
için şöyle bir işarette bulundu ki: Beşerin o şürur ve fesadları, onda vedîa bırakılan sırra 
mukabele edemez, affolur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak Allâm-ül 
Guyub’un ilmindeki bir hikmet içindir.” İ:199 

Eğer bu hikmet nedir? Denecekse, buradaki İlahî hikmeti, beşerî anlayış, gereği gibi anlayamaz ve 
ihata edemez. Ancak naklî delillerden bir nebze anlayabiliriz.  

Evet, Risale-i Nurda şu ifade var: “Sani-i Zülcelal’in çok esması var. Herbir ismin ayrı bir 
cilvesi var. Meselâ; Gaffar ismi, günahların vücudunu ve Settar ismi, kusuratın 
bulunmasını istediği gibi, Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez.” L:54 şeklindeki ifadeleri, 
Allah’ın günahların işlenmesine rızası var manasında asla anlamamalıdır. Zira Allah kullarının günah 
işlemesini istemediği, Kur’anda kat’î ve tekrarla nazara verilen bir hükümdür. Hatta rivayette geçen 
gayretullah, mü’mini günahtan men etmek ister.  

Buhari’nin 67. Kitabü’n-nikâh l07. babından alınan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur: 

yÁV7~ «•Åh«&_«8 w¬8ÌYW²7~«|¬# Ì_«< ²–«~¬yÁV7~ ?«h²[«3«— ‡_«R«<|«7_«Q«# «¾«‡_«A«# «yÁV7~Å–¬~ 

Yani “Allah Tebareke ve Teala, mü’minler hakkında gayret ve hamiyet gösterir (hayır ve 
saadet diler). Ve Allah Teala’nın gayreti, Allah’ın haram kıldığı fena şeyleri (günahları) 
mü’minin işlememesi içindir.” der. 

Ancak bütün esmasının iktizalarına bakan sonsuz hikmet-i İlahiye, sırrı-ı imtihan gibi hikmetler için 
günah ve şerleri halkeder. Fakat o şer ve günahların işlenmesini istemez. Yani halk-ı şer şer değil, kesb-i 
şer şerdir. 

Bu hadisin bir mânası şudur ki: Beşer, takva ve fücur işleyebilir fıtratta olmasaydı, imtihan sırrı ve 
terakkiyat-ı beşeriye ve tecelli-i esma mazhariyet olmazdı.  

Evet, Fazilet ve keyfiyetin tahakkuk ve inkişafına sebeb olan imtihan sırrına taalluku itibariyle 

“Kâinattaki şerlerin, zararların, beliyyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icadları, 
şer ve çirkin değildir; çünki çok netaic-i mühimme için halkolunmuşlardır. Meselâ: 
Melaikelere, şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; makamları sabittir, 
tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları  için, mertebeleri 
sabittir, nakıstır.  Âlem-i insaniyette ise meratib-i terakkiyat ve tedenniyat, nihayetsizdir. 
Nemrudlardan, Fir’avunlardan tut, ta Sıddıkîn-i Evliya ve Enbiyaya kadar gayet uzun bir 
mesafe-i terakki var. 

İşte kömür gibi olan ervah-ı safiliye, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve tefrik için, 
şeytanların hilkatiyle ve sırr-ı teklif ve ba’s-ı Enbiya ile, bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve 
cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, maden-i insaniyetteki 
elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. A’la-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i 
Sıddık’ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl’in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatîn 
ve şerlerin yaratılması, büyük bir küllî neticeye baktığı için, icadları şer değil, çirkin değil; 
belki su’-i istimalattan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, 
kesb-i insana aittir, icad-ı İlahîye ait değildir.” M:43 

Bir hadis meali de şöyledir: “Günahın keffareti, nâdim (pişman) olmaktır. Eğer siz günah 
yapmasaydınız, Allah günah yapan bir kavim getirir ve onları mağfiret ederdi".” (Ramuz-ul 
ehadis sh: 339 ve Keşf-ül hafa l93l. hadis)  

Bu hadis, günah işlemenin gerekliliği mânasında asla anlaşılmamalı. Bu hadisin bir mânası şudur ki: 
Beşer, takva ve fücur işleyebilir fıtratta olmasaydı, imtihan sırrı ve terakkiyat-ı beşeriye olamazdı.  
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6- En büyük mükâfat ise; afv ile, mücazat etmemektir.  
“İkinci Vecih: Şu fıkra ihbar ediyor ki: Sahabeler çendan azlığından ve za’fından Sulh-u 

Hudeybiye’yi kabul etmişler; elbette, her halde az bir zamandan sonra sür’aten öyle bir 
inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki, rûy-i zemin tarlasında dest-i kudretle ekilen 
nev-i beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nâkıs, bereketsiz sünbüllerine 
nisbeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet 
bulacaklar ve haşmetli hükûmetleri gıbtadan, hasedden ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde 
bırakacaklar. Evet istikbal, bu ihbar-ı gaybîyi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda 
hafî bir îma daha var ki: Sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile sena ederken, en büyük bir 

mükâfatın va’di, makamca lâzım geldiği halde, ®?«h¬S²R«8ökelimesiyle işaret ediyor ki: İstikbalde 

Sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünki mağfiret, kusurun vukuuna 
delalet eder. Ve o zamanda Sahabeler nazarında en mühim matlub ve en yüksek ihsan, 

“mağfiret” olacak ve en büyük mükâfat ise; afv ile, mücazat etmemektir. ®?«h¬S²R«8ökelimesi, 

nasıl bu latif imayı gösteriyor. Öyle de Surenin başındaki  

 «hÅ'«@«#ö@«8«:ö«t¬A²9«)ö²w¬8ö«•ÅG«T«#ö@«8ö yÁV7!ö«t«7«h¬S²R«[¬7ö(48:2) cümlesiyle münasebetdardır. Surenin 

başı, hakikî günahlardan mağfiret değil; çünki ismet var, günah yok. Belki makam-ı 
nübüvvete lâyık bir mana ile Peygamber’e müjde-i mağfiret ve âhirinde Sahabelere mağfiret 
ile müjde etmekle, o îmaya bir letafet daha katar.” L:33 

7- Günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir  
“İ’lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk’ın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi 

adldir. Evet zehiri içen adam, âdetullaha nazaran hastalığa, ölüme kesb-i istihkak eder. Sonra 
hasta olursa, adldir. Çünki cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde, Allah’ın fazlına mazhar 
olur. Masiyet ile azab arasında kavî bir münasebet vardır. Hattâ ehl-i itizal, masiyet hakkında, 
doğru yoldan udûl ile masiyeti, şerri Allah’a isnad etmedikleri gibi, masiyet üzerine tazibin de 
vâcib olduğuna zehab etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği, Rahmet-i İlahiyeye münafî 
değildir. Çünki şer, nizam-ı âlemin kanununa muhaliftir.” Ms:238 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AĞIZ  

(Bk: Dil) 
1-Ağzın gördüğü vazife harikalığı 
2-Küre-i Arzın lisan-ı haliyle dediği Allahü Ekber sesi, sanki hacıların ağızlarındaki 

havada temessül ediyor 
3-Abdestte ağzı yıkamak 

Cihazat-ı insaniyenin harikalığı itibariyle marifetullaha baktığını nazara veren, bu ders, insanın 
ehemmiyetli cihazlarından biri olan ve gafletle hikmetleri düşünülmediğinden küfran-ı ni’met derecesine 
düşen ağzın sahib olduğu Marifetullah dersinden bir nümunedir. Şöyle ki: 

( yÅ"«*ö«‘«h«2ö²G«T«4öy«,²S«9ö«‘«h«2ö²w«8 B:299) 

“ö¬y¬=@«W²,«!ö¬�@«[±¬V«D«B¬7ö@®Q¬8@«%ö!®h«Z²P«8ö]¬X«V«Q«%ö²w«8ö]¬A²,«&ö!«H«6ö«: 
ö±¬h¬,¬"ö �@«X¬=@«U²7!ö@«ZQ«,«#ö«�ȫ^«W²Q¬X¬"öÅ]«V«2ö«v«Q²9«!ö«: 

Ñ¬w¬8ÌxW²7!ö«›¬G²A«2ö`²V«5ö]¬XQ«,«<ö«:ö|¬=@«W«,ö«�ö«:ö]¬/²*«!ö]¬XQ«,«<ö«�Òö¬b<¬(@«& 
ö«^Å[¬9@«,²9¬�²!ö«^Å[¬;@«W²7!öÅ–«!ö]¬X²Q«<ö 

öö¬�@«X¬=@«U²7!ö¬p[¬W«%ö]¬4ö¬^«[±¬V«D«BW²7!ö¬š@«W²,«�²!ö¬�@«[±¬V«D«#ö¬p[¬W«D¬7ö°p¬8@«%ö°h«Z²P«8 ”öŞ:90 
“ «:ö@«Z¬#@Å[±¬,¬&ö«:ö@«Z¬#@«[«&ö¬�@«W¬V«U¬"ö¬^Å[¬9@«,²9¬�²!ö¬ «̂T[¬T«E²7!ö¬–@«,¬V¬"öG«&«�²!ö G¬&!«x²7!ö¬(x%x²7!ö `¬%!«x²7!ö yÁV7!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«� 
@«Z¬BÅ[¬9@«9«!ö«:ö@«Z¬BÅ[¬B²,¬h²Z¬4ö«:ö@«Z¬B«4«Ÿ¬'ö«:ö@«Z¬5«Ÿ²'«!ö«:ö@«Z¬#@«S¬.ö¬�@«W¬V«U¬"ö«:ö@«Z¬BÅ[¬#³~²h¬8ö«:ö@«Z¬BÅ[¬,@«[²T¬8ö«:ö@«Z¬#@Å[¬D«, 
@«;¬i²D«2ö«:ö@«;¬h²T«4ö«:ö¬?«h[¬C«U²7!ö@«Z¬#@«%@«[¬B²&¬!ö«:ö¬^«2±¬x«X«BW²7!ö@«Z¬BÅ<¬(x A2ö«:ö¬^«Q¬8@«D²7!ö@«Z¬BÅ[¬5xV²F«8ö¬�@«W¬V«U¬"ö«: 

¬?«*x M²E«W²7!ö¬h²[«R²7!ö@«Z¬#!«(!«G²Q¬B²,¬!ö«:ö¬?«(:G²E«W²7!ö¬h²[«R²7!ö@«Z¬M²T«9ö«: 
 
İşte bu kısa şifreyi, yine gayet muhtasar bir şifre ile tercüme ve izah edeceğim. Bunu 

Hülâsat-ül Hülâsa’ya bir haşiye yapınız. 
Evet ben, Hülâsat-ül Hülâsa’yı okuduğum zaman, koca kâinat, nazarımda bir halka-i zikir 

oluyor. Fakat her nev’in lisanı çok geniş olmasından, fikir yoluyla sıfât ve esma-i İlahiyeyi 
ilmelyakîn ile iz’an etmek için akıl çok çabalıyor, sonra tam görür. Hakikat-ı insaniyeye 
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baktığı vakit, o câmi’ mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru nümunecikte, o hassas 
mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat’î ve şuhudî ve iz’anî bir vicdan, bir itminan, bir 
iman ile o sıfât ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki âyinesinde, hiç 
uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan iman-ı tahkikîyi kazanır ve 
¬w´W²&Åh7!ö¬?«*x.ö]«V«2ö«–@«,²9¬�²!ö«s«V«'ö«yÁV7!öÅ–¬!ö hakikî bir manasını anlar.” E:146 
1- Ağzın gördüğü vazife harikalığı 
“İnsanın dahi en zahir ef'al-i ihtiyariyesi içinde en zahiri; ekl ve kelâm ve fikirdir. 

Yani: Yemek, söylemek, düşünmektir. Şu yemek, söylemek, düşünmek ise gayet muntazam, 
acib, hikmetli birer silsiledir.1 O silsilenin yüz cüz'ünden, insanın dest-i ihtiyarına verilen 
ancak bir cüz'üdür.2 Meselâ: Yemekten, bedenin tegaddi-i hüceyratından tut, tâ semeratın3 
teşekkülüne kadar olan silsile-i ef'al içinde, insanın dest-i ihtiyarına verilen yalnız ağızdaki 
dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir.4 Ve söylemek silsilesinden yalnız meharic-i 
huruf5 kalıplarına, havayı sokup çıkarmaktır. Halbuki ağzında birtek kelime, bir çekirdek 
gibi iken, bir ağaç hükmündedir.6 Hava içinde milyonlar aynı kelime gibi meyveler verir. 
Milyonlarla dinleyenlerin kulaklarına girer. Bu misalî sünbüle,7 insandaki hayalin eli ancak 
yetişebilir.” S:608 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! Ey insan bil ki: Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin. Ve 
elin onu icad etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten âciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et 
bakalım. Şecere-i kelimat denilen8 bir lisanı veya muhaberat ve ezvak9 santralı olarak bir 

ağızı yap. Elbette yapamayacaksın. Öyle ise Allah'a şirk yapma!10 °v[¬P«2ö°v²VP«7ö«¾²h±¬L7!öÅ–¬!” 

Ms:184 
 “Bil ey insan! Senin başını süsleyip güzelleştiren ve o başa göz zinetini takıp görmeklik 

veren zat, elbette seni senden daha çok görüyordur. Evet o Sani’ ki, senin başını iki tane göz 
elmaslarıyla ve iki adet kulak sadefiyle zinetlendirip, yüzünün mağarası olan ağzına laklaka 
eden lisan mercanını takan; elbette ve elbette seni senden daha çok görüyor. Ve sana 

                                                 
1 Yani bu neticeleri vermesi için gerekli olan sebeblerin eksiksiz dizilişi lazımdır. 
2 Yani insanda icadsız olan sadece meyelen var. 
3 Yani yaşamak için gerekli olan neticelerin 
4 Bunda da insanın hissesi, yalnız meyelandır şöyle ki: 

“Beşincisi: İnsanın katl gibi zahirî ve ihtiyarî olan fiilleri, nefsin meyelanına intiha eder. Cüz’-i ihtiyarî 
denilen şu nefs meyelanı üzerine münazaalar deveran eder. 

Altıncısı: Âdetullah üzerine, irade-i külliye-i İlahiye abdin irade-i cüz’iyesine bakar. Yani bunun bir fiile 
taallukundan sonra, o taalluk eder. Öyle ise cebr yoktur. 

Sekizincisi: Ölüm gibi hasıl-ı bil’masdar denilen şey, kesb gibi bir masdara mütevakkıftır. Yani âdetullah 
üzerine o, hasıl-ı bil’masdarın vücuduna şart kılınmıştır. Kesb denilen masdarda, çekirdek ve ukde-i hayatiye 
meyelandır. Bu düğümün açılmasıyla, mes’eledeki düğüm de açılır.” İ:73 

“Hülâsa: Âdetullahın cereyanı üzerine hasıl-ı bil’masdarın vücudu, masdara mütevakkıftır. Masdarın esası 
ise, meyelandır. Meyelan veya meyelandaki tasarruf mevcudattan değildir ki, bir müessire ihtiyacı olsun. Madum 
da değildir ki, hasıl-ı bil’masdar gibi mevcud olan bir şeyin vücuduna şart kılınmasına veya sevab ve ikaba sebeb 
olmasına cevaz olmasın.” İ:74 
5 Harflerin ağızdaki çıkış yerlerindeki 
6 Yani pek çok harfler âniden icad ediliyor. 
7 Yani Kudret-i İlahiyenin çoğalttığı bu kelimelere 
8 Yani bir anda pek çok kelimeleri yetiştirmeğe vesile olduğundan meyvadar ağaca benzetilen 
9 Haberleşme ve zevkler  
10 Yani bu harika cihazları, esbaba, tabiata verme 
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senden daha çok yakındır. Ve sana senden daha çok şefiktir. Ve senden çıkan en gizli âh ü 
enînleri senden daha çok işitir.”  Bms:173 

Evet insanların düşünce, his, ihtiyaçlar gibi muhtelif hususiyetlerini bilen zat, konuşma cihazını 
verebilir. Konuşmak olmasaydı beşerin hali nice olurdu düşünülsün. 

 “Fâtır-ı Zülcemal ki, seni evvelâ kudret-i kâmilesiyle taze bir hamur gibi halkedip, sonra 
kendi sun’-u hâlıkanesinin gayet ince maharetiyle senin şekil ve suretini; esmasına bir ayna 
olacak tarzda bir su ile feth ve bast eden; hem hakkı dinleyip halktan11 ibret alarak, Hâlıkı 
tanıyasın diye rahmet ve keremiyle kulağını ve gözünü12 açan, hem O’nu13 zikredesin diye 
inayet ve keremiyle yüzünün mağarası olan ağzına bir lisan takan; Hem O’nu ma’rifet ile14 
tanıman için, kafana bir akıl derceden; ve ona muhabbet edesin diye sinene bir15 kalb 
yerleştiren; Hem sen ana rahminin içindeki karanlıklar ortasında iken, lütf u ihsanıyla sana 
lâzım herşeyi yanında hazır bulunduran ve kendi merhametkâr rububiyetiyle istediği 
şekilde sende tasarruf edebilen; ve manidar, keremkâr derin hikmetiyle şu enva-i havass ve 
cihazatı ve bu aksam-ı âlât ve azaları, nimetlerinin bütün enva-i semeratını hissettirmek ve 
tecelliyat-ı esmasının bütün aksamını sana tattırmak için, vücudunda terkib ettiren bir Hâlık-ı 
Rahim’dir.” Bms:579 

İnsan, cihazatının vazifelerine bakan harika bir hulasadır ki bu ölçülere uygun yaşama gayretini 
hatırlatır. 

  “Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler, ister âfâkî olsun ister enfüsî olsun, bazı şerait 
altında insana gelip vusul buluyor. Meselâ: Ziya, hava, gıda, savt ve sadâ gibi nimetlerden 
insanın istifade edebilmesi ancak göz, kulak, ağız, burun gibi vesaitin açılmasıyla olur. Bu 
vesait, Allah'ın halk ve icadıyla olur. İnsanın eli, kesb ve ihtiyarında yalnız o vesaiti açmaktır. 

Binaenaleyh o nimetleri yolda bulmuş gibi sahibsiz, hesabsız olduđunu zannetmesin. 
Ancak Mün'im-i Hakikî'nin kasdıyla gelir, insan da ihtiyarıyla alır. Sonra ihtiyaca göre in'am 
edenin iradesiyle bedeninde intişar eder.”   Ms:94 

Mezkûr ni’metlerden dünya ve ahiretteki istifade etmek derecelerinin bir mukayesesi: 

“Ey kardeş bil ki! Cenab-ı Hakk’ın insana in’am ettiği herbir ni’metin birer şartı, birer 
anahtarı vardır. O nimetlerden bir kısmı afakî, bir kısmı da enfüsîdir. Meselâ Cenab-ı Allah 
ziya, hava, gıda ve sadayı in’am etmekle; bunlardan istifadeyi de göz, burun, ağız, kulak ve 
hakeza hasselerin açılmasına bağlamıştır. Halbuki (zâhiren) kesbimizden olan şu enfüs 
âletlerinin açılması, yine ancak Allahü Teâlâ’nın halk ve icadıyla hasıl oluyor. Öyle ise ey 
gafil, bu nimetleri kıymetsiz ve ehemmiyetsiz şeylerden sayarak, istediğin gibi minnetsiz ve 
hesap vermeyi düşünmez bir tarzda, onların içinde oynayasın değildir. Belki ancak onları 
in’am edenin kasdıyla sana sevkedilip gönderiliyor. Sen yalnız ihtiyarınla hazır lokma gibi 
yiyorsun. Yedikten sonra da, onları ihsan edenin iradesiyle senin vücudunun ihtiyaç yerlerine 
göre kemal-i hikmetle intişar edip tevzi olunmaktadırlar.”  BMs:206 

“Evet, bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangâhtan 
ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregâhta seyahatından; ağzıyla, 
kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zaikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi; aynen öyle de, 
fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fâni memleketteki kuvve-i şâmme ve 
kuvve-i zaika, o bâki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir 

                                                 
11 Varlıklardan  
12 Kulak hakkı dinlemek, yani Kur’an hakikatlarını yazan kitabı dinlemek; gözü kitab-ı kâinatı seyredip ibret 

almak için 
13 Allah’ı unutmamak ve huzur hakikatını arttırmak için 
14 İlm-i imanî ile 
15 Sevme istidadı bulunan 
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senelik mesiregâhtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i bâsıra ve kuvve-i sâmia orada 
beşyüz senelik mesiregâhındaki seyahattan; o haşmetli, baştan başa zînetli memlekete lâyık 
bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve dünyada kazandığı sevablar, haseneler 
nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid 
olur.”L:156 

“Ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve cihazat-ı maneviyesiyle 
ubudiyet etmiş ve Cennet’in lezaizine istihkak kesbetmiş ise; herbir duygusunu memnun 
edecek, herbir cihazatını okşayacak, herbir letaifini zevklendirecek bir tarzda; Cennet’in 
herbir nev’inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine rahmet-i 
İlahiye tarafından giydirilecek.” M:385 

Demek dünyada istidadların geliştirilmesi, ehemmiyetli bir dünyaya geliş gayesidir.  

“Ve daha bunlar gibi başka âletleri ve âzaları kıyas etsen anlarsın ki: Hakikaten mü’min 
Cennet’e lâyık ve kâfir Cehennem’e muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların herbiri, öyle 
bir kıymet almalarının sebebi: Mü’min, imanıyla Hâlıkının emanetini, onun namına ve izni 
dairesinde istimal etmesidir. Ve kâfir, hıyanet edip nefs-i emmare hesabına çalıştırmasıdır.” 
S:28 

2- Küre-i Arzın lisan-ı haliyle dediği Allahü Ekber sesi, sanki hacıların 
ağızlarındaki havada temessül ediyor 

“Güya Küre-i Arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve 

etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan  «?x«VÅM7! !x W[¬5«! emrini, Küre-i Arz 

imtisal ediyor. Bu sırr-ı ittihad ile, kâinat içinde bir zerre gibi zaif, küçük bir mahuk olan şu 
insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Hâlık-ı Arz ve Semavat’ın mahbub bir abdi ve arzın 
halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı kâinatın neticesi ve gayesi oluyor. 

Evet ekser namazların arkasında, hususan Bayram namazlarında bir anda Allahü Ekber 
diyen yüzer milyon insanların sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi; âlem-i şehadette 
dahi birbiriyle ittihad edip içitima’ etse, Küre-i Arz tamamıyla büyük bir insan olup, 
azametine nisbeten büyük bir sada ile söylediği Allahü Ekber’e müsavi geldiğinden; o 
Muvahhidînin ittihadı ile bir anda Allahü Ekber demeleri, Küre-i Arzın büyük bir Allahü 
Ekber’i hükmüne geçiyor... Âdeta bayram namazlarında Âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle 
zemin zelzele-i kübraya mazhar olup, aktar u etrafiyle Allahü Ekber deyip, kıblesi olan Kabe-i 
Mükerreme’nin samimi kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle Allahü 
Ekber diyerek, o tek kelime, etraf-ı Arzdaki umum mü’minlerin mağara-misal ağızlarındaki 
havada temessül ediyor. Birtek Allahü Ekber kelimesinin aks-i sadasıyla hadsiz Allahü 
Ekber’ler vuku’ bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir, semavatı dahi çınlatıp berzah 
âlemlerine de temevvüc ederek sada veriyor.”  Bms:366 

3- Abdestte ağzı yıkamak 
“Abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil sünnettir. Fakat gusül hengâmında ağzını 

yıkamak farzdır. Az bir şey de yıkanmadık kalsa olmaz, zarardır.” B:277 
“Eğer mütedeyyin bir hekim-i hâzıkın gösterdiği ihtiyaca binaen kaplama sureti olsa, 

altındaki diş ağzın zahirîsinden çıkar, bâtın hükmüne geçer. Gusülde yıkanmaması guslü ibtal 
etmez.Çünki üstündeki kaplama yıkanıyor, onun yerine geçiyor.” B:278 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AHBAB 

Yani sevilen dostlar ve samimi ve ciddi mü’minler demektir. 

1- Berzah memleketi, ahbabların mecmaıdır 
2- Ahbabdan müfarakat 
“madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.” M:71 
O halde “Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. “Lillah, 

livechillah, lieclillah” rızası dairesinde hareket ediniz.” L:17 

 “Sual: Å`«&«!ö²w«8ö«p«8ö š²h«W²7«!ösırrınca: “Dost, dostuyla beraber Cennet’te bulunacaktır.” 

Halbuki basit bir bedevi, bir dakikada sohbet-i Nebeviyede Lillah için bir muhabbet peyda 
eder; o muhabbetle, Cennet’te Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın yanında bulunması 
lâzım gelir. Halbuki gayr-ı mütenahî feyze mazhar Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 
feyzi, bir basit bedevi feyziyle nasıl birleşir? 

Elcevab: Bir temsil ile, şu ulvî hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, meselâ: Gayet güzel ve 
şaşaalı bir bağda muhteşem bir zât gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangâh 
öyle bir surette ihzar etmiş ki: Kuvve-i zaikanın hissedecek bütün lezaiz-i mat’umatı câmi’, 
kuvve-i bâsıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek 
bütün garaibi müştemil ve hâkeza.. bütün havass-ı zahire ve bâtınayı okşayacak ve memnun 
edecek herşeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir 
sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zaikası pek az olduğundan cüz’î zevk alır. Gözü 
de az görüyor. Kuvve-i şâmmesi yok. Sanayi-i garibeden anlamaz. Hârika şeyleri bilmez. O 
nüzhetgâhın, binden ve belki milyondan birisini, kabiliyeti nisbetinde ancak zevkederek 
istifade eder. Diğeri ise bütün zahirî ve bâtınî duyguları, akıl ve kalb ve his ve latifeleri, o 
derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki; o seyrangâhtaki bütün incelikleri, 
güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevkederek, ayrı ayrı lezzet aldığı halde o 
dost ile omuz omuzadır. Madem bu karmakarışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor. 
En küçük ile en büyük beraber iken, seradan süreyyaya kadar fark oluyor. Elbette dâr-ı saadet 
ve ebediyet olan Cennet’te bittarîk-ıl evlâ dost dostu ile beraber iken, herbirisi 
istidadına göre sofra-i Rahmanürrahîm’den, istidadları derecesinde hisselerini alırlar. 
Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz.” S:499 

“Hem dost ve ahbab ise: Eğer onlar iman ve amel-i sâlih sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın 
dostları iseler, "El-hubbu Fillah" sırrınca o muhabbet dahi, Hakk'a aittir.” S:639 

“Ahbablara muhabbetin ise: Madem "Lillah" içindir. O ahbabların firakları, hattâ 
ölümleri, sohbetinize ve uhuvvetinize mani olmadığı için, o manevî muhabbet ve ruhanî 
irtibattan istifade edersin. Ve mülâkat lezzeti daimî olur. "Lillah" için olmazsa, bir günlük 
mülâkat lezzeti, yüz günlük firak elemini netice verir. (Haşiye)” S:644  

                                                 
(Haşiye): Lillah için bir saniye mülâkat, bir senedir. Dünya için olsa; bir sene, bir saniyedir.  
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Dünyada "El-hubbu fillah" hükmünce sâlih ahbablara muhabbetin neticesi: Cennet'te 

«w[¬V¬"@«T«B8ö¯*h,ö]«V«2 ile tabir edilen, karşı karşıya kurulmuş Cennet iskemlelerinde oturup hoş, 

şirin, güzel, tatlı bir surette, dünya maceralarını ve kadîm olan hatıratlarını birbirine nakledip 
eğlendirmeleri suretinde; firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbablarıyla 
görüştüreceği, Kur'anın nassıyla sabittir.” S:648 

1- Berzah memleketi, ahbabların mecmaıdır 

“Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler! Biz gidiyoruz, 
aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Fakat 
gafletten ve kısmen de ehl-i dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı 
görünen berzah memleketi, ahbabların mecmaıdır. Başta şefiimiz olan Habibullah 
Aleyhissalâtü Vesselâm ile bütün dostlarımıza kavuşmak âlemidir. Evet bin üçyüz elli senede, 
her sene üçyüz elli milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının 

muallimi ve kalblerinin mahbubu ve her günde ¬u¬2@«S²7@«6ö `«AÅ,7«!öösırrınca, bütün o ümmetinin 

işlediği hasenatın bir misli, sahife-i hasenatına ilâve edilen ve şu kâinattaki makasıd-ı âliye-i 
İlahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin teâlisinin sebebi olan o Zât-ı Ahmediye 
Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyaya geldiği dakikada "ümmetî ümmetî" rivayet-i sahiha ile ve 
keşf-i sadıkla dediği gibi, mahşerde herkes "nefsî nefsî" dediği zaman, yine "ümmetî ümmetî" 
diyerek en kudsî ve en yüksek bir fedakârlık ile, yine şefaatıyla ümmetinin imdadına koşan bir 
zâtın gittiği âleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla 
ışıklanan öyle bir âleme gidiyoruz.” L:224 

“Kur'andan gelen nur böyle ihtar etti ki; senin, Şimal-i Şarkîde, Kosturma'daki gurbetinde 
bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların her halde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. Sana 
birisi dese idi: "Sen İstanbul'a mı gideceksin, yoksa burada mı kalacaksın?" Elbette zerre 
mikdar aklın varsa, İstanbul'a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünki bin birden 
dokuzyüz doksandokuz ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya 
gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek; hazîn bir firak, elîm bir iftirak değil. Hem de geldin, 
memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek 
soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel (dünya cenneti gibi) İstanbul'a geldin. Aynen 
öyle de; senin küçüklüğünden bu yaşına kadar, sevdiklerinden yüzde doksandokuzu sana 
dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var, onlar da oraya 
gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir; o ahbablara kavuşmaktır. Onlar, yani o 
ervah-ı bâkiye, eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı âlem-i 
berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi.” L:237 

2- Ahbabdan müfarakat 
“O hanelerdeki adamların çoğu ile dost ve ahbab idim. Kısm-ı a'zamı Allah rahmet etsin 

muhaceret ile vefat etmişler, gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka 
Van'ın bütün müslümanlarının haneleri tahrib edilmiş gördüm. Benim kalbim en derinden 
sızladı. O kadar rikkatime dokundu ki, binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben, 
gurbetten vatanıma döndüm; gurbetten kurtuldum zannediyordum. "Vâ-esefâ", gurbetin en 
dehşetlisini vatanımda gördüm. Onikinci Rica'da bahsi geçen Abdurrahman gibi, ruhumla pek 
alâkadar yüzer talebelerimi, dostlarımı kabirde ve o ahbabların yerlerini harabezar gördüm. 
Eskiden beri hatırımda olan bir zâtın bir fıkrası vardı, tam manasını göremiyordum.. o hazîn 
levha karşısında tam manasını gördüm. Fıkra budur: 
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yani: "Eğer dostlardan müfarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin 

alsın." Demek en ziyade insanı öldüren, ahbabdan müfarakattır. Evet hiçbir şey beni o 
vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'andan, imandan meded gelmeseydi; o gam, 
o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Eskiden beri şâirler şiirlerinde, 
ahbablarıyla görüştükleri menzillerin mürur-u zamanla harabegâhlarına ağlamışlar. Bunun en 
firkatli levhasını da ben gözümle gördüm. İki yüz sene sonra gayet sevdiği dostların mahall-i 
ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle; hem ruhum, hem kalbim gözüme yardım edip 
ağladılar.” L:248 

“Hem çok risalelerde kat'î bürhanlarla da isbat ettiğimiz gibi, o hadsiz arzulara karşı iman-
ı bil'âhiretten gelen nur ile öyle bir nokta-i istimdad verdi ki; değil küçücük ve muvakkat, 
kısa, dünyevî ahbablara karşı arzu ve rabıtalarıma, belki ebed-ül âbâdda, âlem-i bekada, 
saadet-i ebediyede hadsiz uzun arzularıma kâfi gelebilir bir nokta-i istimdad verdi. Çünki bir 
cilve-i rahmetiyle, muvakkat bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin 
yüzünde, o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için, bahar sofrasında hadd ü hesaba gelmez 
san'atlı, şirin nimetlerini, her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirlere 
yedirdikten sonra, mesken-i ebedîlerinde sekiz daimî Cennet'i hadsiz bir zamanda, hadsiz 
enva'-ı nimetiyle doldurup ibadına ihzar eden bir Rahmanurrahîm'in rahmetine iman ile 
istinad edip, intisabını bilen elbette öyle bir nokta-i istimdad bulur ki; en edna derecesi, hadsiz 
ebedî emellere meded verip idame eder. Hem o âyetin hakikatıyla, imanın ziyasından gelen 
nur öyle parlak bir surette tecelli etti ki; o zulümatlı olan cihat-ı sitteyi gündüz gibi 
aydınlattırdı. Çünki bu medresem ve bu şehirde talebe ve dostlarımın arkalarında kalıp 
ağlamak vaziyetini şöyle aydınlattırdı ki: Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız 
yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi. Ve 
dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları bulacağımı ifham etti.” L:250 
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Söz verme ve sözünde durmak manasındadır. Sözünde durmamak ise hıyanettir. Hıyanet dahi şöyle 
tarif ediliyor: 

HIYANET (}9_[') : Hainlik, İtimadı kötüye kullanmak. Sözünde durmayıp hilekârlık 

yapmak. 
Tekvinen (fıtrat-ı asliye itibariyle) veya teşri’an (hukukan) veya itimaden tevdi olunan 

emaneti nakzetmek. Meselâ: Namaz ve ibadet, tekvinî ve teşriî bir emanet-i İlahiyedir. Onu 
ifa etmemek hıyanettir. İdare makamına seçilmek, teşriî bir emanettir. O makamı hukuka 
aykırı kullanmak hıyanet olur... ilh. (Bak: Emanet) 

Ragıb der ki, hıyanet ve nifak birdir. Ancak hıyanet, ahd ü emanet itibariyle söylenir, 
nifak da din itibariyle söylenir. Sonra da bunlar tedahül ederler. Şu halde hıyanet, gizlice ahdi 
bozarak hakka muhalefet etmektir ki, bunun nakizi emanettir.” (E.T. 5l30) İslâm Prensipleri 
Ans. p.1281-1282 

İşârât-ül İ’caz eserinde ahdini bozmak hakkında şu izahat var: 

“ «–x Q«O²T«<ö«:ö¬y¬5@«C[¬8ö¬G²Q«"ö²w¬8ö¬yÁV7!ö«G²Z«2ö«–x NT²X«<ö«w<¬HÅ7«! 
Œ²*«�²!ö]¬4ö«–: G¬,²S <ö«:ö«u«.x<ö²–«!ö¬y¬"öyÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö 

 Bu cümlenin evvelki cümle ile1 vech-i nazmı: Evet bu cümle ile fısk, şerh ve beyan 
edilmiştir. Şöyle ki: Fısk; haktan udûl, ayrılmak, hadden tecavüz,2 hayat-ı ebediyeden çıkıp 
terketmektir. Fıskın menşei; kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeheviye denilen üç 
kuvvetin ifrat ve tefritinden neş'et eder. Evet ifrat veya tefrit, delillere karşı bir isyandır. Yani 
sahife-i âlemde yaratılan delail, uhûd-u İlahiye hükmündedir. O delaile muhalefet eden, 
Cenab-ı Hak'la fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur.3 Ve keza ifrat ve tefrit hayat-ı 
nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intac eden esbabdandır. Buna fıskın birinci sıfatı 

olan ¬yÁV7!ö«G²Z«2ö«–x NT²X«< cümlesiyle işaret edilmiştir.4 Ve keza ifrat ve tefrit, hayat-ı 

içtimaiyeye karşı isyan ateşini yakan iki âmildir. Evet bu âmiller hayat-ı içtimaiyeyi nizam 
ve intizam altına alan rabıtaları, kanunları keser atar. Evet şehvet veya gazab haddini aşarsa, 
ırz ve namuslar pay-mal olur, masumlar mahvolur. Buna da, fıskın ikinci sıfatı olan  

                                                 
1 Yani fısk ve fâsıkları anlatan bir önceki ayet ile  
2 Yani kitabta gösterilen şer’î hükümleri nazara almamak 
3 Yani Kur’an 30:30. ayeti ve ehadisin asıl yaradılışı, yani fıtrat-ı asliyesi islam üzeredir. 
4 Burada daha çok şahsî zarar var.  
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Fıskın menşei; kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeheviye denilen üç kuvvetin 
ifrat ve tefritinden neş'et eder. Evet ifrat veya tefrit, delillere karşı bir isyandır. Yani sahife-i 
âlemde yaratılan delail, uhûd-u İlahiye hükmündedir. O delaile muhalefet eden, Cenab-ı 
Hak'la fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur.” İ: 165 

“«–: h¬,@«F²7!öv;ö«t¬\ ´7:!ö: Bu cümle, evvelki cümlenin6 neticesi ve aynı zamanda te'kididir. 

Şöyle ki: 

Evvelki cümlede ahdi bozmak, sıla-i rahmi kesmek, Arz'da fesad yapmak gibi fâsıkın 
cinayetlerini korkunç bir şekilde söyledikten sonra, bu cümlede evvelki tehdid ve korkuyu 
te'kid için, fâsıkın cinayetlerinin netice ve cezasını şöyle beyan etmiştir: O fâsıklar, 
âhiretlerini verip dünyayı aldıkları gibi, hidayeti dalaletle tebdil eden kafasız adamlardır. 
İ:166 

Yuakarıda geçen sıla-ı rahm’ın tarifi:  

“Mütedeyyin hısım akrabayı ziyaret etme, onlarla müsaid şartlarda ve meşru dairede 
görüşme ve mektuplaşma; alâkayı devam ettirme.   

“Kadı İyaz’ın beyanına göre sıla-i rahmin birbirinden faziletli dereceleri vardır. Bu 
derecelerin en aşağısı, akrabayı terk etmeyerek onlarla konuşmak veya hiç olmazsa selâm 
göndermek suretiyle sılada bulunmaktır. Sıla-i rahim kudret ve ihtiyaca göre değişir ve 
yerine göre bazan vacib, bazan müstehab olur... 

Kurtubî, sıla-i rahmin umumi ve hususi olduğunu söyler. Umumi sıla-i rahim dinîdir ve 
din kardeşini sevmek, ona nasihatta bulunmak, ona karşı adalet ve insaflı olmak, gerek 
vacib gerekse müstehab bütün haklarına riayet etmekle yapılır.7  

…Bütün bunlar müslümanlar hakkındadır.8 Kâfirlere, fâsıklara gelince; kendilerine 
nasihat kâr etmediği takdirde onlarla alâkayı kesmek icabeder...” Bülüğ-ül meram:341 

Ciddi bir hizmet ehlinin sıla-i rahm yapmakla hizmete noksanlık vermesi, şefkat tokadına sebeb 
olabilir. 

“Hizmet-i Kur'aniyenin pek mühim bir âzâsı olan Hulusi Bey, Eğirdir'den memlekete 
gittiği vakit, saadet-i dünyeviyeyi tam zevkettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, 
bir derece sırf uhrevî olan hizmet-i Kur'aniyede fütura yüz göstermeğe dair esbab hazırlandı. 
Çünki hem çoktan görmediği peder ve vâlidesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem 
şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmet-i 
Kur'aniyede bulunana; ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Tâ ihlas ile, ciddiyet 
ile hizmet-i Kur'aniyede bulunsun.9 ” L:42   

“Deylemî’den (R.A.) mervi şöyle bir hadis vardır: 

                                                 
5 Burada da daha çok ictimaî zarar oluyor. 
6 Yani fısk ve fasıkları anlatan cümlenin 
7 Bu izaha göre, gayr-ı meşru yollarla ve imkân eline geçince müslümanın malına, hukukuna zarar veren ve gasb 
edenler, sıla-i rahmi bozar ve fısk dairesine girerler. Bu fitne-i ahir zamanda bunun çok örnekleri vardır. 
8 Yani müslümanlar arasındaki hukuktur. 
9 Yani iman hizmeti, en üstün vazifedir. 
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Yani: “Allah bir kulunu severse o kulu, Zât-ı Uluhiyetine (dinine) hizmet için seçer, 
(dünyevî iştihalardan) imsak ettirir. O kulu, kadın ve evlad ile meşgul ettirmez.” Bu durum, 
bilhassa hicretin 200. senesinden sonra içindir. Çünkü “200 senesinden sonra en hayırlınız, 
zevce ve veledi olmamakla yükü hafif olanınızdır” mealinde de hadis vardır.” (Levami-ul 
Ukul Şerhi, ci: l, sh: l73) 

Mevzumuza İşârât-ül İ’caz eserinden deam ediyoruz.  

“«–x NT²X«< : Örülmüş kalın bir şeridi açıp dağıtmak manasını ifade eden "nakz" tabiri, 

yüksek bir üslûba işarettir. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi; meşiet, hikmet, inayetin ipleriyle 
örülmüş nuranî bir şerittir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nuranî şerit, kâinatta nizam-
ı umumî şeklinde tecelli ederek silsilelerini kâinatın enva'ına dağıtır iken, en acib silsilesini 
nev'-i beşere uzatmıştır ve ruh-u beşerde pek çok istidad ve kabiliyetlerin tohumlarını 
ekmiştir. Fakat o istidadların terbiyesini ve neticesini cüz'-i ihtiyarînin eline vermiştir. O cüz'-i 
ihtiyarînin yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiştir. Binaenaleyh Cenab-ı 
Hakk'ın ahdini bozmamak ve îfa etmek, ancak o istidadları lâyık ve münasib yerlerine 
sarfetmekle olur. Ahdin nakzı ise, bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Meselâ: Bazı enbiyaya 
iman ve tasdik, bazılarını inkâr ve tekzib; bazı hükümleri kabul, bazılarını red; bazı âyetleri 
tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan nakz-ı ahd; nazmı, 
nizamı, intizamı ihlâl eder, bozar.” İ: 173 

Büyük mesnevi-i nuriyede Hz. Üstad diyor ki: 

“Ya ahî bil ki; (sendeki) mülk Allah’ındır ve O’nun emanetidir ve hem onu senden satın 
alıyor ve alacak. Öyle ise, merakta fayda yoktur ve de baki kalmayacak bir şeyin hayrı da 
yoktur. Madem öyledir, zinhar Malik-ül Mülk ile ettiğin ahd ü peymanı bozma! Hem 
(nasihat için) sana ölüm kâfidir.”  BMs: 299öö 

Dinimizde ahde vefa şarttır, bir rivayette şöyle buyruluyor: 

"Dört haslet vardİr; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafiktir. Kimde de 
bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: 
Emanet edilince hiyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, 
husûmet edince haddi aşar." 

Buhâri, İman 24; Müslim, İman 106, (58); Ebu Dâvud, sünnet 16, (4688); Tirmizi, 
İman 14, (2634); Nesâi, İman 20, (8, 116). 
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(Bk: Cennet, Haşir, Rücu) 
1-  Âhirette cismanî lezzetler 
2- Zerratın âhiret için nurlandırılması 
3- Peygamberimiz (A.S.M.) âhireti görmüş 
4- Kâinatı yaratan âhireti de yaratır 
5- Âhiretin bir mahzeni 
6- Dünyadaki umum ahvalin canlı  filimleri âhirete gider 
7- Hakaik-i diniye âhirette tam tezahür eder 
8- Âhirette yemek ve tenasül durumu 
9- Âhiret dar-ül kudrettir 
10- Âhirete bakan semanın yıldızları 
11- Âhireti dünyaya tabi etmek hatası 
12- Âhirette bir adama beşyüz sene genişliğinde cennet verilir 
Yani bir şeyin sonu ve sona ermek manasında olan bu tabir, âlem-i şehadetin varlığı sona erip ebedi 

aleme intikal ederek sabitleşmesi şeklinde tarif edilebilir. 

1-  Âhirette cismanî lezzetler 
 “Dünya, âlem-i âhirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihristede âlem-i âhiretin mühim 

mes'elelerine olan işaretlerden biri, cismanî olan rızıklardaki lezzetlerdir. Bu fâni, rezil, zelil 
dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza etmek için insanın vücudunda yaratılan havass, 
hissiyat, cihazat, a'za gibi âlât ve edevatından anlaşılır ki, âlem-i âhirette de 

*@«Z²9«�²!ö@«Z¬B²E«#ö²w¬8ö›¬h²D«# kasırların altında, ebediyete lâyık cismanî ziyafetler olacaktır.” 

Ms:214 

2- Zerratın âhiret için nurlandırılması 
“Tahavvülât-ı zerratın ve zîhayat cisimlerde zerrat harekâtının binler hikmetlerinden bir 

hikmeti dahi, zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık zerreler olmak 
için, hayattar ve manidar olmaktır. Güya cism-i hayvanî ve insanî hattâ nebatî; terbiye dersini 
almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, bir mekteb hükmündedir ki; camid zerreler 
ona girerler, nurlanırlar. Âdeta bir talim ve talimata mazhar olurlar, letafet peyda ederler. 
Birer vazifeyi görmekle âlem-i bekaya ve bütün eczasıyla hayattar olan dâr-ı âhirete zerrat 
olmak için liyakat kesbederler.” S:554 

3- Peygamberimiz (A.S.M.) âhireti görmüş 
“Bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; değil yalnız kalbi 

ve ruhu ile, belki hem cismiyle, hem havassıyla, hem letaifiyle, kırk seneye mukabil kırk 
dakikada, velayetinin keramet-i kübrası olan Mi'racı ile bir cadde-i kübra açarak, hakaik-i 
imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş, Mi'rac merdiveniyle Arş'a çıkmış, "Kab-ı 
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Kavseyn" makamında, hakaik-i imaniyenin en büyüğü olan İman-ı Billah ve İman-ı Bil'âhireti 
aynelyakîn gözüyle müşahede etmiş, Cennet'e girmiş, saadet-i ebediyeyi görmüş,” M:306 

4- Kâinatı yaratan âhireti de yaratır 
“Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki; o Kadîr-i Mutlak, bütün 

istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; maziyi icad 
eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o Sani-i Hakîm, âhireti de 
yapar.” M:237 

“Ve keza şu muvakkat menzillerin saltanat-ı daimeye makarr olacak bir şekle gireceğine 
pek çok deliller, bürhanlar vardır. Maahaza, bu âlemi icad edip öteki âlemi icad etmemek ve 
bu kâinatı vücuda getirip öteki kâinatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı 
yaratmamak imkânı yoktur. Çünki rububiyetin saltanatı mükâfat ve mücazatı ister.” Ms:40 

5- Âhiretin bir mahzeni 
“Her insanın ve cismindeki herbir uzvun bir deposu ve mahzeni, hattâ bir hüceyrenin dahi 

bir ihtiyat mahzenciği bulunması gibi.. git gide tâ dâr-ı âhiretin bir mahzeni dünyadır 1 ve 
Cennet'in bir tarlası ve deposu,2 bu âlemdeki hüsünleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren 
âlem-i İslâmiyet ve hakikatlı insaniyet; 3 ve Cehennem'in bir anbarı ise, şerleri ve 
çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan ademden gelen ve hayır olan vücud âlemlerini 
telvis eden pis maddeler, taifeler;4 ve yıldızların hararet mahzeni Cehennem 5 ve nurlar 

                                                 
1 Alem-i misal ile dolduruluyor. 
2 Cennet ve cehennem ahirette birer mekân. 

“Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. 
Meyvenin yeri ise, dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kâinatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri, 
silsilenin iki tarafındadır. Süflîsi, sakili aşağı tarafında; nuranîsi, ulvîsi yukarı tarafındadır. Hem şu seyl-i 
şuunatın ve mahsulât-ı maneviye-i arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekânı ise, mahsulâtın nev’ine göre, 
fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. 
Havzın yeri ise, seylin durduğu ve tecemmu’ ettiği yerdedir. Yani habîsatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve 
safiyatı a’lâdadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligâhıdır. Tecelligâhın yeri ise, heryerde 
olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligâhını açar.” M:10 

“Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebede doğru uzanıp giden iki daldan tezahür eden iki semeredir ve 
kâinatın teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki neticesidir ve ebede doğru akıp giden kâinat seylinin iki 
mahzeni ve iki havuzudur.” İ:140 
3 İslam öncesi ve sonrası da dahil devrelerdeki insanın akıl ve kalbi ve hissiyatının fıtrat-ı asliyesinin belli 
bir derecede bozulmamış ve yaşanan islamiyetten ihtiyarî olmadan alınan bazı ahlakî değerleri almış olma 
hali:  

“Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu Cehennem’den 
kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık 
perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz 
omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların 
mazlumları çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. 

“Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve 
mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın 
manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki; o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.” K:111 
4 (dir) manasında 
5 “Fakat bazı rivayatın işaratıyla, âhiretteki Cehennem, bu dünyamızla münasebetdardır. Yaz’ın şiddet-i 

hararetine «vÅX«Z«%ö¬d²[«4ö²w¬8ödenilmiştir.” M:9 
“Ateş unsuru, kâinatın bütün kısımlarını istilâ etmiş pek büyük bir unsurdur. Bir damar gibi kâinatın 

yaratılışından başlayarak her tarafa dal-budak salıp gelen şu şecere-i nâriyeye nazar-ı hikmetle dikkat edilirse, bu 
şecerenin başında yani sonunda büyük bir meyvenin bulunduğu anlaşılır. Evet toprağın içinde büyük ve uzun bir 
damarı gören adam, o damarın başında kavun gibi bir meyvenin bulunduğunu zannetmesi gibi, âlemin her 
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hazinesi bir Cennet'tir ki; "Biyedihilhayr" kelimesi, bütün o hadsiz hazinelere işaretle pek 
parlak bir hücceti gösteriyor.” Ş:603 

6- Dünyadaki umum ahvalin canlı  filimleri âhirete gider 

“Üçüncü İşaret: ¬^Å<¬G«8²hÅ,7!ö¬h¬1@«X«W²7!«:ö¬^Å<¬:«h²'�²!ö¬�!«h«WÅC7!ö¬h²L«9ö«p«8öÔö@®C¬7@«$«: fıkrası ifade 

ediyor ki: Dünya bir destgâh ve bir mezraadır, âhiret pazarına münasib olan mahsulâtı 
yetiştirir. Çok Sözlerde isbat etmişiz: Nasılki cinn ve insin amelleri âhiret pazarına 
gönderiliyor. Öyle de: Dünyanın sair mevcudatı dahi, âhiret hesabına çok vazifeler 
görüyorlar ve çok mahsulât yetiştiriyorlar. Belki Küre-i Arz, onlar için geziyor; belki 
denilebilir ki: "Onun içindir." Bu sefine-i Rabbaniye, yirmidört bin senelik bir mesafeyi bir 
senede geçip, meydan-ı haşrin etrafında dönüyor. Meselâ ehl-i Cennet, elbette arzu ederler ki, 
dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirine nakletsinler; belki o maceraların levhalarını 
ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi; o 
levhaları, o vak'aları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, herhalde dâr-ı 

lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı Cennet'te, «w[¬V¬"@«T«B8ȫ*h,ö]«V«2 işaretiyle; sermedî 

manzaralarda, dünyevî maceraların muhaveresi ve dünyevî hâdisatın manzaraları 
Cennet'te bulunacaktır. İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve birbiri 
arkasından gelip geçmesi, menazır-ı sermediyeyi teşkil etmek için, bir fabrika destgâhları 
hükmünde görünüyor. Meselâ: Nasılki ehl-i medeniyet, fâni vaziyetlere bir nevi beka vermek 
ve ehl-i istikbale yadigâr bırakmak için; güzel veya garib vaziyetlerin suretlerini alıp, sinema 
perdeleriyle istikbale hediye ediyor, zaman-ı maziyi zaman-ı halde ve istikbalde gösteriyor ve 
dercediyorlar. Aynen öyle de: Şu mevcudat-ı bahariye ve dünyeviyede kısa bir hayat 
geçirdikten sonra, onların Sâni'-i Hakîm'i âlem-i bekaya ait gayelerini o âleme kaydetmekle 
beraber âlem-i ebedîde, sermedî manzaralarda onların etvar-ı hayatlarında gördükleri 
vezaif-i hayatiyeyi ve mu'cizat-ı Sübhaniyeyi, menazır-ı sermediyede kaydetmek mukteza-
yı ism-i Hakîm ve Rahîm ve Vedud'dur.6 ”  M:293 

“Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimaları, iftirakları 
gösteriyor. Fakat, bizzât maksad o şeyler değildir. Ancak âhiretin meydan-ı ekberinde 
vukua gelecek hallerin, emirlerin nümunelerini göstermektir. Çünki o mahşer-i azîmde 
yapılacak muameleler, bu küçücük nümunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde 
gösterilen fâni, zâil haller o âlemde bâki ve daimî semereler verecektir.” Ms:39 

Yani esma-i ilahiye onlarda ebedi tecelli edecektir. Evet bu dünya, ebedi kalacak filimlerin çekildiği 
yer olduğunu unutmak, büyük gaflet, bilmemek ise büyük cehalettir. Evet, din yolunda karşılaşan sıkıntı 
ve meşakkatlerin filimleri, insanın en kıymetli ve ebedi mallarıdır. Bu sır içindir ki bela büyük 
şahsiyetlere veriliyor şöyle ki: 

“ u«C²8«�²@«4ö u«C²8«�²!«öš@«[¬7²:«�²!öÅv$öš@«[¬A²9«�²!«ö®š«Ÿ«"ö¬‰@ÅX7!öÇG«- «!ö-ev kema kal- yani: “En ziyade musibet 

ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler.” Başta Hazret-i Eyyüb 
Aleyhisselâm, enbiyalar sonra evliyalar ve sonra ehl-i salahat çektikleri hastalıklara birer 
ibadet-i hâlisa, birer hediye-i Rahmaniye nazarıyla bakmışlar; sabır içinde şükretmişler. 
Hâlık-ı Rahîm’in rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev’inden görmüşler.” L:213 
                                                                                                                                                         
tarafında damarları bulunan şu şecere-i nâriyenin de Cehennem gibi bir meyvesinin bulunduğuna bilhads yani 
sür’at-i intikal ile hükmedebilir.” İ:128 p1 
6 Yani hikmet, eserlerini baki kılar. Rahîm, acıdığı mahlukunu hiçliğe atmaz. Vedûd, sevdiği masnuunu 
ebedileştirir. 
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7- Hakaik-i diniye âhirette tam tezahür eder 

“ w<¬(ökelimesinden maksad ya cezadır, çünki o gün hayır ve şerlere ceza verilecek bir 

gündür veya hakaik-i diniyedir.7 Çünki hakaik-i diniye o gün tam manasıyla meydana çıkar. 
Ve daire-i itikadın, daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür. Evet Cenab-ı Hak 
müsebbebatı esbaba bağlamakla, intizamı temin eden bir nizamı kâinatta vaz' etmiş. Ve 
herşeyi, o nizama müraat etmeğe ve o nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Ve bilhassa insanı da, 
o daire-i esbaba müraat ve merbutiyet etmeğe mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada 
daire-i esbab  daire-i itikada galib ise de; âhirette hakaik-i itikadiye tamamen tecelli 
etmekle, daire-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen, bu dairelerin herbirisi için ayrı ayrı 
makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket 
lâzımdır. Aksi takdirde daire-i esbabda iken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada 
bakan; Mu'tezile olur ki, tesiri esbaba verir. Ve keza daire-i itikadda iken ruhuyla, imanıyla 
daire-i esbaba bakan da; esbaba kıymet vermeyerek, Cebriye Mezhebi gibi tenbelcesine bir 
tevekkül ile nizam-ı âleme muhalefet eder.8 ” İ:20 

8- Âhirette yemek ve tenasül durumu 
S- … âhirette eşhas ebedî olduğundan, vücudlarında eriyip ayrılan birşey yoktur ki gıdaya 

ihtiyaç olsun ve âhirette tenasül yoktur ki nikâha lüzum olsun? 

C- Yemek, içmek ve nikâhın faideleri, yalnız bekaya ve tenasüle münhasır değildir. Evet 
şu elemli, kederli âlemde onlarda pek büyük lezzet ve faideler olsun da, lezzetler yeri olan 
âlem-i saadette ne için daha nezih lezzet ve faideleri olmasın?” İ:145 

9- Âhiret dar-ül kudrettir 
“Evet dünya dâr-ül hikmet ve âhiret dâr-ül kudret olduğundan; dünyada Hakîm, Mürettib, 

Müdebbir, Mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla, dünyada icad-ı eşya bir derece tedricî ve 
zaman ile olması; hikmet-i Rabbaniyenin muktezasıyla olmuş. Âhirette ise, hikmetten ziyade 
kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç 
bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, âhirette bir 
anda ve bir lemhada inşasına işareten Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 
Æ«h²5«!ö«x;ö²:«!ö¬h«M«A²7!ö¬d²W«V«6öÅ�¬!ö¬^«2@Å,7!öh²8«!ö@«8«: ferman eder.”  Ş:38 

10- Âhirete bakan semanın yıldızları 
“Zât-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı 

rububiyetinden uzak değildir ki, Cehennem-i Kübra'yı elektrik lâmbalarının fabrikasının 
kazanı hükmüne getirip âhirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş'al etsin; hararet ve 
kuvvet versin. Yani, âlem-i nur olan Cennet'ten yıldızlara nur verip, Cehennem'den nâr ve 
hararet göndersin.” M:10 

                                                 
7 Yani yevmiddinin bir manası, hakaik-ı diniye günüdür manasındadır. 
8 Yani, sebeblere tesir vermemek fakat perdedarlıktan da azletmemek, istikametli anlayıştır. Bu zaman esbaba 
fazla nazar eder ve ettirir, dikkat gerek. 
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11- Âhireti dünyaya tabi etmek hatası 
“Bizlerle pek çok alâkadar bir zât çok defa dehşetli şekva ediyor ki: "Ben adam 

olamıyorum, gittikçe fenalaşıyorum, manevî hizmetlerimin neticelerini göremiyorum." diye 
meded istiyor. Ona yazıyoruz ki: 

"Bu dünya dâr-ül hizmettir, ücret almak yeri değildir. A'mal-i sâlihanın ücretleri, 
meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu 
dünyada onları istemek, âhireti dünyaya tâbi' etmek demektir. O amel-i sâlihin ihlası 
kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse, teşvik için verildiğini 
düşünüp şükreder." 

Evet bu asırda, bir-iki mektubda beyan edildiği gibi, o derece hayat-ı dünyeviye damarına 
dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki; mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehl-i salahat 
olan bir zât dahi, dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor; birinci derecede, 
dünyada zevk-i hayat onda hükmediyor.” K:134 

“Bu dünya, dâr-ül hikmettir, dâr-ül hizmettir; dâr-ül ücret ve mükâfat değil. Buradaki 
a’mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve âhirettedir. Buradaki a’mal, berzahta ve âhirette 
meyve verir. Madem hakikat budur, a’mal-i uhreviyeye ait neticeleri dünyada istememek 
gerektir. Verilse de memnunane değil, mahzunane kabul etmek lâzımdır. Çünki Cennet’in 
meyveleri gibi, kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla, bâki hükmünde olan amel-i uhrevî 
meyvesini, bu dünyada fâni bir surette yemek, kâr-ı akıl değildir. Bâki bir lâmbayı, bir dakika 
yaşayacak ve sönecek bir lâmba ile mübadele etmek gibidir.” M:451 

12- Âhirette bir adama beşyüz sene genişliğinde cennet verilir 
“Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıbta, hased ve kıskançlık olmamalı ve hakikat 

nokta-i nazarında olamaz. Çünki kıskançlık ve hasedin sebebi; bir tek şeye çok eller 
uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler 
istemesinden müzahame, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıbtaya, sonra kıskançlığa düşerler. 
Dünyada bir şey-i vâhide çoklar talib olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle 
insanın hadsiz arzularını tatmin edemediği için, rekabete düşüyorlar. Fakat, âhirette tek bir 
adama beşyüz sene mesafelik bir Cennet ihsan edilmesi ve yetmiş bin kasır ve huriler 
verilmesi ve ehl-i Cennet'ten herkes kendi hissesinden kemal-i rıza ile memnun olması 
işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette medar-ı rekabet birşey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyle 
ise, âhirete ait olan a'mal-i sâlihada dahi rekabet olamaz; kıskançlık yeri değildir. 
Kıskançlık eden ya riyakârdır, a'mal-i sâliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor veyahud 
sadık cahildir ki, a'mal-i sâliha nereye baktığını bilmiyor ve a'mal-i sâlihanın ruhu, esası 
ihlas olduğunu derketmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adavet taşımakla, 
vüs'at-ı rahmet-i İlahiyeyi ittiham ediyor.9 Bu hakikatı teyid eden bir vakıa: 

Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti vardı. O adamın yanında 
senakârane onun düşmanı amel-i sâlihle, hattâ velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, 
sıkılmadı. Sonra birisi dedi: "Senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir." Baktık ki o adamda 
şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik: "Velayet ve salahat hadsiz bir 
hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette 
kıskanmadın. Dünyevî kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber, 
velayet ve salahata nisbeten; bir âdi cam parçasının elmasa nisbeti gibidir." O adam dedi ki: 
"Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için 

                                                 
9 Yani Allah neden velilere ahiret nimetlerini veriyor gibi garib bir manayı ihsas ediyor gibi garib bir iddiaya 
giriyor. 

68



ÂHİRET     6 
 
basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Âhiret makamatı 
hadsizdir. O burada benim düşmanım iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim olabilir. "  
L:156-157 

Burada en azından bu adam gibi düşünmek normal bir anlayıştır şöyle ki: 

“Dünya da umûr-u diniyeye ve a’mal-i âhirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika 
olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki âlemde 
göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur. Ve 
o rekabeti yapan, halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevî bir mükâfatı düşünür. Zavallı 
düşünmüyor ki, o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile ibtal eder. Çünki sevab i’tasında ve 
ücret aldığında, nâsı Rabb-i Nâs’a şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur.” Ms:227 

“İttihad-ı İslâm cemaati, sair cem’iyet-i diniye ile şakk-ul asâdır. Rekabet ve münaferatı 
intac eder. 

Elcevab: Evvelâ umûr-u uhreviyede hased ve müzahamet ve münakaşa olmadığından bu 
cem’iyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa ibadette riya ve nifak etmiş gibidir. 

Sâniyen: Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik 
ve onlarla ittihad ederiz. 

Birinci şart: Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir. 

İkinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cem’iyete leke sürmekle kendisine 
kıymet vermeğe çalışmamak. Birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cem’iyet-i ülemaya havale 
etmektir.” H:98 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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ÂHİRZAMAN 

1- Yeni nesli ifsad eden âhirzaman fitnesine karşı Risale-i Nur’un mukavemeti 
2- Âhirzamanda “Allah Allah” denmiyeceği rivayetinin izahı 
3- Âhirzamanda âletlerle işlenen ve kıyametin kopmasına sebeb olacak olan küllî 

günah 
4- Âhirzamanda dehşetli bir şahsın şapka giydirmesi rivayetinin izahı 
5- Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak 
6- Âhirzamandan kıyamete kadar devam eden bir taife 
7- Âhirzaman fitnesinde nisâ taifesinin rolü 
8- Âhizamanda kimse nefsine hâkim olmaz 

1- Yeni nesli ifsad eden âhirzaman fitnesine karşı Risale-i Nur’un 
mukavemeti 

“Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, Kaside-i Ercuze'sinde 

!®h[¬O²,«#ö²�«h±¬O,ȫv²D 2ö¿h²&«!ödeyip, bu zamanda tamim edilen ecnebi harflerine bakıp, bu 

cümledeki harflerin cifrî ve ebcedî rakamlarının bu zamana parmak basmalarıyla vaki' 
cereyan-ı küfriyaneye işaret ettiği gibi; hem Ercuze'sinde, hem Ercuze'yi teyid ve takviye 
eden Kaside-i Celcelutiye'sinde sarahata yakın 

²�«*Åx«X«#ö!Èh¬,ö¬‚²hÇ,7!ö‚!«h¬,ö(@«T#ö®^«9@«[«"ö!Èh¬,ö¬*xÇX7!ö‚!«h¬,ö(@«T#öfıkrasıyla, o cereyanın karşısında 

vücudu ziyasıyla anlaşılan ve zulmetin pek şiddetli ve sisli, yakıcı dehşetine karşı sönmeyen 
ve gittikçe zulmeti yararak dünyayı ziyalandırmaya çalışan Risale-i Nur'a ve müellifine hususî 
iltifatını   

²a«V«D²V«%ö*x9ö@«<ö¬•@Å<«�²!«:ö¬h²;ÅG7!ö›«G«8ö®^«D²Z«"«:ö!®*x9ö¬v²,¬�²@¬"ö]¬A«6²x«6ö²G¬5«!ö 
deyip, âhirzamana kadar Risale-i Nur'un bedi' bir surette ışık vermesini ve yanmasını dua ve 
niyaz eden ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın en mühim bir şakirdi ve ulûmunun birinci naşiri 
olan Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, bidayet-i İslâmda Kur'anın aleyhine açılan çok 
kapılara karşı mübarek ism-i a'zamı şefi' tutup kahramanane ve merdane hakaik-i şeriatı ve 
esas-ı İslâmiyeti muhafazaya çalıştığı gibi, âhirzamanda bütün bütün Kur'ana muhalefet 
eden zendeka cereyanına karşı, aynı ism-i a'zamı şefi' ve melce' ve tahassüngâh ittihaz edip 
cerhedilmez Kur'anın i'cazından gelen ve hâtem-i mu'cizeyi gösteren Risale-i Nur'un sönmez 
nuruyla ve susmaz lisanıyla şecaatkârane mukabele ve mukavemet edip, yerin yüzünü 
yakıp çok çiçekleri kurutan zendeka nârını, ism-i a'zamın kibriyalı, azametli nuruyla ve 
İsm-i Rahman ve Rahîm'in şefkatli ve re'fetli tecellisinden nebean eden âb-ı hayat ile 
söndüren; ve yanan yerlerde kuruyan nehir ve bağ çiçeklerine mukabil, dağlarda ve kırlarda 
sema yağmuru ve rahmetiyle hararete mütehammil ve şiddet-i bürudete dayanıklı 
çiçekleri yetiştiren Risale-i Nur'u görmesi ve şefkatkârane ve tesellidarane ve kerametkârane 
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bakması, Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü'nun makam-ı velayetinin iktiza ettiğini 
hakkalyakîn gösterir.” L:447 

2- Âhirzamanda “Allah Allah” denmiyeceği rivayetinin izahı 
“Rivayette var ki: "Âhirzamanda, Allah Allah diyecek kalmaz." 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�öbunun bir tevili şu olmak gerektir ki: "Allah!. Allah!. Allah!. deyip 

zikreden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şeairde 
ismullah yerine başka isim konulacak" demektir. Yoksa umum insanlar küfr-ü mutlaka 
düşecekler demek değildir. Çünki Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan 
uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı 
inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hata ediyorlar. 

Diğer bir tevili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, mü'minlerin 
ruhları bir parça evvel kabzedilir; kıyamet, kâfirlerin başlarında patlar.” Ş:584 

3- Âhirzamanda âletlerle işlenen ve kıyametin kopmasına sebeb olacak 
olan küllî günah 

“Birden ihtar edilen bir mes'ele: 

Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair 
rivayetler vardır. Eskide acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ve o 
âhirzamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kâinatın heyet-i mecmuasına 
dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harab olmasına sebebiyet verir, diye 
düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddid esbabını gördük. 

Ezcümle müteaddid vücuhundan radyomla anlaşıldı ki: O bir tek adam bir tek kelime ile, 
bir milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar. Evet 
küre-i havanın yüzbinler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo unsuru, nev-i beşere 
öyle bir nimet-i İlahiyedir ki, küre-i havayı bütün zerratıyla şükür ve hamd ü sena ile 
doldurmak lâzım gelirken, dalaletten tevellüd eden sefahet-i beşeriye, o azîm nimeti şükrün 
aksine istimal ettiğinden elbette tokat yiyecek.1 ” K:71 

Bir ayette şöyle buyruluyor: 

¯m²Q«" z¬4 ‚x W«< ̄g¬\ «8²x«< ²vZ«NQ«" _«X²6«h«#«—  
_®Q²W«% ²v;_«X²Q«W«D«4 ¬‡xÇM7~ z¬4 «e¬S9«— 
Biz o gün (kıyamet günü) onları (azgınları kendi başlarına) bırakıvermişizdir. Dalgalar 

halinde birbirlerine girerler, (boğuşurlar.) (Kıyametin başlangıcı olan) Sûr'a da üfürülmüştür. 
Böylece onların (azgınların) hepsini bir araya toplamışızdır. (Kur’an: 18/99) 

4- Âhirzamanda dehşetli bir şahsın şapka giydirmesi rivayetinin izahı 
“Bundan kırk sene evvel ve hürriyetten2 bir sene evvel İstanbul'a geldim. O zaman 

Japonya'nın baş kumandanı, İslâm ülemasından dinî bazı sualler sormuştu. Onları İstanbul 

                                                 
1 Yukarıdaki beyandan anlaşılıyor ki kıyamet, teknik cihazların çılgınca yaşanan sefahete alet edilerek ekser 
insanların azgınlaşmaları sebebiyle kopacak. 
2 Meşrutiyetten  
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hocaları benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. Ezcümle, bir hadîste: 
"Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında "Hâzâ kâfirun" yazılmış bulunur" 
diye hadîs var deyip benden sordular. Dedim: "Bir acib şahıs, bu milletin başına geçer ve 
sabah kalkar başına şapka giyer ve giydirir." Bu cevabdan sonra bunu sordular: "Acaba o 
zaman onu giyen kâfir olmaz mı?" Dedim: "Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. 
Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşâallah müslüman edecek."” Ş:358 

5- Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak 
“Dördüncü sualinizin meali: Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal'ı 

öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki: 
Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz." Böyle umumiyetle imana 
geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? 

Elcevab: Hadîs-i sahihte rivayet edilen: "Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın geleceğini ve şeriat-
ı İslâmiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini" imanı zaîf olanlar istib'ad ediyorlar. 
Onun hakikatı izah edilse, hiç istib'ad yeri kalmaz. Şöyle ki: 

O hadîsin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: 
Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak: 

Birisi: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan 
namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine 
çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve 
ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o 
Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır. 

İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı 
Nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, 
uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan 
ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi 
padişahlık ve bir gûna hâkimiyet verir. Öyle de: Allah'ı inkâr eden o cereyan efradları, birer 
küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en 
büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan 
Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip 
uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz 
bir insanın uluhiyet dava  etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur. 

İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, 
yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata 
karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; 
manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o 
İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i hak bu iltihak 
neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan 
İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında 
iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak 
cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad 
ederek haber vermiştir.” M:56 

Yukarıda geçen Süfyan, mecaz ifadedir. Onun gibi Muhammed Mehdi dahi mecaz ifadedir. 
Çünkü:  

72



ÂHİRZAMAN     4 

 

“Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi, ervah-ı safileden tefrik eder. Öyle ise 
ileride herkese göz ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki; ne bütün bütün 
meçhul kalsın, ne de bedihî olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın.” S:341  

Demek müteşabih ifade lazımdır. 

6- Âhirzamandan kıyamete kadar devam eden bir taife 
“Âhirzamandan haber veren mühim bir hadîs: 

¬˜¬h²8«@¬"öyÁV7!ö«]¬#²@«<ö]ÅB«&ö±¬s«E²7!ö]«V«2ö«w<¬h¬;@«1ö]¬BÅ8!ö²w¬8ö½^«S¬=@«0öÄ!«i«#ö«� 
Ramazan-ı şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadîs-i şerif hatırıma geldi. 

Belki Risale-i Nur şakirdlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar 

edildi. ]¬BÅ8!ö²w¬8ö½^«S¬=@«0öÄ!«i«#ö«� (şedde sayılır, tenvin sayılmaz) fıkrasının makam-ı cifrîsi 1542 

ederek nihayet-i devamına îma eder. yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�  ±¬s«E²7!ö]«V«2ö«w<¬h¬;@«1 (şedde 

sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 edip, bu tarihe kadar zahir ve aşikârane, belki 
galibane; sonra tâ kırk ikiye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam 
edeceğine remze yakın îma eder. 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�ö¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7!ö«: 
¬˜¬h²8«@¬"öyÁV7!ö«]¬#²@«<ö]ÅB«& (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 olup, kâfirin 

başında kıyamet kopmasına îma eder. 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�  
Cây-ı dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil'ittifak bin beşyüz (1500) tarihini göstermeleriyle 

beraber, tam tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette 1506'dan tâ 42'ye, tâ 45'e kadar 
üç inkılab-ı azîmin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu îmalar gerçi yalnız 
birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil, fakat birden ihtar edilmesi bana 
kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat'î tarzda kimse bilmez; fakat böyle îmalar ile bir 
nevi kanaat, bir galib ihtimal gelebilir. Fatiha'da "sırat-ı müstakim" ashabının taife-i kübrasını 

tarif eden ö²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7«!   fıkrası, şeddesiz bin beşyüz altı veya yedi (1506-

1507) ederek tam tamına ±¬s«E²7!ö]«V«2ö«w<¬h¬;@«1 fıkrasının makamına tevafuku ve manasına 

tetabuku ve şedde sayılsa ]¬BÅ8!ö²w¬8ö½^«S¬=@«0öÄ!«i«#ö«� fıkrasına üç manidar farkla tam muvafakatı 

ve manen mutabakatı bu hadîsin îmasını teyid edip remz derecesine çıkarıyor. Ve müteaddid 
âyât-ı Kur'aniyede "sırat-ı müstakim" kelimesi, bir mana-yı remziyle Risalet-in Nur'a manaca 
ve cifirce îma etmesi remze yakın bir îma ile; Risalet-in Nur şakirdlerinin taifesi, âhirzamanda 
o taife-i kübra-i a'zamın âhirlerinde bir hizb-i makbul olacağını işaret eder diye def'aten 
birden ihtar edildi. 
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yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�ö¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7!ö«: ”  K:27 

7- Âhirzaman fitnesinde nisâ taifesinin rolü 
“Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi 

olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor.3 Evet nasılki tarihlerde, eski zamanlarda 
"Amazonlar" namında gayet silâhşör kadınlardan mürekkeb bir taife-i askeriye olarak hârika 
harbler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de: Bu zamanda zendeka dalaleti, İslâmiyete karşı 
muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, Şeytan kumandasına4 verilen fırkalardan en 
dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz 
edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; 
çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o 
kalblerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam 
cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennem'in odunları olup, en evvel o bacaklar 
yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hilkaten çok istediği ve fıtraten 
çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hattâ bu hâlin 
neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk 
kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymetsiz bir surete 
gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor.” G:23 

8- Âhizamanda kimse nefsine hâkim olmaz 
“Altıncı Mes'ele: Rivayette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine 

hâkim olmaz." Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberîyle bütün ümmet o 

fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra ¬–@«8Åi7!ö¬h¬'³~ö¬^«X²B¬4ö²w¬8ö«:ö¬Ä@Å%ÅG7!ö¬^«X²B¬4ö²w¬8övird-i 

ümmet olmuş. 

Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, 
meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâb ederler. Meselâ; Rusya'da 
hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler ve kadın kendi güzelliklerini göstermeğe 
fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest 
erkekler dahi, nefsine mağlub olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve 
tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi 
nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebr-i mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah 
dahi olmaz.” Ş:584 

                                                 
3 Min fitnetinnisa… 
4 Yani, münafık cereyanın emrine 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AHKÂM 

1-Sonsuz hikmet-i ilâhiyeden gelen ahkâmın hikmetlerini akıl ihata edemez, 
teslimiyet gerektir 

2-Ahkâm-ı şer’iye tebdil edilemez 
3-Kur’an’ın ahkâm cihetiyle camiiyeti 
4-Ahkâm-ı diniyenin dersi, resmî alimlerden daha çok resmî olmayanlara bakar 
5-Ahkâm-ı diniyede ana kaynak Kur’an gösterilmeli  
6-Avam ahkâmı bildiği için, daha çok kudsî telkine muhtaçtır. Çünki bu zamanda 

gaflet hükmediyor 

Sonuz ilim ve hikmet-i ilahiyeden gelip beşer aleminde ona karşı menfi ve müsbet tavırların filimleri 
alınarak ebedî kalacak olan bu manzaralar ebedî hikmetleri taşır.  

“Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimaları, iftirakları 
gösteriyor. Fakat, bizzât maksad o şeyler değildir. Ancak âhiretin meydan-ı ekberinde vukua 
gelecek hallerin, emirlerin nümunelerini göstermektir. Çünki o mahşer-i azîmde yapılacak 
muameleler, bu küçücük nümunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen 
fâni, zâil haller o âlemde bâki ve daimî semereler verecektir.” Ms:39 

“İşte görüyorsun ki: Her saat, senin aklın kabul etmediği o tebdil-i diyar gibi çok 
inkılablar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki: Bu görünen 
sür’atli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahribler içinde başka bir maksad var. Bir saatlik 
içtima için on sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksud-u bizzât değiller. Bir 
temsildir, bir takliddirler. O zât mu’cize ile yapıyor. Tâ suretleri alınıp terkib edilsin ve 
neticeleri hıfzedilip yazılsın. -Nasılki, manevra meydan-ı imtihanının herşeyi kaydediliyordu 
ve yazılıyordu.- Demek, bir mecma-ı ekberde muamele, bunlar üzerine devam edip dönecek. 
Hem bir meşher-i a’zamda daimî gösterilecek.” S:55 

“Eğer o şeriatın nevamisinden sual edersen ki: Nereden geliyorsunuz? Ve nereye 
gideceksiniz? Sana şöyle cevab verecekler ki: Biz kelâm-ı ezelîden gelmişiz. Nev’-i beşerin 
selâmeti için ebedin yolunda refakat için ebede gideceğiz. Şu dünya-yı fâniyeyi kestikten 
sonra, bizim surî olan irtibatımız kesilirse de; daima maneviyatımız beşerin rehberi ve gıda-yı 
ruhanîsidir.” Mu:158 

Demek ahkâm-ı ilahiye ebedî hikmetleri tazammun ediyor. Bu kıymette olan ahkâma karşı lakaydlık, 
büyük gaflet ve cehalet olur. 

Ahkâm, hükm kelimesinin cemi’i olup bilinmesi gerekli olan kısmından bazıları nakledilecek. Şöyle 
ki: 

1- Sonsuz hikmet-i ilâhiyeden gelen ahkâmın hikmetlerini akıl ihata 
edemez, teslimiyet gerektir 

“Kur'an-ı Kerim «š@«8±¬G7!ö t¬S²,«<ö«:ö@«Z[¬4öG¬,²S<ö²w«8ö@«Z[¬4öu«Q²D«#«!ö!x 7@«5öcümlesiyle o üç 
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noktaya1 işaret etmiştir. Melaikenin sual-i taaccüb ve istifsarları bittikten sonra, sâmi', Cenab-ı 

Hak'tan verilecek cevabı beklerken Kur'an-ı Kerim – W«V²Q«#ö«�@«8ö v«V²2«!ö]±¬9¬!ö«Ä@«5öcümlesiyle 

cevab vermiştir. Yani "Eşya ve ahkâm, sizin malûmatınıza münhasır değildir. Adem-i ilminiz, 
onların vücuda gelmeyeceklerine sebeb olamaz. Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim 
vardır; o hikmetin2 hatırası için, fesadlarını nazara almam." ferman etmiştir.” İ:199 

2- Ahkâm-ı şer’iye tebdil edilemez 
İkinci meşrutiyet devresinde teşri’ organı hakkında Hz. Bediüzzaman’a sorulan bir sual ve 

cevabı: 

“S: Meclis-i Meb’usanda hıristiyanlar, yahudiler vardır. Onların reylerinin Şeriatta 
ne kıymeti vardır? 

C: Evvelen meşverette hüküm ekserindir. Ekser ise Müslümandır. Altmıştan fazla 
ulemâdır. Meb’us hürdür. Hiçbir tesir altında olmamak gerektir. 

Demek hâkim, İslâmdır. 

Sâniyen, saatı yapmakta veyahud makineyi işletmekte sanatkâr bir Haço veya Berham’in 
reyi muteberdir. Şeriat reddetmediği gibi; Meclis-i Mebusandaki mesalih-i siyasiye ve 
menafi-i iktisadiye dahî ekserî bu kabilden olduğundan reddetmemek lâzım gelir. Amma 
ahkâm ve hukuk ise, zaten tebeddül etmez. Tatbikat ve tercihattır ki; meşverete ihtiyaç göste-
rir. Meb’usların vazifesi o ahkâm ve hukuku su-i istimal etmemek ve bazı kadı ve müftülerin 
hilelerine meydan vermemek için; bâzı kanunları yapmak, etrafına sur etmektir. Aslın 
tebdiline gitmek olamaz. Gidilse intihardır.” AB:417 

3- Kur’an’ın ahkâm cihetiyle camiiyeti 
“Âyât-ı Kur’aniye, emir ve nehy, va’d ve vaîd,

3
 tergib

4
 ve terhib,

5
 zecr

6
 ve irşad, kısas

7
 ve 

emsal,
8
 ahkâm ve maarif-i İlahiye

9
 ve ulûm-u kevniye ve kavanin ve şerait-i hayat-ı 

şahsiye ve hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı kalbiye ve hayat-ı maneviye ve hayat-ı uhreviye 
gibi umum tabakat-ı kelâmiye10 ve maarif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriyeye delalatıyla, 

işaratıyla câmi’ olmakla beraber, «a²\ ¬-ö@«W¬7ö«a²\ ¬-ö@«8ö²H’öyani, “İstediğin herşey için 

Kur’andan her ne istersen al” ifade ettiği mana, o derece doğruluğuyla makbul olmuş ki, ehl-i 
hakikat mabeyninde durub-u emsal sırasına geçmiştir. Âyât-ı Kur’aniyede öyle bir câmiiyet 
var ki, her derde deva, her hacete gıda olabilir. Evet, öyle olmak lâzım gelir. Çünki daima 
terakkiyatta kat’-ı meratib eden bütün tabakat-ı ehl-i kemalin rehber-i mutlakı elbette şu 

                                                 
1 
İnsanların yaradılmasına karşı melaikenin sözleri, taaccübleri, fesad yapacakları olan suallerine. 

2 
Dersin başında geçen hikmetin

 

3 
Cezayı va’detme

 

4
 Teşvik  

5
 Korkutma  

6
 Kötülüklerden engelleme 

7
 Kıssalar  

8
 Temsiller  

9
 Marifetullah  

10
 Kelam ilminin tabakaları, çeşidleri 
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hâsiyete mâlik olması elzemdir.” S:398 

4- Ahkâm-ı diniyenin dersi, resmî alimlerden daha çok resmî 
olmayanlara bakar 

“Ehl-i dünya diyorlar ki: Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî 
bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye 
mahkûmsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. 

Elcevab: Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz! İman ve Kur'an nasıl inhisar altına 
alınabilir? Siz dünyanızın usûlünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-i 
imaniye ve esasat-ı Kur'aniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı 
suretine sokulmaz; belki bir mevhibe-i İlahiye olan o esrar, hâlis bir niyet ile ve dünyadan ve 
huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir.” M:70 

5- Ahkâm-ı diniyede ana kaynak Kur’an gösterilmeli  
Bu bahsın Risale-i Nur’a bakan hissesi olup nazara alınmalı 

“Kur'anın Hâkimiyet-i Mutlakası 
Ümmet-i İslâmiyenin ahkâm-ı diniyede gösterdiği teseyyüb ve ihmalin bence en mühim 

sebebi şudur: 

Erkân ve ahkâm-ı zaruriye ki, yüzde doksandır. Bizzât Kur'anın ve Kur'anın tefsiri 
mahiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadî olan mesail-i hilafiye ise, yüzde on nisbetindedir. 
Kıymetçe mesail-i hilafiye ile erkân ve ahkâm-ı zaruriye arasında azîm tefavüt vardır. 
Mes'ele-i içtihadiye altun ise, öteki birer elmas sütundur. Acaba doksan elmas sütunu, on 
altunun himayesine vermek, mezcedip tâbi kılmak caiz midir? 

Cumhuru, bürhandan ziyade me'hazdeki kudsiyet imtisale sevkeder. Müçtehidînin 
kitabları vesile gibi, cam gibi Kur'anı göstermeli, yoksa vekil, gölge olmamalı. 

Mantıkça mukarrerdir ki; zihin, melzumdan tebaî olarak lâzıma intikal eder ve lâzımın 
lâzımına tabiî olarak etmez. Etse de, ikinci bir teveccüh ve kasd ile eder. Bu ise, gayr-ı 
tabiîdir. 

Meselâ; hükmün me'hazı olan şeriat kitabları melzum gibidir. Delili olan Kur'an ise, 
lâzımdır. Muharrik-i vicdan olan kudsiyet, lâzımın lâzımıdır. Cumhurun nazarı kitablara 
temerküz ettiğinden, yalnız hayal meyal lâzımı tahattur eder. Lâzımın lâzımını, nadiren 
tasavvur eder. Bu cihetle vicdan lâkaydlığa alışır, cümudet peyda eder. 

Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilse idi, zihin tabiî olarak 
müşevvik-i imtisal ve mûkız-ı vicdan ve lâzım-ı zâtî olan "kudsiyet"e intikal ederdi. Ve bu 
suretle kalbe meleke-i hassasiyet gelerek, imanın ihtaratına karşı asamm kalmazdı.

11
 

Demek şeriat kitabları, birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lâzım gelirken, mürur-u 
zamanla mukallidlerin hatası yüzünden paslanıp, hicab olmuşlardır. Evet bu kitablar, Kur'ana 
tefsir olmak lâzım iken, başlı başına tasnifat

12
 hükmüne geçmişlerdir. Sti:30 

 

                                                 
11

 “Yeni Said’in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için tağyir edilmeden mealleri 
yazıldı. Onun için bazı cümleler sair Sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor; ve bir kısmı gayet 
mücmel olmakla beraber izah edilmiyor, tâ letafet-i asliyesini kaybetmesin.” L:113 
12

 Sınıflandırarak manayı muayyenleştirmek. 
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6- Avam ahkâmı bildiği için, daha çok kudsî telkine muhtaçtır. Çünki bu 
zamanda gaflet hükmediyor 

Namaz, zekat, orucun vücubu ve katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm olan ahkâm-
ı kat'iyye-i İslâmiye mühmel kalıyor. Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini ders 
almağa muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet 
damarını ve iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. 
Halbuki bir âmi ne kadar cahil dahi olsa, Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiyeden şu meal-i 
icmaliyeyi anlar ki: "Herkese ve bana malûm olan imanın rükünlerini ve İslâmiyet'in 
umdelerini hatib ve hâfız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor" der; kalbinde onlara karşı bir 
iştiyak hasıl olur.

13
 S:483 

 

                                                 
13

 Kitaba müstenid telkin etmek kudsiyet mânasını ihsas eder. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
 “İslamiyetin gayet ehemmiyetli esaslarından birisi olan” 

AHLÂK 
1- Hamiyet-i islâmiye ile ahlâk tekâmül eder  
2- Ahlâkın rüsuhiyeti 
3- Ahlâkın nisbîyeti 
4- Ahlâk sıdka istinad eder 
5- Ahlâk ittiba-i sünnet ile yükselir 
6- Ahlâkta suud ve sukut 
7- Ahlâk teklif ile tahakkuk eder 
8- Bi’set-i Ahmediye ahlâk itmam oldu 
9- Ahlâk-ı islamiyenin giderek bozulması 
10- Ahlâkta ifrat, tefrit, vasat 
11- Ahlâkın fiilen gösterilmesi 
12- Matbuatın ahlâk tahribi  
13- Tebayün-ü efkâr ahlâka zarar verir 
14- Ahlâk şükr-ü örfiye dayanır 
15- Mütecavizlere tevazu ahlâk-ı reziledir 
16- Taife-i nisa ihtilatı ahlâkı bozar 
17- Teveccüh-ü nasın ahlâka zararı 
18- Sû-i ahlâk ve hüsn-ü ahlâkın muaccel neticeleri 
19- Medeniyetin ahlâkı bozması 
20- Ahlâkın esasları 

1- Hamiyet-i islâmiyenin galeyanı ve mübareze kanunu ile ahlâk tekemmül 
eder 1 

“İslâmiyet milliyeti denilen mazi derelerinde ve hal sahralarında ve istikbal dağlarında 
hayme-nişin olan ve Salahaddin-i Eyyubî ve Celaleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve 
Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zâl gibi ecdadlarınızdan emsalleri gibi dâhî kahramanlar ile bir 
çadırda oturan bir aile gibi herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayat-ı 
ulviyenin enmuzeci olan İslâmiyet milliyeti size emr-i kat'î ile emrediyor ki: Tâ her biriniz 
umum İslâmın ma'kes-i hayatı ve hâmi-i saadeti ve umum millet-i İslâmın ferdî bir misal-i 
müşahhası olunuz. Zira maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Ve hamiyet-i İslâmiyenin 
galeyanı ile ahlâk da tekemmül ve teali eder.” D:52 

Şöyle ki: “Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem cemalî, hem celalî iki kısım esması 
bulunduğundan ve o cemalî ve celalî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza 
                                                           
1 Hamiyet-i islamiye ile ahlak tekâmül eder. 
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ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve 
birbirine mütecaviz ve müdafi’ bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze 
suretine getirip, ondan zıdları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana 
getirmekle kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düstur-u terakki ve tekâmüle tâbi’ kıldığı 
için; o şecere-i hilkatın câmi’ bir semeresi olan insan nev’inde o kanun-u mübarezeyi daha acib 
bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp, hizbullaha karşı 
meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.” L:80 

2- Ahlâkın rüsuh peyda etmesi 2 
“Yaş kırka baliğ olduğunda iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda 

eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz.3 ” İ:107 

3- Ahlâk ve faziletlerin çoğu nisbîdir 

Evet,  “ ¬�@«E¬7@ÅM7!ö!x V¬W«2ö«:ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7«! 
Kur'an "sâlihat"ı mutlak, mübhem bırakıyor. Çünki ahlâk ve faziletler, hüsn ve hayr çoğu 

nisbîdirler. Nev'den nev'e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır. Mahalden mahalle 
tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa, muhtelif olur. Ferdden cemaate, şahıstan 
millete çıktıkça mahiyeti değişir. 

Meselâ: Cesaret, sehavet erkekte gayret, hamiyet, muavenete sebebdir. Karıda nüşûze, 
vekahete, zevc hakkına tecavüze sebeb olabilir. Meselâ: Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde 
tekebbür olur. Kavînin zaîfe karşı tevazuu, zaîfte tezellül olur. Meselâ: Bir ulü-l emr, 
makamındaki ciddiyeti vakar, mahviyeti zillettir. Hanesinde ciddiyeti kibir, mahviyeti tevazudur. 

Meselâ: Tertib-i mukaddematta tefviz, tenbelliktir. Terettüb-ü neticede tevekküldür. Semere-i 
sa'yine, kısmetine rıza kanaattır. Meyl-i sa'yi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa, dûnhimmetliktir. 

Meselâ: Ferd mütekellim-i vahde olsa müsamahası, fedakârlığı amel-i sâlihtir. Mütekellim-i 
maal-gayr olsa hıyanet olur. 

Meselâ: Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez; millet namına tefahur eder, 
hazm-ı nefs edemez. Herbirinde birer misal gördün, istinbat et. 

Madem ki Kur'an bütün tabakata, bütün âsârda, kâffe-i ahvalde şamil bir hitab-ı ezelîdir. Hem 
nisbî hüsn, hayr çoktur. Sâlihattaki ıtlakı, beligane bir îcaz-ı mutnebdir. Beyanda sükûtu, geniş 
bir sözdür.” Sti:5 

4- Ahlâk sıdka istinad eder 
  “Bütün kemalâta îsal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri 

sıdktır. Âlem-i İslâm'ın nizamı, sıdktır. Nev'-i beşeri kâ'be-i kemalâta îsal eden, sıdktır. Ashab-ı 
Kiram'ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm'ı 
meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır.” İ:82 

                                                           
2 Ahlâkın rüsuhiyeti 
3 O halde ahlâk küçük yaşta başlamalı 
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Evet, “Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikata yapıştıran ve o ahlâkı daima yaşattıran, 
ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi, o 
adam da insanlara oyuncak olur.” İ:107 

Keza, “Ahlâk-ı âliyenin, hakikatın zeminiyle olan rabıta-i ittisali ciddiyettir. Ve deveran-ı dem 
gibi hayatlarını idame eden ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i 
mecmuasına intizam veren yalnız sıdktır. Evet şu rabıta olan sıdk ve ciddiyet kesildiği anda, o 
ahlâk-ı âliye kurur ve hebaen gidiyor.” Mu:145 

5- Ahlâk ittiba-i sünnet ile yükselir 
 “Bil ey zâhirde ve isimde müslüman!4 Senin sefahette ve ahkâm-ı İslâmiyeyi muarazatta 

kâfirlerin taklidini yapmaktaki5 meselin şöyle bir adama benzer ki; o adam, bir aşirete 
mensubdur. Başka düşman bir aşirete mensub bir adama rastgelir. O düşman adam, kendi 
aşiretine istinad ederek mefahiriyle gururlanıp, bunun aşiretini kötülemeye ve aşiretinin başını6 
tezyif ve âdetlerini tahkir etmeye başlar. Bu miskin adam7  ise, zanneder ki, o da kendi aşiretini 
zemmeder ve âdetlerini tahkir ederse, onun aşireti yanında onun gibi makbul olur.8 Halbuki bu 
ahmak adam bilmez ki; o, şu red ve irtidad ile, ya hayvan bir mecnun veya alçak bir rezildir ki, 
bu haliyle kendi belini kırıp, her iki taraftan kovulan ve tek kalan bir yetim oluyor. 

Bu misal zamanımızın Avrupa mukallidlerine çok uygun düşüyor. 

Şu gelen izahta aldatan mürted sınıf; aldanan ismen müslümanlardır. 

Görmüyor musun ki; Avrupalı bir şahıs, Muhammed’i (A.S.M.) inkâr eder.. Lâkin mümevveh 
olan Hristiyanlıkla ve kendi millî âdetleriyle memzuc olan mahsus medeniyetleriyle teselli 
bulduğu için; onun ruhunda dünyevî bazı ahlâk-ı hasene ve bu hayat-ı dünyeviyeye bakan ve 
yarayan bazı yüksek himmetleri bulunması mümkündür. İşte o Avrupalı şahıs, bu teselli 
sebebiyle kendi ruhunun karanlıklarını ve kalbinin yetimliklerini bir derece görmeyebilir. Amma 
sen ise ey mürted! Muhammed’i (A.S.M.) ve onun âsâr-ı dinini inkâr ettiğin dakikada, daha senin 
için hiçbir peygamberi kabul etmeye imkân kalmıyor. Hattâ belki Rabbini de… Belki kemalât-ı 
hakikiyeden hiçbir şeyi kabul etmeye kabil olacak bir haslet ve kabiliyet sende kalamaz. 

İşte ey mürted! Şimdi gel, sen kendi ruhundaki tahribatın dehşetine bak ve vicdanındaki 
zulümatın şiddetini gör ve kalbindeki yütm ve ye’sin vahşetini anla! Bununla beraber, pek yakın 
bir gelecekte, senin bâtınındaki çirkinliğin zâhirine tereşşuh edip sızacak ve o zaman sizin 
mürtedane olan zâhirî hüsün ve güzellikleriniz en kabih kâfirinkinden daha kabih ve daha çirkin 
bir surette açığa vuracaktır. 

Demek ki, mürted olan kişi, her iki hayattan da mahrumdur. Lâkin kâfir öyle değil. Çünkü 
kâfir, İslâm devletiyle muharebe etmediği müddetçe, ona bir hakk-ı hayat var, fakat mürtedin 
hakk-ı hayatı yoktur.” Bms:626 

Bu kısımda mürted münafıklara karşı kuvvetli ikaz var. 

                                                           
4 Bu ifade ahirzaman müslümanlarına bakan rivayettir. 
5 Yani mevcud Avrupaî anlayış ve yaşayışı taklid etmekteki 
6 Reisini  
7 Yani gafil müslüman 
8 Yani mimsiz medeniyetçiler nazarında beğenilir 
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6- Ahlâk-ı hasene ve seyyiede hadsiz derecelerin bulunmasındaki hikmet 
ahlâkta suud ve sukut 
“İnsanı, pek çok enva' yerinde bir nev-i câmi' halketmiş. Yani, bütün enva'-ı hayvanatın 

muhtelif derecatı kadar, birtek nev' olan insan ile, o vezaifi gördürmek irade etmiş ki; insanların 
kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir had bırakmamış; fıtrî bir kayıd koymamış, serbest 
bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduddur, fıtrî bir kayıd altındadır. Halbuki 
insanın her kuvası, hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayr-ı mütenahî canibine gider. Çünki 
insan, Hâlık-ı Kâinat'ın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir âyine olduğu için, kuvalarına 
nihayetsiz bir istidad verilmiş. Meselâ insan hırs ile, bütün dünya ona verilse 
¯G<¬i«8ö²w¬8ö²u«;ödiyecek. Hem hodgâmlığıyla, kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. 

Ve hâkeza... Ahlâk-ı seyyiede hadsiz derecede inkişafları olduğu ve Nemrudlar ve Firavunlar 
derecesine kadar gittikleri ve sîga-i mübalağa ile zalûm olduğu gibi, ahlâk-ı hasenede dahi hadsiz 
bir terakkiyata mazhar olur, enbiya ve sıddıkîn derecesine terakki eder.” M:331 

7- Ahlâk teklif ile tahakkuk eder 
“Sual: Diyorsun ki teklif,9 saadet içindir. Halbuki ekser nâsın şekavetine sebeb, tekliftir. 

Teklif olmasaydı, bu kadar tefavüt-ü şekavet de olmazdı?  

Cevab: Cenab-ı Hak verdiği cüz'-i ihtiyarî ile ef'al-i ihtiyariye âlemini kesbiyle teşkil etmeğe 
insanı mükellef kıldığı gibi, ruh-u beşerde vedîa olarak ekilen gayr-ı mütenahî tohumları 
sulamak10 ve neşv ü nemalandırmak için de beşeri teklif ile11 mükellef kılmıştır. Eğer teklif 
olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşv ü nema bulamazdı. Evet nev'-i beşerin ahvaline dikkatle 
bakılırsa görülür ki; ruhun manen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve 
terakkisini telkîh eden yani aşılayan, şeriatlardır; vücud veren,12 tekliftir; hayat veren,13 
peygamberlerin gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan 
olarak kalacaktı14 ve insandaki bu kadar kemalât-ı vicdaniye ve ahlâk-ı hasene tamamen yok 
olurlardı. Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyarıyla teklifi15 kabul etmiştir. Bu kısım, saadet-i 
şahsiyeyi elde ettiği gibi nev'in16 saadetine de sebeb olmuştur. Amma insanların büyük bir kısmı, 
ihtiyarı ile küfrü kabul ve tekâlif-i İlahiyeyi reddetmişlerse de, teklifin bazı nevilerinden süzülen 
terbiyevî, ahlâkî vesaire güzel şeyleri aldıklarından, teklifin o nevilerini zımnen ve ızdıraren17 
kabul etmiş bulunurlar. İşte bu itibarla, kâfirin her sıfatı ve her hali kâfir değildir.” İ:163 

8- Bi’set-i Ahmediye ahlâk itmam oldu 
Bu gibi sebebler iledir ki Rahmeten lilalemin sıfatiyle tavsif edilen 

 “Peygamberimiz Muhammed Mustafa (A.S.M.) üzerine olsun ki, demiş: 

                                                           
9 Allah’ın bütün emir ve yasakları, yani din. 
10 Yani istidadları geliştirmek. 
11 Şeriattaki hükümler ile. 
12 Fiile çıkaran. 
13 Manevi canlandıran. 
14 Ahlakî ve manevî değerler ve varlıklardan mahrum kalacaktı. 
15 Yani, imanî, ameli ve ahlakî hükümleri. 
16 İnsan sınıfının. 
17 İslam cemiyetinin müsbet tesiriyle ve farkına varmadan alışılan iyi sıfatları. 
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¬»«Ÿ²'«�²!ö«•¬*@«U«8ö«v±¬W«#�¬ö a²\ ¬%öYani; benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bi'setim ve 

gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri 
ahlâksızlıktan kurtarmaktır.” H:18 

Demek peygamberimizi bilerek sünnetine ittiba etmeyen hakikî ahlaktan mahrum kalır. 

9- Ahlak-ı islamiyenin giderek bozulması 
 
Evet, ümmet-i islamiyenin sünnete ittibada gerilemesi sebebiyle Asr-ı Saadetten zamanımıza doğru ahlâk-

ı içtimaiyenin giderek bozulmasına dikkat çeken Hz. Üstad diyor ki: 

“Asr-ı Saadette hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin çarşısında, kizb ve şer ve küfür gibi maddeler, 
şekavet-i ebediye gibi neticeleri ve Müseylime-i Kezzab gibi süflî maskaraları tevlid ettiğinden,18 
secaya-yı âliye ve hubb-u maâlîye meftun olan sahabelerin zehr-i katilden kaçar gibi ondan 
kaçmaları19 ve nefret etmeleri bedihîdir.20 Ve saadet-i ebediye gibi netice veren ve Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gibi nuranî meyveler gösteren sıdk ve hakka ve imana en nâfi' 
bir tiryak, en kıymetdar bir elmas gibi, o fıtratları sâfiye ve seciyeleri sâmiye olan sahabeler, 
bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle, onlara müşteri ve müştak olması zarurîdir. 
Halbuki o zamandan sonra, git gide ve gele gele sıdk ve kizb21 ortasındaki mesafe22 azala 
azala, omuz-omuza geldi. Bir dükkânda,23 ikisi beraber satılmağa başladığı gibi, ahlâk-ı 
içtimaiye bozuldu.24 Propaganda-i siyaset, yalana fazla revaç verdi. Yalanın müdhiş çirkinliği 
gizlenip, doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye25 başladığı zamanda, kimin haddi var ki, 
sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, 
takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin.” S:490 

“Evet hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâübalilik 
göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra26 dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği 
cihetinden; şimdiki vaziyette de, elli sene sonra27 bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin 
nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde,28 ne şekle girecek elbette 
anlıyorsunuz.29 ” E:21 

“Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerif'e, hem şeair-i İslâmiyeye, hem bu dindar millete 
büyük bir cinayet yaptığı vakit, muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü.30 

                                                           
18 Yani sahabeler, mevcud kötülüklerin kötülüğünü hissedip anladıklarından 
19 Mevcud kötülüklerden 
20 Yani bozuk cemiyette doğup, islam ahlakının yaşayanlar arasında bulunmazsa, cemiyetin bozukluğunun farkına 
varmaz. Risalelerde tekrar edilen, zaman cemaat zamanıdır sırrı anlaşılmalı. Yani dinî hassasiyeti ciddî manada 
gösteren has dairenin elzemiyeti anlaşılıyor. 
21 Hak ve batıl 
22 Zıddıyet  
23 Yani cemiyette 
24 Nefret edilmez olup 
25 Vicdanî hassasiyet ve teslimiyetin azalmağa 
26 Yani takriben 1945’lerde 
27 Yani 1995 ve sonrası 
28 Yani cemiyette yaşanan ve görünen millî ahlak dairesinde 
29 İhbar-ı gaybî manasında 50 sene sonraki durum, tayakkuz için haber veriliyor. Bediüzzamanın makamı… 
30 Yani milletin alakası bize döner diye sevindi. Yani gaye dindarlığın artması değil, teveccüh-ü nasın kendi tarafına 
dönmesi ve kuru kalabalığı kendine bağlama hastalığı asıl gaye oldu. 
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Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi; dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, 
dalalettir.31 Bu acib halin sırrını gördüm ki; kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden 
mazur göstermek damarıyla muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha câni görmek ve 
göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, 
içtimaî ahlâkı da zîr ü zeber edip32 bu vatan ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük bir sû'-i 
kasd hükmündedir.” Em:175 

Evet, “Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; 
şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin33 tezelzülüyle de Ye'cüc ve Me'cüc'den 
daha müdhiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve 
ifsada başlıyor.” K:149 

10- Ahlâkta ifrat, tefrit, vasat 
Halbuki “Ahlâk-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selâmetli yol ise sırat-ı 

müstakimde, istikamettedir. Meselâ: Kuvve-i akliye, hadd-i vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı 
istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzır bir cerbezeye ve belalı bir belâhete düşer, uzun 
yollarında tehlikeleri çeker. Ve kuvve-i gazabiye, hadd-i istikamet olan şecaati takib etmezse; 
ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre ve tecebbüre ve tefritle çok zilletli ve elemli cebanet ve 
korkaklığa düşer.. istikameti kaybetmesinin, hatasının cezası olarak daimî, vicdanî bir azabı 
çeker. Ve insandaki kuvve-i şeheviye, selâmetli istikameti ve iffeti zayi' etse; ifratla musibetli, 
rezaletli fücura, fuhşa ve tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve 
o manevî hastalığın azabını çeker.” Ş:616 

11- Ahlâkın fiilen gösterilmesi 
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef'alimizle izhar etsek, sair 

dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıt'aları ve 
devletleri de İslâmiyet'e dehalet edecekler.” Em:142 

Yani en güzel ve müessir tebliğ, lisan-ı hal ve fiilen yapılan tebliğ olduğu için Nurun has dairesi bunu esas 
almalı. Yani, kitablarda yazılı olan güzel ahlâk fiile çıkmadıkça görünmez. Tahiri ağabey anlattı: biz cemaat 
halinde hapishaneye sevk edileceğimiz zaman, mevcud mahpuslar, Nurculardan uzak dursunlar diye 
mahpuslara hakkımızda menfi propaganda yaptılar ve bu propaganda, bu gelecek Nurcular hakkında acaba 
ne acaib insanlardır diye merak uyandırdı. Biz Nurcular cemaat halinde hapse girince, tenekelerde su getirip 
abdestler ve ta’dil-i erkân üzere cemaatla namaz ve melekler gibi güzel ahlâklı cemaatı görünce, mahbusların 
çoğu bize katıldı. Lisan-ı hal dersi, mahpusları islah etti şöyle ki: 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Kader-i İlahî adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine sevketmesinin bir hikmeti, her 
yerden ziyade Risale-i Nur’a ve şakirdlerine hem mahbusları, hem ahalisi, belki hem memurları 
ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen, biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı 
imtihana girdik. Evet yirmi-otuzdan ancak bir-ikisi ta’dil-i erkân ile namazını kılan mahbuslar 
içinde birden Risale-i Nur şakirdlerinden kırk-ellisi umumen bilâ-istisna mükemmel namazlarını 
kılmaları, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki, bu sıkıntı ve zahmeti hiçe 

                                                           
31 Yani bunlara nefret etmek şarttır. 
32 Yani bu anlatılan dalalet, fısk, zulme aldırmamak halleri ahlâk-ı umumiyi bozar ve bu hal 
33 Cemiyette Kur’an hâkimiyetinin 
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indirir, belki sevdirir. Ve şakirdler ef’alleriyle bu dersi verdikleri gibi, kalblerindeki kuvvetli 
tahkikî imanlarıyla dahi buradaki ehl-i imanı ehl-i dalaletin evham ve şübehatından 
kurtarmalarına medar çelikten bir kal’a hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet-i İlahiyeden ümid 
ediyoruz. 

Buradaki ehl-i dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan men’leri zarar vermiyor. Lisan-ı hal, 
lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir. Milleti 
seviyorlar ise, mahbusları Risale-i Nur şakirdleriyle görüştürsünler; tâ bir ayda, belki bir günde 
bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve âhiretine 
menfaatlı birer insan olsunlar. Gençlik Rehberi bulunsa idi, çok faidesi olurdu. İnşâallah bir 
zaman girer.” Ş:306 

12- Ahlâk-ı islâmiyeyi ifsad eden matbuat hakkında Hz. Üstad diyor ki; 
“Gazeteler iki kıyas-ı fasid cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlâk-ı İslâmiyeyi 

sarstılar. Ve efkâr-ı umumiyeyi perişan ettiler. Ben de gazetelerle, onları reddeden makaleler 
neşrettim. Dedim ki:34 

Ey gazeteciler! Edibler edebli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı. Ve 
onların sözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. Ve matbuat 
nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli. Halbuki, siz iki 
kıyas-ı fasidle, yani taşrayı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkâr-ı umumiyeyi 
bataklığa düşürdünüz. Ve şahsî garazları ve fikr-i intikamı uyandırdınız. Zira elifbâ okumayan 
çocuğa, felsefe-i tabiiye dersi verilmez. Ve erkeğe, tiyatrocu karı libası yakışmaz. Ve Avrupa'nın 
hissiyatı, İstanbul'da tatbik olunmaz. Akvamın ihtilafı; mekânların ve aktarın tehalüfü, 
zamanların ve asırların ihtilafı gibidir. Birisinin libası, ötekinin endamına gelmez. Demek Fransız 
büyük ihtilâli, bize tamamen hareket düsturu olamaz. Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve mukteza-yı 
hâli düşünmemekten çıkar.35 ” D:17 

13- Tebayün-ü efkâr ahlâka zarar verir 
 Evet, “Medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eyleyen İslâmiyet, maddî cihetinde medeniyet-i 

hazıradan geri kalmış. Güya İslâmiyet sû'-i ahlâkımızdan darılmış mazi tarafına dönüp gidiyor, 
zaman-ı saadete bizi şikayet edecektir. Bunun en büyük sebebi; istibdaddan sonra, mürşid-i 
umumî üç büyük şubenin -ki "cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif veyahut 

h[¬L<ö¬Ä@«W«D²7!ö«¾!«)ö]«7¬!öÊu6ö«:ö½G¬&!«:ö«tX²,&ö«:ö]ÅB«-ö@«X#!«*@«A¬2öbeytinin mâsadakı olan ehl-i medrese 

ve ehl-i mekteb ve ehl-i tekyenin- tebayün-ü efkâr ve tehalüf-ü meşaribidir. 

Bu tebayün-ü efkâr ahlâk-ı İslâmiyenin esasını sarsmış, ittihad-ı milleti çatallaştırmış, 
terakkiyat-ı medeniyeden geri bırakmıştır. Zira biri ifrat ile diğerini tekfir ve tadlil ediyor. Öteki 
tefrit ile onu techil ve gayr-ı mutemed addediyor. Bunun çaresi, tevhid ile ve efkârlarının 
                                                           
34 Yani doğru ve yanlışı, temel kitablara müracaatla tesbit etmek şarttır.  

“Şeriattan işitiyoruz ki: Re’y-i cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki re’y, ekseriyetin 
naziresidir. Re’y-i cumhurdan mâada olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâlî ve boş olmazsa istidadatın re’ylerine 
bırakılır. Ta herbir istidad, terbiyesine münasib gördüğünü intihab etsin.” Sti:79 
bu esas bağlayıcı ve ihtilafı kaldıran tek çaredir. Şeriata bağlılığı nazara almayanlardan uzak durulur. 
35 Yani milleti ikaz etmek yolunda çalışanlar, islâm terbiyesine bağlı ve milletin ortak anlayışı yani İslamî nokta-i 
telakisi dairesinde ve tarafgirlik yapmadan tebliğ etmeleri gerekiyor. 
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mabeyninde teyid ile münasebet ile musalahadır. Tâ itidal noktasında36 musafaha ile birleşmeli 
ki, aheng-i terakkiyi ihlâl etmesinler.37 ” D:80 

Evet, “İçtihadattaki müdhiş fevza, efkâr-ı İslâmiyedeki teşettüt, fasid medeniyetin 
tedahülüyle ahlâktaki müdhiş tedenni ile beraber, Meşihat cenahı bir şahsın içtihadına 
terkedilmiş. 38 ” Sti:32 

14- Ahlâk-ı hamideyi kazanma yolunu gösteren Bediüzzaman Hz. diyor ki; 
“Aşk, şiddetli bir muhabbettir; fâni mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi 

sahibini daimî bir azab ve elemde bırakır veyahut o mecazî mahbub, o şiddetli muhabbetin fiatına 
değmediği için bâki bir mahbubu arattırır; aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye inkılab eder. 

İşte insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazî, biri 
hakikî. Meselâ: Endişe-i istikbal hissi herkeste var; şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar 
ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde sened yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüd 
altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden 
sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder.39 
Hem mala ve câha karşı şiddetli bir hırs gösterir.. bakar ki: Muvakkaten onun nezaretine 
verilmiş o fâni mal ve âfetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh, o şiddetli hırsa 
değmiyor. Ondan, hakikî câh olan meratib-i maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zâd-ı 
âhirete ve hakikî mal olan a'mal-i sâlihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırs-ı mecazî ise, âlî 
bir haslet olan hırs-ı hakikîye inkılab eder. 

Hem meselâ: Şiddetli bir inad ile; ehemmiyetsiz, zâil, fâni umûrlara karşı hissiyatını sarfeder. 
Bakar ki, bir dakika inada değmeyen birşey'e, bir sene inad ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şey'e 
inad namına sebat eder. Bakar ki, bu kuvvetli his, böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara 
sarfetmek,40 hikmet ve hakikata münafîdir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umûr-u zâileye 
vermeyip, âlî ve bâki olan hakaik-i imaniyeye ve esasat-ı İslâmiyeye ve hidemat-ı uhreviyeye 
sarfeder.41 O haslet-i rezile olan inad-ı mecazî, güzel ve âlî bir haslet olan hakikî inada, -yani 
hakta şiddetli sebata- inkılab eder. 

İşte şu üç misal gibi; insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın 
hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilane davransa, ahlâk-ı rezileye ve 
israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umûruna ve şiddetlilerini vezaif-i 
uhreviyeye ve maneviyeye sarfetse, ahlâk-ı hamîdeye menşe', hikmet ve hakikata muvafık olarak 
saadet-i dâreyne medar olur. 

İşte tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: 
Ahlâksız insanlara derler: "Hased etme! Hırs gösterme! Adavet etme! İnad etme! Dünyayı 
sevme!" Yani, fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar.42 Eğer 

                                                           
36 Yani nokta-i telaki dairesinde. 
37 Yani teferruatta farklı anlayışlar caiz fakat esasatta ittifak esas almak mecburidir. 
38 Yani millete istikamet verecek müstakîm yani şeriata bağlılığı esas alan mu’temed bir şahs-ı manevinin varlığı 
zaruridir. 
39 Yani müslüman ahireti esas alır ve fiilen o yolu takib eder. 
40 Fani şeylere 
41 Yani bu üç vazife-i asliyeyi esas alır. 
42 Yani bu bahsedilen hisler fıtridir, yok edilemez ancak şer’î istikamet verilir ve o yolda çalıştırılır. 
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deseler ki: "Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz." Hem nasihat 
tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur.43 ” M:33 

15- Tevazu, ahlâk-ı rezile olur mu? 
“Evet bu zamanda dinsizlik hesabına, benlikleri firavunlaşmış derecede ve imana ve Risale-i 

Nur'a hücumları zamanında onlara karşı tedafü' vaziyetimizde tevazu ve mahviyet göstermek, 
büyük bir cinayet ve hıyanettir. Ve o tevazu, tezellül hükmünde bir ahlâk-ı rezile olur. Onlara 
karşı izzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat bir 
kuvve-i maneviyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle hodfüruşluk olur mu? Hiçbir şöhretperestlik 
ve enaniyet olur mu ki, o zât öyle tevehhüm etmiş.44 ” Em:153 

16- Ahlâk-ı seyyienin mühim bir sebebine dikkat çeken Bediüzzaman Hz. 
şu ikazı yapar; 

“Kadınlar Yuvalarından Çıkıp Beşeri Yoldan Çıkarmış, Yuvalarına Dönmeli  

¬�@«&@«5«x²7@¬"ö�!«i¬-@ÅX7!öš@«,±¬X7!ö«uÅ%«I«#ö!®)¬!ö¬�@«,«x«Z²7@¬"öš@«Z«SÇ,7!öÄ@«%±¬h7!ö«bÅ9«@«#ö!«)¬! (*)
 
 

Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı 
yapmış. Şer'-i İslâm onları 

Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayat-ı ailede. 
Temizlik zînetleri. 

Haşmetleri, hüsn-ü hulk; lütf-u cemali, ismet; hüsn-ü kemali, şefkat; eğlencesi, evlâdı. 
Bunca esbab-ı ifsad, demir-sebat kararı 

Lâzımdır tâ dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe riya ile rekabet, hased ile 
hodgâmlık debretir damarları! 

Yatmış olan hevesat, birdenbire uyanır. Taife-i nisada serbestî inkişafı, sebeb olmuş beşerde 
ahlâk-ı seyyienin birdenbire inkişafı. Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler 
denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azîmdir; hem müdhiştir tesiri. (**) 
Memnu' heykel, suretler: Ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya müncemid hevestir. Ya 
tılsımdır: Celbeder o habis ervahları.45 ” S:727 

17- Hz. Üstad, şan ü şeref hırsının çok ahlâk-ı seyyienin menşei olduğunu 
şöyle izah eder; 

“İnsanda, ekseriyet itibariyle hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve hodfüruşluk ve şan ü şeref 
denilen riyakârane halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmağa, ehl-i dünyanın 

                                                           
43 Burada hem tebliğ ve telkin tarzı gösteriliyor, hem kendimizdeki hislerin daha mükemmel derecelere çıkması için 
ihtar ediliyor. 
44 Fiilen herkes bu merdane tavrı gösteremezse de fikren bu fazileti ve faziletleri müdafaa edebilir. 
(*) Tesettür Risalesi'nin esasıdır. Yirmi sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebeb gösteren bir mahkeme, kendini 
ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcub eylemiş. 
(**) Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete muhtaç bir 
bîçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür. 
45 Yani taife-i nisanın cemiyette erkeklerle ihtilat etmeleri, Kur’an: 24:31 ve 33:33,53. gibi âyetlere muhalif olup 
millî ahlâkı bozar diye Hz. Üstad ihtar ediyor. 
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her ferdinde cüz'î-küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için, hayatını feda eder derecesinde 
şöhretperestlik hissi onu sevkeder. Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir, ehl-i dünya için de 
gayet dağdağalıdır; çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zaîf damarıdır. Yani: 
Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek; onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onun ile 
onu mağlub eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zaîf damarından 
ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakikî olmayan bazı 
bîçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar.(HAŞİYE) ” M:412 

18- Sû-i ahlâk ve hüsn-ü ahlâkın muaccel neticeleri hakkında Hz. Üstad şu 
izahatı veriyor; 

“Bu parça çok kıymetlidir. Tâ ikinci Nükteye kadar herkese faydası var. 

Eskişehir Hapishanesinde, sû-i ahlâktan değil, belki sıkıntıdan gelen nâhoş bazı haller 
münâsebetiyle, ahlâka dâir bir nükte ile, meşhur bir âyetin mestur kalmış bir nüktesine dâirdir. 

BİRİNCİ NÜKTE 
Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel bir 

mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, âhiretin 
sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azâbını ihsâs edecek mânevî 
cezâlar derc etmiştir. 

Meselâ, mü’minler mâbeyninde muhabbet, ehl-i îmân için güzel bir hasenedir. O hasene 
içinde, âhiretin maddî sevâbını andıracak mânevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb derc 
edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. 

Meselâ, mü’minler mâbeyninde husûmet ve adâvet bir seyyiedir. O seyyie içinde, kalb ve 
rûhu sıkıntılarla boğacak bir azâb-ı vicdânîyi, âlicenap ruhlara hissettirir. Ben kendim, belki 
yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü’min kardeşe adâvetim vaktinde, o adâvetten öyle bir 
azap çekiyordum; şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel bir cezâdır, çektiriliyor. 

Meselâ, hürmete lâyık zâtlara hürmet ve merhamete lâyık olanlara merhamet ve hizmet, 
bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevâb-ı uhrevîyi ihsâs eder derecede öyle bir zevk, lezzet 
vardır ki, hayatını fedâ etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa 
merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükâfat için hayatını o merhamet yolunda 
fedâ etmek dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, hayvânât 
milletinde bu hakikate bir misaldir. Demek, merhamet ve hürmette muaccel bir mükâfat var; 
âlihimmet ve âlicenap insanlar onları hisseder ki, kahramanâne bir vaziyet alıyorlar. 

Hem, meselâ, hırs ve israfta öyle bir cezâ var ki, şekvâlı, meraklı, mânevî ve kalbî bir cezâ 
insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel cezâ var ki, o haset, haset edeni 
yakar. Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükâfat var ki, o lezzetli muaccel sevap, fakr ve 
hâcâtın belâsını ve elemini izâle eder. 

                                                           
(HAŞİYE) O bîçareler, "Kalbimiz Üstad ile beraberdir" fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehl-i ilhadın 
cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan 
bir adamın, "Kalbim safidir. Üstadımın mesleğine sadıktır." demesi, bu misale benzer ki: Birisi namaz kılarken 
karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona "Namazın bozuldu" denildiği vakit, o diyor: "Neden 
namazım bozulsun, kalbim safidir." 
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Hem, meselâ, gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet 
ister; ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, dâimâ azap çeker. Evet, hürmet verilir, 
istenilmez. Hem, meselâ, tevâzuda ve terk-i enâniyette öyle lezzetli bir mükâfat var ki, ağır bir 
yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. 

Hem, meselâ, sû-i zan ve sû-i te’vilde, bu dünyada muaccel bir cezâ var. “Men dakka dukka” 
kaidesiyle, sû-i zan eden, sû-i zanna mâruz olur. Mü’min kardeşinin46 harekâtını sû-i te’vil 
edenlerin harekâtı, yakın bir zamanda sû-i te’vile uğrar, cezâsını çeker. 

Ve hâkezâ, bütün ahlâk-ı hasene ve seyyie bu mikyâsa göre ölçülmeli. Ben rahmet-i 
İlâhiyeden ümid ederim ki, Risale-i Nur’dan bu zamanda tezâhür eden mânevî i’câz-ı Kur’ânîyi 
zevk eden zâtlar, bu mânevî ezvâkı hissederler; sû-i ahlâka müptelâ olmayacaklar, inşaallah.” 
OL:684 

19- Medeniyet-i hâzıranın ahlâkı bozması hakkında Hz. Bediüzzaman şu 
bilgiyi veriyor; 

“Bedavette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç, fakir etmiştir. Sa'y-i 
helâl, masrafa etmemiştir kifayet. 

Onda hile, harama beşeri sevketmiştir. Ahlâkın esasını şu noktadan bozmuştur. Cemaate 
hem nev'e vermiştir servet, haşmet. 

Ferdi, şahsı ahlâksız, hem fakir eylemiştir. Bunun şahidi çoktur. 

Kurûn-u ûlâdaki mecmu-u vahşet ve cinayet, hem gadr ve hem hıyanet 

Şu medeniyet-i habîse tek bir defada kustu.” S:713 

20- Güzel ahlâkın esasları hakkında bir hulasa 

“Hem herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında 
hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-
yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, 
aldatmak gibi haller meydan alır. Zahirî asayiş ve insaniyet altında, anarşistlik ve vahşet 
manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, 
kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar. 

Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı 
âhiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz 
muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve 
enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar.47 ” Ş:227 

                                                           
46 Yani fâsık-ı mütecahir olmayanların ve hukuk-u ibadı açıkça çiğnemiyenlerin 
47 İnsan hayatında mezkûr umdeleri örnek alması kemalata vesile olur. 
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AHVAL 

1- İctihadî ahkâm, ahval-i beşeriyeye bakar 
2- Ahval-i beşeriyede istikamet, Nübüvvete istinad eder 
3- Resulullahın ahval-i fıtriyesinde mutlak istikamet var 
4- Siyer-i Nebideki ahval-i galib, beşeriyetine bakar 
5- Eşya ibtidasından intihasına kadar bütün ahvaliyle yazılıdır, yazılıyor diye Kur’an 
bildiriyor. 
5- Hayat ahval-i muhtelife ile tasaffi eder hükmü, kevni bir kanundur  
6- Niyet fıtrî ahvalin ölümüdür 
7- Ahval-i beşeriye medar-ı ictihaddır  
(Hal) kelimesinin cem’idir, gerek ferddeki gerek cemiyetteki haller, en cemiyetli tesir unsurudur. 

İyilikler ve kötülükler daha çok yaşana hallerden yayılır ki, buna lisan-ı hal denilir.  

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Kader-i İlahî adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine sevketmesinin bir hikmeti, her 

yerden ziyade Risale-i Nur’a ve şakirdlerine hem mahbusları, hem ahalisi, belki hem 
memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen, biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye 
ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet yirmi-otuzdan ancak bir-ikisi ta’dil-i erkân ile namazını 
kılan mahbuslar içinde birden Risale-i Nur şakirdlerinden kırk-ellisi umumen bilâ-istisna 
mükemmel namazlarını kılmaları, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki, bu 
sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir. Ve şakirdler ef’alleriyle bu dersi verdikleri gibi, 
kalblerindeki kuvvetli tahkikî imanlarıyla dahi buradaki ehl-i imanı ehl-i dalaletin evham ve 
şübehatından kurtarmalarına medar çelikten bir kal’a hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet-i 
İlahiyeden ümid ediyoruz.” Ş:306 

Ahvalin bu ehemmiyeti sebebiyle müctehidler, ictihada ictimaî ahvali esas alırlar. Evet,  

1- İctihadî ahkâm, ahval-i beşeriyeye bakar 
“Hâtem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası, her asırda, her kavme kâfi geldiğinden, 

muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta, bir derece ayrı ayrı mezheblere 
ihtiyaç kalmıştır. Evet nasılki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre 
ilâçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre 
ahkâm tahavvül eder. Çünki ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahval-i beşeriyeye 
bakar. Ona göre gelir, ilâç olur. Enbiya-yı salife zamanında, tabakat-ı beşeriye birbirinden 
çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca ibtidaî ve bedeviyete 
yakın olduğundan, o zamandaki şeriatlar, onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. 
Hattâ bir kıt'ada bir asırda, ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Sonra 
âhirzaman Peygamberinin gelmesiyle, insanlar güya ibtidaî derecesinden, idadiye derecesine 
terakki ettiğinden, çok inkılabat ve ihtilatat ile akvam-ı beşeriye birtek ders alacak, birtek 
muallimi dinleyecek, birtek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden, ayrı ayrı şeriata 
ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir 
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seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiye de giymediğinden, mezhebler taaddüd 
etmiştir.” S:485 

 2- Ahval-i beşeriyede istikamet, Nübüvvete istinad eder 
“O ibadet dahi Sâni'in canibine efkârı tevcih eder. O teveccüh ise inkıyadı tesis, o 

inkıyad dahi, nizam-ı ekmele îsal eder. O nizam-ı ekmel dahi, sırr-ı hikmetten tevellüd eder. 
Sırr-ı hikmet dahi adem-ül abesiyeti ve Sâni'in hikmeti, masnu'daki teennuku kendine şahid 
gösterir. 

İşte eğer insanın hayvandan şu cihat-ı selâse ile olan temayüzünü derk edebildin; bizzarure 
netice veriyor ki: Nübüvvet-i mutlaka, nev'-i beşerde kutub, belki merkez ve bir mihverdir 
ki; ahval-i beşer onun üzerine deveran ediyor. Şöyle ki: 

Cihet-i ûlâda dikkat et! Bak nasıl sevk-ül insaniyet ve meyl-i tabiînin adem-i kifayeti ve 
nazarın kusuru ve tarîk-ı akıldaki evhamın ihtilatı, nasıl nev'-i beşeri eşedd-i ihtiyaçla bir 
mürşid ve muallime muhtaç eder. O mürşid Peygamberdir.” Mu:139 

“Ve küre-i zeminden daha büyük bir hakikatı omuzuna almış ve bütün nev'-i beşerin 
saadetine tekeffül eden bir şeriatı ki: O şeriat, fünun-u hakikiye ve ulûm-u İlahiyenin zübdesi 
olarak istidad-ı beşerin nümüvvü derecesinde tevessü' edip iki âlemde semere vererek ahval-i 
beşeri güya bir meclis-i vâhid, bir zaman-ı vâhidin ehli gibi tanzim eden öyle bir adaleti tesis 
eder.”  Mu:157 

3- Resulullahın ahval-i fıtriyesinde mutlak istikamet var 
“Bütün Sünen-i Seniyesinde, ahval-i fıtriyesinde ve ahkâm-ı şer'iyesinde, hadd-i 

istikameti ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinab 
etmiştir. Hattâ tekellümünde ve ekl ü şürbünde, iktisadı rehber ve israftan kat'iyyen içtinab 
etmiştir.”  L:60 

4- Siyer-i Nebideki ahval-i galib, beşeriyetine bakar 
“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ahval ve evsafı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan 

edilmiş. Fakat o evsaf ve ahval-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki o Zât-ı Mübarek'in 
şahs-ı manevîsi.....ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranîdir ki; Siyer ve Tarihte 
beyan olunan evsaf, o bâlâ kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. 

Çünki ¬u¬2@«S²7@«6ö`«AÅ,7«!ösırrınca: Her gün, hattâ şimdi de, bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir 

azîm ibadet sahife-i kemalâtına ilâve oluyor. Nihayetsiz rahmet-i İlahiyeye, nihayetsiz bir 
surette, nihayetsiz bir istidad ile mazhar olduğu gibi, her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına 
mazhar oluyor. Ve şu kâinatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Hâlık-ı Kâinat'ın 
tercümanı ve sevgilisi olan o Zât-ı Mübarek'in tamam-ı mahiyeti ve hakikat-ı kemalâtı, 
Siyer ve Tarihe geçen beşerî ahval ve etvara sığışmaz. Meselâ: Hazret-i Cebrail ve Mikâil, 
iki muhafız yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir Zât-ı Mübarek; çarşı 
içinde, bedevi bir arabla at mübayaasında münazaa etmek, bir tek şahid olan Huzeyfe'yi şahid 
göstermekle görünen etvarı içinde sığışmaz.”  M:96 

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın çendan her hali ve her tavrı, sıdkına ve 
nübüvvetine şahid olabilir; fakat her hali, her tavrı hârikulâde olmak lâzım değildir. Çünki 
Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş, tâ insanın ahval-i içtimaiyelerinde ve dünyevî, 
uhrevî saadetlerini kazandıracak a'mal ve harekâtlarında rehber olsun1 ve imam olsun2 

                                                           
1 Bu durumda dahi ittiba-i sünnetin hikmetleri ademde kalırdı. 
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ve herbiri birer mu'cizat-ı kudret-i İlahiye olan âdiyat içindeki hârikulâde olan san'at-ı 
Rabbaniyeyi ve tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi göstersin.3 Eğer ef'alinde beşeriyetten çıkıp 
hârikulâde olsaydı, bizzât imam olamazdı; ef'aliyle, ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi.”  
M:92 

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı üçtür: Akvali, 
ef'ali, ahvalidir. Bu üç kısım dahi, üç kısımdır: Feraiz, nevafil, âdât-ı hasenesidir.”  L:59 

“Hem ümmi bir zâtın (A.S.M.) ef'al ve akval ve ahvalinden çıkan İslâmiyet; her asırda 
üçyüz milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalblerinin 
münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı 
inkişafatı ve maden-i terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış.4”  Ş:128 

5- Eşya ibtidasından intihasına kadar bütün ahvaliyle yazılıdır, yazılıyor 
diye Kur’an bildiriyor. 

“Meselâ: 

¯w[¬A8ȫ•@«8¬!ö]¬4ö˜@«X²[«M²&«!ȫš²z«-öÅu6«: w[¬A8ȫÆ@«B¬6ö]¬4öÅ�¬!ȫj¬"@«<ö«�«:ȫ`²0«*ö«�«: 
h«R².«!ö«�«:ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö«�«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö]¬4ȫ?Å*«)öÄ@«T²C¬8öy²X«2öÆi²Q«<ö«� (5) 

w[¬A8ȫÆ@«B¬6ö]¬4öÅ�¬!öh«A²6«!ö«�«:ö«t¬7́)ö²w¬8 
gibi âyetlerin ifade ettikleri ki: "Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve 

geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor." demek olan hakikat-ı 
âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal, rûy-i zeminin sahifesinde, her mevsimde, 
bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücudlarını, tarihçe-i 
hayatlarını, desatir-i hareketlerini; çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevî bir 
surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle, 
manevî bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hattâ her geçici baharda, yaş-kuru ne 
varsa, mahdud zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda, kemal-i 
intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz.6”  S:163 

6- Hayat ahval-i muhtelife ile tasaffi eder hükmü, kevni bir kanundur 
şöyle ki: 

“Madem adem şerr-i mahzdır. Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi 
şerri tazammun eder. Onun için, vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife içinde 
yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebayin7 vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid 
keyfiyatı alıp, matlub semeratı veriyor ve müteaddid tavırlara girip, Vâhib-i Hayat'ın nukuş-u 

                                                                                                                                                                                     
2 Yani, günün Avrupaî hayatını takbih edenler sünnete ittiba etmekten mahrum kalırlar. Çünkü sünnet ve bid’at 
birleşmez. Ancak bid’atı kalben reddetmek var. 
3 Yani, yaşanan maddi hayat hareketleri, hikmetlerle dolu ilahî kudretin eserleridir. Bu hareketler olmazsa, 
icraat-ı ilahiyenin tezahürü görünmez. Melaikenin ef’al-i beşeriyesi olmadığı gibi… 
4 O halde ittiba-ı sünnete dikkat gerekiyor. 
5 Gizli kalamaz 
6 Yani, mevcudatın bütün ahvali ilahî eserler olup Allah onlarla ifade edilen manaların bilinmasini istiyor. Evet, 
mevcudatın zerrelerinin hareketlerine kadar kayyumiyet tecellisinin eksiksiz tasarrufundadır. 
7 Birbirinden farklı ve çeşidli 
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esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattandır ki, zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat 
ve beliyyat suretinde bazı hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücud 
teceddüd edip zulümat-ı adem tebâud ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, 
sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık; keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir.8 Hattâ en 
büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner.9 ”  S:472 

7- Niyet fıtrî ahvalin ölümüdür 
“Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riya ve gösteriş iledir. Ve fıtrî 

olarak vicdanda şuur ile bizzât hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta' 
bulur. 

Nasılki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür. 
Meselâ: Tevazua niyet onu ifsad eder, tekebbüre niyet onu izale eder, feraha niyet onu uçurur, 
gam ve kedere niyet onu tahfif eder. Ve hâkeza kıyas et.10”  Ms:201 

8- Ahval-i beşeriye medar-ı ictihaddır şöyle ki: 
“…asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder. 

Çünki ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilâç 
olur. Enbiya-yı salife zamanında, tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem 
bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca ibtidaî ve bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki 
şeriatlar, onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hattâ bir kıt'ada bir asırda, 
ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Sonra âhirzaman Peygamberinin 
gelmesiyle, insanlar güya ibtidaî derecesinden, idadiye derecesine terakki ettiğinden, çok 
inkılabat ve ihtilatat ile akvam-ı beşeriye birtek ders alacak, birtek muallimi dinleyecek, birtek 
şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden, ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı 
muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı 
hayat-ı içtimaiye de giymediğinden, mezhebler taaddüd etmiştir. Eğer beşerin ekseriyet-i 
mutlakası bir mekteb-i âlînin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye 
girse; o vakit mezhebler tevhid edilebilir. Fakat bu hal-i âlem, o hale müsaade etmediği gibi, 
mezahib de bir olmaz.”  S:495 

Demek ictimaiyattaki ahval-ı muhtelife dahi muhtelif ahkâmın zuhuruna vesile olmak gibi 
derin hikmetleri var… 

                                                           
8 Yani ortaya çıkması mümkün olan ahval ortaya çıkmazdı. Yaşayarak hissedilip bilinen ahirette çok büyük 
hikmetleri bulunan musibet çeşidleri bilinmezdi. Cennet hayatının derece-i kıymeti ve lezzeti dünyadaki maddi 
ve manevi sıkıntı, evham ve musibetlerin nisbiyetiyle bilinir ve bunlar tecelli-i esma dairesinde ebedilik 
kazanırlar. Bu gibi sebebledir ki, Allah sevdiği kullarına çeşidli musibetler verir hükmü, ciddi bir hakikat olarak 
tesbitlidir.  
9 Yani bu kısımlarda anlatılan asıl hakikat, harekât-ı âlem ve tahavvülat-ı zerrat sırlarıdır. Bu hakikatın zıt tarafı, 
kâinatın hareketsiz ve tahavvül-ü ahvalden uzak ve donuk olmasıdır. O halde ahvalde yani harekât-ı alemde 
esma-i ilahiyenin mazhariyet hikmeyleri var… 
10 Yani burada niyet ve ihtiyat ile olan ahval ile, niyet ve ihtiyar ile olmayan fıtrî haller anlatılır. Yani bu fıtrî 
haller varsa, ihtiyar ile hemen yok edilmez. Eğer yoksa, ihtiyar ile hemen var edilemez. Mesela; kişide haya hissi 
varsa, hemen yok edemez, yoksa hemen var edemez, şartları dairesinde zamana bağlıdır. 
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AİLE 

Aile, cemiyetin temelidir. Ailenin huzur ve saadetinin en birinci vesilesinin, kalbde ve vicdanî hislerde  
şuurlu olarak yerleşen ahiret imanına bağlı olduğunu anlatan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: 

“Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zenberek ve 
dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassüngah ise; aile hayatıdır. Ve herkesin 
hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimi ve 
ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakârane merhamet ile olabilir. Ve bu 
hakiki hürmet ve samimi merhamet ise; ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî 
bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederane, 
ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir. 
Meselâ der: Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta daimî bir refika-i hayatımdır. 
Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünki ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve 
böyle daimî arkadaşlığın hatırı için her bir fedakârlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyar 
karısına, güzel bir huri gibi muhabbetle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki 
saat suri bir refakattan sonra ebedî bir firak ve müfarakate uğrayan arkadaşlık; elbette gayet 
suri ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye mânasında ve bir mecazi mer-
hamet ve sun’i bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatlar ve sair galib 
hisler, o hürmet ve merhameti mağlûb edip o dünya cennetini, cehenneme çevirir.1 ” S: 97 

 “Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvi 
seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir.2 Şimdi 
aile hayatında en mühim nokta budur ki; kadın, kocasında fenalık ve sadakatsızlık görse, o da 
kocasının inadına kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerîdeki 
itaatın bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zir ü zeber olur. Belki o kadın, elinden 
geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın. Yoksa o 
da, kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeğe ve sevdirmeğe çalışsa her cihetle 
zarar eder. Çünki hakiki sadakatı bırakan dünyada da cezasını görür..” L: 202 

Evet, “Bedbahttır o adam ki; sefahete girmiş zevcesine ittiba eder, vaz geçirmeye 
çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki; zevcinin fıskına bakar, onu başka bir 
surette taklid eder. Veyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani 
medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.” L: 202 

Dünyada iki kere evlenen bir kadının âhirette hangi kocasıyla beraber olacağını soran 
sahabeye Peygamberimiz (A.S.M.), “Güzel ahlâklısı kocası olur.” cevabını verdi. (Diyanet İ.B. 
Yayınlarından Seçme Hadisler 1.Kitap, 10. Hadis)  

Bu rivayetten anlaşılıyor ki, diyanetçe küfüv olanlar âhirette beraberdirler. 
“Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan 

sonra ebedî bir müfarakata maruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.” L: 201 

                                                 
1 Zamanın felaketli halini ibretlik anlatıyor. Bazı cüz-i istisnalar hariç, dindar aile durumları da fazla farklı değil. 
2  Yani, islâm dairesinde adab-ı şer’iat yoksa ki, anlayış ve yaşayış ta adat-ı ecanib istila etti. Ailede hakiki huzur 
olmaz. 
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Halbuki “İnsanın, hususan müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir 
dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmağa başlamış dedim, sebebini aradım. Bildim ki: 
Nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısiyle Din-i İslâm’a zarar vermek için gençleri 
yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevketmek için bir-iki komite 
çalışıyormuş. Aynen öyle de; biçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk 
etmek için bir-iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim 
ki; bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve 
gençleriniz olan manevi evlatlarıma kat’iyyen beyan ediyorum ki: Kadınların saadet-i 
uhreviyesi gibi, saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeri de bozulmaktan 
kurtulmanın çare-i yeganesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur!...3 ” 
L: 201 

Aile hayatında maneviyat hislerini tahrib eden bidatlardan kaçıp İslâmî hayat ve terbiye takib 
edilirse, bunun mükâfatı, dünyada olduğu gibi âhirette daha ulvi olacağını müjdeleyen Bediüzzaman 
hazretleri şu ikazı yapar:  

Evet, “Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-ü 
siretine binaen samimi muhabbet ile, refika-i hayatını da nâşizelikten sair günahlardan 
muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise: Rahim-i Mutlak, o refika-i hayatı hurilerden daha 
güzel bir surette ve daha zinetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dar-ı saadette ebedî 
bir refika-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı 
birbirine tahattur ettirecek enis, latif, ebedî bir arkadaş, bir muhib ve mahbub olarak verileceğini 
vadetmiştir. Elbette vadettiği şeyi kat’i verecektir.4 ” S: 648 

Ebeveyn ve evlad arasındaki münasebetlerin de, aynı İslâmî ruh ve terbiye içinde cereyan etmesi 
gerektiğini anlatan Hz. Üstad, şu bilgiyi verir:  

“...bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkil 
bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin 
İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. 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!.. 5 ” E: 41 

İlmi küçüklükte öğrenmeye dair bir hadis şöyledir: 

>¬gÅ7~ u«C«8«— ¬h«D«E²7~|«V«2 ¬k²TÅX7_«6 ¬˜¬h«R¬. |¬4 «v²V¬Q²7~ vÅV«Q«B«< >¬gÅ7~ u«C«8 
¬š_«W²7~ |«V«2 `B²U«< >¬gÅ7_«6 ¬˜¬h«A¬6 |¬4 «v²V¬Q²7~ vÅVQ«B«< 

                                                 
3  Yani bu zamanda münafıkların, çılgın bir sefahet hayatına medeni yaşayış diyerek yaptıkları telkinlerle aşılanıp 
yaygınlaşan bu bid’atlara karşı kalben nefret edip uzak durmak, müslüman aileler için şarttır. Bu ifsad 
telkinleri ise, daha çok televizyon ve matbuat vastalariyle yapılmaktadır. Bu bid’atlı yaşayışı normal görenler, 
fasık-ı mütecahir olmak felâketine düşmek yolunu açarlar. 
4 Yukarıda geçen naşizelik: Dinde temel teşkil eden kitablardaki hükümlere bağlı olan koca’nın ailedeki 
idaresine itaat etmeyip kendi sözünün geçerli olmasını isteyen kadın manasında olup, Kur’an: (4:34) ayetinde 
geçer. Bu naşizelik, aile hayatının şer’î nizamını temelinden bozduğu için, kavvam olan erkeğe, Kur’an meşru 
şekliyle olmak şartiyle dövme hakkını verir. 
5 Şimdi ortaya çıkan mevcud ictimaî durumun menfiliği cihetiyle aile efradı mesuliyeti; umumî hukuka 
dokunuyor ve şahsî kusur ve günahlar çok fazla mesuliyet getiriyor. Zira şer cereyanına fiilen ve yaşayış tarzı ile 
Kur’anın kat’î hükümlerine aykırı hareket mecburiyetleri oluyor. Bu bedihi meselenin izahı şimdi olmaz. Bk. L: 
200 p.Evet-Ben 
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 Yani:“İlmi6 küçüklüğünde öğrenmenin misali, taş üzerine yazılan nakış gibidir. 
İhtiyarlığında ilim öğrenmenin misali, su üzerine yazı yazmak gibidir.” Ramuz-ül Ehadis: 
sh: 39l 

Şimdi ise resmiyetle aile birleşerek dünya menfaatı için zararlı telkinler çocukların kafalarına aşılıyor. 
Mesele ile alakalı Hz. Üstada sorulan bir 

“Sual: Neden fedakâr, yüksek bir şefkati taşıyan vâlide; bu zamanda veledinin malından 
irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi? 

Gelen cevab şu: Valideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda 
sarfetmeleridir ki; evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün kuvvetleriyle 
evladlarını dünyaya, mekteblere sevkediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa, Kur’anî 
ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu 
mahrumiyete mahkûm etti.” K: 264 

Ahirzaman fitnesinde çocuk terbiyesinin zorluğu hakkında Hazret-i 
Üstad der ki: 

“Şimdi ise, terbiye-i İslâmiye yerine mimsiz medeniyet terbiyesi yüzünden ondan belki 
yirmiden belki kırktan bir çocuk ancak peder ve vâlidesinin çok ehemmiyetli hizmet ve 
şefkatlerine mukabil, mezkûr vaziyet-i ferzendaneyi gösterir. Mütebakisi endişelerle, 
şefkatlerini daima rencide ederek; o hakiki ve sadık dostlar olan peder ve vâlidesine vicdan 
azabı çektirir. Ve âhirette de davacı olur. “Neden beni imanla terbiye ettirmediniz?” Şefaat 
yerinde şekvacı olur.” K: 252 

“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 düşmemesini nazara almıyor. Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli 
muallimi, onun vâlidesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat’i ve daima hissettiğim bu 
mânayı beyan ediyorum: 

Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum 
ki; en esaslı ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum vâlidemden aldığım telkinat ve 
manevi derslerdir ki; o dersler fıtratımda, âdeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde 
yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir 
yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum vâlidemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen 
yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatlar içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.” 
L: 199 

Mimsiz medeniyetcilerin mekteblerde tabiatçı dersleriyle çocuklar 
üzerindeki menfi tesirlerini anlatan bir derste şöyle denilmektedir: 

“Dördüncü taife ki, çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat 
beklerler. Bunlar da za’f ve acz ve iktidarsızlık noktasında; merhametkâr, kudretli bir Hâlikı 
bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidadları mes’udane inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki 
müthiş 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 maddi felsefî düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesed-i hayvanîden ibaret olsaydı 
ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu masum çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiye-i 

                                                 
6 Yani, ilm-i dinî ve terbiyeyi 
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medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu frengî usul, 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. Madem hakikat 
böyledir, onlara şefkatın muktezası, gayet derecede fakr ve 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 sarhoşuluğuyla, o biçare 
masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve kalbini çıkarıp ona 
yedirmek nev’inden, vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür.7 ” M: 421 

Devr-i câhiliyette çocukların ebeveynleri tarafından diri diri gömülerek öldürülmelerini takbih tehdid 
eden  (6:137) âyetinin ve benzeri ayetlerin bu asra bakan mâna vecihlerinden biri; yukarıda bahsedildiği 
gibi, âhirzaman fitnesinin ifsad cereyanı içine itip ebedi ölümlerine sebebiyet verilmesine işaret eder. 
Asrımızın bu neviden olan cinayetleri, câhiliye devrindeki cinayetten nihayetsiz derecede daha 
zâlimanedir. Zira devr-i câhiliyette mazlûmen öldürülen çocukların fâni hayatlarına mukabil ebedî 
Cennet hayatları vardır. Asrımızda ise imanlarının ve mâneviyatlarının tahribi ile, ebedî idam 
ediliyorlar. 

Bir hadis-i şerif mealen şöyledir: 
“İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, şeytanlar onların evladlarına ortak olacaklar. Denildi 

ki: Bu da olacak mı yâ Resulallah? Buyurdu ki: Evet. 
Dediler ki: Bizim evladlarımızı, onların evladlarından nasıl ayırd edeceğiz? 
Buyurdu ki: Haya ve merhamet azlığından anlaşılacak.8 ”(Ramuz-ul ehadis, sh: 504) 
“Şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğu namaz gibi farzlara peder ve vâlideleri onları 

alıştırmak için teşvikkârane emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve 
alıştırmak şeriatta var.” Em: 66 

Büluğ öncesi çocukların küçük yaşta oluşları düşüncesiyle ve moda namı altında dar veya kısa 
pantolon gibi giyimler, haya hissinin gelişmesine manidir. Peygamberimiz (A.S.M.) bir hadis-i 
şeriflerinde: 

¬}«8²hE«6 ¬h[¬RÅM7~ ¬?«‡²Y«2 «}«8²h& Å–¬_«4 ¬y¬#«‡²Y«2 «}«8²h& ~Y O«3 

 ̄?«‡²Y«2 ¬r¬-_«6 |«7¬~ yÁV7~ hP²X«< «�«— ¬h[¬A«U²7~ ¬?«‡²Y«2 
“Çocuğun avretine riayet edin ve onu örtün. Zira onun avreti de büyüğün avreti gibidir. 

Allah, avretini açana rahmet nazarı ile bakmaz.” buyurdu. (Ramuz-ul ehadis: 321) 
 

                                                 
7 Hayvanlık mertebesine işarettir. Bu cereyan insanları hayvan derecesinde durdurmak ister. 
8 Yani, şer cereyanının Avrupaî terbiyeleri kişiyi hayasız ve merhametsiz yapıyor. Hayasız, demek günahı günah 
bilmez demektir ki iman tehlikesine yol açar. Merhametsizlik ise, anarşiye kapı açar. Esasen ahirzaman fitnesi 
bu iki felakete dayanır. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AKAİD 

(Bk: İ’tikad) 
1-  Ahkâm-ı imaniyenin tecellisi manasında olan akaid 
2- Akaid-i imaniyeden bazıları yalnız nakle havale edilirken, Risale-i Nur aklen de isbat 

eder 
3- Bu zamanda akaid-i islâmiyeyi takviye etmek gerek 
4- Bazı ehl-i tasavvufun akaide ters düşen bir anlayışlarını tashih 
5- İbadet akaidî hükümleri takviye eder  
6- İsrailiyatın hikâyatını akaide karıştırmak hatası 
7- Risale-i Nur ilm-i kelâm ve akidei velâyet-i kübra yolunu açmış 
8- Ulema-i ehl-i sünnetin akidelere dair tahkikatları, Risale-i Nur mesleğini te’yid eder 

1-  Ahkâm-ı imaniyenin tecellisi manasında olan akaid hakkında  da şu 
bilgi veriliyor. 

“Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için, 
Sâniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır.1 Bu tesbit de ancak akaid ile, yani 
ahkâm-ı imaniyenin tecellisiyle olur.2 İmanî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak 
tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur.3 ” İ:84 

2- Akaid-i imaniyeden bazıları yalnız nakle havale edilirken, Risale-i Nur 
aklen de isbat eder 

“Eski hükema, ahkâm-ı şer'iyeden ve akaid-i imaniyeden bazıları için: "Bu nakildir, iman 
ederiz, akıl buna yetişmez." demişler. Halbuki bu asırda akıl hükmediyor. Bediüzzaman Said 
Nursî ise; "Bütün ahkâm-ı şer'iye ve hakaik-i imaniye aklîdir. Aklî olduğunu isbata hazırım." 
demiş ve Risale-i Nur'da isbat etmiştir.” S:764  

“Ve keza o sünnetleri, sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara 
temessük eden yükselir, saadetlere nâil olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise, uzun bir 
minare ile semaya çıkmak hamakatında bulunan Firavun gibi bir firavun olur...” Ms:77  

3- Bu zamanda akaid-i islâmiyeyi takviye etmek gerek 
“Madem hakikat böyledir; ben tahmin ediyorum ki: Eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylanî (R.A.) 

ve Şah-ı Nakşibend (R.A.) ve İmam-ı Rabbanî (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsaydılar, bütün 
himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarfedeceklerdi. Çünki 
                                                           
1 Yani zerrelerden yıldızlara kadar bütün kâinat, kesiksiz olarak  Allah’ın emri altında olduğunu gereği kadar anlamış 
olmak garakiyor.  
2 Yani bu asırda Risale-i Nuru okumak veya dinlemek ve benimsemekle olur. 
3 Yani Allah’ın emir ve yasaklarını temel kitablara uygun bilmek ve teslim olmakla olur. 
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saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda4 kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. 
İmansız Cennet'e gidemez, fakat tasavvufsuz Cennet'e giden pek çoktur. Ekmeksiz insan 
yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i İslâmiye gıdadır.5 ” M:23 

 “Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam 
vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi verir, hem 
huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı Mu'ciz-ül 
Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar.” M:330 

4- Bazı ehl-i tasavvufun akaide ters düşen bir anlayışlarını tashih eden 
Üstad Hz. şu izahatı veriyor. 

“Bir hadîs-i şerifte vârid olmuş ki: ẃW²&Åh7!ö¬?«*x.ö]«V«2ö«–@«,²9¬�²!ö«s«V«'ö«yÁV7!öÅ–¬! -ev 

kema kal- Bu hadîsi, bir kısım ehl-i tarîkat, akaid-i imaniyeye münasib düşmeyen acib bir 
tarzda tefsir etmişler. Hattâ onlardan bir kısım ehl-i aşk, insanın sîma-yı manevîsine bir suret-i 
Rahman nazarıyla bakmışlar. Ehl-i tarîkatın bir kısm-ı ekserinde sekr ve ehl-i aşkın çoğunda 
istiğrak ve iltibas olduğundan, hakikata muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat, aklı 
başında olanlar, fikren onların esas-ı akaide münafî olan manalarını kabul edemez. Etse hata 
eder. Evet bütün kâinatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi 
hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı 
Akdes-i İlahî'nin şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi, 

 h[¬M«A²7!ö p[¬WÅ,7!ö«x;«:ö°š²]«-ö¬y¬V²C¬W«6ö«j²[«7 sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat, 

v[¬U«E²7!ö i<¬i«Q²7!ö«x;«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö]¬4ö]«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö y«7«: sırrıyla, mesel ve temsil ile, 

şuunatına ve sıfât ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil, şuunat nokta-i nazarında vardır. 
Şu mezkûr hadîs-i şerifin çok makasıdından birisi şudur ki: İnsan, ism-i Rahman'ı tamamıyla 
gösterir bir surettedir. Evet sâbıkan beyan ettiğimiz gibi, kâinatın sîmasında binbir ismin 
şualarından tezahür eden ism-i Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün sîmasında rububiyet-i 
mutlaka-i İlahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahman gösterildiği gibi, insanın 
suret-i câmiasında küçük bir mikyasta zeminin sîması ve kâinatın sîması gibi yine o ism-i 
Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki: Zât-ı Rahmanurrahîm'in delilleri 
ve âyineleri olan zîhayat ve insan gibi mazharlar, o kadar o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a delaletleri 
kat'î ve vâzıh ve zahirdir ki, Güneş'in timsalini ve aksini tutan parlak bir âyine parlaklığına ve 
delaletinin vuzuhuna işareten "O âyine Güneş'tir" denildiği gibi, "İnsanda suret-i Rahman var" 
vuzuh-u delaletine ve kemal-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehl-i Vahdet-ül 
Vücud'un mutedil kısmı "Lâ Mevcude illâ Hu" bu sırra binaen, bu delaletin vuzuhuna ve bu 
münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler.6 ” L:100 

                                                           
4 Yani hakaik-ı imaniyede 
5 Yani geçmiş asırlardaki islamiyet dairesinde Risale-i Nurda olduğu gibi Kur’andan alınan kâinat kitabını okumaya 
ihtiyac yoktu. 
6 Bu izahat, bazı müteşabih hadisler için de kısmen ölçü olabilir.  
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5- İbadet akaidî hükümleri takviye eder  
“Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. 

Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, 
vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. 
Bu hale7, âlem-i İslâmın hal-i hazırdaki vaziyeti şahiddir.” İ:83 

6- İsrailiyatın hikâyatını akaide karıştırmak hatası 
Bu günün müslümanlarına karşı islamiyetin yüzünü çevirmesinde “hakkı var. Zira biz İsrailiyatı 

usûlüne ve hikâyatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik.8 O da 
ceza olarak bizi dünyada te'dib için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun 
merhametidir.” Mu:9 

“Hikâyatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrefatı ve teşbihatın mümevvehatı9 elmas-ı akidede, 
cevher-i şeriatta, dürer-i ahkâmda idhal etmek; kıymetini daha ziyade tenzil ve müteharri-i 
hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder.” Mu:53 

7- Risale-i Nur ilm-i kelâm ve akide içinde velâyet-i kübra yolunu açmış 
“Risale-i Nur ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış; sülûk ve evrad yerinde, 

mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikat-ül hakaika yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve 
tarîkat yerinde, doğrudan doğruya İlm-i Kelâm içinde ve İlm-i Akide ve Usûl-üd Din içinde bir 
velayet-i kübra yolunu açmış ki; bu asrın hakikat ve tarîkat cereyanlarına galebe çalan felsefî 
dalaletlere galebe ediyor, meydandadır.” E:91 

8- Ulema-i ehl-i sünnetin akidelere dair tahkikatları, Risale-i Nur mesleğini 
te’yid eder 

“Ülema-i İlm-i Kelâm'ın ve Usûl-üd Din allâmelerinin ve Ehl-i Sünnet Velcemaat'ın dâhî 
muhakkiklerinin İslâmî akidelere dair çok tedkik ve muhakematla ve âyât ve hadîsleri müvazene 
ile kabul ettikleri Usûl-üd Din düsturları, şimdiki Risale-i Nur'un meşrebini muhafazaya 
emrediyor, kuvvet veriyor.” E:210 

                                                           
7 Yani, ibadetin noksaniyetinden zaif kalan imanın tesirsiz kaldığı. 
8 Maalesef böyle yanlış anlayışlar kitablara kadar girdi. 
9 Vehmî hayalatları 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AKİBET 

1- Firavun gibi azgınların akibeti 
2- Ehl-i hidayet ve dalâletin mahiyet ve akibetleri 
3- Gayr-ı meşru maksadın akibeti; zıddiyle cezadır 
4- “El-Hakku Ya’lu” bizzat, hem akibet muraddır 
5- Ehl-i Hakkın feci akibetlerinde hikmetler var 
6- Nebatî ve hayvanî kuvveler, akibeti görmez 
7- Akibet-bînlik adesesiyle istikbale bakmak 
8- Dünyada masiyetin akibeti, ikab-ı uhreviyeye delildir 
9- Hak ölçüsü, delil ve akibettir 
10- Tek gözlü Deccal, akibeti ve ahireti görmez 
11- Akibet nokta-i nazarında lezaizi terketmek evlâdır 
12- Hüsn-ü akibet 
13- Hakikatta ve akibette galebe 

Bütün hadiselerde, vesileler ve neticeler vardır. Esas kıymet neticelerde yani akibettedir. Bu 
değerlendirme kaidesinin unutmamalı ve hikmet-i ilahiye nazarıyla bakıp sabredebilmeli. Hayvanî hayat 
mertebesi akibeti düşünemediğinden isteklerini zaman-ı halde ister ve boğuşur. 

Şimdi R. Nurdan akibet ölçüsü ile alakalı bazı parçaları görelim. 

1- Firavun gibi azgınların akibeti 

“ «–x 3@«0ö°•²x«5ö²v;ö²•«! Yahut: İnkârlarına sebeb, tâgi zalimler gibi, Hakk'a serfüru 

etmemeleri midir! Halbuki mütecebbir zalimlerin rüesaları olan Firavunların, Nemrudların 
akibetleri malûmdur.1 ” S:386 

2- Ehl-i hidayet ve dalâletin mahiyet ve akibetleri 
“İşte şu müvazene, ehl-i dalaletle ehl-i imanın hayat ve vazife cihetindeki mahiyetlerine 

işaret eden 

2 «w[¬V¬4@«,ö«u«S²,«!ö ˜@«9²(«(«*öÅv$ 3 ¯v<¬x²T«#ö¬w«,²&«!ö]¬4ö«–@«,²9¬� ²!ö@«X²T«V«'ö²G«T«7  
4 ¬¬a@«E¬7@ÅM7!ö!x V¬W«2ö«:ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!öÅ�¬!öö 

Hem netice ve akibetlerine işaret eden Œ²*«�²!ö«:öš@«WÅ,7!ö v¬Z²[«V«2ö²a«U«"ö@«W«4 olan âyete 

                                                           
1 O halde bütün azgınların ve cereyanların akibeti feleket olmuştur ve oluyor, ibret alınmalı. 
2 Keza dünyanın peşin neticelerini esas alırsa, pek çok alçalabilir yaradılışı var.  
3 Yani insan sınıfı çok mükemmel yaradılmış ve hak yolunda mücahede ile çok yüksek derecelere çıkabilir. 
4 Yükselmenin yolu, tahkiki iman ve Allah’ın emirlerine hakiki teslimiyettir.  
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dikkat et. Ne kadar ulvî, mu'cizane, beyan ettiğimiz müvazeneyi ifade ederler. Birinci âyet, 
Onbirinci Söz'de tafsilen o âyetin i'cazkârane ve îcazkârane ifade ettiği hakikatı, o Sözde 
beyan edildiğinden, onu oraya havale ederiz. İkinci âyet ise, yalnız bir küçük işaretle 
göstereceğiz ki, ne kadar ulvî bir hakikatı ifade ediyor. Şöyle ki:

Şu âyet, mefhum-u muvafık ile şöyle ferman ediyor: "Ehl-i dalaletin ölmesiyle, semavat 
ve zemin, onların üstünde ağlamıyorlar." Ve mefhum-u muhalif ile delalet ediyor ki: "Ehl-i 
imanın dünyadan gitmesiyle, semavat ve zemin, onların üstünde ağlıyor." Yani: Ehl-i dalalet, 
madem semavat ve arzın vazifelerini inkâr ediyor. Manalarını bilmiyor. Onların kıymetlerini 
iskat ediyor. Sâni'lerini tanımıyor. Onlara karşı bir hakaret, bir adavet ettiğinden elbette 
semavat ve zemin, onlara ağlamak değil, belki onlara nefrin eder, onların gebermesiyle 
memnun olurlar.5 Ve mefhum-u muhalif ile der: "Semavat ve arz, ehl-i imanın ölmesiyle 
ağlarlar." Zira ehl-i iman ise (çünki) semavat ve arzın vazifelerini bilir.6 Hakikî 
hakikatlarını tasdik ediyor. Ve onların ifade ettikleri manaları iman ile anlıyor.7 "Ne kadar 
güzel yapılmışlar, ne kadar güzel hizmet ediyorlar." diyor. Ve onlara lâyık kıymeti veriyor ve 
ihtiram ediyor. Cenab-ı Hak hesabına onlara ve onlar âyine oldukları esmaya muhabbet 
ediyor.8 İşte bu sır içindir ki, semavat ve zemin, ağlar gibi ehl-i imanın zevaline mahzun 
oluyorlar.” S:637 

3- Gayr-ı meşru maksadın akibeti; zıddiyle cezadır 
Gayr-ı Meşru Tarîk, Zıdd-ı Maksuda Gider 

�¬h«<ö«�öu¬#@«T²7«!öbir düstur-u azîmdir: "Gayr-ı meşru tarîk ile bir maksada giden zât, 

galiben maksudunun zıddıyla görür mücazat." 

Avrupa muhabbeti, gayr-ı meşru muhabbet, hem taklid ve hem ülfet. 

Akibeti mükâfat: Mahbubun gaddarane adaveti, cinayat... 

Fâsık-ı mahrum bulmaz, ne lezzet ve ne necat.” S:709 

4- “El-Hakku Ya’lu” bizzat, hem akibet muraddır 
“Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: "Madem El-Hakku Ya'lu haktır. Neden kâfir, 

müslime; kuvvet hakka galibdir?" 

Dedim: Dört noktaya bak! Bu müşkil de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakkın her 
vesilesi hak olması lâzım değildir. 

Öyle de, her bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: Hak 
olan bir vesile, bâtıl vesileye galibdir. 

Dolayısıyla, bir hak bir bâtıla mağlubdur. Muvakkaten, bilvasıta olmuştur. Yoksa bizzât, 
hem daima değildir. 

Lâkin akibet-ül akibe, her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati 
var. İkinci nokta şudur: 

                                                           
5 İşte Allah’ın ve bütün kâinatın nefretine muhatab olmak akibeti 
6 Allah Kur’anıyle tekraren kâinat kitabını nazara verip marifetullah cihetindeki vazifelerini bilmemizi istiyor. 
Onun için Risale-i Nur hep kâinattan bahseder ve bedi tefsirdir. 
7 Mana-yı harfî ile bakarak anlıyor. 
8 Bütün varlıklar bizim dava arkadaşlarımızdır. Bu nazarla bakmaya alışmalı. 
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Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, haricen her dem vaki', sabit değildir. 

Öyle de: Her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâzım değildir. 

Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş'et etmek, öyle de her dem sabit değildir. 

Demek bir kâfirin müslim olan bir vasfı, müslimdeki lâmeşru' vasfına galib olur. 
Bilvasıta, o kâfir dahi ona galibdir. 

Hem dünyada, hayatın hakkı şamil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i manidar, 
onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mani değildir. 

Üçüncü nokta şudur: O Zât-ı Zülcelal'in iki vasf-ı kemalden iki Şer'i tecelli; vasf-ı 
iradeden gelen meşietle takdirdir, 

O da şer'-i tekvinî... Vasf-ı Kelâm'dan gelen şeriat-ı meşhure. Teşriî evamire karşı itaat, 
isyan 

Nasıl olur. Öyle de tekvinî evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba dâr-ı uhrada görür, 

Mücazatı, sevabı. İkincisi ağleba dâr-ı dünyada çeker, mükâfat ve ikabı. Meselâ: Nasıl 
sabrın mükâfatı zaferdir; 

Ataletin mücazatı sefalet. Öyle de, sa'yin sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükâfat. 
Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattır. 

Bazan iki şeriat evamiri, bir şeyde beraber müctemi'dir. Her birine bir cihet... Demek 
tekvinî emre itaat ki bir haktır. 

İtaat galib olur, o emrin isyanına ki bir tavr-ı bâtıldır. Bir bâtıla vesile olmuş olursa bir 
hak, vaktaki galib olsa 

Bir bâtıla ki, olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir bâtıla mağlubdur. Fakat 
bizzât değildir. 

Demek "El-hakku ya'lu" bizzât demektir. Hem akibet muraddır, kayd-ı haysiyet 
maksuddur. Dördüncü nokta şudur: 

Bir hak bilkuvve kalmış, yahut kuvvetsiz kalmış, ya mahluttur, hem mahşuş. Ona da bir 
inkişaf, ya bir taze kuvvet vermek lâzım gelmiştir. 

Mühezzeb ve müzehheb yapmak için, muvakkat bâtıl ona musallat, tâ ki sebike-i hak ne 
miktar lüzum vardır 

Tâ mahz ve hâlis çıksın. Mebadide, dünyada bâtıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. 
"Akibet-ül müttakin" ona vurur bir darbe! 

İşte bâtıl mağlubdur. "El-hakku ya'lu" sırrı onu çarpar ikaba; işte hak da galibdir.” S:725 

5- Ehl-i Hakkın feci akibetlerinde hikmetler var 
Böyle hadiselerdeki hikmetler, kıyamete kadar cari ve ibretlik örneklerdir. Şöyle ki: 

Eğer denilse: Bu kadar haklı ve hakikatlı olduğu halde, neden muvaffak olmadı? Hem 
neden kader-i İlahî ve rahmet-i İlahiye onların feci bir akibete uğramasına müsaade etmiş? 

Elcevab: Hazret-i Hüseyin'in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair 
milletlerde, yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arab milletine karşı bir fikr-i intikam 
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bulunması Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip, 
mağlubiyetlerine sebeb olmuş. 

Amma kader nokta-i nazarında feci akibetin hikmeti ise: Hasan ve Hüseyin ve onların 
hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzed idiler. Dünya saltanatı ile manevî 
saltanatın cem'i gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü 
gösterdi. Tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir 
saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler; âdi valiler 
yerine, evliya aktablarına merci' oldular.” M:55 

6- Nebatî ve hayvanî kuvveler, akibeti görmez 
 “Hem akibeti görmeyen ve hazır zevke mübtela olan insandaki nebatî ve hayvanî 

kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letaif-i insaniyeyi 
insaniyetkârane ve akibet-endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar.9 ” L:81 

 “Ehl-i dalalet ise: Nefsin ve hevanın tesiriyle, kör ve akibeti görmeyen ve bir dirhem 
hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın mukteziyatıyla, birbirine 
samimî olarak, muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar.” L:153 

“Hem insanın hodgâm hevesatı ve süflî ve akibeti görmeyen hissiyatı, kâinatta cereyan 
eden rahmaniyet ve hakîmiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. 
Kendi âyinesinin rengine göre görür.10 ” Ş:611 

“ ?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«?@«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«< âyetinin sırr-ı işarîsiyle, âhireti bildikleri ve iman 

ettikleri halde, dünyayı âhirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki bir elmasa, 
bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akibeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, hazır bir 
dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman safi lezzete tercih etmek, bu zamanın dehşetli bir 
marazı, bir musibetidir. O musibet sırrıyla, hakikî mü'minler dahi bazan ehl-i dalalete tarafdar 
olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar.11 ” K:197 

Evet, “Bu zamanda iki dehşetli hal var: 

Birincisi: Akibeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih 
eden hissiyat-ı insaniye,12 akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetinden 
kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemini gösterip hissini mağlub etmektir. Ve 

ö¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«œY«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< âyetinin işaretiyle; bu zamanda âhiretin elmas gibi 

nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını ona tercih etmek, ehl-
i iman iken ehl-i dalalete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi olmak tehlikesinden kurtarmanın 
çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem azabını ve elemlerini göstermekle olur ki; Risale-i 
Nur o meslekten gidiyor.13 ” H:8 

“Evet gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akibeti 
görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam 
lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker ve bir saat sefahet keyfiyle -bir 

                                                           
9 Demek, nefsaniyet ile insaniyet birbirini nakzeder. Hangi taraf kuvvetli ise zıddını mağlub eder. 
10 Yani ahkâm-ı Kur’aniyeye teslimiyet şarttır. İstikamet ondadır. 
11 Yani fitne cemiyetinin dehşetli tesiri, hakiki mü’minlere de tesir ediyor. 
12 Hayvanî hayat 
13 Yani hissiyatı aşırı tahrik eden bu zamanda büyük gaflet verip hissiyat galib geliyor. 
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namus mes'elesinde- binler gün hem hapsin, hem düşmanının endişesinden sıkıntılarla 
ömrünün saadeti mahvolur.” Ş:479 

7- Akibet-bînlik adesesiyle istikbale bakmak 
“Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akibet-bînlik adesesiyle, gayet 

şaşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden 
bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet-i 
hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların, müteharrik 
cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi 
geldi. Aklıma döndüm, hakikattan sordum: "Bu hayal nedir?" Hakikat dedi ki: "Elli sene 
sonra, bu kemal-i neş'e ile gülen ve eğlenen zavallılardan, elliden beşi, beli bükülmüş yetmiş 
yaşlı ihtiyarlar gibi; kırkbeşi, mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel sîmalar, o neş'eli 

gülmeler, zıdlarına inkılab etmiş olacaklar. °`<¬h«5ö¯�³~öÇu6ökaidesiyle; madem yakında gelecek 

şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır; elbette gördüğün hayal değildir.” L:274 

8- Dünyada masiyetin akibeti, ikab-ı uhreviyeye delildir 

“̄v[¬E«%ö]¬S«7ö«*@ÅDS²7!öÅ–¬!«: Akibet, ikaba delildir; hadsen onu gösteriyor. Masiyetin ekseriya dünyada olan 

akibeti, bir emare-i hadsiyedir ki, cezasında bir ikab vardır. Çünki herkes hususî bir tecrübe ile hadsen görüyor 
ki; hiçbir münasebet-i tabiiye olmadığı halde, masiyet bir netice-i seyyieye müncer olur. Bu kadar kesret ve 
vüs'atle tesadüf olamaz. 

Eğer şu umum muhtelif tecrübeler nazara alınırsa görünür ki; nokta-i iştirak yalnız tabiat-ı 
masiyettir ki, cezayı istilzam ediyor. Demek ceza, masiyetin lâzım-ı zâtîsidir. 

Madem ki dünyada filcümle bu lâzım, sırf tabiat-ı masiyet için terettüb ediyor. Elbette bu 
dârda terettüb etmiyen, başka dârda terettüb edecektir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir 
tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki: "Filan adam fenalık etti, belasını buldu.” Sti:7 

9- Hak ölçüsü, delil ve akibettir 
“Şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. 

Delil ve akibete bakınız.” Mü:15 

10- Tek gözlü Deccal, akibeti ve ahireti görmez 
“Rivayetlerde "Deccal'ın bir gözü kördür" diye nazar-ı dikkati gözüne çevirerek Büyük 

Deccal'ın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nisbeten kör hükmünde olduğunu 
hadîste kaydetmekle, onlar kâfir-i mutlak bulunduğundan yalnız münhasıran bu dünyayı 
görecek birtek gözü var ve akibeti ve âhireti görebilecek gözleri olmamasına işaret eder.” 
Ş:595 

11- Akibet nokta-i nazarında lezaizi terketmek evlâdır 
“Dünyanın akibeti ne olursa olsun, lezaizi terketmek evlâdır. Çünki akibetin ya saadettir, 

saadet ise şu fâni lezaizin terkiyle olur. Veya şekavettir. Ölüm ve i'dam intizarında bulunan 
bir adam, sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının 
akibetini küfür saikasıyla adem-i mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için de, terk-i lezaiz 
evlâdır. Çünki o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususî ve mukayyed ademlerden adem-i 
mutlakın elîm elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler, o elemlere galebe 
edemez.” Ms:119 
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12- Hüsn-ü akibet 
“İkinci Emare: Risalet-in Nur'un sadık şakirdleri, hüsn-ü akibetlerine ve iman-ı kâmil 

kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimî dualar oluyor ki, o duaların içinde 
hiçbiri kabul olmamasına akıl imkân veremiyor. 

Ezcümle: Risalet-in Nur'un bir hâdimi ve bir tek şakirdi, yirmidört saatte, Risalet-in Nur 
talebelerinin hüsn-ü akibetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına, yüz defa Risalet-in 
Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi-otuz defa selâmet-i imanlarına ve 
hususî hüsn-ü akibetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar 
olan şerait içinde ediyor. 

Hem Risalet-in Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman 
hususunda birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, masum lisanlarıyla dualarının yekûnü 
öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmuu 
itibariyle reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i iman ile 
kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünki herbir dua umuma bakar.” K:19 

13- Hakikatta ve akibette galebe 

“Onsekizinci Âyet: «–x A¬7@«R²7!ö v;ö¬yÁV7!ö«Æ²i¬&öÅ–¬!ödir. Bu âyet mealiyle hizbullahın zahirî 

mağlubiyetinden gelen me'yusiyeti izale için kudsî bir teselli verir ve hizbullah olan hizb-i 
Kur'anînin hakikatta ve akibette galebesini haber verir. Ve bu asırda hizb-i Kur'anînin hadsiz 
efradından Resail-in Nur şakirdleri tezahür ettiklerinden bu âyetin küllî manasında hususî 
dâhil olmalarına bir emare olarak makam-ı cifrîsi olan bin üçyüzelli (1350) adedi ile Resail-in 
Nur şakirdlerinin zahirî mağlubiyetleri ve bir sene sonra mahbusiyetleri içinde manevî 
galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müdhiş imha plânını akîm bırakan ihlasları ve 
kuvve-i maneviyeleri tezahür etmesinin rumi tarihi olan bin üçyüzelli ve ellibir ve elliiki 
(1350-1351-1352) adedine tam tamına tevafuku elbette şefkatkârane, tesellidarane bir remz-i 
Kur'anîdir.” Ş:705 (Bk: Netice) 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AKIL - AKL 

(Bk: Hilaf-ı Akıl, İstib’ad ve İPA) 
1- Akıl ve vahiy eserlerinin farkı 
2- Kur’an ilmine nisbetle aklın derin meselelerdeki nakısiyeti 
3- Akıl, şuur ve histen süzülmüş 
4- Akıl için kuvvve-i hafıza sahilsiz bir sahra gibidir 
5- Aklın erişemediği hakaik 
6- Aklın istifadesi için teenni ile okumak gerekiyor 
7- Aklı esas alıp ona dayanan meslekler makbul olmadığı 
8- Nur-u akıl kalbden gelir 
9- İlim, önce akıl midesinde idraktan sonra letaife girer 
10- Kuran’a dayanmayan akıl ve hikmetin maneviyatta değersizliği 
11- Şeri’atta akıl ve nakıl, dest bedest 
12- Akıl Kur’anı değil, Kur’an aklı tezkiye eder 
13- İmansızlardaki akıl, insanı dehşetli canavar kılar 
14- Âkıl kişi, “Huz Ma Safa” kaidesiyle amel eder 
15- Dekaik-i şeri’atta câhil olan, ahkâm-ı zâhiriye-i kat’iyede âkıl sayılır 
16- İnsanın nakısiyeti, nübüvvete ihtiyacı gösterir 
17- Bu asrın akıllılığından Hz. Üstad’ın istifa etmesi 
Akıl, insan kendisinin ve bütün varlıkların varlığını ve geçmiş, gelecek zamanları, sebeblerin neticelerini 

ve varlık aleminde tecelli eden hikmetleri gibi manaları bilme vesilesidir. Bu hususiyetleri cihetiyle akıl 
muhatab-ı ilahîdir. Aklın vazifesi… 

1- Akıl ve vahiy eserlerinin farkı 

“Cây-ı dikkattir ki: Cüz'î bir ihtiyarın tavassutu ile eser-i akıl bir insan şehri, intizamca 
semere-i vahy bir arı kovanındaki cemaate yetişmez. Ve arıların meşher-i san'atı bir petek 
hüceyrat şehri; bir nar ve (cilnar) gülnardan intizamca geridir.1 ” H:137 

2- Kur’an ilmine nisbetle aklın derin meselelerdeki nakısiyeti 
“Ey şu risaleyi insaf ile mütalaa eden kardeş! Deme, niçin bu "Onuncu Söz"ü birden 

tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma! Çünki İbn-i Sina gibi bir dâhî-yi 

hikmet, ¯^Å[¬V²T«2ö«j[¬<@«T«8ö]«V«2ö«j²[«7ö h²L«E²7«!ödemiş. "İman ederiz, fakat akıl bu yolda gidemez" 

diye hükmetmiştir. Hem bütün ülema-i İslâm: "Haşir, bir mes'ele-i nakliyedir, delili nakildir. Akıl 

                                                           
1 Yani insanda ihtiyar, arıda hissi bir nevi ihtiyar, nar ise ihtiyarsız, yani bizzat ilahî irade ile olduğundan eser 
mükemmel oluyor. İnsan dahi aklına ve meyline değil ahkâm-ı ilahiyeye uysa, kâmil olur. 

107



AKIL - AKL     2 
 

ile ona gidilmez." diye müttefikan hükmettikleri halde, elbette o kadar derin ve manen pek 
yüksek bir yol; birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hükmüne geçemez.” S:93 

Fakat Onuncu Söz, Kur’anın feyzi ile avama da anlatıyor. 

 “Meselâ: ²b««h¬L9ö rEÇM7!ö!«)¬!ökelimesi ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a'mali bir 

sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes'ele, kendi kendine çok acaib olduğundan akıl ona 
yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi2 haşr-i baharîde başka noktaların naziresi olduğu 
gibi, şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünki her meyvedar ağacın, ya çiçekli bir otun da 
amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var, esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise 
ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, 
tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret 
lisanıyla, gayet fasih bir surette, analarının ve asıllarının a'malini zikrettiği gibi; dal, budak, 
yaprak, çiçek ve meyveleriyle, sahife-i a'malini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu Hakîmane, 

Hafîzane, Müdebbirane, Mürebbiyane, Latifane şu işi yapan odur ki, der: ²b«h¬L9ö rEÇM7!ö!«)¬!ö 
Başka noktaları buna kıyas eyle, kuvvetin varsa istinbat et.” S:426 

İşte Kur’anın kitab-ı kâinatı okuma mesleğinin harikalığı… 

“Ey makam-ı istima'daki insan! Şu ikinci işkal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar 
yüksektir ki, akıl ona ne ulaşır, ne de yanaşır.. illâ nur-u iman3 ile görünür. Fakat bazı temsilât 
ile, o hakikatın vücudu,4 fehme takrib edilir. Öyle ise, bir nebze takribe çalışacağız.5 ” S:579 

“İşte nasıl bir gece adamı ki, hiç Güneş'i görmemiş. Yalnız Kamer âyinesinde bir gölgesini 
görüyor. Güneş'e mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere 
teslim olup taklid ediyor.6 Öyle de: Veraset-i Ahmediye (A.S.M.) ile Kadir ve Muhyî gibi 
isimlerin mertebe-i uzmasına yetişmeyen, haşr-i a'zamı ve kıyamet-i kübrayı taklidî olarak kabul 
eder, "Aklî bir mes'ele değildir" der. Çünki hakikat-ı haşir ve kıyamet, ism-i a'zamın ve bazı 
esmanın derece-i a'zamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. 
Kimin fikri oraya girse, haşir ve kıyameti, gece gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, 
itminan-ı kalb ile kabul eder.” S:340 

Evet Risale-i Nur, ism-i azama mazhar olduğundan son tefsirdir şöyle ki: 

                                                           

2   @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«�²!ö]¬[²E<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬a«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬!ö²hP²9@«4 (30:50) 
°h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x;«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬! … ilh 
3 Yani, bütün kâinat sonsuz kudretiyle icad ve idare ettiğini, kitab-ı kâinatı okumağa dayanın marifetullah ilmi ile 
bilenin nazarında hiç bir şey Allah’a zor gelemeyeceğini anlayan iman. 
4 Yani mahiyeti değil fakat mencudiyeti 
5 Anlayış kolaylığını sağlıyacağız deyip yine kâinat kitabından misal veriliyor. 
6 Evet bütün insanlarda ve her insanın hayatı boyunca akıl, anlayışta derecelidir. Kâfir-mü’min arasında fark etmeyen 
göz gibi görmede derecesiz değildir. 
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“İsm-i A’zam cilvesiyle tevhid-i hakikî a’zamî bir surette yazıldığından, mes’eleleri hem 
gayet geniş, hem gayet derin ve bazan çok uzun olduğundan, herkes birden ihata edemez.” Ş:98 

“Risale-i Nur, İsm-i A’zam cilvesiyle ve İsm-i Rahîm ve Hakîm’in tecellisiyle zuhur ettiğinden 
imtiyazlı hassası “Allahü Ekber”den iktibasen celal ve kibriya, “Bismillahirrahmanirrahîm”den 

istifazaten merhamet ve şefkat, v[¬U«E²7!ö i<¬i«Q²7!ö«x;ö«: (14:4) den istifadeten hikmet ve intizamın 

esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Sair meşreblerdeki aşk yerinde, Risale-i 
Nur’un meşrebinde müştakane şefkattir ve re’fetkârane muhabbettir.” Ş:734 

“İşte beşer haşrini aklına sığıştıramayan dar akıllı adamlar, Kur'anın nuruyla rasad 
etseler görecekler ki: Bütün zerratı bir ordu gibi haşredecek kadar muhit bir "Kanun-u 
Kayyumiyet" görünüyor, bilmüşahede tasarruf ediyor.” S:557 

3- Akıl, şuur ve histen süzülmüş 
“Evet nasılki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır.. ve şuur ve his dahi hayattan 

süzülmüş, hayatın bir hülâsasıdır.. akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir 
hülâsasıdır.. ve ruh dahi, hayatın hâlis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır; öyle de 
maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve ruh-u kâinattan süzülmüş 
hülâsat-ül hülâsadır.. ve risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından 
süzülmüş en safi hülâsasıdır, belki maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.), âsârının 
şehadetiyle hayat-ı kâinatın hayatıdır.. ve risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın 
şuurudur ve nurudur.. ve vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın 
ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır.” L:336 

4- Akıl için kuvvve-i hafıza sahilsiz bir sahra gibidir 
 “İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs'attedir ki, ihatası mümkün 

değildir; ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz. Evet bazan zerre içinde dönüyor, katre 
içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır ve kâinatı 
misafireten getirir, akıl odasında misafir eder. Bazan de o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe 
çıkar ki; Vâcib-ül Vücud'u görmeğe çalışır. Bazan da küçülür, zerreye benzer. Bazan da semavat 
kadar büyür. Bazan da bir katreye girer. Bazan da fıtrat ve hilkati içine alır...” Ms:94 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Aklın pek garib bir hali vardır. Öyle bir yed-i tûlâ sahibidir ki, bazan 
kâinatı ihata etmekle kucağına alıyor. Bazan daire-i imkândan çıkar, en yüksek dairelere 
müdahaleye çalışır. Bazan da bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur. 
Maahaza hangi şeyde fena ve kaybolursa, bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir. Ve hangi 
bir noktaya girse, bütün âlemi beraberce götürmek isteğindedir.” Ms:122 

5- Aklın erişemediği hakaik 
“İsm-i a'zama ait nükteler, a'zamî bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususan 

İsm-i Kayyum'a ait mes'eleler ve bilhassa Birinci Şuaı (HAŞİYE) maddiyyunlara baktığı için, daha 
ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her mes'eleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her 
mes'eleden bir derece hisse alabilir. "Bir şey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden 
kaçırılmaz." kaidesiyle, "bu manevî bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum" diye 

                                                           
(HAŞİYE) Bu risaleyi okuyan eğer mütefennin değilse, Birinci Şuaı okumasın veya âhirde okusun; ikinciden başlasın. 
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vazgeçmek kâr-ı akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa, o kadar kârdır.7 İsm-i a'zama ait 
mes'elelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi, akıl görmeyecek derecede inceleri 
de vardır. Hususan İsm-i Hayy ve Kayyum'a ve bilhassa hayatın iman erkânına karşı remizlerine 
ve bilhassa Kaza ve Kader rüknüne hayatın işaretine ve İsm-i Kayyum'un Birinci Şuaına herkesin 
fikri yetişmez, fakat hissesiz de kalmaz.” L:340 

Böylece devam edilmesi halinde anlayış artar ve artış devam eder ve ince manaları anlama ufku açılır. 
Eğer şartlarına riayet edilirse…şöyle ki:  

“Bil ey gafil, müşevveş Said! Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât 
ve şahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek 
iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid 
parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini 
uzatma; belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara müteveccih ol, dur. Çünki ben müşahede ettim 
ki: Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç çeşittir….” L:128 

“Demek şu iki nokta ile bu derece nizam-ı âlemde hükümfermalık, hakikat-ı nefs-ül 
emriyenin hassa-i münhasırası olduğu için, her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan vücud-u 
Sâni' tecelli ediyor. Akıl görmezse de fıtrat görüyor... Vicdan nezzardır, kalb penceresidir.” 
Mu:120 

“Bazı vehhamlar diyor: Muhtemeldir, bürhanın gösterdiği gibi olmasın. Zira akıl, her bir şeyi 
derkedemez. Aklımız da buna ihtimal verir. Evet, yok belki ihtimal veren vehminizdir. 
Aklın şe'ni bürhan üzerine gitmektir. Evet akıl herbir şeyi tartamaz, fakat böyle maddiyatı 
ve en küçük hâdimi olan basarın kabzasından kurtulmayan bir emri tartar. Faraza tartmaz ise, biz 
de o mes'elede çocuk gibi mükellef değiliz.” Mu:76 

 “ !«H´Z¬"ö²vZ8«Ÿ²&«!ö²v;h8²@«#ö²•«!  Yahut; acaba akıllarına güvenen akılsız feylesoflar gibi, 

"aklımız bize yeter" deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler. Halbuki akıl ise, sana ittibaı 
emreder. Çünki bütün dediğin makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez.8 ” S:386 

6- Aklın istifadesi için teenni ile okumak gerekiyor 
“Acemilerin yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumağa mecbur 

ettiğinden, Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından hem akıl, hem kalb, hem 
ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'î bir hisse alır, ötekiler gıdasız 
kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitablar gibi okunmamalı. Çünki ondaki iman-ı tahkikî 
ilimleri, başka ilimlere ve maariflere benzemez. Akıldan başka çok letaif-i insaniyenin kut ve 
nurlarıdır.9 ” E:65 

 “Eğer teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşv ü nema bulamazdı. Evet nev'-i beşerin 
ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki; ruhun manen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve 
fikrin inkişaf ve terakkisini telkîh eden yani aşılayan, şeriatlardır; vücud veren, tekliftir; hayat 
veren, peygamberlerin gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan 

                                                           
7 Yani insan tekâmül etmeğe müstaid bir varlıktır. Yani gelecek zamanlarda öğreneceklerini önce bilmiyor ve bu 
merhaleler bitmez. 
8 Yani akıl Kur’anla, yani bu zamanda onun tefsiri olan R.Nurla tenevvür etmesi şarttır. 
9 Yani, aklın istifadesi için teenni ile okumak gerektiği ifade ediliyor.  
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hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemalât-ı vicdaniye ve ahlâk-ı hasene tamamen 
yok olurlardı.10 ” İ:164 

7- Aklı esas alıp ona dayanan meslekler makbul olmadığını anlatan 
Bediüzzaman Hz. diyor ki: 

 “O sünnetleri, sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük 
eden yükselir, saadetlere nâil olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise, uzun bir minare ile 
semaya çıkmak hamakatında bulunan Firavun gibi bir firavun olur...” Ms:77 

Keza  “ «–: I¬O²[«MW²7!ö v;ö²•«! Veyahut: Aklı hâkim yapan mütehakkim Mu'tezile gibi 

kendilerini Hâlıkın işlerine rakib ve müfettiş tahayyül edip Hâlık-ı Zülcelal'i mes'ul tutmak mı 
istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle hodbinlerin inkârlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma.” 
S:387 

“Hem mütekellimînin mütebahhirîn ülemasından olan Mu'tezile imamları, zînet-i surîsine 
meftun olup, o mesleğe ciddî temas ederek, aklı hâkim ittihaz ettiklerinden, ancak fâsık, 
mübtedi bir mü'min derecesine çıkabilmişler.” S:543 

 “Hem Risalet-in Nur, sair ülemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders 
vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ü zevkiyle hareket etmiyor; belki akıl ve kalbin 
ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i a'lâya uçar; 
taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar; hakaik-i imaniyeyi kör 
gözüne de gösterir.” K:12 

Evet “İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, akıl ve 
kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen 
bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol; Risalet-in Nur'un esası, 
mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, 
Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' 
derecesinde gösterdiğini görecekler.” K:18 

8- Nur-u akıl kalbden gelir 
“Nur-u Akıl, Kalbden Gelir 

Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. 

O nur ile bu ziya mezcolmazsa zulmettir, zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir 
zulmet-i müzevver. 

Gözünde bir nehar var, lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki, bir leyl-i münevver. 

O içinde bulunmazsa, o şahm-pare göz olmaz; sen de birşey göremez. Basiretsiz basar da 
para etmez. 

Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. Kalbsiz 
akıl olamaz.11 ” S:705 

                                                           
10 Yani insanın insan olması dine bağlanmak sebebiyledir. Yeni doğan çocuk misalini nazara al. 
11 Kalpsiz akıl olamaz doğru bir hakikat fakat, kalbin kemalatı nasıl kazanılacak? Kalbin tekalümü marifetullaha 
dayanır. Bu asırda marifetullahın hakikat dersleri Risale-i Nur veriyor. Yalnız olmasını  bilmek şart. 
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9- İlim, önce akıl midesinde idraktan sonra letaife girer 
Evet “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.12 ” 
M:331 

Arabî olan dinî tabirlerin   “Manasına kendi lisanıyla müteveccih olsa, akıl noktasında bir defa 
taallüm eder. Halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i taallümünden başka, 
lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizac eden meal-i icmalî, çok nurlara ve feyizlere medardır. 
Bahusus tekellüm-ü İlahî haysiyetiyle aldığı kudsiyet ve o kudsiyetten gelen feyizler ve nurlar, 
çok ehemmiyetlidir.” M:341 

“İşte bunun için, "Bir pencere bana kâfi geldi, yeter" diyemezsin. Çünki senin aklına kanaat 
geldi, hissesini aldı ise; kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hattâ hayal de o nurdan 
hissesini isteyecek. Binaenaleyh herbir pencerenin ayrı ayrı faideleri vardır.” S:690 

10- Kuran’a dayanmayan akıl ve hikmetin maneviyatta değersizliği 
“Yolum kabir, berzah ve haşir üstünden geçip ebed-ül âbâda kadar gider. O karanlık yolda, 

zâd ile ziya ister. Halbuki Kur'an haricinde hiçbir akıl ve hikmet ve hiçbir ilim ve felsefe o yolun 
zulümatını izale edecek bir nur ve o uzun sefere zâd olacak bir rızk vermiyor. Ancak onu 
ışıklandıracak yalnız şems-i Kur'an'dan iktibas edilen ziyadır. Ve o sefere zâd olacak, yalnız 
hazine-i Rahman'dır. Ve delalet-i Kur'an ile ahzedilen gıdadır.13 ” Ni:29 

“Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed 
memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lâzımdır. 
Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümid yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden 
tedarik edilebilir.14 ” Ms:220 

11- Şeri’atta akıl ve nakıl, dest bedest 
 “Öyle bir şeriat ki; akıl ve nakil, dest be-dest ittifak vererek ol şeriatın hakaikinin 

hakkaniyetini tasdik etmişlerdir.” Mu:7 

“Takarrur etmiş usûldendir: Akıl ve nakil taâruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil tevil 
olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir.” Mu:12 

Yani, dinden kopuk mücerred akıl, ahkâm-ı şer’iyeye medar olamadığı, dinen müsellemdir. Ancak 
şeriata isnad eden akıl muraddır. Keza, meselenin muhaliyeti şarttır şöyle ki: 

“Üçüncüsü: Red ve inkâr olduğundan, bürhan ve isbat ister. O nefiydir. Nefiy kolayca isbat 
edilmez. Belki butlan-ı mana ile binefsihî müntefî olur.” Sti:99 

Kur’an, “Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan mes'elelerde veyahut 
zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda, bir fezleke ile icmal etmiştir. Yani esasları vaz'etmiş, 

                                                           
12 Yani Kur’andan alınan marifetullah dersleri olması şarttır. 
13 İşte bu dahi Risale-i Nur olunduğu ehlince bilinmektedir. 
14 Yani dinden kopuk akıl ve akıldaki ilimden manevi faydalar gelmez. 
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fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruatı akılların meşveretine15 
havale etmiştir.” İ:112 

“Ülema-i ilm-i Kelâm, Kur'anın şakirdleri oldukları halde, bir kısmı onar cild olarak erkân-ı 
imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, Mu'tezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için 
Kur'anın on âyeti kadar vuzuh ile ifade ve kat'î isbat ve ciddî ikna edememişler.” S:441 

“Ey aklı nakl üzerine tercih eden mütefelsif, bil ki! Sen kendi felsefî aklınla nakli te’vil 
ediyor, belki de tahrif ediyorsun. Öyledir, zira gururdan ve felsefiyatta tagalguldan tefessüh etmiş 
olan aklın ona dar gelir.” Bms:208 

12- Akıl Kur’anı değil, Kur’an aklı tezkiye eder 
 “Kitab-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın misdakı i'cazıdır. Müfessiri eczasıdır. Manası içindedir. 

Sadefinde dürrdür, meder16 değildir. Faraza bu mutabakatı17 izhar etmekten maksad, o şahid-i 
sadıkın tezkiyesi için olsa da yine abestir. Zira Kur'an-ı Mübin, ona mekalid-i inkıyadı teslim 
eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek ve ganidir. Çünki o, onları tezkiye etmezse; 
şehadetleri mesmu' olamaz. Evet Süreyya'yı serada değil, semada aramak gerektir. Kur'an'ın 
maânîsini de esdafında ara. Yoksa karmakarışık olan senin cebinden arama; zira bulamıyorsun. 
Bulsan da sikke-i belâgat olmadığından Kur'an kabul etmez.” Mu:20 

Burada anlatılan Kur’anî hakikatlara, beşerî anlayışla tasarruf edilemediği kaidesi, Risale-i Nur 
hakkında da geçerlidir şöyle ki: 

 “Benimle görüşmek arzunuzu hissettim. Kardeşlerim, benimle görüşmek iki cihetle olur. Ya 
dünya cihetiyle, yani hayat-ı içtimaiye-i insaniye itibariyledir. Şu cihetteki kapıyı kapamışım. 
Veya hayat-ı uhreviye ve hayat-ı maneviye cihetiyledir. O da iki vecihledir. Biri: Şahsıma 
haddimden fazla hüsn-ü zan edip, şahsımdan bir istifade-i maneviyeyi niyet etmektir. Şu vechi de 
kabul etmem. Çünki ben Kur’an-ı Hakîm’in sırf bir hizmetkârıyım, o mukaddes dükkânın bir 
dellâlıyım. Şahsî dükkânımdaki perişan, ehemmiyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım ve 
çıkarmak istemiyorum. Çünki Kur’an-ı Hakîm’in kudsî elmaslarının kıymetlerine şübhe îras 
etmemek için, perişan ve şahsî dükkânımda bulunan kırık cam parçalarını satsam; hakikî sarraf 
olmayan müşteriler, dellâllık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler, 
zihinlerine bir iltibas, bir şübhe gelir. Onun için şahsî dükkânımı kat’iyyen kapamışım. Bana o 
mukaddes dükkânın hizmetkârlığı yeter. Müflis bir hizmetkâr olsam, daha hoşuma gidiyor.” 
B:269 

13- İmansızlardaki akıl, insanı dehşetli canavar kılar 
“Bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette 

ektikleri tohumlar hiç bir kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünki kalb-i 
insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar 
canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez.18 ” Ş:588 

                                                           
15 Yani şura-yı şer’iyeye 
16 Çakıl taşı, yani değersiz mal 
17 Kur’andaki ibarelerle mana tutarlılığı 
18 “Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlahiye namına ve hakaik-i İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, 
maddî ve manevî kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe 
ihtar edildi.” H:79 p.3 
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 “Evet dünyada en ziyade hayret edilecek birşey varsa, o da bu inkârdır. Çünki kâinatın 
mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle, vücud ve vahdetine şahidler bulunduğu halde; 
onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu, en kör cahil de anlar. Hattâ 
diyebilirim ki; ehl-i küfrün içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen 
Sofestaîler, en akıllılarıdır. Çünki kâinatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Hâlıkına 
inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler. 
"Hiçbir şey yok" diyerek akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz 
akılsızlıklarından kurtulup, bir derece akla yanaştılar.” L:315 

14- Âkıl kişi, “Huz Ma Safa” kaidesiyle amel eder 
“Bahçe ise, cem'iyet-i beşeriye ve medeniyet-i insaniye içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir 

ki; hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Âkıl odur ki: 

²*«G«6ö@«8ö²�«(ö@«S«.ö@«8ö²H'ökaidesiyle amel eder, selâmet-i kalb ile gider.” S:38 

“Sâniyen: ¬*«G«U²7!ö«w¬8ö«w¬8«!ö¬*«G«T²7@¬"ö«w«8³~ö²w«8ö"Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur" 

sırrıyla, y«X«,²&«!ö¯š²z«-ö±¬u6ö²w¬8ö!: H' "Herşeyin güzel cihetine bakınız" kaidesinin sırrıyla, 

¬Æ@«A²7«�²!ö!x 7:!ö²v;ö«t¬\ ´7:!«:ö yÁV7!ö vZ<«G«;ö«w<¬HÅ7!ö«t¬\ ´7:!ö y«X«,²&«!ö«–x Q¬AÅB«[«4ö«Ä²x«T²7!ö«–x Q¬W«B²,«<ö«w<¬HÅ7«! gayet 

kısacık bir meali: "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi' olup fenasına bakmayanlar, hidayet-i 
İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" mealinde. Bizler için şimdi herşeyin iyi tarafına ve güzel 
cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, 
geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin.19 Sekizinci Söz'de bir 
bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa 
ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı 
nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayat-ı içtimaiye-
i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem 
güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle 
meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, 
sevinir.” Ş:509 

15- Dekaik-i şeri’atta câhil olan, ahkâm-ı zâhiriye-i kat’iyede âkıl sayılır 
Hz. Üstada sorulan bir   “S- Nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklid ederiz. 

C- Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle 
bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil... İşte müştebih ağaçları gösteren, semereleridir.20 

                                                           
19 Yani beşerî münasebetlerde, vesvese ve evham verici haberleri ve sözleri hatta menfi rüyalara kadar yaymamalı. 
Ancak maslahat ve makam iktiza ederse müstesnadır. 
20 Yani ağacın cinsini gösteren meyveleridir. 
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Öyle ise, benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattır. 
Ötekisinde ihtilaf ve zarar saklanmıştır.21 ” Mü:15 

16- İnsanın nakısiyeti, nübüvvete ihtiyacı gösterir 
“Cihet-i ûlâda dikkat et! Bak nasıl sevk-ül insaniyet22 ve meyl-i tabiînin23 adem-i kifayeti 

ve nazarın24 kusuru ve tarîk-ı akıldaki evhamın ihtilatı,25 nasıl nev'-i beşeri eşedd-i ihtiyaçla 
bir mürşid ve muallime muhtaç eder. O mürşid Peygamberdir. 

İkinci cihette tedebbür et. Şöyle: İnsandaki lâ-yetenahîlik ve tabiatındaki meyl-üt tecavüz ve 
kuva ve âmâlindeki adem-i tahdid ve âlemdeki meyl-ül istikmalin dalı hükmünde olan insandaki 
meyl-üt terakkinin semeresi hükmünde olan kamet-i namiye-i istidad-ı insanîsine intibak 
etmeyen; belki camid ve muvakkat olan kanun-u beşer ki: Tedricen tecarüb ile hasıl olan netaic-
i efkârın telahukuyla vücuda gelen o kavanin-i beşer, şu semere-i istidadın çekirdeklerinin 
terbiye ve imdadına adem-i kifayetinin sebebiyle; maddeten ve manen iki âlemde saadet-i beşeri 
temin edecek, hem de kamet-i istidadının büyümesiyle tevessü' edecek, zîhayat ve ebediye bir 
şeriat-ı İlahiyeye ihtiyaç gösterir. İşte şeriatı getiren Peygamberdir.” Mu:140 

“İnsandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye Sâni' tarafından tahdid 
edilmediğinden ve insanın cüz'-i ihtiyarîsiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş 
bırakıldığından, muamelâtta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri önlemek için, 
cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lâkin her 

                                                           
21 Yani, kat’î bilinmeyen meselelerde, beğenmede ve beğenmemek manasındaki değerlendirmeler ekseriyetle 
neticelere göre olmalıdır kaidesi nazara veriliyor. 
22 Yani, dine dayanmayan beşerî anlayışla yapılan yönetim. 
23 Yani, temayülat-ı beşeriyenin 
24 Teorik düşüncelerin 
25 Mücerred aklın, hakka isabette tereddüdünden çıkan karışıklıklar. 

“Efkârca muhtelif ve istidadça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve 
ders verir. Beşerin âsâr ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur’anın hükümleri 
ve kanunları, o kadar sabit ve rasihtir ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine 
güvenen ve Kur’anın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr-ı hazır ve şu asrın ehl-i kitab insanları Kur’anın 

¬�@«B¬U²7!ö«u²;«!ö@«<ö¬�@«B¬U²7!ö«u²;«!ö@«<ö (3:64) hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki, güya o hitab doğrudan doğruya şu 

asra müteveccihtir.” S:407  
“Aziz kardeşim! Bu kaideleri birer birer sayıp kafana koyduktan sonra, zamanın hayal ve hülyalarından, 

muhitin evham ve hurafelerinden tecerrüd et, çıplak ol; bu asrın sahilinden dal, Ceziret-ül Arab yarımadasına çık; o 
yarımadanın mahsulâtından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir, fikirlerini başına tak, pek geniş olan o sahraya 
bak. Göreceksin ki: Bir insan tek başına... Ne muini var ve ne yardım edeni; ne saltanatı var ve ne definesi. Meydana 
çıkmış, bütün dünyaya karşı mübareze ediyor. Ve umum insanlara hücum etmeye hazırlanmıştır. Ve omuzlarına 
Küre-i Arz’dan daha büyük bir hakikat almıştır. Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki, 
libasa benzemiyor; cild ve deri gibi yapışık olup, istidad-ı beşerin inkişafı nisbetinde tevessü’ ve inkişaf etmekle, 
saadet-i dâreyni intac ve nev’-i beşerin ahvalini tanzim eder. O şeriatın kanunları, kaideleri nereden gelmiş ve nereye 
kadar devam eder gider diye sorulduğu zaman, yine o şeriat, lisan-ı i’cazıyla cevaben diyecektir ki: Biz Kelâm-ı 
Ezelî’den ayrıldık, nev’-i beşerin fikriyle beraber ebede kadar devam edip gideceğiz. Fakat nev’-i beşer dünyadan 
kat’-ı alâka ettikten sonra, biz de sureten teklif cihetiyle insanlardan ayrılacağız fakat maneviyatımız ve esrarımızla 
nev’-i beşerin arkadaşlığına devam edip, onların ruhlarını gıdalandırarak, onlara delil olmaktan ayrılmayacağız.” 
İ:114   

“Şeriat-ı Garra Kelâm-ı Ezelî’den geldiğinden ebede gidecektir. Zira şecere-i meyl-ül istikmal-i âlemin dalı 
olan insandaki meyl-üt terakkinin mahsul ve semeresi olan istidadın telahuk-u efkârla hasıl olan netaicinin teşerrüb 
ve tegaddi ile büyümesi nisbetinde, Şeriat-ı Garra aynen maddî zîhayat gibi tevessü’ ve intibak edeceğinden ezelden 
gelip ebede gideceğine bürhan-ı bahirdir.” D:76 
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ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki; ferdler, o küllî 
akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, 
ancak şeriattır. 

Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci', bir sahib lâzımdır.26 O 
merci' ve o sahib de, ancak peygamberdir.27 ” İ:84 

17- Bu asrın akıllılığından Hz. Üstad’ın istifa etmesi 
“Kırk sene evvel ehl-i siyaset, bana bir cinnet-i muvakkata isnadıyla tımarhaneye sevkettiler. 

Ben onlara dedim: Sizin akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum;28 o çeşit akıldan 

istifa ediyorum;29 –x XD²7!ö«r«V«B²'¬!ö›«x«Z²7!ö¬*«G«5ö]«V«2ö²w¬U´7ö«:ö½–x X²D«8ö¬‰@ÅX7!öÇu6ö«: kaidesini 

sizlerde görüyorum demiştim.” Ş:345 

  

                                                           
26 Yani, dinde mevcud kaideler ve düsturlarla beraber icraatcı insan cemaatı dahi lazımdır. Bu hakikatı teyid 
eden diğer rivayetlerde ferman etmiş:  
       “Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz, necat bulursunuz. Biri: Kitabullah, biri: Âl-i Beytim.” Çünki 
Sünnet-i Seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyttir.” L:21    

Bu kaide küllidir.  
“Kuvvet Hakka Hizmetkâr Olmalı 

Hikmetteki desatir, hükûmette nevamis, hakta olan kavanin, kuvvetteki kavaid birbiriyle olmazsa müstenid ve 
müstemid: 

Cumhur-u nâsta olmaz, ne müsmir ve müessir. Şeriatta şeair; kalır mühmel, muattal. Umûr-u nâsta olmaz, 
müstenid ve mu’temid.” S:706 p.son 
Sahibler: maddi kuvvetle nifak cereyanından korur ve geniş dairede tatbik eder manasındadır. 
27 Temsil ettiği ümmet kuvvetiyle… 
28 Yani, heva-yı nefse bağlı akıl, bir çeşid deliliktir. 
29 Bütün insanlar, hevaya uyma farklı derecelerle delidirler. Yani hak yerine hevaya uyan akla, akıl denilmez. Ancak, 
hevaya uyduğunu bilip istiğfar eden akıl müstesnadır. 
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ALAKA – ALÂKA 
(Bk: Taalluk) 

Alaka: İnsanın maddi ve manevî bütün duygularının taallukatını ifade eder. İnsanların çektikleri 
sıkıntı ve dertlerin büyük bir sebebi de, herşeye karşı duyulan bu alakadarlık hissidir. Bu his, alakalanma 
derecesine göre ve müsbet ve menfi mecrasına nazaran lezzet veya elem getirir. O halde insan bu alaka 
hissinin mecrasını, mahiyetinin bilmesi gerektir. 

1- İnsan kâinatla alakadardır 
2- Dünya alâkası  
3- Hz. Üstadın alâkasızlığı cihetiyle pervasız olarak ehl-i dünyaya hitabı 
4- Kader, Âl-i Beytten de  dünya alâkasını kesmiştir 
5- Masivadan alâkayı kesen derslerden bazıları 

1- İnsan kâinatla alakadardır 
 “Evet şu fâni dünyada kemal-i sür'atle vaveylâ-yı firakı koparan giden ekser mevcudatla 

alâkadar bir ruhun âb-ı hayatı ise; herşeye bedel bir Mabud-u Bâki'nin, bir Mahbub-u 
Sermedî'nin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir.” S:270 

Çünkü “İnsan, kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacatı âlemin her 
tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış... Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da 
ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder. Bir dostunu görmeğe müştak 
olduğu gibi, Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir 
sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi; berzaha göçmüş 
yüzde doksandokuz ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca 
dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer-i acaib olan âhiret kapısını açacak, dünyayı 
kaldırıp âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına ilticaya 
muhtaçtır.1 ” S:319 

Evet, “İnsanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber 
geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, hem 
lezzet alabilir. Hayvan ise, fikri olmadığı için, hazır lezzetini, geçmişten gelen hüzünler ve 
gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise, eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, 
hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'î lezzeti cidden 
acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayr-ı meşru ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. 
Demek hayvandan yüz derece, lezzet-i hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehl-i dalaletin ve 
gafletin hayatı, belki vücudu, belki kâinatı; bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve 
kâinatlar, onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alâkadarlığı ile ona zulmetler, 
karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve ademle 
hasıl olan ebedî firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer 

                                                           
1 Bu parağrafta ifade edildiği üzere insan, bir çiçekten, ebedi cennete kadar uzanan alakaların merkezidir. 
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iman hayata hayat olsa; o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır 
ve vücud bulur. Zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî ezvakı ve 
envâr-ı vücudiyeyi veriyor.” S:145 

İşte her şeyle bu derece alakadar olan insanın huzuru, tahkiki ve teslimiyetli imandır. Hatta 
denilebilir ki insanın böyle elemlere kabiliyetli yaradılışının bir hikmeti, bu tahkiki ve teslimiyetli imana 
ihtiyaç duyup sahib çıkmasıdır şöyle ki: 

 “Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki; durmuyor, dönüyor, 
bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fâni olup 
kaybolacak. Acaba bâkiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu?” deyip, düşünürken birden 
semavî sadâ-yı Kur’an işitiliyor. Der: “Evet var. Hem, beş mertebe kârlı bir surette güzel ve 
rahat bir çaresi var.” S:26 

2- Dünya alâkası  
“Kur'anı dinleyen2 insana, Kur'andaki ilm-i hakikatı ve nur-u hakikatle dünyanın 

mahiyetini bildirmekliği ile dünyaya aşk ve alâka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani, 
insana der ve isbat eder ki: "Dünya, bir kitab-ı Samedanîdir. Huruf ve kelimatı nefislerine 
değil, belki başkasının zât ve sıfât ve esmasına delalet ediyorlar. Öyle ise manasını bil al, 
nukuşunu bırak git.” S:204 

“Bir matlub ki, gurubda gaybubet etmeye mahkûmdur; kalbin alâkasına, fikrin merakına 
değmiyor. Âmâle merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye lâyık değildir. 
Nerede kaldı ki kalb ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın.” S:215 

“Esbab içine dalan fikr-i insanî, şu zelzele-i zeval-i dünyadan hayrette kalıp, me'yusane 

fizar ediyor. Vücud-u hakikî isteyen vicdan, İbrahimvari «w[¬V¬4�À²!öÇ`¬&!ö«�öeniniyle mahbubat-ı 

mecaziyeden ve mevcudat-ı zâileden kat-ı alâka edip, Mevcud-u Hakikî'ye ve Mahbub-u 
Sermedi'ye bağlanıyor.” S:216 

“Evet masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sâni'-i 
Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat, elfazdır, kelimat-ı kudrettir; 
manalarını oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı, bilâperva zevalin havasına at. 
Arkalarından alâkadarane bakıp meşgul olma.” S:217 

 “Evet insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini, sonra zîhayat 
mahlukları, sonra kâinatı, dünyayı sever. Bu dairelerin herbirisine karşı alâkadardır. Onların 
lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu herc ü merc âlemde ve 
rüzgâr deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından bîçare kalb-i insan, her vakit 
yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle, o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Daima 
ızdırab içinde kalır, yahut gaflet ile sarhoş olur.” S:358 

3- Hz. Üstadın alâkasızlığı cihetiyle pervasız olarak ehl-i dünyaya şöyle 
hitab ediyor: 

“Hem neden korkum olacak? Dünya ile, ecelimden başka bir alâkam yok. Çoluk 
çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim 
yok. Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviyenin muhafazasına 
değil, kırılmasına yardım edene rahmet... Kaldı ecelim. O, Hâlık-ı Zülcelal'in elindedir. Kimin 
haddi var ki, vakti gelmeden ona ilişsin.” M:48 

                                                           
2 Yani, anlayarak ve kabul ederek dediklerine teslim olan  
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Hem “Bana karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş, ya hayatıma hâtime çekmekle veya 
hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu iki şeyden başka dünyada alâkam yok.” M:424 

“Daima mücerred kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alâka peyda etmemek. Bunun içindir 
ki: "Bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebilmeliyim" demiştir. Bu halin sebebi sorulunca " 
Bir zaman gelecek, herkes benim halime gıbta edecektir. Sâniyen, mal ve servet bana lezzet 
vermiyor; dünyaya ancak bir misafirhane nazariyle bakıyorum." derdi.” T:48 

4- Kader, Âl-i Beytten de  dünya alâkasını kesmiştir 
Evet, “Amma kader nokta-i nazarında feci akibetin hikmeti ise: Hasan ve Hüseyin ve 

onların hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzed idiler. Dünya saltanatı ile 
manevî saltanatın cem'i gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin 
yüzünü gösterdi. Tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve 
surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler; âdi 
valiler yerine, evliya aktablarına merci' oldular.” M:55 

5- Masivadan alâkayı kesen derslerden bazıları 

“ y«Z²%«:öÅ�¬!ö½t¬7@«;ö¯š²z«-öÇu6 öinsanın elini masivadan kesmek için bir kılınçtır ki; o da Cenab-ı 

Hakk'ın hesabına olmayan fâni dünyada, fâni şeylere karşı alâkaları kesmek için, hükmü 
dünyadaki fâniyata bakar. Demek Allah hesabına olsa, mana-yı harfiyle olsa, livechillah 

olsa; masivaya girmez ki  y«Z²%«:öÅ�¬!ö½t¬7@«;ȫš²z«-öÇu6 kılıncıyla başı kesilsin.3 ” M:60 

Evet, “Kâinatın ekser enva'ıyla alâkadar ve o alâkadarlık yüzünden perişan ve 

keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruh-u beşer ve kalb-i insan ˜«G²&«:ökelimesinde 

bir melce', bir halaskâr bulur ki; onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani, 

˜«G²&«:ömanen der: "Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip 

minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, 
onlardan korkup titreme. Çünki Sultan-ı Kâinat birdir, herşey'in anahtarı onun yanında, her 
şey'in dizgini onun elindedir; herşey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu 
buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun."” M:223 

 

                                                           
3 O halde faniyattan alâkayı kesmek, mana-yı harfî anlayışındaki dereceye yani marifetullahtaki kemalata 
bakıyor. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ÂLEM 

Lügat-ı Remzî: Cenab-ı Haktan gayrı mahlukata “âlem” denmesi, mucidi olan zat-ı ecelle ve a’la 
Hazretlerini bilmeğe delalette vesile olduğuna mebnidir. 

1- Rabb-ülalemîn ve 18 bin âlemin izahı 
2- Muhtelif ve muhtelit âlemler 
3- Alem-i berzahta manzaralar 
4- Alem-i berzahta şüheda 
5- Alem-i berzahın damı 
6- Alemler ayine-i cemal 
7- Alemlerden geçip cennete gitmek 
8- Alem-i berzaha gitme iştiyakı 
9- Misal, berzahın zılli 
10- Berzahın köprü olması 
11- Alem-i şehadet alem-i gayba perde 
12- Alem-i şehadetin istinad noktası 
13- Alem-i şehadet ve gayb arasındaki berzahlar 
14- Alem-i gaybda vahyin müstevliyeti 
15- Alem-i misal, fotoğraf 
16- Alem-i misal, nümuneleri 
17- Alem-i misalde manzaralar 
18- Alem-i misalin şahidliği 
19- Alem-i misalde manalar 

1- “Rabbülâlemîn” tabirinin izahı 

“ ±¬Æ«*ö: Yani herbir cüz'ü (meselâ bir hücre) bir âlem mesabesinde bulunan şu âlemi 

bütün eczasıyla terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüz'lerin zerratını kemal-i intizamla 
tahrik eder. Evet Cenab-ı Hak, herşey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde 
etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o nokta-i kemale doğru hareket etmek üzere, 
sanki manevî bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. 
Esna-yı harekette onlara yardım eden ve mâni'lerini def'eden, şübhesiz Cenab-ı Hakk'ın 
terbiyesidir. Evet kâinata dikkatle bakıldığı zaman, insanların taife ve kabileleri gibi, kâinatın 
zerratı münferiden ve müçtemian Hâlıklarının kanununa imtisalen, muayyen olan vazifelerine 
koşmakta oldukları hissedilir. Yalnız bedbaht insanlar müstesna!... 

Evet âlemin ihtiva ettiği uzuvların birer âkıl, birer mütekellim suretinde tasavvur 
edilmesi, belâgatın en makbul bir prensibidir. Zira kâinatın "âlem" ile tesmiyesi, kâinatın 
Sâniine olan delaleti, şehadeti, işareti içindir. Binaenaleyh kâinatın uzuvları da Sânia 
olan delaletleri, şehadetleri için birer âlem olmaları îcabeder. Öyle ise Sâniin o uzuvları 
terbiyesinden ve o uzuvların da Sânii i'lam etmelerinden anlaşılır ki; o uzuvlar birer hayy, 
birer âkıl, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmiştir.” İ:18 
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“Sâniyen: Mektubunda diyorsun: «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ötabir ve tefsirinde "Onsekiz bin âlem" 

demişler. O adedin hikmetini soruyorsun. 

Kardeşim, ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum; fakat bu kadar derim ki; Kur'an-ı 
Hakîm'in cümleleri, birer manaya münhasır değil, belki nev'-i beşerin umum tabakatına hitab 
olduğu için, her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden bir küllî hükmündedir. Beyan 
olunan manalar, o küllî kaidenin cüz'iyatları hükmündedirler. Herbir müfessir, herbir ârif, o 
küllîden bir cüz'ü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline veyahut meşrebine istinad edip, bir 
manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife, o adede muvafık bir mana keşfetmiş. 

…Ben de böyle fehmederim ki: Semavatta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı herbiri 
birer âlem olabilir. Yerde de herbir cins mahlukat, birer âlemdir. Hattâ herbir insan dahi, 

küçük bir âlemdir. «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ötabiri ise, "Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk'ın 

rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir." demektir.” M:328 

2- Avalim-i muhtelife 
“Nasılki âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava ve âlem-i kehrübaî ve elektrik ve âlem-i 

cazibe, tâ âlem-i esir ve misal ve berzaha kadar olan âlemlerin aralarında bir müzahamet ve 
müsademet olmadığı ve hepsi birbiriyle ihtilatsız ve karışmaksızın; senin mekânında seninle 
beraber içtima’ ettikleri gibi; hiçbiriniz o âlemlerden birisinin kendi kardeşi olan diğer bir 
âlemin ona müzahamet verdiğine dair bir şikayeti vaki’ olduğuna şahid olmamıştır. 

Aynen onun gibi; mümkündür ki, şu bizim daracık olan âlem-i arz’ımızda pek çok ve 
geniş olan gayb âlemlerinin envaı içtima’ etsinler. 

Hem nasılki hava, bizi yürümekten ta’vik etmediği ve su, bizi zehabdan (gitmekten) 
men’etmediği gibi, cam dahi ziyanın geçmesine mani’ olmadığı, hattâ kesif olan şeyler de, 
röntgen şua’ının, akıl nurunun, melek ruhunun nüfuzunu köstekleyemediği gibi; demir de 
hararetin akmasına, elektriğin cereyanına mani’ olmadığı; ve hiçbir şey, cazibenin sereyanını, 
ruh ve hâdimlerinin cevelanını ve akıl nurunun ve âlâtının seyeranını ta’vik 
edememektedirler.. kezalik, şu âlem dahi ruhaniyatı deverandan, cinnîleri cevelandan, 
şeytanları cereyandan ve melaikeleri seyerandan men’ ve ta’vik edemez.” BMs:301 

3- Ömür dakikaları âlem-i berzahta münis manzara olurlar 
“Birinci Kâr: Fâni mal, beka bulur. Çünki Kayyum-u Bâki olan Zât-ı Zülcelal'e verilen ve 

onun yolunda sarfedilen şu ömr-ü zâil, bâkiye inkılab eder, bâki meyveler verir. O vakit ömür 
dakikaları, âdeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat âlem-i 
bekada, saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler. Ve Âlem-i Berzah'ta ziyadar, munis birer 
manzara olurlar.” S:27 

4- Âlem-i berzahta şüheda hayatına mazhariyet 
“Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u 

diniye sınıfına dâhil olup âlem-i berzahta -talii varsa, tam muvaffak olmuşsa- Hâfız Ali ve 
"Meyve"de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şüheda hayatına mazhar olmaktır.” E:191 
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5- Âlem-i berzah gibi âlemlerin semaları 
“Elhasıl: Esîrden yapılmış; elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyalat-ı latifenin medarı 

olmuş ve hadîste ö½¿xS²U«8ö°‚²x«8ö š@«WÅK7«!öişaretiyle, seyyarat ve nücumun harekâtına 

müsaid olmuş ve Samanyolu denilen "Mecerret-üs Sema"dan tâ en yakın seyyareye kadar, 
muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i arzdan, tâ âlem-i berzaha, 
âlem-i misale, tâ âlem-i âhirete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semanın bulunması, 
hikmeten, aklen iktiza eder.” S:569 

6- Âlem-i berzah gibi âlemler, Allah’ın ayine-i cemali 
“Şu umum envâr ve şu bütün nuraniyat onun envâr-ı kudsiye-i esmaiyesinin kesif bir 

gölgesi ve zılali, hem umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i berzah ve âlem-
i misal nim-şeffaf birer âyine-i cemali.” S:611 

7- Âlem-i berzah ve benzeri âlemlerden geçip saadet-i ebediyeye girmek 
“Sultan-ı Ezelî'ye iman ile intisab eden ve amel-i sâlih ile itaat eden bir insan, şu 

misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve 
hâkeza kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hududlarından berk ve burak sür'atinde geçer. 
Tâ saadet-i ebediyeyi bulur. Ve şu hakikatı kat'î isbat eder ve asfiya ve evliyaya gösterir.” 
S:637 

8- Enbiya ve Evliya sebebiyle âlem-i berzaha iştiyak 
“Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise: Ehl-i gaflete karanlıklı bir vahşetgâh görünen 

âlem-i berzah, o nuranîlerin vücudlarıyla tenevvür etmiş menzilgâhları suretinde sana 
göründüğü için o âleme gitmeğe tevahhuş, tedehhüş değil; belki bilakis temayül ve iştiyak 
hissini verir; hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz.1 Yoksa onların muhabbeti, ehl-i 
medeniyetin meşahir-i insaniyeye muhabbeti nev'inden olsa, o kâmil insanların fena ve 
zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle, elemli hayatına bir 
keder daha ilâve eder. Yani "Öyle kâmilleri çürüten bir mezara, ben de gideceğim" diye 
düşünür; mezaristana endişeli bir nazarla bakar. "Ah!" çeker. Evvelki nazarda ise: Cisim 
libasını mazide bırakıp, kendileri istikbal salonu olan berzah âleminde kemal-i rahatla 
ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyetkârane bakar. ” S:645 

                                                 
1 Burada anlatılan, berzaha gitmeye iştiyak duymak için gereken muhabbet derecesi olmazsa, o iştiyak da 
olmaz.  
     “Bu hayalî hakikata binaen, hakikaten Nurların ışığıyla nuranî gördüğümüz berzaha gitmek, bana değil ağır 
gelmek; belki bir iştiyak verdi. Benim bedelime hem vazifemi görüp, hem sevab kazandıracak yüzer Hüsrev’ler, 
Tahirî’ler, Mustafa’lar, Nazif’ler, Osman’lar, Abdurrahman’lar, Ali’ler, Sabri’ler, Feyzi’ler, Ahmed’ler, 
Mehmed’ler, Âtıf’lar, Mustafa’lar, Sadık’lar, Osman’lar ve hâkeza Nurların bahadırları dünyada arkamda 
kaldıkları, ölümü bana çok hafifleştiriyorlar. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye 
Allah’a hadsiz şükrediyorum.” E:185  
     “Ben hapishane denilen âlem-i berzahın kapısında dururken ve darağacı denilen istasyonda âhirete giden 
şimendiferi beklerken, cem’iyet-i beşeriyenin gaddarane hallerini tenkid ederek; değil yalnız sizlere, belki bu 

zamandaki nev-i benî-beşere irad ettiğim bir nutuktur. Onun için h¬=!«hÅ,7!ö]«V²A#ö«•²x«< (86:9) sırrınca kabr-i kalbden 

hakaik çıplak çıktı. Nâmahrem olan kimseler nazar etmesin. Âhirete kemal-i iştiyak ile müheyyayım, bu 
asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasılki bir bedevi garaibperest, İstanbul’un acaib ve mehasinini işitmiş, 
fakat görmemiş; nasıl kemal-i hâhişle görmeyi arzu eder! Ben de ma’rez-i acaib ve garaib olan âlem-i âhireti o 
hâhişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefyetmek, bana ceza değil; sizin elinizden gelirse, beni 
vicdanen tazib ediniz! Ve illâ başka suretle azab, azab değil, benim için bir şandır!” D:10 
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Şimdi bu anlatılan halet ve anlayışı ölçü alınca durumumuz nedir?...  

“_«Z¬B«Q²M«5 z«V«2 «}«V²6«�²~ z«2~«f«#_«W«6 ¯s¬4~ ²w¬8 v«8�²~ ²vU²[«V«2 z«2~«f«# ²–«~ t¬-Y< 
«–Y 9Y U«#²w¬U«7«— °h[¬C«6 ²vB²9«~ Ä«_«5 ¯g¬¶[«8²Y«< _«X¬" ¯}ÅV¬5 «w¬8«~ ¬yÁV7~ «ÄY ,«‡ _«< _«X²V5 :«Ä_«5 
²vU¬"YV5 |¬4 u«Q²D«<«— ²v6Å— f«2 ¬�YV5 ²w¬8 }«"_«Z«W²7~ �¬i«B²X«# ¬u²[ÅK7~ z_«CR«6 ®¶z_«C3 

¬�²Y«W²7~ }«[¬;~«h«6«— ¬?_«[«E²7~ Ç`& «Ä_«5 w²;«Y7~_«8«— _«X²V°5 «Ä_«5  w²;«Y²7«~ 
Yani: “Ümmetler (milletler) yakın bir zamanda ve ufuktan yani, en uzak yerlerden ve 

sema cihetinden (1) sizin üzerinize üşüşürler, çöküşürler. (2) (Öyle ki) sizin yemek kaplarına 
üşüştüğünüz gibi.” (3) Su’ban sordu: “Yâ Resulallah! Biz o zaman azmı olacağız (ki böyle 
bize hücum edilecek.) 

Resulullah (A.S.M.) buyurdu: (O zaman) Çok olacaksınız. Fakat siz selin köpük ve çör-
çöpüne benzer bir hale geleceksiniz. (Bu zayıf halinizden dolayı) düşmanlarınızın kalbinden 
(önceden var olan veya her türlü) mehabet ve korku nez’ olur, çıkar ve sizin kalbinizde de 
vehn olur. 

“Vehn nedir?” diye sorulunca, Resulullah (A.S.M.): “Yaşamak sevgisi (yani rahat ve 
zevkli hayat arzusu) ve ölümü kerih görmenizdir.” Diğer bir rivayette: Kıtalı (cihadı) kerih 
görmenizdir.” diye cevab verdi. (İbn-i Hanbel 5/278)” İslâm Prensibleri Ans. 1975/1.p.sonu 

“Ben merhum Hâfız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda 
bazan böyle fedakâr zâtlar, kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim, o merhum benim 
yerimde gitti. Onun fevkalâde hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zâtlar yapmasa idi; 
Kur'ana, İslâmiyete büyük bir zayiat olurdu. Ben, onun vârisleri olan sizleri tahattur ettikçe o 
acı gidiyor, bir inşirah geliyor. Medar-ı hayrettir ki; ben şimdi onun manevî, belki maddî 
hayatıyla âlem-i berzaha gitmesi cihetiyle, o âleme gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti ve 
ruhuma başka bir perde açıldı. Nasılki buradan Isparta'daki kardeşlerimize selâm gönderip 
muarefe, muhabere ile sohbet ediyoruz; aynen öyle de: Hâfız Ali'nin tavattun ettiği âlem-i 
berzah; nazarımda Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Hattâ bu gece, mesmuatıma göre 
buradan birisi oraya gönderilmiş. On defadan ziyade teessüf ettim. Ne için Hâfız Ali'ye 
onunla selâm göndermedim. Sonra ihtar edildi ki: Selâm göndermek için vasıtalara ihtiyaç 
yok; kuvvetli rabıtası telefon gibidir, hem o gelir alır.2 ” Ş:330 

9- Âlem-i misal, berzahın zıllı 
“Âlem-i rü'ya, âlem-i misalin zılli ve o da âlem-i berzahın zılli olduğundan, desatirleri 

mütemasildir.” Sti:12 

10- Âlem-i berzah, dünya ile ahiret arasında bir köprü 
“Meselâ uyku, âlem-i yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprü olduğu gibi, âlem-i 

berzah dahi dünya ve âhiret arasında bir köprüdür. Ve keza âlem-i misal, âlem-i cismanî ile 
âlem-i ruhanî mabeyninde bir köprüdür. Hem bahar dahi kış ile yaz ortasında bir köprüdür. 
                                                 
1 Yüksek tekniğe sahip, sür'atli ve muharrib tayyarelere işaret olabilir 
2 Hadîste geçen  kelimesi müşâreket olup, birbirini çağırmak demektir. Hücum edilmek istenen taraf 

aleyhinde milletlerin birbirini çağırıp toplanmaları, müttefik güç meydana getirip saldırmaları mânâsını ihsas 
eder. 
3 Yeme-içime ve yaşama zevklerine karşı düşkünlüğe düşüleceğine telmih olsa gerek. 
2 İşte hakiki mü’minler için alem-i berzah gayet sevilen alemdir. 
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Amma haşirde, köprü bir değildir, belki onda çok azîm ve pek büyük inkılablar mündemic 
olduğundan; elbette cisri (köprüsü) dahi, en acib ve çok eğri büğrü ve gayet garib bir şey 
olması lazımdır.” Bms:514 

“İnkılablar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler 
üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş 
olsun. Lâkin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebayin; isimleri 
mütenevvi olur. Meselâ uyku âlemi, yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, 
dünya ile âhiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismanî ile âlem-i ruhanî 
arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise, 
inkılab bir değildir. Pek çok ve büyük inkılablar olacağından, köprüsü de pek garib, acib 
olması lâzım gelir.” Ms:225 

11- Âlem-i şehadet, âlem-i gayba perdedir 
“Bu âlem-i fâni ve âlem-i şehadet ise âlem-i gayba ve dâr-ı bekaya bir perdedir. Cennet'in 

merkez-i kübrası uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta 
görünmesi mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn derecesindeki imanlar vasıtasıyla, Cennet'in bu 
âlem-i fânide -temsilde hata olmasın- bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalb 
telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir.” L:282 

 12- Âlem-i şehadet, esma-i ilâhiyeye dayanır 
“Dördüncü Nokta: Nasılki cesed ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lafız manaya 

bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de; bu 
maddî ve cismanî olan âlem-i şehadet dahi bir ceseddir, bir lafızdır, bir surettir; âlem-i gaybın 
perdesi arkasındaki esma-i İlahiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, 
güzelleşir. Bütün maddî güzellikler, kendi hakikatlarının ve manalarının manevî 
güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise, esma-i İlahiyeden feyz alırlar ve onların bir 
nevi gölgeleridir.” Ş:76 

   13-  Âlem-i gayb ve şehadet arasında, akıl ve kalb berzahları vardır 
“Sonra, pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismanî ve maddî cihetinde 

ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından, âlem-i gayb ve âlem-i 
berzahta dahi mütalaa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu ederken, her taife-i 
insaniyede bulunan ve kâinatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve 
küçüklüğü ile beraber manen kâinat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, 
selim ve nurani kalblerin kapısı açıldı. Baktı ki; onlar, âlem-i gayb ve âlem-i şehadet 
ortasında insanî berzahlardır.” Ş:121 

“Dördüncü Bürhan: Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden 
birbirine gelen seyyaratın mültekası, ‘Vicdan’ denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet fıtrat ve vicdan, 
akla bir penceredir; tevhidin şuaını neşrederler.” BMs:683 

14- Âlem-i gaybda vahyin sürekli hükmetmesi ve yakından temaşa 
“Sonra, âlem-i gayba yakından bakan ve akıl ve kalbde seyahat eden o yolcu, acaba âlem-

i gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani, madem bu cismanî 
âlem-i şehadette, bu kadar zînetli ve san'atlı hadsiz masnu'larıyla kendini tanıttırmak ve bu 
kadar tatlı ve süslü ve nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mu'cizeli ve 
meharetli hesabsız eserleriyle gizli kemalâtını bildirmek, kavilden ve tekellümden daha zahir 
bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zât, perde-i gayb tarafında bulunduğu 
bilbedahe anlaşılıyor. Elbette ve her halde, fiilen ve halen olduğu gibi, kavlen ve tekellümen 
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dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyle ise, âlem-i gayb cihetinde onu onun 
tezahüratından bilmeliyiz dedi; kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki: 

Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikatı, âlem-i gaybın her tarafında her 
zamanda hükmediyor. Kâinatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadet-i 
vücud ve tevhid, Allâm-ül Guyub'dan vahiy ve ilham hakikatlarıyla geliyor. Kendini ve vücud 
ve vahdetini, yalnız masnu'larının şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi, kendine lâyık bir kelâm-
ı ezelî ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nâzırın kelâmı dahi hadsizdir ve 
kelâmının manası onu bildirdiği gibi, tekellümü dahi, onu sıfâtıyla bildiriyor.” Ş:123 

15- Âlem-i misal sinemasıyla alınan fotoğraflar 
“Sermedî, hadsiz cilve-i esmasını göstermek için kafile kafile arkasında, belki seyyar 

müteceddid dünya dünya arkasında ve mahlukat taifelerini bu misafirhane-i âleme ve hayat-ı 
dünyeviye meydan-ı imtihanına gönderip âlem-i misalde kurulan uhrevî sinemalar ve berzahî 
fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra, başka taife 
ve kafile ve seyyal ve seyyar bir nevi dünyaları o meydana vazifeler ve cilve-i esmasına 
âyineler olmak için gönderen bir Sâni'-i Zülcelal.” Ş:607 

“İhtar: Sath-ı Arz mescidini mütehalif ve muntazam harekâtıyla tezyin eden o cemaat-ı 
uzmanın, satırları andıran saflarının o güzel manzarası muhafaza edilmek üzere, âlem-i misal 
sahifesinde kalem-i kader ile, İlahî bir fotoğrafla tersim ve terkim edilmekte olduğu ihtimal ve 
imkândan halî değildir.” Ms:76 

“Evet kim bilir, belki de eşyadan hiç bir şeyi ihmal etmeden kaydeden Kalem-i Kader-i 
İlahî, şu mübarek muntazam safların harekâtındaki eşkâli, âlem-i misalin sahifelerinde satırlar 
halinde yazsın. Zaten âlem-i misalin şânı da, kendindeki misalî levhaları her zaman 
hıfzetmektir.” Bms:171 

“Gördüm ki; âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisat-ı 
dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir 
sinema-i uhreviye ve fâniyatın fâni ve zâil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının 
meyvelerini sermedî temaşagâhlarda ve Cennet'te saadet-i ebediye ashablarına dünya 
maceralarını ve eski hatıralarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf 
makinesi olarak bildim. Hem Levh-i Mahfuz'un, hem âlem-i misalin iki hücceti ve iki küçük 
nümunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye mercimek 
küçüklüğünde iken, hiç karıştırmayarak kemal-i intizamla içlerinde bir büyük kütübhane 
kadar malûmatın yazılması kat'î isbat eder ki, o iki kuvvenin nümune-i ekber ve a'zamları, 
âlem-i misal ile Levh-i Mahfuz'dur. Hava ve su unsurlarının, hususan nutfelerin suyu ve hava 
unsuru toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve 
kudret ile yazıldıkları ve tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve camid ve hedefsiz 
esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir cihetle mümkün olmadığı ve Hakîm-i 
Zülcelal'in kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi olduğu ilmelyakîn ile kat'î bilindi. Mütebâkisi 
şimdilik yazdırılmadı.” E:262 

“"Yevmiddin" yani; din günü ve ceza günü ve maneviyat günü demek. Nasıl dünya, 
maddiyat ve maddî harekâtın ve amellerinin günüdür. Elbette o harekâtın neticelerini ve o 
hizmetlerinin ücretlerini ve o maneviyatın semeratlarını belki o fâniyat ve zâilatın bâki ve 
daimî eserlerini ve âlem-i misal sinemasıyla ve fotoğrafıyla alınan umum o fâniyat ve 
zâillerin sahife-i amellerini gösterecek ve neşredecek bir gün gelecektir, diye ifade ediyor.” 
Em:96 
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16- Âlem-i misalin nümuneleri 
“Bir mevcud vücuddan gittikten sonra, zahiren kendisi ademe, fenaya gider; fakat ifade 

ettiği manalar bâki kalır, mahfuz olur. Hüviyet-i misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi âlem-i 
misalde ve âlem-i misalin nümuneleri olan elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın 
nümuneleri olan kuvve-i hâfızalarda kalır. Demek bir vücud-u surî kaybeder, yüzer vücud-u 
manevî ve ilmî kazanır.” M:292 

17- Âlem-i misalde manzaralar 
“Evet ey miskin-i biçare! Daha sen, ne zamana kadar kendi elindeki semerenin zevaline 

ağlayacaksın!. Gözünü aç. ›«xÅX7!«: ±¬`«E²7! s¬7@«4 olan zatın, o semerenin ağacını ibkasındaki 

nimetlerinin tevatür ve devamına bak. Sonra şayet o ağaç akamete uğrarsa, küre-i arzın 
aktarındaki, onun emsaline nazar et de, O zatın çok vâsi’ olan daire-i in’amatını düşün. Hattâ 
şayet sene ve zamanın dahi kuru ve kurak geçseler de; sen, seneler ve mevsimlerin değişip 
tazelenmesi içinde, onun daire-i ihsanatının teceddüdüne bak!.. Sonra onun, idame-i ihsanının 
hattâ âlem-i misal ve berzahı da içine alan dairesine bak, ta senin âlem-i şehadette müşahede 
ettiğin manzaraların emsalleri, oralarda daha şa’şaalı devam etmekte olduklarını göresin. 
Sonra da, senin, küre-i arz bahçesinde ünsiyet peyda ettiğin nimet ve semeratın eşbah ve 
benzerlerini, âlem-i âhirette daha a’lâ ve ekmel bir tarzda in’am etmesinin geniş ve ebedî 
in’amat dairesine bak. Sonra ve sonra.. ve hakeza!..” BMs:385 

“Öyle ise, neden caiz olmasın ki; şu kısa ömürlü hayvanat ve bu çabuk zeval bulan 
hayvancıklar, âlem-i misal ve Berzah ve Melekûtun garaib-i ahvaline mebadiler, mistarlar, 
bilançolar ve esaslar ve çekirdekler olsun. Hem âlem-i gaybdaki tasarrufat-ı kudret-i 
Rabbaniye için birer tecelliyat-ı seyyale veya birer tereşşuhat ve semerat olsunlar!..” 
BMs:416 

18- Âlem-i misal, terk-i ibadet hallerine şehadet edecek 
“Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz 

kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde âlem-i 
misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus âlemi var. Hem o 
âlemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasılki âyinende görünen muhteşem 
bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür. Kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem 
onun keyfiyetine bakar. O âyine şişesi düzgün ise, sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise, 
çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü; sen kalbinle, aklınla, amelinle, 
gönlünle, kendi âleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin.” 
S:273 

19- Âlem-i misalde maaninin tecessüm etmesi 
“Ve sâniyen: Âlem-i şehadete suretiyle ve âlem-i gayba manasıyla müşabih ve ikisinin 

mabeyninde bir berzah olan âlem-i misal o muammayı halleder. Kim isterse keşf-i sadık 
penceresiyle veya rü'ya-yı sadık menfeziyle veya şeffaf şeyler dûrbîniyle ve hiç olmazsa 
hayalin vera'-i perdesiyle o âleme bir derece seyirci olabilir. Bu âlem-i misalin vücuduna ve 
onda maanînin tecessüm etmelerine pek çok delail vardır.” Mu:65 
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ÂLET 

Âlet edilmek ve alet olmak, fitne arasında dikkat edilecek bir meseledir. 

1- Din, dünyaya âlet edilemez 
2- Zendeka cereyanının islam dairesindeki garazkâr bazılarını tahribatta âlet 

etmesine dair ikazlar 
3- Kendine âlet etmek isteyenlerin yardımını almamak 
5- Şems-i şeriat hilafete dahi tabi’ olmaz 

1- Din, dünyaya âlet edilemez 
“İştigal ettiğimiz ulûm-u imaniye, Rızâyı İlâhiyyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Evet, 

Güneş Kamer'e peyk ve tâbi olmadığı gibi, saadet-i ebediyyenin nuranî ve kudsî anahtarı ve 
hayat-ı uhreviyyenin bir Güneşi olan îman dahi, hayat-ı içtimaiyyenin aleti olamaz. Evet, bu 
kâinatın en muazzam mes'elesi ve şu hilkat-ı âlemin en büyük muamması olan sırr-ı imandan 
daha ehemmiyetli bir mes'ele-i kâinat yoktur ki, bu mes'ele-i sırr-ı iman ona âlet olsun.” 
T:218 

“Hem üç mes'ele var: Biri hayat, biri şeriat, biri imandır.1 Hakikat noktasında en 
mühimmi ve en a'zamı, iman mes'elesidir. Fakat şimdiki umumun nazarında ve hal-i âlem 
ilcaatında en mühim mes'ele, hayat ve şeriat göründüğünden o zât şimdi olsa da, üç mes'eleyi 
birden umum rûy-i zeminde vaziyetlerini değiştirmek nev'-i beşerdeki cârî olan âdetullaha 
muvafık gelmediğinden, her halde en a'zam mes'eleyi esas yapıp, öteki mes'eleleri esas 
yapmayacak. Tâ ki iman hizmeti safvetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk 
iğfal olunabilen akıllarında, o hizmet başka maksadlara âlet olmadığı tahakkuk etsin.” K:90 

2- Zendeka cereyanının islam dairesindeki garazkâr bazılarını 
tahribatta âlet etmesine dair ikazlar 

 “İnsan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur; 
mü'min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur.” L:88 

Yani bazı gafilleri, dine sadakatla hizmet edenler aleyhinde aldatarak şer cereyanı hesabına ifsad 
ederek o cereyanların fesad aleti olur.  

                                                           
1 Burada geçen hayat tabiri cemiyette şeair-i islamiyeyi ihya ve tatbik etmek manasındadır. Şeri’at tabiri 
ise, hukuk ve siyaset-i islamiyeyi icra etmeyi ifade eder. İman ise, Kur’andan imanî hakikatları keşf, talim 
ve tebliğ etmek demektir. Şöyle ki: 
     “Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i İslâmiyeyi ihya etmektir. Âlem-i İslâmın vahdetini 
nokta-i istinad edip beşeriyeti maddî ve manevî tehlikelerden ve gazab-ı İlahîden kurtarmaktır. Bu vazifenin, 
nokta-i istinadı ve hâdimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır. 
     Üçüncü Vazifesi: İnkılabat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur’aniyenin zedelenmesiyle ve şeriat-ı 
Muhammediyenin (A.S.M.) kanunları bir derece ta’tile uğramasıyla o zât, bütün ehl-i imanın manevî 
yardımlarıyla ve ittihad-ı İslâmın muavenetiyle ve bütün ülema ve evliyanın ve bilhassa Âl-i Beyt’in neslinden 
her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmayı yapmağa 
çalışır.” E:266 
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“O bîçareler, “Kalbimiz Üstad ile beraberdir” fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. 
Halbuki ehl-i ilhadın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek 
hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın, “Kalbim safidir. Üstadımın 
mesleğine sadıktır.” demesi, bu misale benzer ki: Birisi namaz kılarken karnındaki yeli 
tutamıyor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona “Namazın bozuldu” denildiği vakit, o diyor: 
“Neden namazım bozulsun, kalbim safidir.” M:412  

“Emirdağı'ndaki malûm münafıktan daha muzır ve gizli zındıkların elinde âlet bir adam 
ve bid'atkâr bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe, 
yirmiden bire inmiş. İnşâallah o bir dahi, bizi mecruh ve yaralı etmeyecek ve düşündükleri ve 
kasdettikleri bizi birbirinden ve Nurlardan kaçırmak plânları dahi akîm kalacak.2 ” Ş:495 

Sinsi bir yahudi olan “Karasso ki, Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için sinsi ve tertipli 
bir şekilde çalışan gizli bir teşkilâta mensup olup, ortada fevkalâde bir rol oynuyordu. 
Karasso'nun Bediüzzaman'ı ziyaret etmekten maksadı, onu kendi fikrine çevirmek ve meş'um 
gayesine âlet etmek idi. Fakat heyhat!...” T:60 

İşte böyle müfsidlerin ifsad şartları dairesinde gayret gösteren Bediüzzaman Hz.leri 

“Darülhikmet'teki hizmeti, hep böyle şahsî teşebbüsü ile idi. Çünkü, orada müştereken iş 
görmek için bazı mâniler görüyordu. Onu tanıyanlar biliyorlar ki, Bediüzzaman kefenini 
boynuna takmış ve ölümünü göze almıştır. Onun içindir ki; Darülhikmetil-İslâmiye'de demir 
gibi dayandı. Ecnebi tesiratı, Darülhikmet'i kendine âlet edemedi. Yanlış fetvalara karşı, 
pervasızca mücadele etti. İslâmiyete muzır bir cereyan ortaya atıldığı vakit, o cereyanı kırmak 
için eser neşrederdi.3 ” T:121 

Memlekette dolaşan ve dolaştırılan propagandaların “Mademki menba' Avrupa'dadır. Gelen 

cereyan, ya menfî veya müsbettir. Menfîye kapılan, harf gibi ¬˜¬h²[«3ö¬j²S«9ö]¬4ö]®X²Q«8ö]«V«2öÅÄ«( 
yahud ¬y¬,²S«9ö]¬4ö]®X²Q«8ö]«V«2öÇÄG«<ö«�ötarif edilir. Demek bütün harekâtı, bizzât haric hesabına 

geçer. Çünki iradesi hükümsüzdür. Hulûs-u niyeti faide vermez. Bahusus menfî iki cihet-i 
za'fla, haric cereyanın kuvvetine bir âlet-i laya'kıl olur.” Sti:52 

Yani nifak cereyanının hükmettiği bu zamanda geniş daire faaliyetleri, ekseriyetle cereyana alet olur. 
Şöyle ki:  

“Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, 
faraza hakikî beklenilen o zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak 
için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin 
ediyorum.” K:90 p.3 

“S- Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye neden hizmet edemedi? 

C- En büyük hizmeti, adem-i hizmetidir. En büyük hareketi, hareketsizliğidir. Çünki 
buradaki hâkim olan kuvvet-i ecnebiye, lehinde olmayan herbir hareketi boğuyor. Hareket 
edenleri gördük, mukaddes câmilerde gâvurlara dua ettirildi ve mücahidlerin cevaz-ı katline 

                                                           
2 Görülüyor ki gizli cereyan gafil müslümanları aldatabilmek için zahiren dindar görünenleri daha çok alet 
ettiklerine Hz. Üstad dikkat çekiyor. 
3 Görülüyor ki hakiki Nurcu, bu azgın ve sinsi cereyan karşısında tavizsiz tebliğde bulunur. Yani Nurculuk 
hareketi, nifak cereyanına karşı olan bir hareket olduğu unutulmamalıdır. Çünkü ebedî filimler çekiliyor. 
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fetva verdirildi. İşte Dâr-ül Hikmet, bu fırtına içinde âlet ettirilmedi. En büyük mani olan 
ecnebi kuvvet, bütün kuvvetiyle ahlâksızlığı himaye ve teşci' ediyordu.4 ” Sti:97 

“Büyük memurlardan birkaç zât benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üçyüz lira maaş 
verip, Kürdistan'a ve vilayat-ı şarkıyeye, Şeyh Sünusî yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini 
neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüzbin adamın hayatlarını 
kurtarmaya sebeb olurdun?" dediler. 

Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar 
için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa, herbirisine milyonlar sene uhrevî hayatı 
kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o 
teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi' olmayan ve sırr-ı ihlası taşıyan 
Risale-i Nur meydana gelmezdi. ” E:11 

Yani cereyanın içinden cereyana karşı konulmaz. Onun dışında olmak ve gayr-i resmilik şarttır. Şöyle 
ki: 

“Kur’anda bizzat Resulullah’a hitab edip dolayısıyla dinî şahsiyetlere de ders veren bir 
âyet-i kerimede şöyle buyuruluyor:  

“Hayatperest ehl-i dalalet “ (68:9) w¬;²f# ²Y«7~—Ç…«— arzu ettiler ki sen müdahene etsen; 

taptıklarına, alçak garazlarına, haksızlıklarına ilişmesen, muvafakat etsen, diye istediler de 
onlara dehalet etmediğin için tekzibe kalkıştılar. Yoksa sen müdahene edecek, garazlarına 
revac verecek olsaydın, o suretle sen de onların dalaletlerine iştirak etmiş bulunsaydın  
«–Y X¬;²f[«4 o vakit müdahene edeceklerdi - onlar da sana ne büyük, ne akıllı adam diyeceklerdi. 

Lakin sen müdahene etmeyip hakkı söylediğin, Allah’ın emrini, risaletini tebliğ eylediğin için 
öyle iftiraya kalkıştılar, bile bile yalan söylediler. Onun için sen onlara itaat etme, İşte büyük 
ahlâkın ilk umdesi budur. (E.T. 5271)” İslam Prensibleri Ans. p.3416 

“Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlara 
hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün olduğu kadar o 
cereyanlara temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden 
binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlarını neşredeceklerdi; hem bu kadar 
sebebsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın! 

Elcevab: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin esası olan 
"ihlas" bizi men'ediyor. Çünki bu gaflet zamanında, hususan tarafgirane mefkûreler sahibi, 
herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hattâ dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe 
bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaik-i imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye, 
kâinatta hiçbir şeye âlet olamaz. Rıza-yı İlahîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki 
cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini 
dünyaya âlet etmemek müşkilleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve 
tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır.” E:38 

“Hem maddî hem manevî, hem nefsim hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli 
benden sual ediyorlar ki: "Neden herkese muhalif olarak -hiç kimsenin yapmadığı gibi- sana 
yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun? İstiğna gösteriyorsun? Ve herkes 
müştak ve talib olduğu ve Risale-i Nur'un intişarına, fütuhatına çok hizmet edeceğine o 
                                                           
4 Yani hizmet edince, çok metin durulacak veya hareket etmeyecek. Hareket edip metanet göstermezse, islam 
zararına inkisar-ı hayal ve alet olacaktır. Çünkü avam, hizmette önde görünenlere bakar ve istinad eder. 
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Risale-i Nur şakirdlerinin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük 
makamları kabul etmiyorsun? Şiddetle çekiniyorsun? 

Elcevab: Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikata muhtaçtırlar ki; kâinatta hiçbir şeye âlet 
ve tâbi' ve basamak olamaz ve hiç bir garaz ve maksad onu kirletemez ve hiçbir şübhe ve 
felsefe onu mağlub edemez bir tarzda iman hakikatlarını ders versin. Umum ehl-i imanın bin 
seneden beri teraküm etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. 

İşte bu nokta içindir ki, dâhilî ve haricî yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine, Risale-i 
Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tâbi' olmuyor.. tâ avam-ı ehl-i imanın nazarında, 
hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı 
bâkiyeden başka hiçbir şeye âlet olmadığından, fevkalâde kuvveti ve hakikatı, hücum eden 
şübheleri ve tereddüdleri izale eylesin.” E:74 

“Evet her vakit, hususan bu zamanda ve bilhassa dalaletten gelen gaflet-i umumiyede, 
siyaset ve felsefenin galebesinde ve enaniyet ve hodfüruşluğun heyecanlı asrında, büyük 
makamlar herşeyi kendine tâbi' ve basamak yapar. Hattâ dünyevî makamlar için dahi 
mukaddesatını âlet eder. Manevî makamlar olsa, daha ziyade âlet eder. Umumun 
nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kudsî 
hizmetlerini ve hakikatları basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp, neşrettiği 
hakikatlar dahi tereddüdler ile revacı zedelenir. Şahsa, makama faidesi bir ise, revaçsızlıkla 
umuma zararı bindir.” E:74 

3- Kendine âlet etmek isteyenlerin yardımını almamak dersini veren Hz. 
Üstad diyor ki: 

“Hiçbir kanun-u adalete ve insaniyete ve hiçbir düstur-u hakikata ve hukuka muvafık 
gelmeyen boğuşmalardan, elbette âlem-i İslâm ve Kur'an teberri eder. Yardımcılıklarına 
tenezzül edip tezellül etmez. Çünki onlarda öyle dehşetli bir firavunluk bir hodgâmlık 
hükmediyor; değil Kur'an'a, İslâm'a yardım, belki kendine tâbi' ve âlet etmekle elini uzatır. 
Öyle zalimlerin kılınçlarına dayanmak, hakkaniyet-i Kur'aniye elbette tenezzül etmez.” K:208 

Keza, “*@ÅX7!ö vUÅ,«W«B«4ö!x W«V«1ö«w<¬HÅ7!ö]«7¬!ö!x X«6²h«#ö«�«:öâyet-i kerimesi fermanıyla: Zulme 

değil yalnız âlet olanı ve tarafdar olanı, belki edna bir meyledenleri dahi, dehşetle ve şiddetle 
tehdid ediyor. Çünki rıza-yı küfür, küfür olduğu gibi; zulme rıza da zulümdür.” M:361 

“Şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tâbi' olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-
i imaniyeyi fıtrî ubudiyetle, bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette 
bildirmek; bu keşmekeş dünyasında, imanı kurtaracak ve muannidlere kat'î kanaat verecek bir 
tarzda; yani hiç bir şeye âlet olmayacak bir tarzda, bir Kur'an dersi vermek lâzımdır ki; küfr-ü 
mutlakı ve mütemerrid ve inadçı dalaleti kırsın, herkese kat'î kanaat verebilsin. Bu kanaat da 
bu zamanda, bu şerait dâhilinde, dinin hiçbir şahsî, uhrevî ve dünyevî, maddî ve manevî bir 
şeye âlet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cem'iyetçilikten 
tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsiyet-i maneviyesine karşı çıkan bir şahıs en büyük manevî 
bir mertebede bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünki imana girmek 
isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki: "O şahıs dehasıyla, hârika makamıyla bizi 
kandırdı." Böyle der ve içinde şübhesi kalır.5 ” Em:79 
                                                           
5 Yani dinî hizmette maddi-manevi hiçbir menfaat istememekle beraber pek çok musibetlere de maruz 
kalınmasına rağmen sebat gösterilen bir hizmetin sadece hak ve ahiret için olduğu anlaşılır ve itimad edilir. Hz. 
Üstad hepimiz için bu ihlasın lüzumuna dikkat  çeker. 
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4- Siyaseti dine âlet etmek meselesi 
 “Kırkbeş sene evvel Eski Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki; o Said siyasetle, içtimaiyat-ı 

İslâmiye ile ziyade alâkadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz ki; o, dini siyasete âlet veya vesile 
yapmak mesleğinde gitmiş. Hâşâ belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine âlet ediyormuş. Ve 
derdi ki: "Dinin bir hakikatını bin siyasete tercih ederim." Evet o zamanda kırk-elli sene evvel 
hissetmiş ki, bazı münafık zındıkların siyaseti dinsizliğe âlet etmeğe teşebbüs niyetlerine ve 
fikirlerine mukabil, o da bütün kuvvetiyle siyaseti İslâmiyetin hakaikına bir hizmetkâr, bir 
âlet yapmağa çalışmış.  

Fakat o zamandan yirmi sene sonra gördü ki: O gizli münafık zındıkların garblılaşmak 
bahanesiyle, siyaseti dinsizliğe âlet yapmalarına mukabil, bir kısım dindar ehl-i siyaset dini 
siyaset-i İslâmiyeye âlet etmeğe çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi yerdeki ışıklara  âlet ve tâbi 
olamaz. Ve âlet yapmak İslâmiyetin kıymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir.” H:46 

5- Şems-i şeriat hilafete dahi tabi’ olmaz 
 “Hem de hakaik ve ahval onun cazibesine tâbi ve o merkeze merbut olan şems-i şeriat, 

saltanata veya hilafete veya başka siyasete tâbi ve âlet tevehhümüyle, bir şems-i müniri, 
münkesif bir yıldıza peyk ve cazibesine tâbi itikad etmek gibi göstermekle tarîk-i dalalete 
sülûk ettiler.” D:39 

Burada işlenen hataya muvafık şiddet ifadesi var. Evet, hilafet siyasete bağlı olamaz. Şöyle ki: 

“Görüyorsunuz ki, lemaat-ı müteferrika tele’lüe başlamış. Yavaş yavaş incizab ile imtizac 
edecektir. Fenn-i hikmette takarrur etmiştir ki: Hiss-i dinî, lâsiyyema (bâhusus) din-i hakk-ı 
fıtrînin sözü daha nafiz, hükmü daha âlî, tesiri daha şediddir.” Mü:10 p.1  

“Gayr-ı müslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farzediniz ki, memuriyet bir nevi 
riyaset ve bir ağalıktır. Gayr-ı müslimlerden üç bin adamı ağalığımıza, riyasetimize şerik 
ettiğimiz vakitte; millet-i İslâmiyeden aktar-ı âlemde üç yüz bin adamın riyasetine yol 
açılıyor. Biri zayi’ edip, bini kazanan zarar etmez.” Mü:40 

 “Benim ve Nur şakirdlerinin namına şimdi bu mecmuaları göndermek, herhalde inkişafa 
başlayan İslâm birlik fikri ve ittihad-ı İslâm siyaseti, Risale-i Nur'u kendine bir kuvvet, bir 
âlet yapmağa çalışacaktı ve bizleri siyaset-i İslâmiyeye bakmağa mecbur edecekti. Halbuki 
Risale-i Nur'un mesleğindeki sırr-ı ihlas; iman, Kur'an hakikatlarından başka hiçbir şeye âlet, 
tâbi' olmadığı...” E:257 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ALİ (R.A.) 

(Bk: Âl-i Âbâ, Hâfız Ali ve İPA: Ali R.A.) 
1- İmam-ı Ali’nin (R.A.) güneşin geri dönmesiyle ikindi namazını edaen kılması 
2- Merkezî olan Âl-i Beytin asıl vazifesi, manevi hilafettir 
3- Nübüvvetin hilafeti 
4- Muhabbette ifratın zararı 
5- Hz. Ali eliyle hayber kal’asının fethi ve kerameti 
6- Hz. Ali, yere attığı kâfiri affetmesi 
7- İmam-ı Ali’nin hilâfeti ve şahsiyeti hakkındaki farklı fikirlerinin tahlili 
8- Hz. Ali’nin hakiki hizmet ehlini gaybî himaye etmesi 
9- İmam-ı Ali’nin, süfyaniyetin nesli yakan felâketine karşı, gayr-ı resmî yoldan nesli 

ihya eden mehdiyeti haber vermesi 
10- Fitne-i âhirzamana karşı mukavemet veren manevi kuvvetin kaynağının en 

kuvvetlisini gaybi ihbar bir mektub: 
11- İmam-ı Ali’nin imanda yakîniyeti 

 
1- İmam-ı Ali’nin (R.A.) güneşin geri dönmesiyle ikindi namazını edaen 

kılması 
“Büyük bir nur lâmbası Güneş'tir ki; arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden Güneş'in 

görünmesi,1 kucağında Peygamber'in (A.S.M.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı 
Ali (R.A.) o mu'cizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış.” S:289 

Evet, mu’cizenin zahir sebeblerle izahına gidilemez, o durumda mu’cize olmaz mu’cizeye, Allah’ın 
sosuz kudreti nazariyle bakılır.  Ancak mu’cize imkân dairesinde olup muhal olmamalı. Şöyle ki: 

“Red ve inkâr olduğundan, bürhan ve isbat ister. O nefiydir. Nefiy kolayca isbat edilmez. 
Belki butlan-ı mana ile binefsihî müntefî olur.” Sti:98  

2- Merkezî olan Âl-i Beytin asıl vazifesi, manevi hilafettir 
“Eğer desen: Hilafet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, hârikulâde 

zekâsı ve yüksek liyakatıyla beraber seleflerine nisbeten muvaffakıyetsizliği nedendir? 

Elcevab: O mübarek zât, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere 
lâyık idi. Eğer tam muvaffakıyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, "Şah-ı Velayet" ünvan-
ı manidarını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahirî ve siyasî hilafetin pek çok fevkinde 
manevî bir saltanat kazandı ve Üstad-ı Küll hükmüne geçti; hattâ kıyamete kadar saltanat-ı 
manevîsi bâki kaldı. 

Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffîn'de, Hazret-i Muaviye'nin taraftarlarıyla 
muharebesi ise, hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani: Hazret-i İmam-ı Ali, ahkâm-ı 
dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın bir kısım kanunlarını ve 

                                                           
1 Yani dünya batıya doğru dönüp batmış olan güneş batıdan doğdu. 
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siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu.2 Hazret-i Muaviye ve 
taraftarları ise; hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi, saltanat siyasetleriyle takviye etmek için 
azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı 
tercih ettiler, hataya düştüler.3 ” M:54 

Evet, Âl-i Beyt neslinin mânevî hizmetler dairesinde hizmet eden kısmı fiili siyasete girmemelidir. 
Geniş dairelerde bulunanlar, has dairenın istikamet vermelerini dinlemelidirler. Ekseriyet olan seyyidler, 
yani Âl-i Beyt nesli siyaset-i İslâmiyede bulunacakları anlatılır. Şöyle ki: 

“Evet bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senedlerle ve an’ane ile birbirine 
muttasıl ve en yüksek şeref ve âlî haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i 
Beyt’ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri 
bütün ehl-i hakikatın fırkaları başında onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardır. 
Şimdi de, kemmiyeten milyonları geçen bir nesl-i mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri imanlı 
ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla serfirazdırlar.” M:441 

3- Nübüvvetin hilafeti 

 “¬š!«G«ZÇL7!«:ökelimesiyle Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali Rıdvanullahi 

Aleyhim Ecmaîn'i üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü Sıddık'tan sonra nübüvvetin 
hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehid olacaklarını, fazilet-i şehadetleri de sair 
fezaillerine ilâve edileceğini işaret ve gaybî bir surette ifade ediyor.” L:34 

4- Muhabbette ifratın zararı 

“¬š!«G«ZÇL7!«:ökelimesiyle Hulefa-yı Raşidîn'den üçünün şehadetini haber veriyor ve 

Sıddık'tan sonra üç şehid, halife olacaklar. Çünki "şüheda" cem'dir. Cem'in ekalli üçtür. 
Demek Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali (Radıyallahü Anhüm) Sıddık'tan sonra 
riyaset-i İslâmiyete geçecekler ve şehid olacaklar. Aynı haber-i gaybî vukubulmuştur.” L:36 

“Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- İmam-ı Ali'ye (R.A.) demiş: Sende Hazret-i İsa (A.S.) gibi 
iki kısım insan helâkete gider. Birisi, ifrat-ı muhabbet; diğeri, ifrat-ı adavetle. Hazret-i İsa'ya 
Nasrani muhabbetinden hadd-i meşru'dan tecavüz ile hâşâ "İbnullah" dediler. Yahudi, 
adavetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemalini inkâr ettiler. Senin hakkında da bir 
kısım, hadd-i meşru'dan tecavüz edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir. 

}Å[¬N¬4!ÅI7!övZ«7öÄ@«T<ö°i²A«9ö²vZ«7ödemiş. Bir kısmı, senin adavetinden çok ileri gidecekler, onlar da 

Havariç'tir ve Emevîlerin müfrit bir kısım tarafdarlarıdır ki, onlara Nasibe denilir. 

Eğer denilse: Âl-i Beyt'e muhabbeti, Kur'an emrediyor. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 
Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için belki bir özür teşkil eder. Çünki ehl-i 
muhabbet, bir derece ehl-i sekirdir. Ne için Şîalar hususan Râfızîler, o muhabbetten istifade 
etmiyorlar; belki işaret-i Nebeviye ile o fart-ı muhabbetten mahkûmdurlar? 

Elcevab: Muhabbet iki kısımdır. Biri: Mana-yı harfiyle, yani: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm hesabına, Cenab-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Âl-i Beyt'i 
sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muhabbetini ziyadeleştirir. 

                                                           
2 Yani hilafetin manası ve nokta-i nazarı 
3 Maslahat anlayışına dayanan saltanat anlayışı. 
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Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur, ifratı zarar vermez, tecavüz 
etmez, başkalarının zemmini ve adavetini iktiza etmez. 

İkincisi: Mana-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzât onları sever. Hazret-i Peygamber 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ı düşünmeden Hazret-i Ali'nin kahramanlıklarını ve kemalini ve 
Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hattâ Allah'ı bilmese de, 
Peygamber'i tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez; hem ifrat olsa, 
başkaların zemmini ve adavetini iktiza eder. 

İşte işaret-i Nebeviye ile, Hazret-i Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, Hazret-i Ebu 
Bekir-is Sıddık ile Hazret-i Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler. Ve o menfî 
muhabbet, sebeb-i hasarettir.4 ” M:106  

5- Hz. Ali eliyle hayber kal’asının fethi ve kerameti 

“Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: ¯±|¬V«2ö²›«G«<ö]«V«2öh«A²[«'öd«B²S#«:ödeyip, "Hayber 

Kal'asının fethi, Ali'nin eliyle olacak." Me'mulün pek fevkinde ikinci gün bir mu'cize-i 
Nebeviye olarak Hayber Kal'asının kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek, 
fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış; sekiz kuvvetli adam, o kapıyı yerden 
kaldıramamış; bir rivayette kırk adam kaldıramamış.” M:107 

6- Hz. Ali, yere attığı kâfiri affetmesi 
“Cây-ı ibret bir hâdise: Bir vakit, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, bir kâfiri yere atmış. 

Kılıncını çekip keseceği zaman, o kâfir ona tükürmüş. O kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir, 
ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?" Dedi: "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana 
tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni 
kesmedim." O kâfir ona dedi: "Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem 
dininiz bu derece sâfi ve hâlistir, o din haktır." dedi.5 ” M:268 

7- İmam-ı Ali’nin hilâfeti ve şahsiyeti hakkındaki farklı fikirlerinin 
tahlili 

Ehl-i Sünnet Ve Cemaat der ki: "Hazret-i Ali (R.A.), Hulefa-i Erbaa'nın dördüncüsüdür. 
Hazret-i Sıddık (R.A.) daha efdaldir ve hilafete daha müstehak idi ki, en evvel o geçti." Şîalar 
derler ki: "Hak, Hazret-i Ali'nin (R.A.) idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en efdal 
Hazret-i Ali'dir. (R.A.)" Davalarına getirdikleri delillerin hülâsası: Derler ki: Hazret-i Ali 
(R.A.) hakkında vârid ehadîs-i Nebeviye ve Hazret-i Ali'nin (R.A.) "Şah-ı Velayet" ünvanıyla 
ekseriyet-i mutlaka ile evliyanın ve tarîklerin mercii ve ilim ve şecaat ve ibadette hârikulâde 
sıfatları ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ona ve ondan teselsül eden Âl-i Beyte 
karşı şiddet-i alâkası gösteriyor ki; en efdal odur, daima hilafet onun hakkı idi, ondan 
gasbedildi. 

Elcevab: Hazret-i Ali (R.A.) mükerreren kendi ikrarı ve yirmi seneden ziyade o hulefa-i 
selâseye ittiba ederek onların şeyhülislâmlığı makamında bulunması, Şîaların bu davalarını 
cerhediyor. Hem hulefa-i selâsenin zaman-ı hilafetlerinde fütuhat-ı İslâmiye ve mücahede-i 

                                                           
4 Yani istikamet, iyi niyetle beraber, kitaba bağlı düşünüp hareket etmek ve hissi temayûllerden uzak durmağı 
gerektirir. 
5 Yani yapılan dinî hizmette şahsî hissiyatı karıştırmamak ve yalnız Allah emrettiği için ve kitabta yazılı olan 
emrettiği gibi yapmak, azamî ihlastır. 
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a'da hâdiseleri ve Hazret-i Ali'nin (R.A.) zamanındaki vakıalar, yine hilafet-i İslâmiye 
noktasında Şîaların davalarını cerhediyor. Demek Ehl-i Sünnet Ve Cemaatın davası, haktır. 

Eğer denilse: Şîa ikidir. Biri; şîa-i velayettir, diğeri; şîa-i hilafettir. Haydi bu ikinci kısım 
garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. 
Halbuki şîa-i velayet, şîa-i hilafete iltihak etmiş, yani; ehl-i turuktaki evliyanın bir kısmı 
Hazret-i Ali'yi (R.A.) efdal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şîa-i hilafetin davalarını tasdik 
ediyorlar. 

Elcevab: Hazret-i Ali'ye (R.A.) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât 
ve mertebesi noktasından. İkinci cihet: Âl-i Beytin şahs-ı manevîsini temsil ettiği 
noktasındandır. Âl-i Beytin şahs-ı manevîsi ise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 
bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hazret-i Ali (R.A.) başta olarak 
bütün ehl-i hakikat, Hazret-i Ebubekir ve Hazret-i Ömer'i (R.A.) takdim ediyorlar. Hizmet-i 
İslâmiyette ve kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler. İkinci nokta 
cihetinde Hazret-i Ali (R.A.) şahs-ı manevî-i Âl-i Beytin mümessili ve şahs-ı manevî-i Âl-i 
Beyt, bir hakikat-ı Muhammediyeyi (A.S.M.) temsil ettiği cihetle, müvazeneye gelmez. 
İşte Hazret-i Ali (R.A.) hakkında fevkalâde senakârane ehadîs-i Nebeviye, bu ikinci noktaya 
bakıyorlar. Bu hakikatı teyid eden bir rivayet-i sahiha var ki; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm ferman etmiş: "Her Nebinin nesli kendindendir. Benim neslim, Ali'nin (R.A.) 
neslidir." 

Hazret-i Ali'nin (R.A.) şahsı hakkında sair hulefadan ziyade senakârane ehadîsin kesretle 
intişarının sırrı şudur ki: Emevîler ile Haricîler, ona haksız hücum ve tenkis ettiklerine 
mukabil Ehl-i Sünnet Ve Cemaat olan ehl-i hak, onun hakkında rivayatı çok neşrettiler.6 Sair 
Hulefa-i Raşidîn ise, öyle tenkid ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki 
ehadîsin intişarına ihtiyaç görülmedi. Hem istikbalde Hazret-i Ali (R.A.) elîm hâdisata ve 
dâhilî fitnelere maruz kalacağını nazar-ı nübüvvetle görmüş, Hazret-i Ali'yi (R.A.) 
me'yusiyetten ve ümmetini onun hakkında sû'-i zandan kurtarmak için 

˜«� ²x«8öÊ]¬V«Q«4ö˜«�²x«8öa²X 6ö²w«8ögibi mühim hadîslerle Ali'yi (R.A.) teselli ve ümmeti 

irşad etmiştir. L:22 

8- Hz. Ali’nin hakiki hizmet ehlini gaybî himaye etmesi 
“Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (R.A.) o mu'cizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı A'zam 

(K.S.), o hârika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve 
himayetkârane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şübhe etmeyiniz ki, 
bu teveccühleri, ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. 
Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevî kahramanları arkanızda 

zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz ²v¬Z¬KS²9«!ö|«V«2ö«–: I¬$ÌY<ö«—ösırrıyla ihlas-ı tâmmı 

kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize; şerefte, makamda, teveccühte, hattâ 
menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz.7 ” L:162 

                                                           
6 Yani hizmet-i diniye dairesinde bulunanları hizmete zararlı tenkidlere karşı müdafaaların lüzumu anlaşılıyor. 
7 Şimdi ise, hizmet sahasında görünen bazıları, mal-mülk ve teveccüh-ü nas cihetinde çokça düşündürücü 
durumların arkasında koşup koşturuyorlar ki cay-ı dikkattir. 
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 “Hazret-i Ali (Radıyallahü Anhü) ve Gavs-ı Geylanî (Kuddise Sırruhu) gibi 

kahramanların manevî teminatıö²r«F«#ö«�ö«:ö²u5 ve «k²F«#ö«�«: hitabları, bize her vakit cesaret 

ve kuvve-i maneviye veriyor.” K:152 

9- İmam-ı Ali’nin, süfyaniyetin nesli yakan felâketine karşı, gayr-ı resmî 
yoldan nesli ihya eden mehdiyeti haber vermesi 

“Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, Kaside-i Ercuze'sinde 

!®h[¬O²,«#ö²�«h±¬O,ȫv²D 2ö¿h²&«!ödeyip, bu zamanda tamim edilen ecnebi harflerine bakıp, bu 

cümledeki harflerin cifrî ve ebcedî rakamlarının bu zamana parmak basmalarıyla vaki' 
cereyan-ı küfriyaneye işaret ettiği gibi; hem Ercuze'sinde, hem Ercuze'yi teyid ve takviye 
eden Kaside-i Celcelutiye'sinde sarahata yakın 

²b«*Åx«X«#ö!Èh¬,ö¬‚²hÇ,7!ö‚!«h¬,ö(@«T#ö®^«9@«[«"ö!Èh¬,ö¬*xÇX7!ö‚!«h¬,ö(@«T# öfıkrasıyla, o cereyanın karşısında 

vücudu ziyasıyla anlaşılan ve zulmetin pek şiddetli ve sisli, yakıcı dehşetine karşı sönmeyen 
ve gittikçe zulmeti yararak dünyayı ziyalandırmaya çalışan Risale-i Nur'a ve müellifine 
hususî iltifatını  

²a«V«D²V«%ö*x9ö@«<ö¬•@Å<«�²!«:ö¬h²;ÅG7!ö›«G«8ö®^«D²Z«"«:ö!®*x9ö¬v²,¬�²@¬"ö]¬A«6²x«6ö²G¬5«!ödeyip, âhirzamana kadar 

Risale-i Nur'un bedi' bir surette ışık vermesini ve yanmasını dua ve niyaz eden ve Kur'an-ı 
Mu'ciz-ül Beyan'ın en mühim bir şakirdi ve ulûmunun birinci naşiri olan Hazret-i İmam-ı Ali 
Radıyallahü Anhü, bidayet-i İslâmda Kur'anın aleyhine açılan çok kapılara karşı mübarek 
ism-i a'zamı şefi' tutup kahramanane ve merdane hakaik-i şeriatı ve esas-ı İslâmiyeti 
muhafazaya çalıştığı gibi, âhirzamanda bütün bütün Kur'ana muhalefet eden zendeka 
cereyanına karşı, aynı ism-i a'zamı şefi' ve melce' ve tahassüngâh ittihaz edip cerhedilmez 
Kur'anın i'cazından gelen ve hâtem-i mu'cizeyi gösteren Risale-i Nur'un sönmez nuruyla ve 
susmaz lisanıyla şecaatkârane mukabele ve mukavemet edip, yerin yüzünü yakıp çok 
çiçekleri8 kurutan9 zendeka nârını, ism-i a'zamın kibriyalı, azametli nuruyla ve İsm-i Rahman 
ve Rahîm'in şefkatli ve re'fetli tecellisinden nebean eden âb-ı hayat ile10 söndüren; ve yanan 
yerlerde kuruyan nehir ve bağ çiçeklerine11 mukabil, dağlarda ve kırlarda12 sema yağmuru13 
ve rahmetiyle hararete mütehammil ve şiddet-i bürudete dayanıklı çiçekleri14 yetiştiren 
Risale-i Nur'u görmesi ve şefkatkârane ve tesellidarane ve kerametkârane bakması, Hazret-i 
İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın makam-ı velayetinin iktiza ettiğini hakkalyakîn gösterir.” 
L:447 

 

                                                           
8 Yeni nesli 
9 İfsad eden 
10 Tahkiki iman şuuru ile 
11 Resmiyet dairesinde yetiştirilmek istenen çocuklara 
12 Gayr-ı resmi 
13 İlham  
14 Yani fitne-yi ahirzamanın ifsadatının tesirinde kalmayıp bozulmayan gençleri 
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10- Fitne-i âhirzamana karşı mukavemet veren manevi kuvvetin 
kaynağının en kuvvetlisini gaybi ihbar bir mektub: 

“Aziz kardeşlerim! Çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam-ı Ali (R.A.) Risale-i Nur'a 
ve bilhassa Âyet-ül Kübra Risalesi'ne ziyade ehemmiyet vermiş? diye sırrını beklerdim. 
Lillahilhamd ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum. Şöyle 
ki: 

Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en küllî istinad noktasını, kuvvetli 
ve kat'î beyan olduğundan; bu hasiyet Âyet-ül Kübra Risalesi'nde fevkalâde parlak 
görünüyor. Ve bu acib asırda mübareze-i küfür ve iman, en son nokta-i istinada15 sirayet 
ederek ona dayandırıyor. Meselâ: Nasılki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki 
tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı, en büyük 
ordusunun cihazat-ı muharribesini kendi taburuna imdad ve kuvve-i maneviyesini fevkalâde 
takviye için her vasıtayı istimal ederek ehl-i iman taburunun kuvve-i maneviyesini bozmak ve 
efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Ehemmiyetli bir istinadgâhını kendine 
temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun herbir neferine karşı, cem'iyet 
ve komitecilik ruhuyla mütesanid bir cemaat gönderir. Bütün bütün kuvve-i maneviyesini 
mahvetmeğe çalıştığı bir hengâmda Hızır gibi biri çıkar, o tabura der: "Me'yus olma! Senin 
öyle sarsılmaz bir nokta-i istinadın ve öyle mağlub edilmez muhteşem orduların ve tükenmez 
ihtiyat kuvvetlerin16 var ki, dünya toplansa karşısına çıkamaz. Senin şimdilik mağlubiyetinin 
bir sebebi, bir cemaata ve bir şahs-ı maneviyeye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki, 
herbir neferin, istinad noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i 
maneviye ile bir şahs-ı manevî ve bir cem'iyet hükmüne geçsin" dedi ve tam kanaat verdi. 

Aynen öyle de, ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet, -bu asır cemaat zamanı olduğu 
cihetiyle- cem'iyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh-u habis olmuş, 
Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avamın taklidî olan 
itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor17 ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'ane 
ile gelen hissiyat-ı mütevâriseyi yandırıyor. Herbir müslüman tek başıyla bu dehşetli 
yangından kurtulmaya me'yusane çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kâinatı 
ihata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsûz maddî, manevî imdad getirmek 
hizmetinde hârika bir emirber nefer olarak Âyet-ül Kübra Risalesi'ni İmam-ı Ali (R.A.) keşfen 
görmüş, ehemmiyetle göstermiş.” K:54 

Yani kâinatı inkâr edemeyen, kâinatta mevcud vahdaniyet delillerini de inkâr edemez. Şöyle ki: 

“Madem hakikat budur. Ve madem herşey nihayet derecede hem kıymetdar, hem san’atlı, 
hem manidar, hem kuvvetli görünüyor, gözümüzle görüyoruz. Elbette tevhid yolundan başka 
yol yoktur ve olamaz. Eğer olsa, bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı ademe boşaltıp, 
yeniden ehemmiyetsiz müzahrefatla doldurmak lâzım gelecek. Tâ ki, şirke yol açılabilsin.” 
Ş:26 

11- İmam-ı Ali’nin imanda yakîniyeti 
"Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali (Radıyallahü 

Anh) ve yerde iken arş-ı a'zamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı A'zam 
(K.S.) gibi keskin nazar ve gaybbîn gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azîmeyi câmi' ve 
Âl-i Muhammed namıyla şöhretşiar-ı âlem olan cemaat-ı nuraniyenin icma' ile tasdikleridir.” 
Ş:132 

                                                           
15 Kitab-ı kâinata, bütün varlıklara 
16 Ayet-ül kübrada gösterilen vahdaniyet delilleri olan kâinat hakikatları 
17 Yani manevi mesuliyet duygusuna dayanan haya hissini yok ediyor. Ekseriyeti fâsık-ı mütecahir yapıyor. 
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Bu derece kemalat-ı ruhiyeye erişmenin en birinci sebebi, İ:17 p. (Rabian) da anlatılan şükr-ü örfidir. 
Şöyle ki: 

“Hamdin en meşhur manası, sıfât-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak 
insanı kâinata câmi’ bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir fihrist 
olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir âlemden bir örnek, 
bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî herbir uzvunu 
Allah’ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriata 
imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi âlemine bir 
pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden sıfatla, o âlemden 
tezahür eden isme bir mir’at ve bir âyine olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle âlem-i şehadet 
ve âlem-i gayba bir hülâsa olur. Ver her iki âleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu 
cihetle insan, sıfât-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem müzhir olur.” İ:17 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ÂL-İ BEYT 

(Bk:Ehl-i Beyt - Seyyid) 
1-Âl ve ashabın bazı hususiyetleri 
2-Âl-i Beyte bağlananların başına geçecek olan Zat-ı Nuranî 
3-Âl-i  Beytin manevî değer derecesi 
4-Âl-i Beytin musibetlere mazhar kılınması 
5-Âl-i Beytin siyasîleri müvazeneye getirmesi 
6-Âl-i Beyte siyaset-i islâmiye yaramaz 
7-Manevî Âl-i Beyt 

1- Âl ve ashabın bazı hususiyetleri 
“Âl ve ashab namında ve nev'-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalâtla 

en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve en keskin nazarlı taife-i azîmesi; 
kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle, bu zâtın bütün gizli ve aşikâr hallerini 
ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tedkik etmeleri neticesinde; bu zâtın dünyada 
en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatlı olduğuna ittifak ile ve icma' ile sarsılmaz 
tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir, diye 
anladı.” Ş:130 

“Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali (Radıyallahü 
Anh) ve yerde iken arş-ı a'zamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı A'zam 
(K.S.) gibi keskin nazar ve gaybbîn gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azîmeyi câmi' 
ve Âl-i Muhammed namıyla şöhretşiar-ı âlem olan cemaat-ı nuraniyenin icma' ile 
tasdikleridir.” Ş:132 

2- Âl-i Beyte bağlananların başına geçecek olan Zat-ı Nuranî 
“Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında 

müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona 
karşı1 Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin 
başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde2 bir zât-ı nuranî, o Süfyan'ın 
şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.” M:56 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vahye istinaden, her bir asırda kuvve-i 
maneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hâdiselerde ye'se düşmemek 
                                                           
1 Süfyaniyet cereyanına karşı  
2 İleride göz ile görünecek ihbarat müteşabih olur.  
     “Birinci Asıl: Yirminci Söz’ün âhirindeki sual ve cevabda izah ettiğimiz mes’eledir. İcmali şudur ki: Din bir 
imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi, ervah-ı safileden tefrik eder. Öyle ise ileride herkese göz ile görülecek 
vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki; ne bütün bütün meçhul kalsın, ne de bedihî olup herkes ister istemez 
tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir 
alâmet-i Kıyamet görülse, herkes tasdike muztar olsa; o vakit kömür gibi bir istidad, elmas gibi bir istidad ile 
beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi’ olur. İşte bunun için, Mehdi ve Süfyan mes’eleleri gibi çok 
mes’elelerde çok ihtilaf olmuş. Hem rivayat dahi çok muhteliftir, birbirine zıd hükümler olmuş.” S:341 
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için, hem âlem-i İslâmiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Âl-i Beytine ehl-i imanı manevî 
rabtetmek için, Mehdi'yi haber vermiş.3 ” M:95 

“Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet 
olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i 
zîşan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi hükmünde 
mübarek zâtları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) 
muhafaza etmiş. Madem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanın en büyük fesadı 
zamanında; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, 
hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u a'zam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da 
Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır.... 

Evet bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senedlerle ve an'ane ile birbirine 
muttasıl ve en yüksek şeref ve âlî haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i 
Beyt'ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan 
beri bütün ehl-i hakikatın fırkaları başında onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine 
onlardır. Şimdi de, kemmiyeten milyonları geçen bir nesl-i mübarektir. Mütenebbih ve 
kalbleri imanlı ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla 
serfirazdırlar. Böyle bir cemaat-ı azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve 
uyandıracak hâdisat-ı azîme vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hamiyet-i 
âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdi başına geçip, tarîk-ı hak ve hakikata sevkedecek. 
Böyle olmak ve böyle olmasını; bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi, âdetullahtan ve rahmet-i 
İlahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız.4 ” M:439 

3-Âl-i  Beytin manevî değer derecesi 
“Sual: Vahdet-ül Vücud mes'elesi, çoklar tarafından en yüksek makam telakki ediliyor. 

Halbuki velayet-i kübrada bulunan başta Hulefa-yı Erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta 
Hamse-i Âl-i Aba 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.5”  
M:83 

4- Âl-i Beytin musibetlere mazhar kılınması 
“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; Ümm-ü Seleme'nin, daha diğerlerin rivayet-i 

sahihi ile haber vermiş ki: Hazret-i Hüseyin, Taff yani Kerbelâ'da katledilecektir." Elli sene 
sonra, aynı vak'a-i ciğersûz vukua gelip, o ihbar-ı gaybîyi tasdik etmiş. 

                                                           
3 Burada, Âl-i beytin son halkası olan ve kitabta gösterilen hakiki Nurculuğa, sadakatla bağlanmayı, Resulullahın 
isteği olduğu açıkça anlaşılıyor. O halde bu beyana im’an-ı nazar ile bakmalıdır. 
4 Burada da bir önceki parağrafı te’yid eder ve üç vazifeyi hâmil olan mehdiyet cereyanını tavsif edip bu 
cereyana sadakatla bağlanmak, sebeb-i necat gösteriliyor. Mehdiyet cereyanının ana vasıfları olarak: 

1- Şeriat-ı islamiyeyi korumak. 
2- Dinî şahsiyetlerin büyük vasıflarını cem’ etmek. En sonda gelen, geçmiş evsafını a’zamiyet 

derecesiyle cem’ eder. 
3- Fesadı izale eder ve fesada dostane bulaşmaz. 
4- Nifak cereyanına karşı mütenebbihdir. 
5- Mehdiyet dairesinde bulunmayı şeref görür aşağılık hissine kapılmaz. 
6- Nifak cereyanının ifsadatına karşı vurdum duymaz değil, hamiyet hissi galeyana gelir.  

Ana hususiyetleri, hakiki Nurcu cidden nazara almalıdır. Ahirzamanın son mehdiyet cereyanı basit olamaz ilh… 
5 Yukarıda anlatılan mehdiyet cereyanı, Resulullahın ta’lim ve terbiyesi dairesinde cadde-i kübradır. 
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Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Âl-i Beytim, benden sonra  

!®G<¬h²L«#ö«:ö®Ÿ²B«5ö«–²x«T²V«<öyani; katle ve belaya ve nefye maruz kalacaklar." Ve bir derece izah 

etmiş, aynen öyle çıkmıştır.” M:99 

5- Âl-i Beytin siyasîleri müvazeneye getirmesi 
“Fitne-engiz hâdisatın zuhuru zamanında, Hazret-i Ali gibi hârikulâde bir cesaret ve 

feraset sahibi, Hâşimî ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzım idi ki, 
dayanabilsin. Evet dayandı... Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi: 
"Ben Kur'anın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin!6" Hem eğer Hazret-i Ali 
olmasaydı, dünya saltanatı, mülûk-u Emeviyeyi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. 
Halbuki karşılarında Hazret-i Ali ve Âl-i Beyt'i gördükleri için, onlara karşı müvazeneye 
gelmek ve ehl-i İslâm nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye 
Devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa da, herhalde teşvik ve tasvibleriyle etbaları ve 
taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı 
Kur'aniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüzbinlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve 
muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beyt'in 
gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalâtı olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin 
âhirlerindeki gibi, bütün bütün çığırdan çıkmak kaviyyen muhtemeldi.7 ”  M:99 

6- Âl-i Beyte siyaset-i islâmiye yaramaz 
“Eğer denilse: Neden hilafet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevî'de takarrur etmedi? Halbuki en 

ziyade lâyık ve müstehak onlardı?" 

Elcevab: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve ahkâm-ı 
Kur'aniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen, ya Nebi gibi masum 
olmalı, veyahut Hulefa-yı Raşidîn ve Ömer İbn-i Abdülaziz-i Emevî ve Mehdi-i Abbasî gibi 
hârikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Âl-i Beyt namına 
teşekkül eden Devlet-i Fatımiye Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidîn Hükûmeti ve İran'da 
Safevîler Devleti gösteriyor ki; saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz, vazife-i asliyesi olan 
hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara unutturur.8 Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, 
parlak ve yüksek bir surette İslâmiyete ve Kur'ana hizmet etmişler. 

İşte bak! Hazret-i Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa 
Gavs-ı A'zam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylanî ve Hazret-i Hüseyin'in neslinden gelen 
imamlar, hususan Zeynelâbidîn ve Cafer-i Sadık ki, herbiri birer manevî mehdi hükmüne 
geçmiş, manevî zulmü ve zulümatı dağıtıp, envâr-ı Kur'aniyeyi ve hakaik-i imaniyeyi 
neşretmişler. Cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler.9 ”  M: 100 
                                                           
6 Aynı duruma benzer manada Risale-i Nurun dahi tevili için ona benzer tarzda tevillere karşı gereken 
çalışma yapılmalıdır.  

“ ²vZ²X¬8ö¬v²V¬Q²7!ö]¬4ö«–xF¬,!Åh7«!öşeddeli “ra” aslına nazaran bir “lâm” bir “ra” sayılmak cihetiyle makam-ı ebcedîsi 

bin üçyüz kırkdört (1344) etmekle her asra baktığı gibi bu asra da hususî remzen bakar. Ve ilm-i hakikatta 
rasihane çalışan ve kuvvetli iman eden bir taifeye işaret eder. Ve çok âyetlerin ehemmiyetle gösterdikleri bu bin 
üçyüz kırkdörtte Risalet-ün Nur ve şakirdlerinden daha ziyade bu vazifeyi müşkil şerait içinde sebatkârane yapan 
zahirde görülmüyor. Demek bu âyet onları dahi daire-i harîmine hususî dâhil ediyor.” Ş:702 p.son 
7 Âl-i Beytin son halkası olan Risale-i Nurun haslar dairesi dahi aynı manada gayri siyasilik dairesinden 
siyasileri muvazeneye getirir. 
8 Aynen öyle de fiili siyaset has daireye yaramaz vazifeyi asliyesinden uzaklaştırır. 
9 Nur dairesinde de saff-ı evvel olan ağabeyler gösterilebilir. 
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“İşte bu sırra binaendir ki; Kitab ve Sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikat-ı hadîsiye 
bildirilmiştir. Demek Âl-i Beytten, vazife-i risaletçe muradı: Sünnet-i Seniyesidir. Sünnet-i 
Seniyeye ittibaı terkeden, hakikî Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i Beyte hakikî dost da olamaz. 

Hem ümmetini Âl-i Beytin etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki: Zaman geçtikçe 
Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izn-i İlahî ile bilmiş ve İslâmiyet za'fa düşeceğini anlamış. O 
halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-ı mütesanide lâzım ki, Âlem-i İslâmın terakkiyat-ı 
maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzn-i İlahî ile düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyti 
etrafına toplamasını arzu etmiş.10 Evet Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve iman hususunda 
sairlerden çok ileri olmasa da, yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünki 
İslâmiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten tarafdardırlar. Cibillî tarafdarlık zaîf ve şansız, hattâ 
haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuvvetli, gayet hakikatlı, gayet şanlı, bütün 
silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikata 
tarafdarlık, ne kadar esaslı ve fıtrî olduğunu bilbedahe hisseden bir zât, hiç tarafdarlığı bırakır 
mı? Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle Din-i İslâm lehinde edna bir 
emareyi, kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünki fıtrî tarafdardır. Başkası ise, kuvvetli bir 
bürhan ile sonra iltizam eder.11 ” L: 21 

7- Manevî Âl-i Beyt 
“Bedi' manasında olan Celcelutiye kasidesinde İmam-ı Ali'nin (R.A.) çok cihetlerle 

Risale-i Nur'a sarahat derecesine yakın işaratı içinde; Bediüzzaman ismini Risale-i Nur'a 
vermesinden bana emaneten verilen o ismi, Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. Bununla 
beraber ben de manevî Âl-i Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım; bir kısım 

müçtehidlerin ¬¬y¬A²E«.ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:öduasında, "Seyyid olmayan fakat ehl-i takva 

bulunanlar, o duada dâhildirler" dediklerinden, o umumî duada benim de bir hissem 
bulunması için ricakârane bir tevildir. Yoksa o hatakârane mana hiç hatırıma gelmemiş.” 
Ş:413 

 

                                                           
10 Bu zamanda mütesanid cemaat olma daha çok lazımdır. 
11 Aynı manada Âl-i Beytin son halkası olan Risale-i Nur ve cereyanına aynı şiddette taraftarlık gerek. 
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ÂLİM 

1- Kâinata bakışta, ilahî ve felsefi iki nokta-i nazarı anlatan bir temsil 
2- Âlim-i mürşid, koyun olmalı 
3- Hakikî âlim, zâlime baş eğmez 
4- Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyan bir senede âlim olabilir 
5- Bir fennin âlimi, diğer bir fende ihtisas sahibi sayılmaz kaidesinin izahı 
6- Din Âlimlerinin İttifakına Olan Şiddet-i İhtiyaç 
7- Süfyan büyük bir âlim olacak rivayetinin izahı 
8- Kâfirler de âlimler sırasına dahildirler sözünün bir izahı 
9- Din âlimi dünyevî neticeler beklememelidir 
10- Medresenin büyük bir âliminin tekyeden feyiz beklemesi meselesi 
11- Çoluk-çocuk maişeti için bid’alara giren bazı alimler hakkında bir ikaz 
12- Halbuki âlimler peygamberlerin vârisleridirler 
13- Âlimi bir kötü sıfatı sebebiyle tenkid etmek ilme hakarettir 
14- Bu zamanda vâiz âlim-i muhakkik olmalı 
15- Büyük bir âlime karşı hür olmak ölçüsü 

1- Kâinata bakışta, ilahî ve felsefi iki nokta-i nazarı anlatan bir temsil 
Temsilde Allah manasında Hâkim kelimesi var. 

 “O Hâkim, şu musanna ve murassa Kur'anı,1 bir ecnebi feylesofa ve bir müslüman âlime 
gösterdi. Hem tecrübe, hem mükâfat için emretti ki: "Herbiriniz, bunun hikmetine dair bir eser 
yazınız." Evvelâ o feylesof, sonra o âlim, ona dair birer kitab te'lif ettiler. Fakat feylesofun 
kitabı, yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve 
cevherlerinin hâsiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünki o ecnebî 
adam, arabî hattı okumayı hiç bilmez. Hattâ o müzeyyen Kur'anı, bilmiyor ki bir kitabdır ve 
manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lâkin çendan 
arabî bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir, güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, 
sarraf bir cevhercidir. İşte o adam, bu san'atlara göre eserini yazdı. 

Burada dinden kopuk beşerî nazar tarif edildi. 

Amma müslüman âlim ise ona2 baktığı vakit anladı ki: O, Kitab-ı Mübin'dir, Kur'an-ı 
Hakîm'dir. İşte bu hakperest zât, ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun 
nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal 
ettiği mes'elelerinden daha âlî, daha galî, daha latif, daha şerif, daha nâfi', daha câmi'... Çünki 
nukuşun perdesi altında olan hakaik-i kudsiyesinden ve envâr-ı esrarından bahsederek 
gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi, eserlerini götürüp o Hâkim-i Zîşan'a takdim 
ettiler. O Hâkim, evvelâ feylesofun eserini aldı. Baktı gördü ki: O hodpesend ve tabiatperest 

                                                           
1 Yani kâinatı 
2 Kâinata  
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adam çok çalışmış,3 fakat hiç hakikî hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış, belki 
karıştırmış.4 Ona5 karşı hürmetsizlik, belki edebsizlik etmiş. Çünki o menba-ı hakaik olan 
Kur'anı,6 manasız nukuş zannederek, mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan, 
o Hâkim-i Hakîm dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı.7 

Sonra öteki hakperest, müdakkik âlimin eserine baktı gördü ki: Gayet güzel ve nâfi' bir 
tefsir ve gayet hakîmane, mürşidane bir te'liftir.8 "Âferin, bârekâllah" dedi. İşte hikmet budur9 
ve âlim ve hakîm, bunun sahibine10 derler. Öteki adam ise,11 haddinden tecavüz etmiş bir 
san'atkârdır.12 Sonra onun eserine bir mükâfat olarak; herbir harfine mukabil, tükenmez 
hazinesinden "On altun verilsin" irade etti.” S:130 

2- Âlim-i mürşid, koyun olmalı 
“Hazmolmayan13 İlim Telkin Edilmemeli 

Hakikî mürşid-i âlim koyun olur, kuş olmaz. Hasbî verir ilmini. 

Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffâ sütünü. 

Kuş veriyor ferhine lüab-âlûd kayyını.” S:706 
Evet vicdanda yerleşmeyen ilimle dini tebliğ faaliyetinde bulunanlara rivayette huteba 

denir. Bu sınıfın mesuliyet duygusu ve teslimiyetleri yetersiz olduğundan, dine ters düşen 
anlayış ve yaşayışları olduğu gibi, nifak cereyanına alet olma tehlikeleri de vardır.  

                                                           
3 Atomlardan yıldızlara kadar maddi varlıkların terkibatlarına kadar incelemiş. 
4 Yani mu’cizat-ı ilahiye olan varlıkları esbab ve tabiata isnad etmek gibi cinayetler işlemiş. 
5 Kitab-ı kâinata  
6 Kâinat kitabını 
7 (elestü)de verdiği fıtri söze yaptığı hıyanet cezasını verdi. 
8 Zamanımızda Risale-i Nur, bu tefsirlerin makbulüdür. 
9 “Onuncu Âyet: š@«L«<ö²w«8ö«^«W²U¬E²7!ö]¬#Ìx<ö (2:269) 
Onbirinci Âyet: ²v¬Z[±¬6«i<«:ö«^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!övZW±¬V«Q<«:ö (2:129) 
Onikinci Âyet: «^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!övUW±¬V«Q<«:ö²v U[±¬6«i<«:ö (2:151) âyetleridir. Meal-i icmalîleri der ki: “Kur’an 

hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor. Sizi manevî kirlerden temizlendiriyor.” Bu üç âyetin küllî ve umumî 
manalarında Risale-i Nur kasdî bir surette dâhil olduğuna iki kuvvetli emare var. 
Birisi şudur ki: Risale-i Nur’un müstesna bir hassası, İsm-i Hakem ve Hakîm’in mazharı olup bütün 
safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kâinatın âyinesinde İsm-i Hakem ve Hakîm’in cilveleri olan 
hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders veriyor. Mevzuu ve neticesi, hikmet-i Kur’aniyedir.” Ş:700 
10 Hz. Bediüzzamana 
11 Deccalizm ve süfyanizm cereyanları ise, 
12 Dünyevî ihtiyacatı ve sefahetleri, çokça elde etmek için teknik imkânların arkasından koşan kişilerdir. 
Evet, fenleri mana-yı ismî ile bilenlere âlim değil sanaatkâr denilir. 
     “Eğer o hârikalar, daire-i ubudiyete gidip, o daireden haklarını isterlerse; o zaman o daireden şöyle bir cevab 
alırlar ki: “Sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünki proğramımız budur ki: 
Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı 
ebediyeye lâzım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehemm ve en elzem işler, takdim edilecektir. 
Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fâni dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, 
dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esasları 
üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lâkin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf menfaat-ı 
ibadullah için ve menafi’-i umumiye ve istirahat-ı âmmeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve 
elbette ekalliyet teşkil eden muhterem san’atkârlar ve mülhem keşşaflar, arkanızda ve içinizde varsa; o hassas 
zâtlara şu remz ve işarat-ı Kur’aniye -sa’ye teşvik ve san’atlarını takdir etmek için- elhak kâfi ve vâfidir.” S:266 
13 Vicdanda seciyeleşmeyen 
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“ ¬–_«KV¬±7~ |¬4 °v²V¬2«— p¬4_ÅX7~ v²V¬Q²7~ «¾~«g«4 ¬`²V«T²7~ |¬4 °a¬"_«$ °v²V¬Q«4 ̄–_«W²V¬2 v²V¬Q²7«~ 

¬˜¬…_«A¬2 |«V«2 ¬yÁV7~ }ÅD & «¾~«g«4 
“İlim ikidir. Kalbde sabit olan ilim, faydalı olanıdır. Eğer ilim sadece dilde olursa, bu, 

kıyamette Allah’ın kulları aleyhindeki durumlarında hücceti olur.”14 İslam Prensibleri 
Ans.1586.p. 

3- Hakikî âlim, zâlime baş eğmez 
“Arkadaşlar! Şu mealde bir hadîs-i şerif var ki: "Hakikî âlimler, zalim hükümdarlara 

karşı hak ve hakikatı pervasızca söyleyen âlimlerdir." İşte biz, ancak böyle ve müttaki bir 
allâmenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz.” S:756 

“İman ve İslâmiyet'in ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ve bir âlimin gizliden gizliye dahi 
bir tek dinî eser neşredemediği fecaat devrinde, Bediüzzaman nefyedildiği yerlerde, zalim 
müstebidlerin tarassudat ve tazyikatı içinde, gizliden gizliye yüzotuz aded imanî eser te'lif ve 
neşretmiştir.” S:757 

4- Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyan bir senede âlim 
olabilir 

 “Eğer deseniz: Hadîste "âlim" tabiri var, bir kısmımız yalnız kâtibiz. 

Elcevab: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu 
zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur 
şakirdlerinin bir şahs-ı manevîsi var, şübhesiz o şahs-ı manevî bu zamanın bir âlimidir. 
Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı manevînin parmaklarıdır. Kendi nokta-i nazarımda liyakatsız 
olduğum halde, haydi hüsn-ü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tebaiyet noktasında 
bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, sizin 
kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadîste gösterilen ecri alırsınız.” L:167 

“Manevî bir elektrik olan Resail-in Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, 
külfet-i tahsile ve derse çalışmağa ve başka üstadlardan taallüm edilmeğe ve müderrisînin 
ağzından iktibas olmağa muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulûm-u âliyeyi, meşakkat 
ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir âlim olabilir. 
Hem işaret eder ki; Resail-in Nur müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders 
meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, âlim olur.” Ş:690 

“Birincisi: Nur'un iki namzed talebesine Rehber'den Leyle-i Kadir'de ihtar edilen 
mes'eleyi okudum. Âhirinde, "Beş-on senede medrese hocalarının tahsil derecelerini, Nur 
şakirdleri on haftada kazanır." dediğim aynı dakikada kalbe geldi ki: Eski Said'in, onbeş 
yaşında iken medrese usûlünce onbeş senede okunan ilmi onbeş haftada okumağa inayet-i 
İlahiye ile muvaffak olması gibi, rahmet-i Rabbaniye ile Risale-i Nur dahi, ilm-i hakikatta ve 
imaniyede onbeş seneye mukabil -bu medresesiz zamanda- onbeş hafta kâfi geldiğini, bu 
onbeş senede belki onbeş bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar.” Ş:538 

“Evet onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye îsal 
eder.” K:77 

                                                           
14 R.E.shfa:223 
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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 

5- Bir fennin âlimi, diğer bir fende ihtisas sahibi sayılmaz kaidesinin 
izahı 

“Evet bir fende ve bir san'atta mütehassıs bir-iki zâtın o fen ve o san'ata ait hükümleri ve 
fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, -hattâ başka fenlerde âlim ve ehl-i ihtisas da 
olsalar- muhalif fikirlerini hükümden ıskat ettikleri gibi; bir mes'elede, meselâ ramazan 
hilâlini yevm-i şekte isbat etmek ve "Süt konservelerine benzeyen ceviz-i hindî bahçesi rûy-i 
zeminde var" diye dava etmekte iki isbat edici, bin inkâr edici ve nefyedicilere galebe edip 
davayı kazanıyorlar. Çünki isbat eden yalnız bir ceviz-i hindîyi veyahut yerini gösterse 
kolayca davayı kazanır. Onu nefy ve inkâr eden, bütün rûy-i zemini aramak, taramakla 
hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını isbat edebildiği gibi; Cennet'i ve dâr-ı 
saadeti ihbar ve isbat eden yalnız bir izini, sinemada gibi keşfen bir gölgesini, bir 
tereşşuhunu göstermekle davayı kazandığı halde; onu nefy ve inkâr eden, bütün kâinatı ve 
ezelden ebede kadar zamanları görmek ve göstermekle ancak inkârını ve nefyini isbat ile 
davayı kazanabilir. Ve bu ehemmiyetli sırdandır ki; hususî bir yere bakmayan ve imanî 
hakikatlar gibi umum kâinata bakan nefyler, inkârlar (zâtında muhal olmamak şartıyla) 
isbat edilmez diye ehl-i tahkik ittifak edip bir düstur-u esasî kabul etmişler.” Ş:213 

Burada ihtisası esas almak gerektiği nazara veriliyor. Manevi sahalardaki isbat, ruhî kemalata istinad 
eder. Şöyle ki: 

“Acaba yerde iken arş-ı a’zamı temaşa eden, hârika bir deha-yı kudsî sahibi olan ve 
doksan sene maneviyatta terakki edip çalışan ve hakaik-i imaniyeyi ilmelyakîn, aynelyakîn 
hattâ hakkalyakîn suretinde keşfeden Şeyh-i Geylanî (K.S.) gibi yüzbinler ehl-i hakikatın 
ittifak ettikleri, tevhidî ve kudsî ve manevî mes’elelerde, maddiyatın en dağınık ve kesretin en 
cüz’î teferruatına dalan ve sersemleşen ve boğulan feylesofların sözleri kaç para eder ve 
inkârları ve itirazları, gök gürültüsüne karşı sivrisineğin sesi gibi sönük olmaz mı?” Ş:102  

 Bu ihtisas yüksekliği ise şöyle izah ediliyor.  

“Cenab-ı Hak insanı kâinata câmi’ bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin 
kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir 
âlemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve 
manevî herbir uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü 
örfîyi îfa ve şeriata imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, 
kendi âlemine bir pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden 
sıfatla, o âlemden tezahür eden isme bir mir’at ve bir âyine olur. O vakit insan ruhuyla, 
cismiyle âlem-i şehadet ve âlem-i gayba bir hülâsa olur. Ver her iki âleme tecelli eden, insana 
da tecelli eder. İşte bu cihetle insan, sıfât-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem müzhir 
olur.” İ:17 

6- Din âlimlerinin ittifakına olan şiddet-i ihtiyaç 
“Acaba Şeriatta oniki mezheb; hususan Hanefî, Mâlikî, Şafiî, Hanbelî Mezheblerinde ve 

yetmişe yakın ilm-i kelâm ve usûl-üd din dairesindeki allâmelerin fırkalarında ne kadar ayrı 
ayrı kanaatlar ve fikirler kitablara yazılmış bilirsiniz. Halbuki bu zaman kadar, hiç bir 
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zaman, din âlimlerinin ittifakına ve münakaşa etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik 
teferruattaki ihtilafı bırakmağa ve medar-ı münakaşa etmemeğe mecburuz.15 ” Ş:402 

7- Süfyan büyük bir âlim olacak rivayetinin izahı 
“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.16 ” Ş:585 

8- Kâfirler de âlimler sırasına dahildirler sözünün bir izahı 
 “S- Onlar, birinci ölüm ile bir hayatı17 bilirlerse de, Allah'tan olduğunu bilmezler, inkâr 

ederler. İkinci hayat ile Allah'a rücuu zâten inkâr ederler? 

C- Cehli izale edecek deliller zahir iken o vechile cehil denilmemesi, belâgatın 
kaidelerinden biridir. Buna binaen, birinci mevt ile birinci hayatın etvar ve ahvaline yapılan 
dikkat, Sâni'i ikrar ve tasdik etmeye icbar eder ve aynı zamanda evvelki hayat ve mematın 
Allah'tan olduğunu bilmek, ikinci bir hayatın olacağına da zihni ikna' ve icbar eder. Hal böyle 
iken, cahil telakki ettiğin o kâfirler, âlimler sırasına dâhildirler.” İ:182 

9- Din âlimi dünyevî neticeler beklememelidir 
“Ey din âlimi! (*)18 Ücretim az, ilmime rağbet yok, diye mahzun olma. Çünki mükâfat-ı 

dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymet-i zâtiyeye bakmaz. Meziyet-i zâtiye ise mükâfat-ı 
uhreviyeye nâzırdır. Öyle ise, zâtî olan meziyetini mükâfat-ı uhreviyeye sakla, birkaç 
kuruşluk dünya metaına satma.19 ” Ms:88 

10- Medresenin büyük bir âliminin tekyeden feyiz beklemesi meselesi 
“Eski zamandan beri ekser yerlerde medrese taifesi, tekyeler taifesine serfüru' etmiş; yani 

inkıyad gösterip onlara velayet semereleri için müracaat etmişler. Onların dükkânlarında 
ezvak-ı imaniyeyi ve envâr-ı hakikatı aramışlar. Hattâ medresenin büyük bir âlimi, 
tekyenin küçük bir veli şeyhinin elini öper, tâbi' olurdu. O âb-ı hayat çeşmesini tekyede 
aramışlar. Halbuki medrese içinde daha kısa bir yol hakikatın envârına gittiğini ve ulûm-u 
imaniyede daha sâfi ve daha hâlis bir âb-ı hayat çeşmesi bulunduğunu ve amel ve ubudiyet20 
                                                           
15 Hakiki alim, dava adamıdır. Davasına bütün hissiyatını feda eder ve etmelidir. Bu fedakârlık, islamın selameti 
için bu zamanda zaruridir. 
16 Demek maarif dairesinde bulunanlar, süfyaniyete alet olmamalıdırlar diye ikazdır. 
17 Ölü zerrelerden zihayat varlık olmayı 
(*)Ehemmiyetlidir. 
18 Bu hitab keyfiyetli Nurcuya da bakar. 
19 Yani teveccüh-ü nas zevklerine dalarak dini, gafillerin hevesine uydurma. 
20 Yani, sevab ve manevî kemalat için yapılan ve farz olmayan amel; ve farz olanları da manevî menfaat-ı 
şahsiye için olmamalı. 

“ ²h±¬L«" : “Beşaret” tabiri; Cennet’in, Cenab-ı Hakk’ın fazl-ı kereminden bir hediye-i İlahiye olup, amelin ücreti 

mukabilinde vâcib bir hak olmadığına işarettir. Çünki hak ve ücretin verilmesi, beşaretle tabir edilemez. Buna 
binaen yapılan ibadet, Cennet için olmamalıdır. Tebşirin sîga-i emir kıyafetiyle zikri, tebliğin takdirine işarettir. 
Çünki Resul-ü Ekrem (A.S.M.) tebliğe memurdur, tebşire mükellef değildir. Takdir-i kelâm: “Müjdeleyerek 
tebliğ et” demektir.” İ:148 
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ve tarîkattan daha yüksek ve daha tatlı ve daha kuvvetli bir tarîk-ı velayet; ilimde, hakaik-i 
imaniyede ve Ehl-i Sünnet'in ilm-i Kelâmında bulunmasını, Risale-i Nur Kur'an-ı Mu'ciz-ül 
Beyan'ın mu'cize-i maneviyesiyle açmış göstermiş, meydandadır.” K:228 

“Yahut cumhurun nazarını, ehl-i tarîkatın yaptığı gibi, o hicabın fevkine çıkararak üstünde 
Kur'anı gösterip, Kur'anın hâlis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan ahkâmı 
vasıtadan aramaktır. Bir âlim-i şeriatın vaazına nisbeten, bir tarîkat şeyhinin vaazındaki 
olan halâvet ve cazibiyet bu sırdan neş'et eder.” Sti:32 

11- Çoluk-çocuk maişeti için bid’alara giren bazı alimler hakkında bir 
ikaz 

 “Bîçare bir kısım âlimler ve ehl-i takva insanlar, çoluk-çocuğunun maişet derdi için 
bid'alara fetva verdiler veya tarafdar göründüler. Hususan din derslerini kaldırıp Ezan-ı 
Muhammedî'yi kaldırmak gibi dehşetli hücumlara karşı, a'zamî fedakârlık ve a'zamî sebat ve 
metanet ve herşeyden istiğna etmek lüzumu karşısında,21 ben bir sünnet-i seniye olan 
evlenmek âdetini terkettim ki; tâ çok haramlara girmeyeyim22 ve çok vâcibleri ve farzları 
yapabileyim. Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez. Çünki o kırk sene zarfında birtek 
sünneti yerine getiren bazı hocalar, on kebaire ve haramlara girmeye, bir kısım sünnet ve 
farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler.” Hn:26 

12- Halbuki âlimler peygamberlerin vârisleridirler 

Evet, “Peygamber Efendimiz, şu ¬š@«[¬A²9«�²!ö ^«$«*«:öš@«W«V Q²7«!öyâni: "Âlimler, Peygamberlerin 

varisleridirler" Hadîs-i Şerifleriyle âlim olmanın pek kolay bir şey olmadığını, îcazkâr 
belâgatleri ile beyan buyuruyorlar. 

Zira mademki bir âlim, Peygamberlerin varisidir, o halde, hak ve hakikatın tebliğ ve neşri 
hususunda, aynen onların tutmuş oldukları yolu takip etmesi lâzımdır. Her ne kadar bu yol; 
bütün dağ, taş, çamur, çakıl, uçurum, daha beteri tâkip, tevkif, muhâkeme, hapis, zindan, 
sürgün, tecrid, zehirlenme, îdam sehpaları ve daha akıl ve hayale gelmiyen nice bin zulüm ve 
işkencelerle dolu da olsa... 

İşte Bediüzzaman; yarım asırdan fazla o mukaddes cihadı ile bütün ömrü boyunca bu çetin 
yolda yürüyen ve karşısına çıkan binlerle engeli bir yıldırım sür'ati ile aşan ve 
Peygamberlerin vârisi olan bir âlim olduğunu amelî bir surette isbat eden bir zattır.” T:8 

                                                                                                                                                                                     
    “kudsî fedakârlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için, iman ile Cehennem’den birkaç adamın 
kurtulmaları için Cehennem’e girmeyi kabul ederim demişim. Zâten ibadet, Cennet’e girmek ve Cehennem’den 
kurtulmak için kılınmaz; bozulur. Belki rıza-yı İlahî ve emr-i Rabbanî için yapılır.” Em:152  
21  “Şehid velidir. Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir.” 
H:143 
22 Şimdi bu son devrede ilaveten büyük haramlara, değişen içtimaiyat cihetiyle ve bid’alara, medeni hayat 
diyerek aşılanmasına vesile olunuyor.  
    “Eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an’anat-ı milliye ve İslâmiyeye karşı 
yüzde elli lâkaydlık gösterildiği halde; elli sene sonra, yüzde doksanı nefs-i emmareye tâbi’ olup millet ve vatanı 
anarşiliğe sevketmek…” E:22  
    “Bu çeşit kazaların bir sebebi, beşerin çirkin bir hatası bulunmasından, bu Ramazan-ı Şerif’in hürmetini ve 
kıymetini muhafaza etmek ve Nurları himaye etmeye, her yerden ziyade Nurların menbaı ve medresesi olan 
Isparta borçludur ve vazifesidir. Ve sefahetlere karşı şeair-i İslâmiyeyi muhafaza etmekle mükelleftir.” E:175  
     “Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile 
iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı.” 
H:36 
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13- Âlimi bir kötü sıfatı sebebiyle tenkid etmek ilme hakarettir 
“Meselâ bir âlim-i zîtehevvür ki, sıfat-ı ilim kendini fesad ve fenalıktan men'etmiş iken, 

daima onun sıfat-ı tehevvüründen vücuda gelen fesad ve fenalığın zikri vaktinde, onu 
âlimlikle yâdetmek ve sıfat-ı ilme ilişmek, nasıl ilme husumet ve adaveti îma eder.23 ” D:35 

14- Bu zamanda vâiz âlim-i muhakkik olmalı 
Evet, “Büyük vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ isbat ve ikna etsin. Hem 

hakîm-i müdakkik olmalı, tâ müvazene-i şeriatı bozmasın. Hem belig-i mukni' olmalı, tâ 
mukteza-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin ve mizan-ı şeriatla tartsın ve böyle 
olmaları da şarttır.” D:81 

Yani mu’teber kitablara dayanmadan şahsî anlayış ve temayüllere göre konuşmak hatadır. Hem de 
tahkik mesleği olan Risale-i Nur’a ters düşen ve avamın nazarını kitaba bedel şahsa çeviren hissî heyecanı 
tahrik eden vaazlara hatalı hareket diyerek ikaz eden Hz. Üstad diyor ki:  

“Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku 
tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye 
kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve 
şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belâgatla hayale me’nus kılmak, bürhanın yerini 
tutar idi. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric’iyye ile o zamanın köşelerine sokmak 
demektir. Herbir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız.” 
Mu:36 

“Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak 
görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mehenge vurmadan almayınız. Zira çok 
silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip 
tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. 
Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler 
hayalin elinde kalsın, mehenge vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise 
çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.” Mü:14 

15- Büyük bir âlime karşı hür olmak ölçüsü 
“S- Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür 

olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin 
esiriyiz. 

C- Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve 
tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.” 
Mü:23 

 Evet, mu’teber kitablardaki müsellem ve müşterek hükümleri avamın dahi bilmesi gerektiğinden, 
söylenen sözlerin doğru olup olmadığını avam sınıfı dahi bilebilir. Ancak o hükümlerin dayandığı delil ve 
hikmetlerini bilmeyebilirler. 

                                                           
23 Yani dini tenkid bahanesi arayan bazı gafil insanlar, dinî sahada faaliyet yapanları tenkid ederler. Halbuki 
gayr-ı meşru tenkidler, dine muhalefettendir. 
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ALLAH 

(Bk:Ans.219.p.2.bendi) 
1- Allah demediği halde, Allah diyor diye konuşmak, azlemiyettir 
2- “Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır” sözünün izahı 
3- Allah ismi, ism-i câmi’dir 
4- Ef’al-i ilâhiyeye Allah cânibinden bakmak gerektir 
5- Allah’a rücu hakikatının izahı 
6- Azametli mes’eleler Allahu Ekberle karşılanmalı 
7- Allah yanımdadır diyebilir 
8- Allahu Ekberin söylendiği makamlar  
9- Allah sıfatıyla muhittir  
10- Kim Allah’ı bilirse onun için herşey var ve hiçlik yoktur 
 
1- Allah demediği halde, Allah diyor diye konuşmak, azlemiyettir 1 
“dindar bir adam din muhabbeti için "Hak böyledir. Hakikat budur. Allah'ın emri 

böyledir" der. Yoksa, Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece haddinden tecavüz 

edip, Allah'ın taklidini yapıp, onun yerinde konuşmaz. ¬yÁV7!ö]«V«2ö«Æ«H«6ö²wÅW¬8ö v«V²1«!ö²w«W«4 
düsturundan titrer.2 ” M:311 

2- “Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır” sözünün izahı 
“Birinci Suali: Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye mektubunda demiş: "Allah'ı 

bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır." Bu ne demektir, maksad nedir? soruyor. 

Evvelâ: Ona okuduğun Yirmiikinci Söz'ün Mukaddemesinde, tevhid-i hakikî ile tevhid-i 
zahirînin farkındaki misal ve temsil, maksada işaret eder. Otuzikinci Söz'ün İkinci ve Üçüncü 
Mevkıfları ve Makasıdları, o maksadı izah eder. 

Ve sâniyen: Usûl-üd Din imamları ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın3 akaide dair ve vücud-u 
Vâcib-ül Vücud ve tevhid-i İlahîye dair beyanatları, Muhyiddin-i Arabî'nin nazarında kâfi 
gelmediği için, İlm-i Kelâm'ın imamlarından Fahreddin-i Râzî'ye öyle demiş. 

Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile4 ve huzur-u 
tam 5 vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi 
                                                           
1 Yani aşırı bir zulümdür. 
2 Yani bu ayetin geniş manasiyle hakikate bakılınca, asrımızda bir manevi hastalık halinde aşılanan nefsanî 
temayülata göre konuşmak ve dinî meselelere, mu’teber kitablara bakmadan hüküm vermek, dini tahrif etmek 
olduğu ortaya çıkar. 
3 Yani iman esaslarını daha çok akıl ve mantık yoluyla isbat etmeğe çalışan âlimlerin 
4 Yani Kur’an ilmine dayanan aklın ve O’nun terbiyesiyle kemalat kazanan kabin imtizaciyle Allah’ı sıfatlarıyla 
ve üstün derecede bilmek. 
5 Allah’ın sürekli olarak bizleri görüp bildiğini unutmama hali. Bunun zıddı, gaflettir. 
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verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı 
Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. 

Hem Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına, Fahreddin-i Râzî'nin İlm-i Kelâm vasıtasıyla aldığı 
marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle6 alınan marifet dahi, 
Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete nisbeten o 
kadar noksandır. Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u daimî kazanmak için 

«x;öÅ�¬!ö«(x%²x«8ö«�ödeyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir tarza kadar gelmiş. Ve sairleri 

ise, yine huzur-u daimîyi kazanmak için «x;öÅ�¬!ö«(xZ²L«8ö«�ödeyip, kâinatı nisyan-ı mutlak 

altına almak gibi acib bir tarza girmişler. Kur'an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u 
daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. 
Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı marifet 
olur. Sa'dî-i Şirazî'nin dediği gibi: 

²‡@«ó¬(²I¬6 (7)ö¬a«4¬h²Q«8ö²+«!öa²K<¬h«B²4«(ö]¬5«*«:ö²h«;ö²*@«[¬-x;ö¬h«P«9ö²*«( 
Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. 

Bazı Sözlerde ülema-i İlm-i Kelâm'ın mesleğiyle, Kur'andan alınan minhac-ı hakikînin 
farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki; meselâ: Bir su getirmek için, bazıları küngân 
(su borusu) ile uzak yerden, dağlar altında kazar, su getirir. Bir kısım da, her yerde kuyu 
kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir; tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyuları kazıp 
su çıkarmağa ehil olanlar, zahmetsiz herbir yerde suyu buldukları gibi.. aynen öyle de: 
Ülema-i İlm-i Kelâm, esbabı nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, sonra 
Vâcib-ül Vücud'un vücudunu onunla isbat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Amma Kur'an-ı 
Hakîm'in minhac-ı hakikîsi ise her yerde suyu buluyor, çıkarıyor. Herbir âyeti, birer asâ-yı 
Musa gibi, nereye vursa âb-ı hayat fışkırtıyor.  

½G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇÄG«#ö½^«<³~ö y«7ö¯š²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«:ödüsturunu, her şey'e okutturuyor. 

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. İşte Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye bu noktayı ihtar ediyor.” M:330 

“Şimdi İstanbul'da -daha dehşetli bir fikirde- anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir 
kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu 
imanî hakikatlarına ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki: "Her millet, herkes Allah'ı bilir. 
Onu, daha yeni ders almağa ihtiyacımız çok yok." diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki 
Allah'ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'î ve 
küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek ve 
mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve "Lâ ilahe illallah" kelime-i kudsiyesine, hakikatlarına 
iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa "Bir Allah var" deyip, bütün mülkünü esbaba 
                                                           
6 Tarikatlar vasıtasıyla 
7 Sani’, Allah 
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ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek, hâşâ hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci' 
tanımak ve herşeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak 
ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a 
iman hakikatı onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevî cehennemin dünyevî tazibinden 
kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler. 

Evet inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. 

Evet kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlık-ı Zülcelal'i 
inkâr edemez. Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır. Fakat ona iman 
etmek: Kur'an-ı Azîmüşşan'ın ders verdiği gibi, o Hâlık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum 
kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri 
tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. 
Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi 
olmadığına delildir. Her ne ise...” E:203 

“Cenab-ı Hakk’a malûm ve maruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkûr olur. 
Çünki bu malûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema’dır. Hakikatı i’lam edecek bir ifade de 
değildir. Maahaza, o ünvan ile fehme gelen mana, sıfât-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka 
edemez. Ancak Zât-ı Akdes’i mülahaza için bir nevi ünvandır. Amma Cenab-ı Hakk’a 
mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. Ve kâinatta 
tecelli eden sıfat-ı mutlaka-i muhita ile, bu mevsufun o ünvandan tulû’ etmesi ağır gelmez.” 
Ms:131 

3- Allah ismi, ism-i câmi’dir 8 

“Meselâ: «t¬A²9«H¬7ö²h¬S²R«B²,!«:ö yÁV7!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö yÅ9«!ö²v«V²2@«4 âyeti, o kadar vücuhu var ve o derece 

meratibi var ki, bütün tabakat-ı evliya, bütün sülûklerinde ve mertebelerinde şu âyete 
ihtiyaçlarını görüp ondan kendi mertebesine lâyık bir gıda-yı manevî, bir taze mana almışlar. 
Çünki "Allah" bir ism-i câmi' olduğundan esma-i hüsna adedince tevhidler,9 içinde bulunur.  

(10)«x;öÅ�¬!ö«w´W²&«*ö«�ö«x;öÅ�¬!ö«s¬7@«'ö«�ö«x;öÅ�¬!ö«»!Å+«*ö«�ö²›«! ve hakeza.11 Hem meselâ: Kısas-ı 

Kur'aniyeden kıssa-i Musa Aleyhisselâm, âdeta asâ-yı Musa Aleyhisselâm gibi binler faideleri 
var. O kıssada, hem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı teskin ve teselli, hem küffarı tehdid, 
hem münafıkları takbih, hem Yahudileri tevbih gibi çok makasıdı, pekçok vücuhu vardır. 
Onun için surelerde tekrar edilmiştir. Her yerde bütün maksadları ifade ile beraber yalnız 
birisi maksud-u bizzât olur, diğerleri ona tabi kalırlar.” S:395 

Evet, “yÁV7«!ölafza-i celali, bütün sıfât-ı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünki 

lafza-i celal, Zât-ı Akdes'e delalet eder;12 Zât-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemaliyeyi istilzam 
eder; öyle ise, o lafza-i mukaddese, delalet-i iltizamiye ile13 bütün sıfât-ı kemaliyeye delalet 
eder. 

                                                           
8 Yani bütün esma-i ilahiyeyi tazammun eder. 
9 Yani kâinatta yalnız esma-i ilahiyenin hâkim olduğu hakikatı 
10 Yani, rızkı veren, yaradan, Rahman olan yalnız Allah’tır. 
11 Yani, bütün esma, buna kıyasen düşünülmeli… 
12 Yani Allah’ın sonsuz kemalat sahibi olduğunu bildirir. 
13 Olmaması imkânsız bir lüzumiyetle. 
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İhtar: Başka ism-i haslarda bu delalet yoktur. Çünki başka zâtlarda sıfât-ı kemaliyeyi 
istilzam etmek yoktur.” İ:15 

“Ey kardeş bil ki! "Allah" lafza-i celali -yalnız müsemmalarının zatlarına delâlet eden sair 
alemlere14 muhalif olarak- bütün esma-i hüsnanın ve umum evsaf-ı kemaliyenin manalarına 
da delâlet-i iltizamiye ile delâlet etmektedir. Çünkü sair zatların sıfatları, zatlarının lâzımı 15 
olmadığı sırrıyla; zatın ismi, onun sıfatına ne mutabakaten, ne tazammunen, ne de iltizamen 
delâlet etmez. 

Amma Zat-ı Akdes ise, zatı ile sıfatı ve esması arasında lüzum-u beyyin olduğu16 için, 
bütün sıfat ve esmasına dahi delâlet ediyor. 

Ve keza lafza-i celal, uluhiyeti müstelzim olduğundan, onun ism-i alemîsi17 olan Allah 
lafzı, bütün sair sıfatlarına da delâlet-i iltizamiye ile delâlet etmektedir. Bms:583 

4- Ef’al-i ilâhiyeye Allah cânibinden 18 bakmak gerektir 19 
Şöyleki; “Cenab-ı Hak insanlara cüz'-i ihtiyarî vermekle, onları âlem-i ef'ale masdar 20 

yaptı. O âlem-i ef'ali bir nizam altına almak üzere kelâmını, yani Kur'anını da o âlem-i ef'ale 
gönderdi.21 Binaenaleyh tanzif ve tanzim için yapılan İlahî bir proğram, itirazlara mahal 
olamaz.” İ:161 

5- Allah’a rücu hakikatının izahı 

“«–x Q«%²h# Yani: Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla Allah'a rücu' edeceksiniz. 

Sual: Allah'a rücu' etmek, Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, 
Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişlerdir ve bazı sofiler de şübheye düşmüşlerdir? 

Cevab: Dünyada insanın vücud ve bekası olduğu gibi, âhirette de vücud ve bekası vardır. 
Dünyadaki vücud, vasıtasız dest-i kudretten çıkar. Dünyada terkib, tahlil, tasarruf, tahavvül ile 
karışık beka mes'elesi sâbıkan zikredilen hikmet üzerine esbab, vesait, ilel, mes'eleye 
müdahale edip araya girerler. Âhirette ise vücud ve beka, her ikisi de levazımatıyla, 
terkibatıyla bizzât dest-i kudretten çıkarlar ve herkes hakikî Mâlikini bilir. İşte bunu anlayan, 
rücuun ne demek olduğunu anlar.” İ:184 

6- Azametli mes’eleler Allahu Ekberle karşılanmalı 
“Birinci Nokta: Şeytanın en büyük bir desisesi: Hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde dar 

kalbli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır, der ki: "Bir tek zât, umum zerrat ve 
seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare 
ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acib büyük mes'eleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? 
Nasıl fikir kabul edebilir?" der. Acz-i insanî noktasında bir hiss-i inkârî uyandırıyor. 

Elcevab: Şeytanın bu desisesini susturan sır: "Allahü Ekber"dir. Ve cevab-ı hakikîsi de 
"Allahü Ekber"dir. Evet "Allahü Ekber"in ziyade kesretle şeair-i İslâmiyede tekrarı, bu 
                                                           
14 Özel isimlere 
15 Zatlarından ayrılması imkânsız 
16 Birbirinden ayrılmaz olduğu, isbata ihtiyac kalmayacak kat’iyette zaruri olduğu, 
17 Özel ismi 
18 Yani hikmet-i ilâhiye cihetiyle 
19 Yani bu ders, hakkı gösteren nokta-i nazar dersidir. 
20 Yani insanların bütün fiil ve hareketlerinin fiile çıkmasının zahirî vesilesi 
21 Yani, ahkâm-ı ilahiyeye ittiba etmemek, kâinat hakikatlarına uygunluk sağlayan ilahî nizamın haricinde 
kalmaktır ve nefsin temayülatına ve müfsidlerin ifsadatına mahkûmiyettir. 

153



ALLAH     5 

desiseyi mahvetmek içindir. Çünki insanın âciz kuvveti ve zaîf kudreti ve dar fikri, böyle 
hadsiz büyük hakikatları "Allahü Ekber" nuruyla görüp tasdik ediyor ve "Allahü Ekber" 
kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve "Allahü Ekber" dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen 
kalbine diyor ki: Bu kâinatın gayet muntazamca tedbir ve tedviri bilmüşahede görünüyor. 
Bunda iki yol var: 

Birinci yol: Mümkündür, fakat gayet azîmdir ve hârikadır. Zâten böyle hârika bir eser, bir 
hârika san'at ile, çok acib bir yol ile olur. O yol ise: Mevcudat belki zerrat adedince 
vücudunun şahidleri bulunan bir Zât-ı Ehad ve Samed'in rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle 
olmasıdır. 

İkinci yol: Hiçbir cihet-i imkânı olmayan ve imtina' derecesinde müşkilâtlı ve hiçbir 
cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Çünki Yirminci Mektub ve Yirmiikinci Söz gibi 
çok risalelerde gayet kat'î isbat edildiği üzere: O vakit kâinatın herbir mevcudunda ve hattâ 
herbir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka ve bir ilm-i muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak 
lâzım geliyor. Tâ ki, mevcudatta bilmüşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve 
gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuş-u san'at vücud 
bulabilsin. 

Elhasıl: Eğer tam lâyık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, o 
vakit her cihetçe gayr-ı makul ve mümteni bir yol takib etmek lâzım gelecek. Lâyık ve lâzım 
olan azametten kaçmakla, muhal ve imtinaa girmeyi, şeytan dahi teklif edemez.” L:87 

7- Allah yanımdadır diyebilir 
 “Sual: Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile iştigali azametine münafîdir? 

Elcevab: O iştigal, azametine münafî değildir. Bilakis, adem-i iştigali azamet-i 
rububiyetine bir nakîsedir. Meselâ: Şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması, 
şemse bir nakîse olur. Maahaza bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi, 
"Şems benimdir. Şems yanımdadır. Şems bendedir." diyebilir. Ve zerreler ile şems arasında 
müzahame yoktur. Bütün mahlukat -bilhassa insanlarda ferdî olsun, nev'î olsun, şerif olsun 
hasis olsun- ilim, irade, kudret itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhardır. Herbir şey, 
herbir insan, "Allah yanımdadır" diyebilir. Bilhassa insanın za'fı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-
ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber, o da 
münasebetdardır. Ve gayr-ı mütenahî acz ve fakrı olan insan, gayr-ı mütenahî kudret ve gına 
ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir.” Ms:114 

8- Allahu Ekberin söylendiği makamlar  
 "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahü Ekber" bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve 

mahall-i istimallerini dinle: 

1- Kalbinde hayat bulunan bir insan kâinata, âleme bakarken idrakinden âciz bilhassa şu 
boşlukta yapılan İlahî manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve 
dehşetengiz vaziyetleri ancak "Sübhanallah" cümlesinden nebean eden mâ-i zülali içmekle o 
hayret ateşi söner. 

2- Aynı o insan, gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle, "Hamd" 
ünvanı altında in'amı nimette ve mün'imi in'amda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet 
talebinde bulunarak "Elhamdülillah" cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes 
alıyor. 

3- Aynı o insan, mahlukat-ı acibe ve harekât-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin 
içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman, "Allahü Ekber" demekle rahat bulur. Yani, Hâlıkı 
daha azîm ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir.” Ms:129 
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9- Allah sıfatıyla muhittir  

“İ'lem Eyyühel-Aziz! °n[¬E 8ö²v¬Z¬=!«*«:ö²w¬8ö yÁV7!ö«:öEvet Allah ilmi, iradesi, kudreti ve 

sair sıfatıyla muhittir. Daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz'î ve kısa 
zihniyle Allah'ın azametine ve şemsin etrafında seyyaratı tedvir ettiğine bakarken, meselâ arı 
gibi, küçük hayvanlar ile iştigal etmesini uzak görüyor. Çünki Vâcib-ül Vücud'u, mümkine 
kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünki onlar da 

¬˜¬G²W«E¬"ö d±¬A«K<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«:ökaziyesince Hâlıklarını tesbih etmekle, Allah'tan maada 

kimseyi Rab tanımıyorlar. Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur.” 
Ms:187 

10- Kim Allah’ı bilirse onun için herşey var ve hiçlik yoktur 
 “Bu acib asrın hayatperest ehl-i dalaleti aldatan, sarhoş eden; fânilerden surî aldıkları 

zevki gayet acı ve elîm olduğunu ve ehl-i imanın ve hidayetin aynı yerde ve o fâniyatta 
bâkiyane ve ulvî bir zevki bulunduğunu gördüm ve hissettim, fakat ifade edemiyorum. 

Risale-i Nur'un müteaddid yerinde nasıl isbat etmiş ki, ehl-i dalalet için, zaman-ı hazırdan 
maada herşey madum ve firakların elemleriyle doludur. Ehl-i hidayet için mazi, müstakbel 
müştemilâtıyla mevcuddur, nurludur. Aynen öyle de, fâniyatta, yani geçmiş muvakkat 
vaziyetler, ehl-i dünya için fena-yı mutlak karanlıklarında madumdur, ehl-i hidayet için 
mevcuddur, diye gördüm. Çünki eski zamanda çok alâkadar olduğum zevkli veya kıymetli ve 
şerefli muvakkat vaziyetleri mütehassirane hatırladım, müştakane arzuladım. Neden bu 
mübarek vaziyetler mazide kalıp fâni olsun, düşünürken, İman-ı Billah nuru ihtar etti ki; o 
vaziyetler gerçi sureten fânidirler, birkaç cihette mevcuddurlar. Çünki Cenab-ı Hakk'ın bâki 
isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler, daire-i ilimde ve elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı 
misaliyede bâki oldukları gibi; nur-u imanın verdiği bâkiyane münasebet noktasında 
fevkazzaman bir vaziyette mevcuddurlar. Sen, o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevî 
sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladım. Ve dedim: "Madem Allah var, her şey 
var" darb-ı mesel cümlesi, bu büyük hakikatı da ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani 
Allah'ı bilse, herşey mevcuddur; kim Allah'ı bilmezse, ona herşey madumdur, diye delalet 
eder. Demek elemli, karanlıklı, tahassürlü bir dirhem zevki, aynı yerde yüz derece ziyade 
daimî, elemsiz bir zevke, sefahetle tercih edenler, aksi maksudlarıyla aynı zevkte elîm 
elemleri alır.” K:106 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ALLAM – ALLÂME 

Bu kelime, herşeyi bilen Allah’ın sonsuz ilmini ifade eder. İnsana bakınca, çok büyük alim 
manasındadır. 

1- Nur dairesinde allâme müctehid de olsalar, şahsi ilmiyle eser yazamazlar 
2- Bir cihette tesettüre dayanan edep, Allâm-ül Guyub’a karşı keyfiyeti nasıl olur? 
3- Ceninin sima-yı manevîsini bilmek, Allâm-ül Guyub’a mahsustur 
4- Asfiya ve sıddıkînin, allâmeler vasfiyle tavsifleri 
5- Mevlana Halid, allâme-i zaman olmuştur 
6- Geçmişteki allâme ve müctehid zatların eserleri zamanımızda tam çare olmaz 
7- Bediüzzaman Hz. allâme-i asır 

1- Nur dairesinde allâme müctehid de olsalar, şahsi ilmiyle eser 
yazamazlar 

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler 1 de olsalar; 
vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır 2 veya 
tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle 
tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh 
ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer. 
Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın 
tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı 
hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!..” M:426 

Yani mehdiyet hakikatı, ekseriyet-i mutlaka ile ilhama istinad eden mazhariyettir.  

“Sizin mübarek leyali-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Nur fabrikası 
sahibi Hâfız Ali’nin haşr-i cismanî hakkındaki hatırına gelen mes’ele ehemmiyetlidir ve 
mektubun âhirindeki temsili gayet güzel ve manidardır. O hatıra ile Dokuzuncu Şua’ın 
Mukaddeme-i Haşriye’den sonraki dokuz bürhan-ı haşriyeyi istiyor diye anladım. Fakat 
maatteessüf bir-iki senedir te’lif vazifesi tevakkuf etmiş. Resail-in Nur’un mesaili; ilim ile, 
fikir ile, niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat 
                                                 
1  “Başta müçtehidîn-i izam imamları mı efdal, yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir? 
    Elcevab: Umum müçtehidîn değil; belki Ebu Hanife, Mâlik, Şafiî, Ahmed İbn-i Hanbel; şahların, aktabların 
fevkındedirler. Fakat hususî faziletlerde Şah-ı Geylanî gibi bazı hârika kutublar, bir cihette daha parlak makama 
sahibdirler. Fakat küllî fazilet imamlarındır. Hem tarîkat şahlarının bir kısmı, müçtehidlerdendir; onun için 
umum müçtehidîn, aktabdan daha efdaldir denilmez. Fakat Eimme-i Erbaa, Sahabeden ve Mehdi’den sonra en 
efdallerdir denilir.” M:280 
2 “Risale-i Nur size mükemmel bir me’haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur’an 
kelâmullah olduğuna ve i’cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı 
bürhanlar cem’edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, hakaik-i 
âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve 
tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah 
vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları 
te’lif ile ve Dokuzuncu Şua’ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih 
ile devam edecek.” K:56 
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ile oluyor. Bu dokuz berahine şimdi ihtiyac-ı hakikî kalmamış ki, te’life sevkolunmuyoruz.” 
K:210  

“Risalet-ün Nur sair te’lifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitablardan alınmamış. 
Kur’andan başka me’hazı yok, Kur’andan başka üstadı yok, Kur’andan başka mercii yoktur. 
Te’lif olduğu vakit hiçbir kitab müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya 
Kur’anın feyzinden mülhemdir ve sema-i Kur’anîden ve âyâtının nücumundan, yıldızlarından 
iniyor, nüzul ediyor.” Ş:711  

“Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galib Sözler ve Mektublar; ihtiyarsız, 
def’î ve ânî bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile Eski Said gibi kuvve-i 
ilmiye ile düşünüp cevab versem; sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki; tulûat-ı kalbiye 
tevakkuf etmiş, hâfıza kamçısı kırılmış, fakat cevabsız kalmamak için gayet muhtasar birer 
cevab yazacağız:” M:279  

“Hem şu hakikat zâhir ve bâhirdir ki: Bir kimse allâme dahi olsa, Risale-i Nurun ve 
müellifinin talebesidir. Risale-i Nuru okumak zaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, 
kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip, Risale-i Nur külliyatını okumazsa, büyük bir 
mahrumiyete dûçar olur.” T:642 

2- Bir cihette tesettüre dayanan edep, Allâm-ül Guyub’a karşı keyfiyeti 
nasıl olur? 

 “Sual: Herşeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allâm-ül Guyub'a karşı 
edeb nasıl olur? Sebeb-i hacalet olan haletler, ondan gizlenemez. Edebin bir nev'i tesettürdür, 
mûcib-i istikrah hâlâtı setretmektir. Allâm-ül Guyub'a karşı tesettür olamaz? 

Elcevab: Evvelâ: Sâni'-i Zülcelal nasılki kemal-i ehemmiyetle san'atını3 güzel göstermek 
istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri süslendirmek 
cihetiyle nazar-ı dikkati celbediyor. Öyle de: Mahlukatını ve ibadını sair zîşuurlara güzel 
göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, Cemil ve Müzeyyin ve Latif ve Hakîm 
gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edeb oluyor. 

İşte Sünnet-i Seniyedeki edeb, o Sâni'-i Zülcelal'in esmalarının hududları içinde bir mahz-ı 
edeb vaziyetini takınmaktır. 

Sâniyen: Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna 
bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edeb denilmez. Belki edeb-i Tıb öyle 
iktiza eder, denilir. Fakat o tabib, recüliyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o 
nâmahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edeb fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek, 
hayâsızlıktır. Öyle de Sâni'-i Zülcelal'in çok esması var. Herbir ismin ayrı bir cilvesi var. 
Meselâ: "Gaffar" ismi, günahların vücudunu4 ve "Settar" ismi, kusuratın bulunmasını iktiza 
ettikleri gibi; "Cemil" ismi de, çirkinliği görmek istemez. "Latif, Kerim, Hakîm, Rahîm" gibi 
esma-i cemaliye ve kemaliye, mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en 
iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o esma-i cemaliye ve kemaliye ise, melaike ve 
ruhanî ve cinn ve insin nazarında güzelliklerini, mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü 
edebleriyle göstermek isterler.5 

İşte Sünnet-i Seniyedeki âdâb, bu ulvî âdâbın işaretidir ve düsturlarıdır ve nümuneleridir.” 
L:54 

 
                                                 
3 Akıl ver görmek sıfatına sahip olanlara 
4 Yani fıtraten günah işleyebilme imkânında olmak. Yani melaike gibi günah işleyemez olmamak. 
5 Mesela; Taife-i nisanın açık-saçık gezmesi, esma-i cemaliyeye muhalefettir. 
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3- Ceninin sima-yı manevîsini bilmek, Allâm-ül Guyub’a mahsustur 
 “Kaldı ikinci mes'ele: Röntgen şuaıyla rahm-ı maderdeki çocuğun erkek ve dişisini 

bilmek ile ¬•@«&²*«�²!ö]¬4ö@«8öv«V²Q«<ö«: âyetinin meal-i gaybîsine münafî olamaz. Çünki âyet yalnız 

zükûret ve ünûset keyfiyetine değil, belki o çocuğun acib istidad-ı hususîsi ve istikbalde 
kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin mebadileri, hattâ sîmasındaki 
gayet acib olan sikke-i Samediyet muraddır ki, çocuğun o tarzda bilinmesi, ilm-i Allâm-ül 
Guyub'a mahsustur. Yüzbin röntgen-misal fikr-i beşerî birleşse, yine o çocuğun umum 
efrad-ı beşeriyeye karşı birer alâmet-i farikası bulunan yalnız hakikî sîma-yı vechiyesini 
keşfedemez.” L: 111 

4- Asfiya ve sıddıkînin, allâmeler vasfiyle tavsifleri 
 “Asfiya ve sıddıkîn denilen müçtehidler, imamlar, allâmeler; İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi 

dâhî feylesoflar misillü binler ehl-i tahkik, aklî ve mantıkî bir tarzda, her biri ayrı bir 
meslekte, şübhesiz binler hüccetlere ve kat'î bürhanlara istinaden, ilmelyakîn derecesinde 
Muhammed'in (A.S.M.) risaletine ve hakkaniyetine imanları, öyle küllî bir şehadettir ki; 
onların umumu kadar bir zekâsı bulunmayan karşılarına çıkamaz.6 ” Ş:627 

5- Mevlana Halid, allâme-i zaman olmuştur 
 “Hazret-i Mevlâna Hâlid, yaşı yirmiye baliğ olmadan evvel allâme-i zaman hükmünde, 

fuhûl-ü ülemanın üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstadım ise, tarihçe-i hayatını görenlere 
ve bilenlere malûmdur ki; ondört yaşında icazet alıp a'lem-i ülema-i zamanla muarazaya 
girişmiş, ondört yaşında iken, icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir.” B: 164 

6- Geçmişteki allâme ve müctehid zatların eserleri zamanımızda tam 
çare olmaz 

Evet “onların zamanında bu dehşetli zendeka hücumu, erkân-ı imaniyeyi sarsmıyordu. O 
muhakkik ve allâme ve müçtehid zâtların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede 
istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe 
edemediğinden;7 Risale-i Nur, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'dan hem çabuk, hem keskin, hem 
tam düşmanların başını dağıtacak silâhları bulduğu için, o mübarek ve kudsî zâtların 
tezgâhlarına müracaat etmiyor. Çünki umum onların merci'leri ve menba'ları ve üstadları olan 
Kur'an, Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur.8 ” K:182 

7- Bediüzzaman Hz. allâme-i asır 
 “Tarihçe-i hayatında yazılmamış, o rü'yada mazhar olduğu bir hakikatı sonradan şöyle 

anladık ki: Molla Said, Hazret-i Peygamberden ilim talebinde bulunmasına karşılık; Hazret-i 
Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, ümmetinden sual sormamak şartiyle ilm-i Kur'anın 
tâlim edileceğini tebşir etmişler. Aynen bu hakikat hayatında tezahür etmiş. Daha sabavetinde 
iken bir allâme-i asır olarak tanınmış ve kat'iyyen kimseye sual sormamış, fakat sorulan bütün 
suallere mutlaka cevab vermiştir.9 ” T:32 

“Nazirsiz bir allâme olan Bediüzzaman, daha genç yaşında görünen müstesna zekâ ve 
                                                 
6 Burada ihtisasa hürmet dersi veriliyor. 
7 Şimdi inkâr şekli, varlık âleminde sebeb-müsebbeb dairesinde olarak ortaya çıktı. Bk. K:55 başı, siyah yazı. 
8 Böyle allâmelerin eserleri bu zamanda çare olmazsa, zamanın bazı hocaları, R.Nur ile hizmet etmezlerse 
tesirleri ne olur? 
9 Bilmediğin bir meseleyi bilenden sormak, meşru sualdır. Hz. Üstad ise, kendisine sual sorulma makamındadır. 
Ans.2730/1.p 
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ilminden de anlaşıldığı gibi, sair emsâlleri fevkinde kendisine ayrıca hikmet-i Kur'aniye 
talim edilmişti.10 Kendisi, asr-ı hâzırın ihtiyacını karşılayacak, zamanın ilmî ve edebî 
seviyesinin fevkinde bütün dünyaya Kur'anın mu'cize olduğunu isbat ve herkesi ikna 
edebilecek bir kabiliyet, metanet, emel ve fedakârlık taşıyordu.” T: 51 

“Üstadımız hakkındaki kanaat-ı kat'iyyemiz şudur ki: İsm-i Nur ve İsm-i Hakîme 
mazhariyetle, Kur'an-ı Hakîmin hazinesinden nail olduğu hakaik ve maârifi, tahdis-i nimet 
maksadiyle beşere ilân eden bu allâme-i zîfünun Bediüzzaman Hazretleri, ahlâk-ı 
Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm ile tahallûk etmiş, nefis ve heva berzahlarından 
geçmiş, mekârim-i ahlâkın en mümtaz ve müstesna bir timsâl-i mücessemi olarak bu asırda 
bulunmuş.” T:325 

Evet, ¬y±¬8!ö¬wO«"ö]¬4ö½G[¬Q«,öG[¬QÅ,7«!öHadîs-i Şerifine mazhar olan Üstadımız define-i ulûm 

ve fünûn, bedî-ül-beyan allâme-i Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile birlikte haşretsin. Tâ 
ki, o korkulu günde nurlu, müşfik, mübarek eliyle elimizi tutsun, huzur-u Resûl-ü Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm'a bizi götürsün, İnşâallah!." T:331 

 

                                                 
10 “Bir hadiste şöyle buyurulur: 

h«'³�²~«— «}«W²U¬E²7~ y«7 yÁV7~ `¬Z«< `«;«— _«W;f«&«~ ¬–«Ÿ%«‡ |¬B¬±8~ |¬4 –YU«< 
¬–_«O²[ÅL7~ ¬}«X²B¬4 ²w¬8 Çf«- «~  ¬}Å8�²~ ¬ ¬̃g«; |«V«2 yB«X²B¬4 –«Ÿ²[«3 (R.E. shf: 5l8) 

     Bu hadis-i şerif, ümmet-i Muhammediyenin hayatı nokta-i nazarında çok şamil bir te’siri haiz iki şahsı haber 
vermektedir. Bunlardan biri, mahz-ı mevhibe-i İlahiye olacak ve kendisine hikmet-i İlahiye ve hikmet-i 
Kur’aniye ihsan edilecek. Diğeri de, fitnesi bu ümmet-i Muhammed’e şeytandan daha te’sirli olan bir şerir zalim 
olacaktır. 
     Bu şerir şahsın tahribatına karşı, tamirci ve manen vazifedar şahsın ilmi, mezkûr hadiste de geçtiği üzere, 
vehbîdir.” İslam Prensibleri Ans. 2294/2.p  
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ÂMÂL - EMEL 
(Bk: Tûl-u Emel) 

İnsanın gelecekte elde etmek istediği şeyler ve fıtraten onlara karşı duyduğu alâka manasında olan 
emel, müsbet mecrasına alınmazsa, insanı dünyaya bağlayacağı gibi mecrasına alınsa, Rıza-yı ilâhiyi ve 
ahireti esas alır.  

1- İnsanın ebede uzanmış emelleri âhireti ister ve âhireti istemek için verilmiştir 
2- Âmâle merci olamayan mâbud olamaz 

1- İnsanın ebede uzanmış emelleri âhireti ister ve âhireti istemek için 
verilmiştir 

“Meselâ aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki: "Sana bir 
milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın." 
Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla "oh" yerine "âh" diyecek ve teessüf 
edecek. Demek en büyük fâni, en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu 
istidaddandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kâinatı ihata etmiş efkârları ve ebedî 
saadetlerinin enva'ına yayılmış arzuları gösterir ki; bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede 
gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine bir intizar salonudur.” S:88 

 “İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zaîfliğimle ve fakr ve aczimle beraber altı cihetten gelen 
dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken; kalem-i kudretle sahife-i fıtratımda ebede 
uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikâre bir surette yazılmıştır, mahiyetimde 
dercedilmiştir.” S:211 

Zamanımızda emeller, faniyata döndüğünden, bu yanlışın azabını çekiyor ve kavgasını veriyor. 

Evet, “İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz âmâl ve efkâr ve müyulât 
dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül, bir kemalin 
vücudunu gösterir ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'î olarak ilân 
eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvî 
âmâl, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider.” S:520 

O halde âmâl-i beşeriye asıl mecrasında yürümeli.  

Evet, “Fikir nuru, insanın âmâline ve efkârına öyle bir genişlik vermiş ki, mazi ve 
müstakbeli ihata eder. Dünyayı dahi yutsa tok olmaz. Sair nevilerde ferdlerin mahiyeti 
cüz'iyedir, kıymeti şahsiyedir, nazarı mahduddur, kemali mahsurdur, lezzeti ve elemi ânîdir. 
Beşerin ise mahiyeti ulviyedir, kıymeti galiyedir, nazarı âmmdır, kemali hadsizdir, manevî 
lezzeti ve elemi kısmen daimîdir.” S:521 

 “Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı, âlem-i insanî bana göründü. O âlemi o 
kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki; dehşetimden feryad ettim, "Eyvah!" 
dedim. Çünki gördüm ki: İnsanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kâinatı ihata 
eden tasavvurat ve efkârları ve ebedî beka ve saadet-i ebediyeyi ve Cennet'i gayet ciddî 
isteyen himmetleri ve istidadları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakr u 
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ihtiyacatları ve za'f u acziyle beraber, hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve a'dâlarıyla 
beraber; gayet kısa bir ömür, gayet dağdağalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde, kalbe 
en elîm ve en müdhiş halet olan mütemadî zeval ve firak belası içinde, ehl-i gaflet için 
zulümat-ı ebedî kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar, birer birer ve taife 
taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar.” M:410 

İşte bu durumda âmal-i beşeriye insana büyük bir bela olur. 

“Âyâ görmüyor musun ki, bir adamın cüz'î bir emirden me'yus olması ve vehmî bir 
emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar-ı hayale uğraması sebebiyle tatlı 
hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazib ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. 
Halbuki senin şeametinle, kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun tâ esasında dalalet 
darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaa uğrayan ve bütün elemleri ondan 
neş'et eden bir bîçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zâil, yalancı bir cennette 
cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azab çeken bir insana mes'ud denilebilir mi? İşte 
sen bîçare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennemî bir azab 
çektiriyorsun.” L:115 

 “İşte madem mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkârı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya 
lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet câmi' mahiyet-i insaniye, ebediyetle fıtraten 
alâkadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde, sermayesi bir cüz'î cüz-ü 
ihtiyarî ve fakr-ı mutlak bir insana, âhirete iman ne derece kuvvetli ve kâfi ve vâfi bir hazine, 
bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdad, bir merci' ve dünyanın hadsiz gamlarına 
karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faidedir ki; onu kazanmak yolunda dünya 
hayatını feda etse, yine ucuzdur.” Ş:223 

O halde insanın en büyük emellerinden biri ahiret olmalıdır ve dünyevî emeller içinde 
boğulmamalıdır.  

Pek çok kere musibetlere karşı insan “Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. 
Bakar ki, hayatî hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhuş ederek hemen 
kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder; bakar ki: Vicdanı, binler âmâl (emeller) ve emanî ile 
dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini 
bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meâdi, Sâni' ile haşri itikad etmezse, onun o 
vaziyetinden Cehennem daha serin olmaz mı?” İ:28 

Demek âmâl-i beşeriye, Allah’a ve ahirete teveccüh ettirmek için verilmiştir. 

Evet, “O şahıs, hücum eden belaları, musibetleri gördüğü zaman, Cenab-ı Hakk'a istinad 
eder, müsterih olur. Yine o şahıs, ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidadlarını 
düşündüğü zaman, saadet-i ebediyeyi tasavvur eder. O saadet-i ebediyenin mâ-ül hayatından 
bir yudum içer, kalbindeki emellerini teskin eder. Yine o şahıs, başını kaldırıp semaya ve 
etrafa bakar; herşeyle ünsiyet peyda eder. Yine o şahıs, semadaki ecrama bakar; 
hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda eder.. ve onların o hareketlerini, ibret 
ve hayretle tefekkür eder.” İ:28 

 “Ve keza iman, Şems-i Ezelî'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi; saadet-i ebediyeden 
de bir parıltıdır. Ve o parıltı ile, vicdanında bulunan bütün emel ve istidadlarının tohumları, 
bir şecere-i tûbâ gibi neşv ü nemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider.1 ” 
İ:42 

                                                           
1 İşte emelin istikameti budur. 
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“O latife-i Rabbaniye, âmâl ve ahval ve maneviyatın heyet-i mecmuasını hakikî bir nur-u 
hayat ile canlandırır, ışıklandırır; nur-u imanın sönmesiyle mahiyeti, meyyit-i gayr-ı 
müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır.” İ:78 

“Ve keza hiç bir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak 
küre-i arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmağa ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle 
zamanın hareketini teskin ettirmeğe ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı 
sâkin kılmağa kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve 
takdim ediyorum. Çünki her şeyle alâkadar âmâl ve makasıdım vardır. 

Ve keza kalbime vaki' olan en ince, en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin müyul ve 
emellerini tatmin ettiği gibi; akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet-i ebediyeyi 
vermeğe kadir olan Zât-ı Akdes'ten maada kimseye ibadet etmiyorum.” Ms:109 

“Görüyoruz ki, kalb hangi bir şeye el atarsa, bütün kuvvetiyle, şiddetiyle o şeye bağlanır. 
Büyük bir ihtimam ile eline alır, kucaklar. Ve ebedî bir devamla onun ile beraber kalmak 
istiyor. Ve onun hakkında tam manasıyla fena olur. Ve en büyük ve en devamlı şeylerin 
peşindedir, talebindedir. Halbuki umûr-u dünyeviyeden herhangi bir emir olursa, kalbin istek 
ve âmâline nazaran bir kıl kadardır. Demek kalb, ebed-ül âbâda müteveccih açılmış bir 
penceredir. Bu fâni dünyaya razı değildir.” Ms:120 

“Ruh-u insanî gayr-ı mütenahî ihtiyaçlara giriftar, gayr-ı mütenahî elemlere mahaldir. 
Gayr-ı mahsur lezzetlere iştihalıdır. Gayr-ı mahdud âmâli beslemektedir. Hattâ kalbin 
dalaletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat, gayr-ı mütenahî elemleri tazammun ediyor. 
Binaenaleyh "Ben neyim? Ne kıymetim var ki, benim için kıyamet kopsun, mizan vaz'edilsin, 
hesab görülsün?" demeye hakkın yoktur.” Ms:147 

“Bu nükteleri bildikten sonra şu bürhan-ı enfüsî olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki, 
kalb bedenin aktarına, neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan marifet-i Sâni'dir 
ki, istidadat-ı gayr-ı mahdude-i insaniye ile mütenasib olan âmâl ve müyul-ü 
müteşaibeye2 neşr-i hayat eder. Lezzeti içine atar ve kıymet verir ve bast ve temdid eder. İşte 
nokta-i istimdad.” Ms:255 

 “İkinci Hakikat: Bil ey nefs-i emmare! Senin öyle bir dünyan vardır ki, kâinata dağılmış 
ve yayılmış olan emeller, alâkalar ve ihtiyaçlarından bina edilmiş gayet geniş bir kasırdır. Ve 
o kasrın temel taşı ve ilk aslı ve tek direği ise, senin hayatın ve vücudundur. Halbuki bu direk 
kurtludur. Ve şu temel de çürüktür. Ve o esas ise, her an harab olmaya hazır, bozuk ve 
zaiftir.” Bms:121 

 “Vücud şahikalarından fena ve zeval derelerinin a’makına yuvarlanan, kararsız olan şu 

dünyayı ¬Œ²*«�²! «h²[«3 Œ²*«�²! ÄÅG«A# «•²x«< nın sırrıyla tebdil edip sabit müstakar bir hale 

getirmeye muktedir ola!.. Çünkü benim her şeyle müteallik âmâl ve makasıdım vardır. Zaman 
neyin üstünden geçerse ve küre-i arz nerelere uğrayıp, dünya nelerden ayrılırsa, benim 
emellerim ona yapışarak bâki kalıp gidiyor. Hem semavat ve arzdaki bütün salih ibadın 
saadetleriyle lezzet ve alâkalarım vardır. 

Hem dahi ben, ancak öyle birisine ibadet ederim ki; o benim kalb ve sırrımın en dakik ve 
en gizli seslerini işittiği ve kalbimin en ince âmâl ve müyulatını ıslah edebildiği gibi, aynı 

                                                           
2 Çeşitli meyiller 
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zamanda akıl ve hayalimin temennileri olan nev’-i beşere saadet-i ebediyeyi vermek için, 
kıyameti koparıp dünyayı âhirete çevirmeye muktedir olsun.” Bms:243 

 “Meselâ âlem güzeldir. Demek sânii, hakîmdir. Abes yaratmaz, israf etmez, istidadatı 
mühmel bırakmaz. Demek intizamı daima tekmil edecek. Ciğerşikâf ve tahammülsûz ve emel 
öldürücü bütün kemalâtı zîr ü zeber eden hicran-ı ebedî olan ademi, insana musallat etmez. 
Demek saadet-i ebediye olacaktır.” Mu:105 

 “Milel-i saire milyonlarla cevahir-i nüfus feda etmekle kazandılar. Ölmüş olan hissiyat ve 
âmâl ve müyulat-ı âliye-i milliyemizi ve ahlâk-ı hasene-i İslâmiyemizi bu küre-i arz denilen 
(cezbe tutmuş mevlevî gibi) meczub cevvalin sımahında tanin-endaz ve umum milleti sürur 
ile bir garib ihtizaza getiren sadâ-yı hürriyet ve adalet, nefh-i sûr-u İsrafil gibi 
hayatlandırıyor.” D:68 

“Ebede namzed olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, kâinatın 
tehacümüne karşı istinad edecek ve gayr-ı mahdud âmâline neşv ü nema verecek ve 
istimdadgâhı olacak noktayı -yani din-i hak olan dane-i hakikatı- elde etmezse yaşamaz.” 
Mü:46 

“Medenî-i bittab' olduğundan ebna-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar 
içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı 

çıkar. Siz de, ¬‰@ÅXV¬7ö²vZ Q«S²9«!ö¬‰@ÅX7!ö h²[«'öolan mücahid-i âlîhimmeti mübarezesine çıkarınız. 

Sonra başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup ve hücum edip belini kırar. Siz de «– 
xV±¬6«x«BW²7!ö¬uÅ6«x«B«[²V«4ö¬˜¬h²[«3ö«�ö¬yÁV7!ö]«V«2öolan hısn-ı hasîni himmete melce ediniz. Sonra 

da acz ve nefsin itimadsızlığından neş'et eden tefviz ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı 

gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de  ²vB²<«G«B²;!ö!«)¬!öÅu«/ö²w«8ö²v6ÇhN«<ö«� olan 

hakikat-ı şahikayı üzerine çıkarınız.” Mü:95 

“Elhasıl: Onları canlandıran emeldir ve bizi öldüren yeistir. Meşhurdur ki, biri demiş: 
"Eğer bir nokta-i istinad bulsam, küre-i zemini yerinden oynatırım." Bu faraziyede acaib bir 
nokta vardır. Demek bu küçücük insan, nokta-i istinad bulsa, küre gibi büyük işleri 
çevirebilir.” Sti:67 

2- Âmâle merci olamayan mâbud olamaz 
“Bir matlub ki, gurubda gaybubet etmeye mahkûmdur; kalbin alâkasına, fikrin merakına 

değmiyor. Âmâle merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye lâyık değildir. 
Nerede kaldı ki kalb ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın.” S:215 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—
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A’MAL - AMEL 

1-  Amel-i Salihin neticesi hakkında Kur’an der ki: 
2- İnsanları sevmenin esas sebebi olarak iki hususiyet nazara verilip deniliyor ki: 
3- İnsan amellerinin uhrevî muhasebesi için muhafaza edilmesi olan en ehemmiyetli 

bir mesele nazara alınmalıdır 
4- Amel-i sâlih ikidir 
5- Amelini kusurlu görmek evlâdır 
6- Az zamanda hadsiz bir amel-i uhrevî kazanmanın yolu 
7- Şahsî hukukta affetmek amel-i sâlihtir 
8- Mala karşı olan hissiyatı amel-i sâlihaya çevirmek 
9- A’mal-i hayriyenin esasları 
10- Muvazene-i a’mal meselesi 
11- Amel-i sâlihde rekabet olamaz 
12- Kalbî ve bedenî ve mâlî ameller 
13- Amellere göre cennetin mertebeleri 
14- Amele muvaffak olmayanların yeise düşmemeleri gerektir 
15- Amel-i sâlihin tarifi 
16- Amel-i uhrevîde insanların takdirini istememek 

1-  Amel-i Salihin neticesi hakkında Kur’an der ki: 
 “Sultan-ı Ezelî'ye iman ile intisab eden ve amel-i sâlih ile itaat eden bir insan, şu 

misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve 
hâkeza kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hududlarından berk ve burak sür'atinde 
geçer. Tâ saadet-i ebediyeyi bulur. Ve şu hakikatı kat'î isbat eder ve asfiya ve evliyaya 
gösterir.1 ” S:637 

2- İnsanları sevmenin esas sebebi olarak iki hususiyet nazara verilip 
deniliyor ki: 

“Eğer onlar iman ve amel-i sâlih sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın dostları iseler, "El-hubbu 
Fillah" sırrınca2 o muhabbet dahi, Hakk'a aittir.3 ” S:639 

                                                           
1 Yani bu fani alemden beka alemine giden hayale sığmaz derece olan o uzun yolu berk sür’atiyle geçmek 
ihsanını düşünüp kıymetini anlamak gerekir. 
2 Bk: R.K.K: Hadis No:151 sonu ve 

“ ¬yÁV¬7ö v²UE²7!«:ö¬yÁV7!ö]¬4ö m²RA²7!«:ö¬yÁV¬7öÇ`E²7«!öolan desatir-i âliye düstur-u harekât olmazsa nifak ve şikak meydan alır. 

Evet ¬yÁV¬7öv²UE²7!«:ö¬yÁV7!ö]¬4ö m²RA²7«!ödemezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder.” M:268 
3 Amel-i salihin tarifi:  
     “İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-
u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın îfa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, 
san’at ve terakkiyata ait ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.” Ms:115 p.son 
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3- İnsan amellerinin uhrevî muhasebesi için muhafaza edilmesi olan en 
ehemmiyetli bir mesele nazara alınmalıdır 

Evet, “En âdi raiyetin en âdi muamelelerini ihmal etmeyen bir Hâkim-i Hafîz, hiç mümkün 
müdür ki raiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe 
etmesin, mükâfat ve mücazat vermesin. Halbuki o zâtın izzetine ve gayretine dokunacak ve 
şe'n-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, o büyüklerden sudûr ediyor. Burada 
cezaya çarpmıyor.4 ” S:54 

“Acaba geçici, âdi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, âlem-i 
gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin 
amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zabtedilmemesi kabil midir? Hâyır ve 
aslâ!5 ” S:78 

“DOKUZUNCU KELİME: h²[«F²7!ö¬˜¬G«[¬"öYani: Her hayır, onun elindedir. Her yaptığınız 

hayrat, onun defterine geçer. Her işlediğiniz a'mal-i sâliha, yanında kaydedilir. İşte şu kelime, 
cinn ü inse nida edip müjde veriyor. Diyor ki: 

Ey bîçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, "Eyvah! Malımız harab olup, sa'yimiz heba 
oldu; şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik." demeyiniz, feryad edip me'yus 
olmayınız... Çünki sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her 
hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükâfatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı 
yapabilecek bir Zât-ı Zülcelal, sizi celb edip, yer altında muvakkaten durdurur. Sonra 
huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki; hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, 
rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almağa gidiyorsunuz. 

Evet geçen baharın defter-i a'malinin sahifeleri ve hidematının sandukçaları olan 
tohumları, çekirdekleri muhafaza eden.. ve ikinci baharda gayet şaşaalı, belki yüz derece 
aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadîr-i Zülcelal, elbette sizin de 
netaic-i hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükâfat 
verecektir.6 ” M:226 

“İşte bu hadsiz hârika muhafazayı yapan Zât-ı Hafîz, kıyamet ve haşirde hafîziyetin 
tecelli-i ekberini göstereceğine kat'î bir işarettir. Evet bu ehemmiyetsiz, zâil, fâni tavırlarda bu 
derece kusursuz, galatsız hafîziyet cilvesi bir hüccet-i katıadır ki; ebedî tesiri ve azîm 
ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve âsâr ve 
akvalleri ve hasenat ve seyyiatları, kemal-i dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek. 
Âyâ bu insan zanneder mi ki, başı boş kalacak? Hâşâ!.. Belki insan, ebede meb'ustur ve 
saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzeddir. Küçük-büyük, az-çok her amelinden 
muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek. İşte hafîziyetin cilve-i kübrasına ve mezkûr 

                                                           
4 Demek, burada çekilen canlı ve ebedî filimler dairesinde mücrimler hesaba çekilecek ki, bu filimler alınıyor. 
5 Herşeyin yazılıpkaydedildiği hakkında, 18:49 - 23:62 - 82:5 - 99:7,8. ayetler gibi sarih ve işarî hayli ayetler var. 
6 İşte bu sonsuz değerde olan müjdeli haber, dünyada ciddi bir şuur ile nazara alınması, insaniyetin 
lâzımıdır.  
    “İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaatı 
muhakkak, yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azîmi terk, dalaleti irtikâb eder. Evet 
sofestaînin bir şübhesi için, binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terkediyor. 
     Halbuki insan çok vehham, ihtiyatlı olduğuna nazaran, dünyevî bir işde onda bir zarar ihtimali varsa içtinab 
eder. Âhiret işi olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde, içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur.” Ms:147 
p3,4 

165



A’MAL – AMEL     3 

âyetin hakikatına şahidler hadd ü hesaba gelmez. Bu mes'eledeki gösterdiğimiz şahid; 
denizden bir katre, dağdan bir zerredir.” L:138 

“Hafîz-i Zülcelal'in, Hafîz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen7 ve kâinatı alâkadar 
edecek ef'alleri o ismin kâtibîn-i kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar-ı 
dikkatine mazhar bulunan bu insanlar, elbette ve elbette ve her halde ve hiçbir şübhe getirmez 
ki; bu yirmi hakikatın hükmüyle, insanlar için bir haşr ü neşr olacak ve Hak ismiyle evvelki 
hizmetlerinin mükâfatını ve kusuratının mücazatını çekecek. Ve Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayd 
altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dâr-ı bekada saadet-i ebediye 
ziyafetgâhının ve şekavet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak. Ve bu âlemde çok taifelere 
kumandanlık yapan ve karışan ve bazan karıştıran bir zabit, toprağa girip her amelinden sual 
olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır.” Ş:218 

4- Amel-i sâlih ikidir 
Amel, cins-i cezadır. Ceza, cins-i ameldir.8 Sâlih amel ikiydi: 

Biri müsbet ve ihtiyarî, biri menfî ızdırarî. Bütün âlâm, mesaib, a'mal-i sâlihadır; lâkin 
menfîdir, ızdırarî. Hadîs teselli verdi. 

Bu millet-i günahkâr kanıyla abdest aldı. Fiilî bir tövbe etti. Mükâfat-ı âcili, şu milletin 
humsu dört milyonu çıkardı 

Derece-i velayet, mertebe-i şehadet ile gazilik verdi, günahı sildi.” S:715 

Yani din yolunda şehid veya gazi olunca günahlar silinir ve velayet kazanılır, keza medresede vefat 
eden hâlis ve sadık nurcu dahi şehid-i manevi olur. Çünkü medrese dini korumada bekçilik mekânıdır. 
Şöyle ki: 

“Denizli’nin bir manevî kahramanı merhum Hasan Feyzi’nin (R.H.), Isparta kahramanı 
merhum Hâfız Ali’nin (R.H.) yanına gitmesi gerçi bizi çok müteessir ediyor, fakat onun gayet 
has bir talebesi ve Nur’un hâlis bir şakirdi sıddık Muharrem’in dediği gibi deriz: O, bir cihette 
ölmemiş; belki vazifesini acele bitirmiş, âlem-i berzaha istirahat için gitmiş, terhis edilmiş. 
Hâfız Ali ile beraber, manen, şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli Nur hakkındaki eserleriyle 
yardım ediyorlar; yine manen Nur’a çalışıyorlar. Elbette manevî şehid hükmünde 
olmalarından, “Meyve”nin Onbirinci Mes’elesindeki İlm-i Nahiv talebesinin kendini 
                                                           
7  “Evet her baharda müşahede ediyoruz ki: Güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz nebatat, bahar haşrinde 

herbir ağaç, herbir kök, herbir çekirdek, herbir tohum ²�«h¬L9ö rEÇM7!ö!«)¬!«:ö(81:10) âyetini okuyup bir manasını, 

bir ferdini kendi diliyle, geçmiş senelerde gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir ederek o azametli hafîziyete 

şehadet eder. w¬0@«A²7!«:ö h¬;@ÅP7!«:ö h¬'�À²!«:ö ÄÅ:«�²!ö«x;ö (57:3) âyetindeki dört muazzam hakikatları her şeyde gösterip 

hafîziyeti a’zamî derecede ve haşri bahar kolaylığında ve kat’iyyetinde bizlere ders verir. Evet bu dört ismin 
cilveleri, en cüz’îden en küllîye kadar cereyan ederler.” Ş:215  
     “Ve keza esma-i hüsnadan “Vâris” isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usûlün zevalinden sonra bâki 
kalan füruatın sayısınca ve âlem-i âhiretin mevcudatı adedince ve uhrevî mükâfatları almağa medar olmak üzere 
hıfzedilen beşerin amelleri sayısınca, sadâsı ile şu fezayı dolduracak kadar büyük bir Elhamdülillah ile hamd 
edilecek hafîziyet nimetidir. Çünki nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten 
daha lezizdir. Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir ve hâkeza...” Ş:759 
8 Yani amel ve neticesi arasında, mahiyetçe benzerlik vardır.  
     “Eğer şu umum muhtelif tecrübeler nazara alınırsa görünür ki; nokta-i iştirak yalnız tabiat-ı masiyettir ki, 
cezayı istilzam ediyor. Demek ceza, masiyetin lâzım-ı zâtîsidir. 
    Madem ki dünyada filcümle bu lâzım, sırf tabiat-ı masiyet için terettüb ediyor. Elbette bu dârda terettüb 
etmiyen, başka dârda terettüb edecektir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki: 
“Filan adam fenalık etti, belasını buldu.” Sti:7  
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medresede bildiği gibi; Hâfız Ali ile Nur hakikatlarının müzakeresi ve vefat eden Nurcuların 
dairesinde meşgul olmalarını, merhamet-i İlahiyeden kuvvetle ümidvarız. İnşâallah Cenab-ı 
Hak onun vazifesini dünyada gördürecek Nur dairesinde çok Hasan Feyzi’leri yetiştirecek.” 
E:189 

5- Amelini kusurlu görmek evlâdır 

“Dinde harec yoktur. ¬w<±¬G7!ö]¬4ö«‚«h«&ö«�ö Madem dört mezheb haktır. Madem 

istiğfara müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü amelin rü'yetine -
böyle vesveseli adama- müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura 
düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse, daha evlâdır. Madem böyledir, sen 
vesveseyi at. Şeytana de ki: Şu hal, bir harecdir. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. Dindeki 

yüsre münafîdir. °h²,<öw<±¬G7«!ö ¬w<±¬G7!ö]¬4ö«‚«h«&ö«�öesasına muhaliftir. Elbette böyle 

amelim bir mezheb-i hakka muvafık gelir. O bana kâfidir. Hem lâakal ben aczimi itiraf 
ederek ibadeti lâyık-ı veçhile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru' ile merhamet-i İlahiyeye 
dehalet edip, kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir 
niyaza vesiledir.9 ” S:277 

6- Az zamanda hadsiz bir amel-i uhrevî kazanmanın yolu 
“Üçüncü Meyve: Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî istersen ve herbir 

dakika-i ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete ve gafletini 
huzura kalbetmeyi seversen, Sünnet-i Seniyeye ittiba et. Çünki bir muamele-i şer'iyeye 
tatbik-i amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevî çok 
meyveler veriyor. Meselâ: Birşeyi satın aldın. İcâb ve kabul-i şer'iyeyi tatbik ettiğin 
dakikada, o âdi alış-verişin bir ibadet hükmünü alır. O tahattur-u hükm-ü şer'î bir tasavvur-u 
vahy verir. O dahi, Şârii düşünmekle bir teveccüh-ü İlahî verir. O dahi, bir huzur verir. 
Demek Sünnet-i Seniyeye tatbik-i amel etmekle bu fâni ömür, bâki meyveler verecek ve bir 
hayat-ı ebediyeye medar olacak olan faideler elde edilir.   

«–: G«B²Z«#ö²vUÅV«Q«7ö˜x Q¬AÅ#!«:ö¬y¬#@«W¬V«6«:ö¬yÁV7@¬"öw¬8ÌY<ö›¬HÅ7!ö±¬|±¬8�²!ö±¬|¬AÅX7!ö¬y¬7Y,«*«:ö¬yÁV7@¬"ö~Y X¬8³@«4 
(7/158) fermanını dinle. Şeriat ve Sünnet-i Seniyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden 
esma-i hüsnanın herbir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı câmi' olmağa çalış...” S:362

7- Şahsî hukukta affetmek amel-i sâlihtir 
“Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta: Müsamaha, hamiyet. Fedakârlık; bir haslet, bir 

amel-i sâlihtir. 

Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta: Müsamaha, hıyanet. Fedakârlık; bir sıfat, bir 
amel-i tâlihtir.10 ” S:725 

8- Mala karşı olan hissiyatı amel-i sâlihaya çevirmek 
“İnsan mala ve câha karşı şiddetli bir hırs gösterir.. bakar ki: Muvakkaten onun nezaretine 

verilmiş o fâni mal ve âfetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh, o şiddetli hırsa 
değmiyor. Ondan, hakikî câh olan meratib-i maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zâd-ı 

                                                           
9 Yani daima istiğfar vesilelerini tercih etmek güzeldir. 
10 Yani hukuk-ı şahsiye ile hukuk-ı umumiye arasındaki farkı nazara almakta hassasiyet gerek. 
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âhirete ve hakikî mal olan a'mal-i sâlihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırs-ı mecazî ise, 
âlî bir haslet olan hırs-ı hakikîye inkılab eder.11 ” M:33 

9- A’mal-i hayriyenin esasları 
“Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inad ile sarsılır. Çünki vasıta-i halas ve 

vesile-i necat olan "ihlas" zayi' olur. Zira tarafgir bir muannid, kendi a'mal-i hayriyesinde 
hasmına tefevvuk ister. Hâlisen livechillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve 
muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve a'mal-i hayriyenin esasları 
olan "ihlas" ve "adalet" husumet ve adavetle kaybolur.12 ” M:270 

 “Bu dünya, dâr-ül hikmettir, dâr-ül hizmettir; dâr-ül ücret ve mükâfat değil. Buradaki 
a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve âhirettedir. Buradaki a'mal, berzahta ve âhirette 
meyve verir. Madem hakikat budur, a'mal-i uhreviyeye ait neticeleri dünyada istememek 
gerektir. Verilse de memnunane değil, mahzunane kabul etmek lâzımdır. Çünki Cennet'in 
meyveleri gibi, kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla, bâki hükmünde olan amel-i uhrevî 
meyvesini, bu dünyada fâni bir surette yemek, kâr-ı akıl değildir. Bâki bir lâmbayı, bir dakika 
yaşayacak ve sönecek bir lâmba ile mübadele etmek gibidir. 

İşte bu sırra binaen; ehl-i velayet, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş 
görüyorlar, nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. "Elhamdülillahi alâküllihal" diyorlar. Keşf ü 
keramet, ezvak u envâr verildiği vakit, bir iltifat-ı İlahî nev'inden kabul edip setrine 
çalışıyorlar. Fahre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin 
istitar ve inkıtaını istemişler, tâ ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Evet makbul bir insan 
hakkında en mühim bir ihsan-ı İlahî, ihsanını ona ihsas etmemektir; tâ niyazdan naza ve 
şükürden fahre girmesin.” M:451 

10- Muvazene-i a’mal meselesi 
“İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir 

tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine 
adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a'mal-i 
mükellefîni tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. 
Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir tek hasene ile çok 
seyyiatını örter. Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir 
adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam 
muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, çok seyyiatına 
nazar-ı afv ile bakmak lâzımdır.13 ” L:88 

11- Amel-i sâlihde rekabet olamaz 
“Ehl-i Cennet'ten herkes kendi hissesinden kemal-i rıza ile memnun olması işaretiyle 

gösteriliyor ki, âhirette medar-ı rekabet birşey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyle ise, âhirete 
ait olan a'mal-i sâlihada dahi rekabet olamaz; kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya 

                                                           
11 Yani dünyevî menfaatler, ahirete vesile yepılmalıdır. 
12 İhlas, maddi ve manevî menfaatleri gaye etmemeği gerektirdiği gibi; adalet de hürriyet-i şer’iye dairesinde 
hareket etmeyi esas alır. 
13 “ ¯G[¬Z«-ö¬?«@¬8ö h²%«!ö y«V«4ö]¬BÅ8!ö¬(@«,«4ö«G²X¬2ö]¬BÅX ,¬"ö«tÅ,«W«#ö²w«8ö -ev kema kal- Yani: “Bid’aların ve dalaletlerin istilâsı 

zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur’aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını 
kazanabilir.” Ey tenbellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sofi-meşreb kardeşler! Bu iki hadîsin mecmuu gösterir 
ki: Böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve Sünnet-i Seniyeye hizmet eden mübarek hâlis 
kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeblerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem 
kanı hükmünde yevm-i mahşerde size faide verebilir. Öyle ise, onu kazanmaya çalışınız.” L:167 
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riyakârdır, a'mal-i sâliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor veyahud sadık cahildir ki, 
a'mal-i sâliha nereye baktığını bilmiyor ve a'mal-i sâlihanın ruhu, esası ihlas olduğunu 
derketmiyor.” L:157 

 “Evet hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini 
daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir 
cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, 
vakitlerini zayi' etmemek için, sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip, 
hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu 
edip muntazır kalmakla lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. 

Yoksa ihlası zedelenir. Hem ®Ÿ[¬V«5ö@®X«W«$ö|¬#@«<³@¬"ö!: h«B²L«#ö«�«:öâyetinin nehyine yanaşır, ameli 

kısmen yanar.” L:164 

“¬�@«E¬7@ÅM7!ö!x V¬W«2ö«:ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!öÅ�¬! (âhirdeki � , ; sayılır, şedde sayılır ise) makam-ı 

cifrîsi bin üçyüz ellisekiz ve dokuz (1358-1359)14 olan bu senenin ve gelecek senenin aynı 
tarihini göstermekle o hasaretlerden bâhusus manevî hasaretlerden kurtulmanın çare-i 
yegânesi, iman ve a'mal-i sâliha olduğu gibi ve mefhum-u muhalifiyle, o hasaretin de sebeb-i 
yegânesi küfr ü küfran, şükürsüzlük yani imansızlık, fısk u sefahet olduğunu gösterdi. Sure-i 

¬h²M«Q²7!ö«:önin azametini ve kudsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakaikın 

hazinesi olduğunu tasdik ederek, Cenab-ı Hakk'a şükrettik.” K:204 

12- Kalbî ve bedenî ve mâlî ameller 

“Tahliye y«[¬V²E«# ise, hasenat ile olur. Hasenat da, ya kalb ile olur veya kalıb ve beden ile 

olur veyahut mal ile olur. A'mal-i kalbînin şemsi, imandır. A'mal-i bedeniyenin fihristesi, 
namazdır. A'mal-i maliyenin kutbu, zekattır.” İ:40 

13- Amellere göre cennetin mertebeleri 
“Cennet'in cem'i, Cennetlerin taaddüdüne ve amellere göre Cennet'in mertebelerine 

işarettir. Ve keza Cennet'in herbir cüz'ü, Cennet gibi bir Cennet olduğuna ve herbir mü'mine 
düşen kısım, büyüklüğüne nazaran tam bir Cennet gibi göründüğüne işarettir.” İ:150 

14- Amele muvaffak olmayanların yeise düşmemeleri gerektir 
 “Birinci Hastalık: "Ye's"tir. 

Arkadaş! Amele ve taate muvaffak olamayan azabdan korkar, yeise düşer. Böyle bir 
me'yusun gözüne, dinî mes'elelere münafî edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan 
görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saikasıyla ilân-ı isyan ederek 
İslâm dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh a'male muvaffak 
olamayanlar, yeise düşmemek için şu âyete müracaat etsin: 

                                                           
14 1942-3 
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ö¬yÁV7!ö¬^«W²&«*ö²w¬8ö!x O«X²T«#ö«�ö²v¬Z¬,S²9«!ö]«V«2ö!x 4«h²,«!ö«w<¬HÅ7!ö«›¬(@«A¬2ö@«<ö²u5 

v[¬&Åh7!ö *xS«R²7!ö«x; yÅ9¬!ö@®Q[¬W«% «�x9ÇH7!ö h¬S²R«<ö«yÁV7!öÅ¬! ” Ms:65 

15- Amel-i sâlihin tarifi 
 “İ'lem Eyyühel-Aziz! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i 

sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı da 
bihakkın îfa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, san'at ve terakkiyata ait 
ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.” Ms:115 

 “Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve 
amel-i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve 
amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a 
racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan 
def'-i mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş.” K:148 

16- Amel-i uhrevîde insanların takdirini istememek 
“İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işde, böyle amel-i uhrevîde illet ise, o ameli ibtal 

eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlası kırar. Eğer müşevvik ise safvetini izale eder. 
Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak, istemeyerek Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin 
insanlarda hüsn-ü tesiri namına kabul etmek güzeldir ki,  

«w<¬I¬'³�²!ö|¬4ö¯»²G¬.ö«–@«K¬7ö|¬7ö²u«Q²%!«:öbuna işarettir.” B:78 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AMİ - ÂMÎ 

(Bk: Kulaklı Tabaka) 
Yani dinî ilimlerden mahrum olan mü’min. Yani ahkâm-ı zahriyeyi bilip, onların derin manalarını 

bilmeyen kişi. 

1- Risale-i Nur âmîlere de ders verir 
2- Âmînin feraseti 
3- Sünnete uyan âmî evliyaların derce yüksekliği 
4- Âmîlerin zenginliği 
5- Nur hizmetinde merdane sebat eden âmî de olsa velayet derecesinde manevî 

kıymetleri vardır 
6- Zâhiren âmî görünen hakikî nurcuların gerçek kıymetini görememekten ikaz eden 

bir mektub 
7- Dinden kopuk bir feylesof, âmî bir mü’minden daha aşağıdır 
8- Âmî mü’minlerin ihlasla tesanüdü, velayet hassasını taşır 

1- Risale-i Nur âmîlere de ders verir 
Evet, R.Nur “en uzak hakikatları, en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek 

derecede; benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatları dahi 
müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri1 o sû'-i iştiharı tasdik etmiş 
bir şahsın elinde bu hârika teshilât ve sühulet-i beyan; elbette bilâşübhe bir eser-i 
inayettir.2 ” M:373 

“Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde, en büyük âlimden tut, tâ en âmi adama 
kadar ve ehl-i kalb büyük bir veliden tut, tâ en muannid dinsiz bir feylesofa kadar olan 
tabakat-ı nâs ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını 
yedikleri halde tenkid edilmemesi3 ve her taife derecesine göre istifade etmesi.” eser-i 
inayettir. M:374 

2- Âmînin feraseti 

 “¬yÁV7!ö¬*xX¬"ö hP²X«<ö yÅ9¬@«4ö¬w¬8ÌYW²7!ö«^«,!«h¬4ö!x TÅ#¬!ösırrına göre; ehl-i iman ne kadar âmi ve cahil 

de olsa, aklı derketmediği halde, kalbi öyle hodfüruş adamları görse; soğuk görür, manen 
nefret eder.4 ” M:414 

                                                           
1 Yani kuvve-i ilmiye ile yazılan eserleri 
2 Allah’ın hususî ihsanı ve ilhamıdır. 
3 Yani şarlatan ve hodfürüşlar müstesna, şer’î delillere dayanan tenkid yapılamadı ve böylece Risale-i Nurun 
harikalığı açığa çıktı. 
4 Yani kişide ilim yoksa da kalbî hisleri hakka bağlı olmalı ve hodfüruşların sözlerine aldanmamalıdır. 
Aldanmamak, ferasetin varlığına delildir. Bu zamanda ferasetli olup aldanmamak şarttır. 
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3- Sünnete uyan âmî evliyaların derce yüksekliği 
“İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî (R.A.) demiş ki: "Ben seyr-i ruhanîde kat'-ı meratib 

ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli; Sünnet-i 
Seniyeye ittibaı, esas-ı tarîkat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, 
sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu."5 ” L:50 

4- Âmîlerin zenginliği 
“Ekseriyetçe sebeb-i hüsran olan hırsı tahrik eden iktidar ve ihtiyar ve zekâvet, bir kısım 

büyük ediblerde o edibleri bir nevi dilenciliğe kadar sevkettiği gibi; zekâvetsiz, kaba çok âmi 
adamların tevekkülvari iktidarsızlıkları dahi onları zenginliğe îsal etmesi.6 ” Ş:173 

Âmî mü’minlerin sahib olmaları gereken hususiyetlerin tesbitine devam ediyoruz. 

5- Nur hizmetinde merdane sebat eden âmî de olsa velayet derecesinde 
manevî kıymetleri vardır 

Evet, hizmet dairesindeki Nurcular hakkında Hz. Üstad diyor: 

“Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli 
hallerden sarsılmayan bu samimî dindarlar ve ciddî müslümanlar eğer herbiri bir veli, hattâ 
bir kutub görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alâkayı pek az 
ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve âdi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan 
etmeyecek diye karar verdim.” Ş:307 

Demek zor şartlarda hizmette ihlas üzere ve sadakatla sebat gösterip devam edenlerin manevî 
dereceleri çok yüksektir.  

“Bid’aların ve dalaletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur’aniyeye 
temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.” L:167  

Yani şahsî ve geçim sıkıntılarını aşarak hizmette sebat etmek filimleri çok değerlidir. 

6- Zâhiren âmî görünen hakikî nurcuların gerçek kıymetini 
görememekten ikaz eden bir mektub 

“Kardeşlerim! Bu hakikata binaen, bu adam gibi düşünen veya hüsn-ü zannın verdiği 
parlak makamları nazara alan zâtlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve 
hizmetkârlık kisvesiyle görünen şakirdleri âdi, âmi adamlar görür ve der: "Bunlar mı 
hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede, evliyaları bu 
zamanda âciz bırakan bu kudsî hizmet mücahidleri nerede?" diyerek dost ise inkisar-ı hayale 
uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur.7 ” Ş:317 

                                                           
5 Yani bu velilerin dinî hassasiyetleri ve teslimiyetleri kuvvetlidir ve niyetleri hâlistir. Bu ise keramete yani 
veliliğe vesiledir.  
     “Evet velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti 
vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddî, samimî tesanüdün çok 
kerametleri olabilir. Hattâ şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata 
mazhar olur.” M:372  
6 Yani hırs ve kaanatsızlık, sebeb-i mahrumiyettir. Allah’a teslimiyetli tevekkül, merhamet ve Rıza-yı ilahiyi 
celbeder. 
7 Demek bu manevî cihad dairesine şahsî kemalat nokta-i nazariyle bakmak hatadır. 
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7- Dinden kopuk bir feylesof, âmî bir mü’minden daha aşağıdır 
“Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki 

olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. 
Binaenaleyh Avrupa feylesofları maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, İslâm ve 
Kur'anın hakaikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından 
hakaik-i İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm, nefs-ül 
emir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh şimşek, buhar gibi fennî mes'eleleri 
keşfeden feylesoflar, Hakkın esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira 
onun aklı gözündedir. Göz ise, kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünki kalblerinde can 
kalmamıştır. Gaflet o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür.8 ” Ms:239 

8- Âmî mü’minlerin ihlasla tesanüdü, velayet hassasını taşır 
 “Kur'anı tefsir edene lâzım gelir ki; gayet âlî bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihad ve bir 

nevi kuvve-i kudsiye sahibi olmak gerektir. Bu zamanda öyle bir zât, ancak bir şahs-ı 
manevî olabilir ki; o şahs-ı manevî, çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın 
telahukundan ve birbirine yardımından ve kalblerin birbirine in'ikasından ve ihlas ve 
samimiyetlerinden, mezkûr bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruh-u manevîsi hükmüne 
geçer. Evet "mecmuunda bir hassa bulunur ki, ondaki her ferdde bulunmaz" düsturuyla çok 
defa içtihadın âsârı ve nur-u velayetin hassaları ve ziyası bir cemaatte görünüyor. 
Halbuki o cemaatin hangisine bakılsa, o hassa görünmüyor. Demek âmî adamların ihlasla 
tesanüdleri, bir velayet hassasını veriyor.9 ” Em:89 

 
 

                                                           
8 Yani zamanımızdaki fünun-u müsbete ve medeniye, mana-yı ismî ile bakıp esbaba, tesir verdiğinden şirk 
yolunu açar ve tevhid delillerini göremez. 
9 Burada anlatılan şahs-ı manevînin varlığı, tefanî sırrının tam tahakkuk etmesine bağlıdır. Bu kısımda dahi üstün 
dereceli tefaninin hakikatı tarif edilmiş oluyor. Böyle bir şahs-ı manevî bu fitne cemiyetinde müşkil görünüyor, 
ise de yine gayret etmeli. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ANARŞİ – ANARŞİZİM 

Gerek Türkiye’de ve gerek beşer âleminde dehşetini artıran anarşiliğin bahsi yapılmazken, 
Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretleri, cemiyet hayatında anarşiyi netice verecek sebebleri, Kur’an nuru 
ile görmüş ve gençliğinden tâ hayatının sonuna kadar, bu anarşi âfeti ve tehlikesinden ısrarla haber ver-
miş, ikaz etmiş ve tedbirlerini göstermiştir.  

Nitekim 1946 senelerinde devlet ricaline yazdığı “Bir hasbihal” namındaki yazısında; elli sene sonra 
(yani 1996’dan sonra) ortaya çıkacak dehşetli mücadelelere, anarşi ve teröre sarahatla dikkat çekmiştir. 
Mezkûr “Hasbihal” yazısının bir kısmı aynen şöyledir: 

“Adliye Vekiliyle Ve Risale-i Nur’la Alâkadar Mahkemelerin Hâkimleriyle Bir 
Hasbihaldir. 

Efendiler! Siz, ne için sebebsiz bizimle ve Risale-i Nur’la uğraşıyorsunuz! Kat’iyyen size 
haber veriyorum ki: Ben ve Risale-i Nur, sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi 
vazifemizin haricindedir. Çünki Risale-i Nur ve hakikî şakirdleri, elli sene sonra 1 gelen nesl-
i âtîye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir 
tehlikeden kurtarmağa çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar, o zaman kabirde elbette toprak 
oluyorlar. Farz-ı muhal olarak o saadet ve selâmet hizmeti bir mübareze olsa da, kabirde 
toprak olmağa yüz tutanları alâkadar etmemek gerektir. 

Evet hürriyetçilerin2 ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâübalilik 
göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra3 dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği 
cihetinden; şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli 
milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek elbette 
anlıyorsunuz.4 Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur’anın hizmetinde 
emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar 
belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikatı verip, o 
dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden; bu 
zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz. 

Evet efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar; gayesi rıza-yı İlahî ve imanı 
kurtarmak ve şakirdlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını i’dam-ı ebedîden ve ebedî haps-i 
münferidden kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir 
hizmettir ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtînin bîçareler kısmını 
dalalet-i mutlakadan kurtarmaktır. Çünki bir müslüman başkasına benzemez. Dini terkedip 
İslâmiyet seciyesinden çıkan bir müslim; dalalet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare 
edilmez. 

                                                           
1 Bu mektub. 1946, 1947 lerde yazıldığından, 50 sene sonra ifadesi 1996 ve 97 senelerini nazara veriyor aynen 
de öyle oldu ki az sonra açıklanacak. 
2 Yani 1909 devrelerinde faaliyet gösteren ve içinde yüzde on mason ve kısmen de Avrupaya meyilli jön 
Türklerin bulunduğu ittihad ve terakki cereyanının 
3 Yani 1930-1940 devrelerinde 
4 Bu müfsid ictimaî şartların devamı halinde gelecek neslin durumunu ihbar ediyor. 
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Evet eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an’anat-ı milliye 
ve İslâmiyeye karşı yüzde elli lâkaydlık gösterildiği halde; elli sene sonra, yüzde doksanı 
nefs-i emmareye tâbi’ olup millet ve vatanı anarşiliğe sevketmek ihtimalinin düşünülmesi ve 
o belaya karşı bir çare taharrisi, yirmi sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla 
uğraşmaktan kat’iyyen men’ettiği gibi; Risale-i Nur’u, hem şakirdlerini, bu zamana karşı 
alâkalarını kesmiş; hiç onlarla ne mübareze, ne meşguliyet yok.” E:21  

“Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki; bu geniş boğuşmaların5 
neticesinde eski harb-i umumîden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin 
istinadı, menbaı olan Avrupa’da deccalane bir vahşet doğurmasıdır.6 Bu endişeyi teselliye 
medar; Âlem-i İslâm’ın tam intibahıyla ve Yeni Dünya’nın, Hristiyanlığın hakikî dinini 
düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve Âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, Kur’ana ittihad 
edip tâbi’ olması, o dehşetli gelecek iki cereyana7 karşı semavî bir muavenetle8 dayanıp 
inşâallah galebe eder.” E:58 

“Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: “Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zendeka başına 
geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek 
az bir kuvvetle nev’-i beşeri herc ü merc eder ve koca Âlem-i İslâmı esaret altına alır.9 

 Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız! 

İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı  ½?«x²'¬!ö«–Y X¬8ÌYW²7!ö@«WÅ9¬! (49,10) kal’a-i kudsiyesi 

içine giriniz; tahassun ediniz.” M:270 

 “Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a "Mesih" namı verildiği gibi her iki Deccal'a 
dahi "Mesih" namı verilmiş ve bütün rivayetlerde 

¬Ä@Å%ÅG7!ö¬d[¬K«W²7!ö¬^«X²B¬4ö²w¬8ö¬Ä@Å%ÅG7!ö¬d[¬K«W²7!ö¬^«X²B¬4ö²w¬8ödenilmiş. Bunun hikmeti ve tevili 

nedir? 

Elcevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki: Nasılki emr-i İlahî ile İsa Aleyhisselâm, 

                                                           
5 Bu boğuşmaları beynelmilel gizli cereyan tahrik etmektedir.  
    “Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlahî ile mevsimi geldiği vakit aynı o taife, medeniyet-i 
beşeriyeyi herc ü merc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder.” S:345  
    “Mademki menba’ Avrupa’dadır. Gelen cereyan, ya menfî veya müsbettir. Menfîye kapılan, harf gibi  

¬˜¬h²[«3ö¬j²S«9ö]¬4ö]®X²Q«8ö]«V«2öÅ”«(öyahud ¬y¬,²S«9ö]¬4ö]®X²Q«8ö]«V«2öÇ”G«<ö«�ötarif edilir. Demek bütün harekâtı, bizzât haric 

hesabına geçer. Çünki iradesi hükümsüzdür. Hulûs-u niyeti faide vermez.” Sti:52  
     “Başlarını yesin, dünyalarını tamamen bıraktığım ve ayaklarına dolaşsın, siyasetlerini büsbütün terkettiğim 
halde; düşündükleri bahaneler, evhamlar, elbette asılsız olduğundan, onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat 
vermek istemiyorum. Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştiham olsaydı; değil 
sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak tereşşuh edecekti, kendini gösterecekti.” M:47  
6  “Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: “Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı 
müdhişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev’-i beşeri herc ü 
merc eder ve koca Âlem-i İslâmı esaret altına alır.” M:270  
7 Bu mektub, 1947 lerde yazıldığı cihetle, o tarihten sonra gelecek demektir. Yukarıdaki 1997 ihbariyle 
birleşebilir. Hem iki cereyan yani, süfyan ve deccal cereyanlarının birleşmesine işaret eder. Hz. Üstadın 50 sene 
sonrası için bu kadar emin konuşmasından, O’nun manevî makamını anlamak lâzım. 
8 “İşte, bu günde meydana çıkan bu dehşetli cereyanı, ancak ve ancak Hristiyanlık âleminin Müslümanlıkla 
ittihadı; yani İncil, Kur’an ile ittihad ederek ve Kur’ana tâbi’ olması neticesi elde edilecek semavî bir kuvvetle 
mağlub edileceği iş’ar buyuruluyor.” E:66  
9 El-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529 - 530; İbni Hibban, Sahih, 8:286. 
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şeriat-ı Museviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarab gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş. 
Aynen öyle de; Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını 
kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve 
Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı 
Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile 
kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve 
sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; 
hevesat-ı müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet10 ve ayn-ı 
istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar 
gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz.” Ş:593 

“Rahmet-i İlahiyeden ümid kesilmez. Çünki Cenab-ı Hak bin seneden beri Kur’anın 
hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu 
ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır 
ve vazifesini idame ettirir...” M:327 

Üstteki parçanın devamında Bediüzzaman Hazretleri elyazma eserinde kendi el yazısıyla yaptığı şu 
ilâvesinde; Türk Ordusu kuvvetini kendi milleti aleyhinde değil, İslâm Dünyasının selâmet ve zaferinde 
kullanıp büyük vazifeler göreceğini ihbar sadedinde şöyle der: 

“KILINCINI AYAĞINA11 VURDURMAZ. DÜŞMANINA VURDURUR. KUR’ANA 
HİZMETKÂR EDER. AĞLAYAN ÂLEM-İ İSLÂMI GÜLDÜRÜR.” 

“Garibdir hem çok garibdir. Yediyüz sene müddetinde İslâmiyet’in ve Kur’an’ın elinde 
şeref-şiar, bârika-asa bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten 
İslâmiyet’in bir kısım şeairine karşı istimal etmeğe çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. 
“Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor” diye rivayetlerden anlaşılıyor.” Ş:596 

“Hem şanlı ve kahraman bir millet, mağlubiyeti hengâmında, böyle istidraclı ve şanlı ve 
tali’li ve muvaffakıyetli ve kurnaz bir kumandanı bulunduğundan gizli ve dehşetli olan 
mahiyetine bakmayarak kahramanlık damarıyla onu alkışlar, başına kor, seyyielerini örtmek 
ister. Fakat kahraman ve mücahid ordunun ve dindar milletin ruhundaki nur-u iman ve Kur’an 
ışığıyla hakikat-ı hali göreceği ve o kumandanın çok dehşetli tahribatını tamire çalışacağı 
rivayetlerden anlaşılır.” Ş:595 

“ yÁV7!ö ˜«*@«B²'!ö@«8ö]¬4ö h²[«F²7«!ösırrıyla, bu mes’elemizin te’hiri hayırdır. Çünki bütün 

mekteblerde ve dairelerde ve halkta, o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu 
hal ise, âlem-i İslâma ve istikbale pek elîm ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın 
haricinde onun mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alâkadar ve en son ondan 
vazgeçecek adamların ellerine kat’î hüccetler gösteren ve isbat eden Risale-i Nur geçmesi, 
kemal-i merak ve dikkatle okunması öyle bir hâdisedir ki; bizler gibi binler adam hapse girse, 
hattâ i’dam olsalar, Din-i İslâm cihetiyle yine ucuzdur. Hiç olmazsa küfr-ü mutlaktan ve 
irtidaddan en mütemerridleri bir derece kurtarır, meşkuk bir küfre çıkarır, mağrurane ve 
cür’etkârane tecavüzlerini ta’dil eder. Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu 
cümle: “Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda 
olsun” ile, bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazgeçilmez.” 
Ş:338 

                                                           
10 Yani nefsin çılgın sefahetine zorlamakla yaptırılan hayvanî hürriyet 
11 Yani dayandığı kuvveti olan milletine 

176



ANARŞİ – ANARŞİZİM     4 

“Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük 
tehlikelerden halas olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir: Birincisi; merhamet.. ikincisi, 
hürmet.. üçüncüsü, emniyet.. dördüncüsü, haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek.. 
beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir.” K:241 

“Çünki kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet 
dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez.” Ş:588 

“Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlahiye namına ve hakaik-i İslâmiye 
dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve manevî kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, 
ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi.” H:79 

“Evet hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet, Kur'an kuvvetiyle 
dayanabilir. Yoksa küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i mutlakı ve ehl-i namusun 
servetini serserilere ibahe etmesini âlet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı 
durduracak; ancak İslâmiyet hakikatıyla mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini 
İslâmiyette bulmuş bu millet dayanabilir. Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, 
herşeyden evvel bu mümtezic, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-i 
Kur'aniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u hareket yapmakla o cereyanı 
durdurur inşâallah.” E:218 
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“Okuduğunu veya dinlediğini” 

ANLAMAK 
(Bk:Teveccüh - Tefeyyüz) 

“İntibaha gelmiş olan ehl-i medrese vâkıf oluyorlar ki; eski zamanda medrese usulü ile 
onbeş senede elde edilebilen imanî ve İslâmî netice bu zamanda, Risale-i Nur'la onbeş haftada 
elde edilebiliyor. Üstadımız buyuruyorlar ki: "Bir sene Risale-i Nur derslerini anlayarak ve 
kabul ederek okuyan kimse, bu zamanın mühim ve hakikatlı bir âlimi olabilir."” T:695 

“"Bu risaleleri anlayarak ve kabul ederek bir sene okuyan, bu zamanın hakikatlı bir 
âlimi olabilir." Evet, fen bütün hızıyla ilerlemektedir. Maneviyatta yükselmek de bununla 
müvazidir. Maddî alanda bir saatlik yolun bir saniyeye indirildiği bir devri yaşıyoruz. 
Maneviyat sahası ise daha sür'atli ve vüs'atlidir. Eski zamanda yarım asırda elde edilebilen 
ilm-i hakikat, şimdi kısa bir zamanda kazanılabiliyor. Belki de daha az bir müddette aynı 
semere ve netice hasıl oluyor.” G:262                  

“Zannetme ki yazdığım şeyler, efkâr ve ukûlün mahsulü olan mütedavil şeylerdir. Hâyır! 
Belki Kur’an-ı Hakîm’den istimdad neticesinde gelip, yaralı bir ruhun ve mecruh bir kalbin 
üzerine damlanan feyizlerdir. Hem yine zannetme ki; onlar, kalblerin zevkettiği seyyal şeyler 
gibi olup, sonra zeval bulacak parıltılardır. Kellâ! Belki onlar, hakaik-ı sâbiteden gelip, alîl 
bir aklın ve mariz bir kalbin ve kör bir nefsin üstünde in’ikas eden nurlardır. 

“Benim aklım, kalbim ile nasıl imtizac ettiğini bilemiyorum. Zira ben ülema-i seleften 
ehl-i aklın tarikından ve salihinden ehl-i kalbin yolundan başka bir yoldayım. Fakat eğer 
eserlerimdeki maarif, onlarınkine muvafık gelirse, febiha ve nimet.. ve şayet sözlerimde 
onların yollarına1 muhalif birşey bulunsa, o bana aittir ve bana reddedilmelidir. 

“Ey kari! Eserlerimin içinde bir intizam, insicam ve vuzuh arama! Zira benim 
müşahedatım çok tahavvülat-ı garibe ve çeşitli mücerrebat-ı nefsiye içinde başka başka 
şeylerle beraber kaydedilip telhis edilmişlerdir. Eğer sen de bu ahvale muttali olsaydın, beni 
mazur görürdün. 

“Sakın deme ki: “Ben bir şeyin hepsini bilip anlamazsam, o şeyin hepsini de istemem!..” 
Acaba sen, bir bostanın içine girdiğin zaman, o bostanın bütün meyvelerini yiyemezsen, 
hepsini terkedecek misin? Hâyır. 

“Bil ki, bu eserlerin mesaili içinde sana tesadüf eden bürhan ve istidlal suretindeki şeyler, 

yalnız bürhan değildirler. Tâ, °h«P«9 ¬y[¬4 denilsin. Belki onlar, Kur’an-ı Kerîm’den ifaza ile 

mebadi-i hadsiyedirler ki, envar-ı yakîn onlarla avlanıp zabtedilerek, muhafaza edilmiţ 
mes’elelerdir.” Bms:424 

                                                           
1 Yani şer’î ahkâm-ı zahiriyeye 
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“Kur'an-ı Kerim'in manası bilinmese de, okunduğu ve dinlendiği zaman ruhlarda nasılki 
manevî ve derunî bir tesir husule gelir. Zira kelâm Allah kelâmıdır. Bu Kelâmullahtaki ve 
İslâmiyetteki mananın kudsiyetidir ki; Türkler İslâmiyetle cihangir oldular, kıt'alar, beldeler 
fethettiler. Bin seneden beri İslâmiyetin bayrakdarlığını yapmaktadırlar. Aynen öyle de, 
Kur'anın bu asırda yüksek bir tefsiri olan Risale-i Nur'daki bazı bahisleri başlangıçta tamamen 
anlayamazsanız da onun manevî tesiri ve manevî feyzi, ruh ve kalbinize nüfuz eder; mana 
âleminizi istilâ eder, kat'iyyen istifadesiz kalmazsınız. Ve kalmıyoruz. Hem insan yalnız 
akıldan ibaret değildir; kalb, ruh, sır ve vicdan gibi manevî latife ve cihazata da mâliktir. 
Aklınız her bir mes'ele-i imaniyeyi birinci okuyuşta hakkıyla kavrayamasa da, kalb ve ruh 
ondan hissesini alır. Risale-i Nur'un bu manevî tesiridir ki, Risale-i Nur'un ilk te'lifi 
zamanında sekiz-on Nur talebesi varken, şimdi milyonlar olmuştur.” G:258 

“Malûm olsun ki, bana deniliyor: insanlar diyorlarmış ki; “Onun eserlerinin çok yerlerini 
anlayamıyoruz. Böyle kalırsa, bu eserlerin zayi’ olmasından korkulur.” 

Ben de derim: Her şeyin anahtarı elinde olan “Cenab-ı Hakk’ın izniyle inşâallah zayi 
olmayacaklardır. Ve bir zaman gelecek, ekser dindar mütefekkirler, onları anlayacaklardır. 
Çünkü bu risaledeki ekser mes’eleleri; nefsimde tecrübe ettiğim, Furkan-ı Hakîm’in bana 
i’ta etmiş olduğu ilâçlardır. Bununla beraber mümkündür ki, sair insanlar, benim bitamamihâ 
anladığım gibi anlamasınlar. Zira benim nefsim su-i ihtiyarıyla baştan ayağa dek, çeşitli 
yaralarla mülemma’ olmuştur. Öyle ise, hayat-ı kalbiyesi selim olan kimseler; heva-i nefis 
yılanının ısırmasından hastalanan kimse gibi, tiryakın derece-i te’sirini anlayamaz. 

Hem de ben sünûhat-ı kalbiyemde, izahât için tasarruf yapmıyorum ki, tahririnden gelen 
acz ve tağyirinden gelen havf dolayı.. Ancak kalbime doğduğu gibi yazıyorum. 

Hem de ben, sair mütekellimînin hilafına olarak, kendi yerimde ve kendime hitaben 
konuşuyorum. Bana dönük olan samiîn makamında değil. Çünkü onlar kendi nefislerini 
samiîn makamında farzederek öyle konuşuyorlar. Anlaşılıyor ki; benim kitabımın önü ve doğu 
yüzü bana dönük olup, onun ma’kûsu ve ters tarafı sami’a bakıyor. O halde sâmi’olan zatın, 
ayinede görünen yazıyı okur gibi kendisine zorlaşıyor. Madem ki ben onun makamına 
gitmiyorum. O halde o, kendi hayalini tenezzülen bana göndersin ki, ben onu başımdaki 
gözümde misafir edeyim de, tâ o da benim gördüğüm gibi görsün. 

Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk’ın tevfikiyle derim ki: 
Ben, ‘Nokta, Katre ve Katre’nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe’ ve sair risalelerimde müteferrik 
hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk’ın izniyle bir zaman gelir, 
birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse; 
öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zâhir ve nümayan olacaktır. 
Hem onlardan öyle bir hads tehassul edebilir ki, hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır 
inşâallah. 

Neden olmasın! Çünkü (bütün bu risalelerdeki mes’eleler, hadsler) yalnız Kur’an-ı 
Mübin’in feyzinden mülhemdirler.” Bms:256 

“ONUNCU NOTA: Bil ey gafil, müşevveş Said! Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine 
yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve 
deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve 
aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana 
ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma; belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara 
müteveccih ol, dur. Çünki ben müşahede ettim ki: Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç 
çeşittir. 
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Bir kısmı: Su gibidir; görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda 
hayalâttan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkid parmaklarıyla tecessüs 
edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ı hayat, parmağı mekân ittihaz etmez.” L:128 

“Risale-i Nur'da pekçok müvazenelerle ehl-i sefahet ve dalalet, dünyada dahi bir manevî 
cehennem içinde azab çektiklerini ve ehl-i iman ve salahat, dünyada dahi bir manevî cennet 
içinde, İslâmiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyatıyla ve cilveleriyle, manevî cennet 
lezzetleri tadabilirler. Belki derece-i imanlarına göre istifade edebilirler. 

Fakat bu fırtınalı zamanın hissi ibtal eden ve beşerin nazarını âfâka dağıtan ve boğan 
cereyanlar, ibtal-i his nev'inden bir sersemlik vermiş ki; ehl-i dalalet manevî azabını 
muvakkaten tam hissedemiyor. Ehl-i hidayete dahi gaflet basıyor, hakikî lezzetini takdir 
edemiyor.” H:14 

“Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir 
surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin 
yüksek kıymetini onunla anladım. Demek bidayet-i İslâmiyede kelimat-ı kudsiyenin verdiği 
feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir 
lezzeti var ki; gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zât-ı 
Muhammediye (A.S.M.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdes'ten) turfanda, taze 
olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen o zât; bir tek tesbihten, 
başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir.” L:327 

Mürur-u zamanla hasıl olan ülfetin zararı 
“İşte sen eğer, seni tarassud etmekte olan şu elemlerin müteceddid lezzetlere tebeddül 

etmesini ve şu ateşlerin nura inkılab etmesini seversen; evkat-ı hamsede kendi gururunun 
burnunu, rükû’larla bük ve başını yar, genişlendir. Tâ ki imanın feyziyle, Furkan’ın misafirleri 
gelip konsunlar. Hem de âyatı tefekkür ve taatlere mülazemet ile müdavat yapmak lâzımdır. 
Tâ ki, şükûk ve gaflet perdesi parçalansın ve şu dalaletlerin zehir gibi acılığından kurtulmanın 
halaveti lezzet versin. Hem münacât ve duaların lezzeti de inkişaf etsin.” (Bms.327) 

“Kur'anın herbir âyeti, birer necm-i sâkıb gibi, i'caz ve hidayet nurunu neşr ile küfrün 
zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevketmek istersen; kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-
yı bedeviyette farzet ki, herşey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cümud u tabiata sarılmış 
olduğu bir anda, birden Kur'anın lisan-ı ulviyesinden  

¬v[¬U«E²7!ö¬i<¬J«Q²7!ö¬‰:ÇGT²7!ö¬t¬V«W²7!ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö]¬4ö@«8ö¬yÁV7¬öd±¬A«,< (62:1)

gibi âyetleri işit, bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı âlem d±¬A«,<ösadâsıyla işitenlerin 

zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık 
gökyüzünde birer camid ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, 

Œ²*«�²!«:ö p²AÅ,7!ö �!«Y´WÅK7!ö y«7ö d±¬A«,#ö (17:44) sayhasıyla işitenlerin nazarında; gökyüzü bir ağız, 

bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma, birer nur-u hakikat-eda; ve arz bir kafa; berr ve 
bahr birer lisan; ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih-feşan suretinde arz-ı dîdar 
eder. Yoksa bu zamandan tâ o zamana bakmakla, mezkûr zevkin dekaikını göremezsin. 
Evet o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zaman ile ulûm-u mütearife hükmüne 
geçen ve sair neyyirat-ı İslâmiye ile parlayan ve Kur'anın güneşiyle gündüz rengini alan bir 
vaziyet ile yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette herbir âyetin ne kadar tatlı 
bir zemzeme-i i'caz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve bir çok enva'-ı 
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i'cazı içinde bu nev-i i'cazını zevk edemezsin.” S:139

“Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i Arabî gibi hârika zâtlar sahabelere 

yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde ]«V²2«�²!ö«]±¬"«*ö«–@«E²A,öderken, şu kelimenin manası inkişaf 

etti.Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikatı göründü. Kalben dedim: Keşki birtek 
namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyi idi. Namazdan sonra 
anladım ki; o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşaddır. 
Evet Kur'an-ı Hakîm'in envârıyla hasıl olan o inkılab-ı azîm-i içtimaîde, ezdad birbirinden 
çıkıp ayrılırken; şerler bütün tevabiiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalât bütün 
envârıyla ve netaiciyle karşı karşıya gelip, bir vaziyette ve müheyyic bir zamanda, her zikir ve 
tesbih, bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği 
gibi; o inkılab-ı azîmin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını, letaif-i maneviyesini 
uyandırmış; hattâ vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, 
o tesbihlerdeki müteaddid manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen 
bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envâr-ı imaniye ve tesbihiyeyi 
câmi' olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün 
letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o infilâk ve inkılabdan sonra, gitgide letaif uykuya ve havas o 
hakaik noktasında gaflete düşüp, o kelimat-ı mübareke, meyveler gibi gitgide, ülfet perdesiyle 
letafetini ve taravetini kaybeder. Âdeta sathîlik havasıyla kuruyor gibi, az bir yaşlık kalıyor ki; 
kuvvetli, tefekkürî bir ameliyatla, ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır ki, kırk 
dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama, kırk günde, hattâ kırk senede başkası 
ancak yetişebilir.” S:90 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ARŞ 

1- Arş-ı Rububiyet 
2- Arş-ı a’zam, bütün varlıkları ihata eder 
3- Emir ve iradenini bir arşı 
4- İsm-i a'zamına mazhar olan arş-ı a'zamına uruc 
5- Arş-ı a’zamın sırrına intikal 
6- Arş-ı A’zam, cennetlerin damı olduğu tabiri 
7- Arş’ın, Arş-ı Rububiyet ve merkez-i tasarruf vasfiyle tasviri 
8- Bazı zatların bir dakikada arşa kadar uruc-u ruhanîleri 
9- Arş-ı A’zamı temaşa 
10- Arş ile kevn arasında dört isme nazaran farklı durumlar 
11- Arş-ı A’zam, arşların anası 
12- Nur, hava, toprak, su bir nevi arşlardır 
13- Arş, esir maddesi üzerinde ilk tecelli merkezi oldu 

Bu mevzu oldukça derin ve geniştir. Anlayamıyorum diye düşünmemeli. Herkes o külli hakikattan 
hissesini alır. Okumaya sebat edildikçe anlayış artar ve arttıkça da anlayış genişlenir ve anlama dahi 
giderek artar. Risale-i Nur bu tarzı söylüyor. 

1- Arş-ı Rububiyet 
Bütün varlıkları icad edip hikmetlerine muvafık tasarruf etmek manâ camiiyetinde olan şu beyanlara 

dikkat gerek: 

“Hem öyle bir Melik-i Kadîr ki, semavat ve arzı altı günde yaratarak arş-ı rububiyetinde 
durup; gece ve gündüzü, siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp,1 kâinat 
sahifesinde âyâtını yazan; ve Güneş, Ay, yıldızlar emrine müsahhar zîhaşmet ve zîkudret 
sahibidir. O sarayın menzilleri ise, şu onsekiz bin âlemdir ki, herbirisi kendine lâyık bir tarz 
ile tezyin ve tanzim edilmiştir.” S:123 

2- Arş-ı a’zam, bütün varlıkları ihata eder 
Evet Kur’an, “İsm-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan, 

teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir.” S:134 

“Esma-i İlahînin nasılki tecelliyatı, Arş-ı A'zam dairesinden tâ bir zerreye kadar cilveleri 
var ve o esmaya mazhariyet de, o nisbette tefavüt eder.” M:447 

3- Emir ve iradenin bir arşı 
Arşın, zamansız ve zahirî sebebler olmadan tecellisinin sırrına intikal ettiren havada yapılan icraat 

dahi arştaki sırra intikal etme yolunu açtığı, şu beyandan anlaşılıyor: 

“Evet nasılki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata, 
esbaba havale edilse lâzımgelir ki; ya o kabda küçük mikyasta yüzer, belki çiçekler adedince 
                                                           
1 Kur’an: 7/54 bahsi geçer. 
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manevî makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki herbir zerre, bütün o 
ayrı ayrı çiçekleri, muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar cihazatıyla yapmalarını bilsin; âdeta bir 
ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de: Emr ve iradenin bir arşı 

olan havanın, rüzgârın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan «x;ölafzındaki havada; 

küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcud telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve 
muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, âhize ve nâkileleri bulunsun ve o hadsiz işleri 

beraber ve bir anda yapabilsin veyahut o «x;ödeki havanın belki unsur-u havanın herbir 

parçasının herbir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile 
konuşanlar kadar manevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini 
bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin.” S:160 

“Mahlukat-ı Arzıyeyi rububiyeti noktasında, havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nur 
unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağı 
hıfz ve ihyasına bir çeşit arş yapmış. O arşlardan üçünü,2 mahlukat-ı Arzıye üstünde 
gezdiriyor.” M:296 

4- İsm-i a'zamına mazhar olan arş-ı a'zamına uruc 
Zamansız ve sebebsiz ve daimi ve âzâmî tecelli dereceleriyle esmayı tazammun eden ism-i azama, 

arşın mazhariyeti sırrı dahi, arş hakkında bir mirsad-ı tefekkür penceresini açar. Şöyle ki: 

“Meselâ: |«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö Bir padişahın çok isimleri içinde "kumandan" ismi çok 

mütedâhil dairelerde tezahür eder. Serasker daire-i külliyesinden tut, müşiriyet ve ferikiyet, tâ 
yüzbaşı, tâ onbaşıya kadar geniş ve dar, küllî ve cüz'î dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. 
Şimdi, bir nefer hizmet-i askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'î kumandanlık 
noktasını merci tutar, kumandan-ı a'zamına şu cüz'î cilve-i ismiyle temas eder ve 
münasebettar olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ünvan ile görüşmek istese, 
onbaşılıktan tâ serasker mertebe-i külliyesine çıkmak lâzımgelir. Demek padişah, o nefere 
ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah, evliya-i 
ebdaliyeden nuranî olsa, bizzât huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup, hail olamaz. 
Halbuki o nefer, gayet uzaktır. Binler mertebeler hail, binler hicablar fâsıldır. Fakat bazan 
merhamet eder, hilaf-ı âdet; bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Öyle de: Emr-i  

–x U«[«4ö²w6öe mâlik; güneşler ve yıldızlar, emirber nefer hükmünde olan Zât-ı Zülcelal, 

herşeye herşeyden daha ziyade yakın olduğu halde, herşey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun 
huzur-u kibriyasına perdesiz girmek istenilse, zulmanî ve nurani, yani maddî ve ekvanî ve 
esmaî ve sıfatî yetmiş binler hicabdan geçmek, her ismin binler hususî ve küllî derecat-ı 
tecellisinden çıkmak, gayet yüksek tabakat-ı sıfatında mürur edip tâ ism-i a'zamına mazhar 
olan arş-ı a'zamına uruc etmek; eğer cezb ve lütuf olmazsa, binler seneler çalışmak ve sülûk 
etmek lâzım gelir. Meselâ: Sen, ona Hâlık ismiyle yanaşmak istersen; senin hâlıkın 
hususiyetiyle, sonra bütün insanların hâlıkı cihetiyle, sonra bütün zîhayatların hâlıkı 
ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın hâlıkı ismiyle münasebettarlık lâzım gelir. Yoksa zılde 
kalırsın, yalnız cüz'î bir cilveyi bulursun.” S:198 
                                                           
2 Yani hava, nur, su unsurlarını 
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5- Arş-ı a’zamın sırrına intikal  
Arş-ı ehadiyet tabiri manidardır. Çünkü böyle derin manâları, vahidiyetten daha çok ehadiyet tarzı 

ile düşünmek, daha isabetlidir. Mi’racdaki Rü’yetullahın ehadiyet ile olduğu, S:563 “Elcevab” sonunda 
yazılmıştır. Keza, L:97 “İkinci sır” da bu husus nazara veriliyor. Yani arşın bir nevi hususiyetlerine sahib 
olan ve bir derece ihata edebilen hava, su, nur arşlarındaki harika icraat ve tecelli yerlerinden arş-ı 
azamın sırrına intikal edilebilir. Arş-ı ehadiyetin geçtiği parça ise, S:307 p.2 de. 

6- Arş-ı A’zam, cennetlerin damı olduğu tabiri 
“Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı 

A'zam'dır. Nasılki mahrutî bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden 
zirvesine kadar surlu daireler bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneş 
görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de Cennetler de buna 
yakın bir tarz ile olduğu, ehadîsin mütenevvi rivayatı işaret ediyor.” S:500  

7- Arş’ın, Arş-ı Rububiyet ve merkez-i tasarruf vasfiyle tasviri 
“Kâinatı hayret-feza acib bir tertib ile tanzim etmiş. En küçük tabakat-ı mahlukattan olan 

zerrattan tâ semavata ve semavatın birinci tabakasından tâ arş-ı a'zama kadar birbiri üstünde 
teşkilât var. Her bir sema, bir ayrı âlemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufat-ı 
İlahiye için bir merkez hükmündedir.” S:564 

“İşte şu cüz'iyat ve kesretin menba'ları, madenleri elbette küllî kanunlar ve küllî tecelliyat-
ı esmaiyedir ki: O küllî kanunlar, o küllî tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir 
derece basit ve safi ve herbiri bir âlemin arşı ve sakfı ve bir âlemin merkez-i tasarrufu 
hükmünde olan semavattır ki: O âlemlerin birisi de Sidret-ül Münteha'daki Cennet-ül 
Me'vadır.” S:580 

8- Bazı zatların bir dakikada arşa kadar uruc-u ruhanîleri 
Vücud-u harici dairesinde olan ilim, fikir, kalbî duygular, uruc-u ruhanî (ruhun urucu), ecsam-ı 

nuranî olan melek ve ehl-i cennet gibi varlıkların muhtelif urucları misali: 
“Meselâ: Her zînazar gözüyle yerden tâ Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her 

zîilim aklıyla kozmoğrafya kanunlarına binip, yıldızların tâ arkasına bir dakikada gider. Her 
zîiman, namazın ef'al ve erkânına fikrini bindirip, bir nevi Mi'rac ile kâinatı arkasına atıp, 
huzura kadar gider. Her zîkalb ve kâmil veli, seyr ü sülûk ile, arştan ve daire-i esma ve 
sıfâttan kırk günde geçebilir. Hattâ Şeyh-i Geylanî, İmam-ı Rabbanî gibi bazı zâtların ihbarat-
ı sadıkaları ile; bir dakikada arşa kadar uruc-u ruhanîleri oluyor. Hem ecsam-ı nurani olan 
melaikelerin Arştan ferşe, ferşten Arşa kısa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardır. Hem 
ehl-i Cennet, mahşerden Cennet bağlarına kısa bir zamanda uruc ediyorlar. Elbette bu kadar 
nümuneler gösteriyorlar ki: Bütün evliyaların sultanı, umum mü'minlerin imamı, umum ehl-i 
Cennet'in reisi ve umum melaikenin makbulü olan Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) seyr ü 
sülûkuna medar bir mi'racı bulunması ve onun makamına münasib bir surette olması, ayn-ı 
hikmettir ve gayet makuldür ve şübhesiz vaki'dir.” S:572 

9- Arş-ı A’zamı temaşa 
“Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali (Radıyallahü 

Anh) ve yerde iken arş-ı a'zamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı A'zam 
(K.S.) gibi keskin nazar ve gaybbîn gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azîmeyi câmi' ve 
Âl-i Muhammed namıyla şöhretşiar-ı âlem olan cemaat-ı nuraniyenin icma' ile tasdikleridir.” 
Ş:132 
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10- Arş ile kevn arasında dört isme nazaran farklı durumlar 
“Her şeyin içine melekût, dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ile kalb, birbirine hem 

zarf, hem mazruf olur. Çünki insan mülk cihetiyle kalbe zarf olur. Melekût cihetiyle de 
mazruf olur. 

Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki: Arş; Zahir, Bâtın, Evvel, Âhir 
isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halitada dâhil olan İsm-i Zahir itibariyle arş, mülk; kevn, 
melekût olur. İsm-i Bâtın itibariyle arş, melekût; kevn, mülk olur. Demek arşa ism-i Zahir 
nazarı ile bakılırsa; kendisi zarf, kevn de mazruf olur. İsm-i Bâtın gözü ile bakılırsa; kendisi 

mazruf, kevn zarf olur. Ve keza ism-i Evvel itibariyle ¬š@«W²7!ö]«V«2öy- ²h«2ö«–@«6«:öâyetinin işaret 

ettiği kevnin bidayetini içine alıyor. Ve ism-i Âhir itibariyle 

¬w´W²&Åh7!ö Š²h«2ö¬^ÅX«D²7!ö r²T«,öhadîs-i şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. 

Demek Arş öyle bir halitadır ki, şu dört isimden aldığı hisseler ile kevn ve vücudun 
sağını, solunu, üstünü ve altını ihata etmiş olur.” Ms:106 

11- Arş-ı A’zam, arşların anası 
 “Sonra esma-i hüsnanın cilveleri itibariyle bütün arşların anası olan Arş-ı Azam 

aynasında Rabb-ül Âlemîn’in tecellisinden ism-i azam ile parlayan bir Peygamber’in feyzi 
nerede?” BMs:646 

 12- Nur, hava, toprak, su bir nevi arşlardır 
“Evet nur, hava, toprak ve su; o sultanın emirlerine -teşhir-i san’at ve tebliğ-i ahkâm ile 

beraber- birer elçi, birer sefir ve fermanlarının merkez-i tasarrufatının arşına birer hamele 
hükmündedirler. Meselâ ilim ve hikmetin arşı, nur unsurundadır. Fazl ve rahmetin arşı da su 
üstündedir. Hıfz ve ihyanın arşı ise, toprak olduğu gibi; emir ve iradenin arşları ise, hava 
üzerindedir.” BMs:655 

13- Arş, esir maddesi üzerinde ilk tecelli merkezi oldu 

“İkisi de birbirine bitişikti, sonra ayrı ettik" manasında olanö@«W;@«X²T«B«S«4ö@®T²#«*ö@«B«9@«6   nın 

ifadesine nazaran, manzume-i şemsiye ile Arz, dest-i kudretin madde-i esîriyeden yoğurmuş 
olduğu bir hamur şeklinde imiş. Madde-i esîriye, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi 

mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir maddedir. ¬š@«W²7!ö]«V«2öy- ²h«2ö«–@«6ö«: âyeti, şu madde-i 

esîriyeye işarettir ki, Cenab-ı Hakk'ın Arş'ı, su hükmünde olan şu esîr maddesi üzerinde imiş. 
Esîr maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni'in ilk icadlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esîri 
halkettikten sonra, cevahir-i ferd'e kalbetmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif 
kısımdan, meskûn olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz, bunlardandır.” İ:188 

Netice: Zerrelerden semalara ve alem-i şehadet ve gayb’a kadar herşeyi ihata eder. 
Tecelli-i rububiyetin ilk mazharı ve bütün varlıkların tasarrufunda ilk merkezdir. Onun 
asıl mahiyetini gereği gibi bilemeyiz. Orada zaman, mekân ve cihet gibi hususiyetler 
yoktur. 

185



ARZ     1 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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ARZ 

Dünyanın bazı hususiyetleri hakkındadır. 

1- Arzın ehemmiyeti 
2- Arzı da o seb'a semavat gibi halketmiş 
3- Arz, balık ve öküz üzerinde olduğu mealindeki rivayet 
4- Takva üzere yaratılan arzda fesat ve kıtalin zuhuru 

1- Arzın ehemmiyeti 
“Beşer, şecere-i hilkatin1 en son cüz'ü olan meyvesidir. Malûmdur ki, bir şeyin semeresi 

en uzak, en cem'iyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. İşte bunun için semere-i âlem olan 
insan en câmi', en bedi', en âciz, en zaîf ve en latif bir mu'cize-i kudret olduğundan, beşiği ve 
meskeni olan zemin, âsumana nisbeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen 
ve san'aten bütün kâinatın kalbi, merkezi, bütün mu'cizat-ı san'atın meşheri, sergisi ve 
bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, nokta-i mihrakıyesi ve nihayetsiz faaliyet-i 
Rabbaniyenin mahşeri ve ma'kesi ve hadsiz Hallakıyet-i İlahiyenin, hususan nebatat ve 
hayvanatın kesretli enva'-ı sagiresinde, cevvadane icadın medar ve çarşısı; ve pek geniş 
âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı ve mensucat-ı ebediyenin 
sür'atle işleyen tezgâhı ve menazır-ı sermediyenin sür'atle değişen taklidgâhı ve besatîn-i 
daimenin tohumcuklarına sür'atle sünbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve 
terbiyegâhı olmuştur. 

 İşte arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san'aviyesindendir ki, Kur'an-ı 
Hakîm, semavata nisbeten, büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, bütün 
semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren 

¬Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«Y´WÅK7!öÇÆ«* der.2 ” S:177 

2- Arzı da o seb'a semavat gibi halketmiş 
“Birinci Mes'ele-i Mühimme: Semavat gibi arzın da yedi tabaka olmasına dairdir. Şu 

mes'ele, yeni zamanın feylesoflarına hakikatsız görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan 
fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaik-i Kur'aniyeye itiraz ediyorlar. Buna dair 
muhtasaran birkaç işaret yazacağız. 

Birincisi: Evvelâ: Âyetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve mâsadakları ayrıdır. 
İşte o küllî mananın müteaddid efradından bir ferdi bulunmazsa, o mana inkâr edilmez. 
Semavatın yedi tabakasına ve arzın yedi katına dair mana-yı küllîsinin çok efradından yedi 
mâsadak zahiren görünüyor. Sâniyen: Âyetin sarahatında "yedi kat arz" dememiş.  

ÅwZ«V²C¬8ö¬Œ²*«�²!ö«w¬8«:ö¯�!«x´W«,ö«p²A«,ö«s«V«'ö›¬HÅ7!öyÁV7«!  ilââhir. Âyetin zahiri diyor ki: "Arzı 

                                                           
1 Âlem-i gayb ve şehadetin 
2 Bu beyanlardan anlaşılıyor ki, diğer dünyalarda bildiğimiz insanlar yok, zihayat var. 
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da o seb'a semavat gibi halketmiş ve mahlukatına mesken ittihaz etmiş." Yedi tabaka olarak 
halkettim, demiyor. Misliyet ise mahlukıyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir 
teşbihtir. 

İkincisi: Küre-i Arz her ne kadar semavata nisbeten çok küçüktür, fakat hadsiz masnuat-ı 
İlahiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan; kalb, cesede mukabil 
geldiği gibi, Küre-i Arz dahi, koca hadsiz semavata karşı bir kalb ve manevî bir merkez 
hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi  iklimi; 
hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla maruf yedi kıt'ası; hem 
denizle beraber şark, garb, şimal, cenub, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malûm yedi 
kıt'ası; hem merkezinden tâ kışr-ı zahirîye kadar hikmeten, fennen sabit olan muttasıl ve 
mütenevvi yedi tabakası, hem zîhayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz'î unsurları 
tazammun edip ve "yedi kat" tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsuru; hem dört unsur 
denilen su, hava, nar, toprak (türab) ile beraber, "mevalid-i selâse" denilen maadin, 
nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri; hem cinn ve ifrit ve sair 
muhtelif zîşuur ve zîhayat mahlukların âlemleri ve meskenleri olduğu, çok kesretli ehl-i keşf 
ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat arzın âlemleri; hem Küre-i Arzımıza benzeyen 
yedi küre-i uhra dahi bulunmasına, zîhayata makarr ve mesken olmasına işareten yedi tabaka 
yani yedi küre-i arziye bulunmasına işareten Küre-i Arz dahi, yedi tabaka âyât-ı Kur'aniyeden 
fehmedilmiştir. 

İşte yedi nevi ile yedi tarzda, arzın yedi tabakası mevcud olduğu tahakkuk ediyor. 
Sekizincisi olan âhirki mana, başka nokta-i nazarda ehemmiyetlidir; o yedide dâhil değildir.” 
L:64 

3- Arz, balık ve öküz üzerinde olduğu mealindeki rivayet 
“Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki: "Hocalar diyorlar: Arz, öküz ve balık üstünde 

duruyor. Halbuki Arz, muallakta bir yıldız gibi gezdiğini Coğrafya görüyor. Ne öküz var ve 
ne de balık?" 

Elcevab: İbn-i Abbas (R.A.) gibi zâtlara isnad edilen sahih bir rivayet var ki, Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan sormuşlar: "Dünya ne üstündedir?" Ferman etmiş: 

¬�xE²7!«:ö¬*²xÅC7!ö]«V«2öBir rivayette bir defa ¬*²xÅC7!ö]«V«2ödemiş, diğer defada ¬�xE²7!ö]«V«2ödemiştir. 

Muhaddislerin bir kısmı, İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevari hikâyelere 
bu hadîsi tatbik etmişler. Hususan Benî İsrail âlimlerinin müslüman olanlarından bir kısmı, 
kütüb-ü sâbıkada "Sevr ve Hut" hakkında gördükleri hikâyeleri, hadîse tatbik edip, hadîsin 
manasını acib bir tarza çevirmişler. Şimdilik bu sualinize dair gayet mücmel üç esas ve üç 
vecih söylenecek. 

Birinci Esas: Benî İsrail ülemasının bir kısmı müslüman olduktan sonra, eski malûmatları 
dahi onlarla beraber müslüman olmuş, İslâmiyete malolmuş. Halbuki o eski malûmatlarında 
yanlışlar var. O yanlışlar, elbette onlara aittir, İslâmiyete ait değildir.” L:90 

4- Takva üzere yaratılan arzda fesat ve kıtalin zuhuru 

“@«Z[¬4 : Kuvve-i şeheviye ile Arz'da fesad hasıl olur, kuvve-i gazabiyenin tecavüzüyle katl 

ü kıtale mahal olur. Halbuki Arz, takva üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir. 

:ö: Fesad ile sefk gibi iki rezileyi birbirine atf ve cem'eder. Çünki fesad, sefk-i dima'ya 
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sebebdir. «–x U¬S²,«< nin «–x VB²T«<öye tercihan zikrinden anlaşılıyor ki; sefk, zulmen yapılan 

katldir. Bu ise fesada daha münasibdir. Çünki katlin ifade ettiği mana, katlin mubah kısmına 
da şamildir. Cihadda veya bir cemaatı kurtarmak için yapılan katiller gibi ki; bu katl, fesada 
münasib olmaz.” İ:203 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ARZU 

1- Allah’ın, marziyatını bildirmemesi, abes olacağı gibi insan dahi bu marziyata 
alakasız kalması dahi, basit ve gafil kalmış olmanın alâmetidir 

2- İnsanın ebede uzanmış arzuları, ebedî hayatın varlığına delalet eder 
3- Fıtratın camiiyeti, muhtelif hissiyat ve arzulara sebeb olduğu 
4- En hafî arzu-yu kalbi bilen zâtın istihdam sırriyle himayesine mazhariyet, 

kâinatlara değer olduğu 
5- Şahs-ı muhterisin arzusu bazan fikir suretinde görünür 
6- İslâm cemiyetindeki fâsık-ı mütecahirin durumu 

 
Arzu, insanlarda istek manasında bir histir. Dünyada imtihan sırrı olarak, dünyevî ve uhrevî ve 

müsbet-menfî olarak çok şeyler ikiye ayrılır. Müsbeti tercih ile imtihanı kazanmak gerek. 

1- Allah’ın, marziyatını bildirmemesi, abes olacağı gibi insan dahi bu 
marziyata alakasız kalması dahi, basit ve gafil kalmış olmanın alametidir 

Evet, “şu âlemin Sâni'-i Zülcelal'i, bütün güzel masnuatıyla kendini zîşuur olanlara 
tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi, bizzarure onun mukabilinde 
zîşuur olanlara marziyatı ve arzu-yu İlahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine 
mukabil, en a'lâ ve ekmel bir surette, Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve 
getiren, yine bilbedahe o zâttır.” S:577 

Keza “Sâni'-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabb-ül Âlemîn olan Hâkim-i Ezel ve 
Ebed'in marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslâmiyet'in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve inse 
hediye getirmiştir ki; o marziyatı anlamak, o kadar merak-aver ve saadet-averdir ki, tarif 
edilmez. Çünki herkes, büyükçe bir veliyy-i nimet, yahut muhsin bir padişahının uzaktan 
arzularını anlamağa ne kadar arzukeş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki: 
"Keşki bir vasıta-i muhabere olsa idi doğrudan doğruya o zât ile konuşsa idim. Benden ne 
istiyor, anlasa idim. Benden onun hoşuna gideni bilse idim." der. Acaba bütün mevcudat 
kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalât, onun cemal ve kemaline 
nisbeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına 
mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hâhişger ve 
merak-aver olması lâzım olduğunu anlarsın. 

İşte Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) yetmiş bin perde arkasında o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in 
marziyatını doğrudan doğruya Mi'rac semeresi olarak hakkalyakîn işitip, getirip beşere hediye 
etmiştir.1 ” S:581 

2- İnsanın ebede uzanmış arzuları, ebedî hayatın varlığına delalet eder 
 Evet, “İnsan, kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacatı âlemin her tarafına 

dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış... Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir 
                                                           
1 Demek, marziyat-ı ilahiyeyi anlamak merakı, insanı muhatab-ı ilahi olmak mertebe-i aliyesine mazhar eder. O 
halde merak hissini faniyata ve füzuliyata dağıtmamak ve laklakıyatı bırakmak elzemdir. Laklakıyata alışanlar, 
bu çok ehemmiyetli hakikattan mahrum kalırlar ki asrımızın umumi manzarası ibretliktir. 
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bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder. Bir dostunu görmeğe müştak olduğu gibi, 
Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek 
için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi; berzaha göçmüş yüzde doksandokuz 
ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak 
ve bir mahşer-i acaib olan âhiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp âhireti yerine kuracak ve 
koyacak bir Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına ilticaya muhtaçtır.” S:319 

“Hasıl-ı kelâm: Beşer bu asırda harblerin ve fenlerin ve dehşetli hâdiselerin ikazatıyla 
uyanmış ve insaniyetin cevherini ve câmi' istidadını hissetmiş. Ve insan, acib cem'iyetli 
istidadıyla yalnız bu kısacık, dağdağalı dünya hayatı için yaratılmamış; belki ebede meb'ustur 
ki, ebede uzanan arzular, mahiyetinde var. Ve bu dar, fâni dünya, insanın nihayetsiz emel ve 
arzularına kâfi gelmediğini herkes bir derece hissetmeğe başlamış.2 ” H:24 

Evet Cenab-ı Hak, “İnsandaki nihayetsiz zaîflik ve âcizliği, bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat 
yükü ve yaşamak tekâlifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, istirahata ciddî bir arzu ve bir 
diyar-ı âhere gitmeye samimî bir şevk veriyor.” S:203 

3- Fıtratın camiiyeti, muhtelif hissiyat ve arzulara sebeb olduğunu 
anlatan Hz. Üstad, insanın üstün sıfatlarını beyan ederken diyor ki: 

“İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle insanın 
hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle 
çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın 
câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i 
fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın 
bütün enva'ına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalâtın tohumlarına câmi' bir 
istidad verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, elbette 
ehemmiyetsiz muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir 
insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve 
kusurunu ubudiyet suretinde ilân etmek ve küllî nazarıyla mevcudatın tesbihatını 
müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı Rahmaniyeyi görüp şükretmek 
ve masnuatta kudret-i Rabbaniyenin mu'cizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür 
etmektir.” S:325 

Evet, “İnsan, sair hayvanata muhalif olarak, hanesiyle alâkadar olduğu misillü dünya ile 
alâkadardır ve akaribiyle münasebetdar olduğu gibi, nev'-i beşer ile de ciddî ve fıtrî 
münasebetdardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dâr-ı ebedîde bekasını, 
aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeğe çalıştığı gibi dünya 
kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalb ve ruh ve insaniyet 
mideleri için tedarik etmeğe fıtraten mecburdur, çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlabları var 
ki, ebedî saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor.” Ş:222 

4- En hafî arzu-yu kalbi bilen zâtın istihdam sırriyle himayesine 
mazhariyet, kâinatlara değer olduğunu, karşılaştığı hadise vesilesiyle Hz. 
Üstad şöyle ifade eder: 

“Fecirden evvel hatırıma geldi ki; bir zâtın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan 
sözler söylenilmişti; keşki dedim onu görseydim, kalbindeki dağdağayı izale etseydim. Aynı 
dakikada, Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lâzım idi; keşki elime geçseydi dedim. Sabah 
namazından sonra oturdum; baktım aynı zât, o kitab parçası elinde olduğu halde içeri girdi. 
Ona dedim: "Senin elindeki nedir?" Dedi: "Bilmiyorum, kapının önünde Nis'ten gelmiş diye 

                                                           
2 Yani düşünen insanlarda ahirete inanma arzusu artıyor. 
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birisi bana verdi; ben de size getirdim." Fesübhanallah dedim; böyle bir vakitte bu adamın 
evinden çıkıp gelmesi ve şu Söz'ün Nis'den gelmesi, hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir 
adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen, elbette Kur'an-ı 
Hakîm'in himmetidir diyerek, Elhamdülillah dedim; benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafî 
arzu-yu kalbimi bilen birisi, elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor; öyle ise 
dünyanın minnetini beş paraya almam.” M:357 

“Süleyman, benim her hususî işimi ve kitabetimi kemal-i şevk ile minnet etmeyerek, 
mukabilinde birşey kabul etmeyerek, kemal-i sadakatla yapmış. Hattâ o derece hizmeti safî ve 
hâlis, lillah için yapıyordu; belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim dakikada, ümid edilmediği 
bir tarzda geliyor; fesübhanallah diyordum "Benim arzu-yu kalbimi, bu işitiyor mu?" 
Anladım ki o istihdam olunuyor, sadakatının kerametidir.3 ” B:200 

5- Şahs-ı muhterisin arzusu bazan fikir suretinde görünür 
“Meselâ: Muhteris bir intikam veya müntakim bir hilafıyla bir kerre demiş: İslâm mağlub 

olacak, kalbi parçalanacak. Sırf o müraî ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan meş'um sözünü 
doğru göstermek için; İslâm mağlubiyetini, İslâm perişaniyetini arzu eder, alkışlar, hasmın 
darbesinden mütelezziz olur. İşte şu alkışı ve gaddar telezzüzüdür ki, mecruh İslâm'ı müşkil 
mevkide bırakmış. Zira hançerini İslâmın ciğerine saplamış olan hasım, "sükût et" demiyor. 
"Alkışla, mütelezziz ol, beni sev" diyor, onları misal gösteriyor. 

İşte size dehşetli bir günah ve zulüm ki, ancak haşirdeki mizan tartabilir. @«Z²[«V«2ö²j¬5ö«: ” 

Sti:57 

Yani azgın enaniyet hastalığıyle ve sözünü dinletmek arzusuyla bir dava adamının helakı için 
tefriciyeyi okur ve okutur. Ne dehşetli bir gaflet ki meş’um arzuya, mukaddesat alet edilir ve kişi felaketli 
halini bilmez. Böyle cinayetleri de cehennem temizler. Şöyleki: 

“ ›«h²'!ö«*²+¬:ö½?«*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: 
İşte siyaset-i şahsiye, cemaatiye, milliyeye dair en âdil bir düstur-u Kur’anî. 

®�xZ«%ö@®8x V«1ö«–@«6öyÅ9¬! 
İşte mahiyet-i insaniyede dehşetli kabiliyet-i zulüm sırrı şudur: Beşerde hayvanın aksine 

olarak, kuvâ ve müyul fıtraten tahdid edilmemiş. Meyl-i zulüm, hubb-u nefis dehşetli meydan 
alıyor. 

Evet ene ve enaniyetin eşkal-i habisesi olan hodgâmlık, hodbinlik, hodendişlik, gurur ve 
inad, o meyle inzimam etse, öyle ekber-ül kebairi icad eder ki, daha beşer ona isim bulmamış. 
Cehennem’in lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da yalnız Cehennem olabilir.” Sti:27 

Evet, “Bazan arzu fikir suretini giyer. Şahs-ı muhteris arzu-yu nefsaniyesini fikir 
zanneder.4 ” H:143 

6- İslâm cemiyetindeki fâsık-ı mütecahirin durumu 
 “Bizde biri fâsık olsa galiben ahlâksız ve vicdansız olur. Zira arzu-yu masiyet, 

vicdandaki imanın sadâsını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını ve maneviyatını 

                                                           
3 Yani ezelî ve ebedi olarak herşeyi bilip gören Allah, liyakat üzere, istihdam sırriyle himaye eder. Ancak insan 
böyle bir istihdama layık olması gerektir. 
4 Yani hukuk-u umumiyede işlediği cinayeti göremez. 
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sarsmadan, istihfaf etmeden tam ihtiyar ile şerri işlemez. Onun için İslâmiyet; fâsıkı hain 
bilir, şehadetini reddeder. Mürtedi zehir bilir, i'dam eder. Hristiyan bir zimmîyi ve kâfir 
muahidi ibka eder. Hanefî Mezhebi zimmînin şehadetini kabul eder.5 ” H:144 

                                                           
5 Yani islâm cemiyetinde günahı serbest işleyen fâsık bir müslim, tecavüz etmeyen kâfir derecesinden de düşük 
oluyor. 
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ASABİYET VE SIKINTI 

Şimdiki bozuk cemiyetin sebebiyet verdiği ve umumileşen bir hastalıkdır. 
 

“Aziz kardeşlerim! 
Bilmukabele bayramınızı tebrik ederim. 
Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazîn 

gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlık ile kabil-i tahammül 
olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde, Hâlıkıma hadsiz şükür ederim ki, her 
derdin en kudsî dermanı olan imanı; ve iman-ı bilkaderden, kazaya rıza ilâcını 
imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi.” K:14 

Hz. Üstad kendi şahsından bizlere ders veriyor ki siz de böyle düşünün diyor. Bu tarz manevi 
arızalar, mü’minde dünya alakalarından gelen gafleti azaltıyor ve böylece, rivayetlerde bildirildiği üzere 
bu sıkıntılar ihsan-ı İlahî oluyor. 

“Bizimle alâkadar bir zât, pek çokların şekva ettikleri gibi; eskiden şiddetli bir tarîkatta 
okuduğu evradındaki zevk u şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini 
müteessifane şekva etti. Ona dedik: 

Maddî hava bozulduğu vakit nasılki sıkıntı veriyor, asabî sînelerde inkıbaz hali başlıyor; 
öyle de, bazan manevî hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve 
bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde ve hususan 
şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübarekede manevî havayı tasfiye eden âlem-i İslâmın intibah 
ve teveccüh-ü umumîsi, o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup 
havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazyikatı altında, bir derece 
hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden, ehl-i İslâm ve 
ehl-i imanda, hayat-ı uhreviyeye çalışmak iştiyakı, baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin 
ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhreviyeyi gizlemesi ânında elbette 
böyle kudsî evradlarda zevk, şevk yerinde esnemek ve fütur gelir. Fakat madem 

@«;i«W²&«!ö¬*x8�²!ö h²[«' sırrıyla; meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı a'mal-i sâliha ve umûr-

u hayriye daha kıymetli, daha sevablıdır; o sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve 
makbuliyeti düşünüp, sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir.” K:124 

“Sabri kardeş! Sabırlı ol, ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmî ve asabî hastalığına 
ehemmiyet verme. Şifaya dua edilmekle beraber; zararsız, hatarsızdır. Çünki eğer hatarat, 
seyyie ise; nasılki âyinede temessül eden pislik, pis değil ve âyinedeki yılan sureti ısırmaz ve 
ateşin timsali yakmaz. Öyle de, kalbin ve hayalin âyinelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve 
çirkin ve küfrî hatıralar zarar vermezler. Çünki İlm-i Usûl'de tasavvur-u küfür, küfür değil 
ve tahayyül-ü şetm, şetm olmaz. 

Hasene ise nuranî olduğundan, tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünki âyinede 
nuranînin timsali ziya verir, hasiyeti var; kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur. Eğer 
sair teellümat-ı ruhaniye ise; sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. 
Çünki emn ü ye'sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf u reca müvazenesinde, sabır ve 
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şükürde bulunmak için kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline 
gelmesi; ehl-i hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.” K:8 

“Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı; böyle herbiri birer zabit, birer 
hâkim hükmündeki eşhası müşterek bir mes'elede böyle kaçınmak ve birbirini tenkid etmek 
asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevî kuvvetlerini 
dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar, vurur. Risale-i Nur şakirdleri, hıllet 
ve uhuvvet ve fena fi-l ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşâallah bu tecrübeli ve münafıkane 
plânı da akîm bırakacaklar.” Ş:318 

Evet bu zamanda münafıklar hiç sezdirmeden, çok kapalı ve perdeli bir şekilde hulûl ederek ifsad 
ettiklerinden gayet dikket gerekiyor. 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
 Sakın sakın münakaşa etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız 

olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin 
dirhem bizlere zararı dokunabilir. Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim 
bir hikâyeyi tekrar ediyorum: Eski harb-i umumîde Rusya'nın şimalinde doksan zabitimiz ile 
beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zâtların bana karşı haddimden çok 
ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden 
asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. 
Ben de üç-dört adama dedim: Siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz. 
Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. Benden sordular: "Neden bu haksız 
tedbiri yaptın?" Dedim: Haklı adam, insaflı olur; bir dirhem hakkını, istirahat-ı 
umumînin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda 
etmez, gürültü çoğalır.” Ş:321 

“Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde bırakır. 
Selâmet-i kalb ve istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı. Evet, şimdi küre-i arzda 
herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azab çekiyor, 
perişandır. Bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet, rahmet-i umumiye-i İlahiyeden ve hikmet-i 
tâmme-i Sübhaniyeden habersiz olduğundan, nev-i beşere rikkat-i cinsiye, alâkadarlık 
cihetiyle kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleriyle dahi 
müteellim olup azab çekiyor. Çünki lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini 
ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hâdisatına merak ile 
dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler. Ve bilerek kendi zararına 
fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki 

y«7ö h«P²X <ö«�ö¬*«hÅN7@¬"ö]¬/!Åh7«! kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını 

kendilerinden selbetmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez. Ve lüzumsuz başlarına 
bela getirirler. 

Ben tahmin ediyorum ki: Bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında, selâmet-i 
kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran, yalnız hakikî ehl-i iman ve ehl-i 
tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un 
dairesine sadakatla girenlerdir. 

Çünki bunlar, Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, 
herşeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i 
adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i İlahiyenin 
icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve 
merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler. İşte buna 
binaen, değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini 
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isteyenler, -hadsiz tecrübelerle- Risale-i Nur'un imanî ve Kur'anî derslerinde bulabilirler ve 
buluyorlar.” K:123 

“Evet küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedî ve 
ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder; ebedî şeyler yerine fâni şeyler alır, 
yüksek fiyat verir. Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî 
var. O dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. Lâkin çabuk 
kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez.” B:273 
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ASAYİŞ 

(Bk: Anarşi) 
Halkın ekserisinde bulunan ve kâmil bir iman şuurundan gelen faziletten doğan neticedir. Şöyle ki: 

“Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer 
iman-ı âhiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve 
rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve 
enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar… 

…İşte iman-ı âhiretin binler faidelerinden işaret ettiğimiz beş-altı nümunelerine sairleri 
kıyas edilse kat’î anlaşılır ki; iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır.” Ş:227  

1- Asayişi bozan fiilî tecavüz olmadıkça fikre müdahale edilmez 
“Sual: Ehl-i dünya diyorlar ki: Sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, 

neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın; biz muarızlarımızı 
ezeriz? 

Elcevab: Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne 
de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünki ben başka maksaddayım; başka 
noktalar benim kalbimi doldurmuş, başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin 
vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil! Çünki idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El 
karışmadığı vakit, ne hakkınız var ki, hiç lâyık olmadığınız halde "kalb de bizi sevsin" 
demeye... Kalbe karışsanız... Evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu 
ediyorum; fakat irade edemiyorum, getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de: Hâl-i âlemin 
salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehl-i dünyanın ıslahını arzu ediyorum; 
fakat irade edemiyorum, çünki elimden gelmiyor. Bilfiil teşebbüs edemiyorum; çünki ne 
vazifemdir, ne de iktidarım var.1 ” M:69 

“Acaba bu ehl-i bid'a ve doğrusu ehl-i ilhad, bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? 
Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa; Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini 
def'etmesi, bin ehl-i diyanetin idaresinden daha müşkildir. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa; öyle 
dinsizler idare-i hükûmete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi manidirler. Terakki ve ticaretin 
esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar, meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en 
büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayatiyeyi beklesin.2” 
M:438 

“Çünki itikadı sarsılmış, ahlâkı bozulmuş yüz fâsıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, 
binler ehl-i salahatın idaresinden daha müşkildir. İşte bu esaslara binaen ehl-i İslâm, dünyaya 
ve hırsa sevketmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler, bununla 
temin edilmez. Belki mesaîlerinin tanzimine3 ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine ve 

                                                 
1 Yani iddia edilip icra edilmeyen hür rejimlere fikir ve anlayışlara müdahale edilmez, ileride izahları gelecek. 
2 Yani asayişi bozan hareketler, islamiyet ve insaniyetin aleyhine netice verir. 
3 Bk. İslam Prensipleri Ans. Taksim-ül a’mal, maddesi 
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teavün düsturunun teshiline4 muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve 
takva ve salabet-i diniye ile olur.” L:123 

“Eğer bu taharrilerde bazı vazifedar memurların itiraz ettikleri gibi derseniz ki: Sen ve bir-
iki risalen rejime ve usûlümüze muhalif gidiyorsunuz? 

Elcevab: 
Evvelen: Bu yeni usûlünüzün münzevilerin çilehanelerine girmeğe hiçbir hakkı yoktur. 
Sâniyen: Bir şeyi reddetmek ayrıdır, kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek 

bütün bütün ayrıdır. Ehl-i hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen 
şiddetli muhalifler, her hükûmette bulunur. Hattâ Hazret-i Ömer'in (R.A.) taht-ı 
hâkimiyetindeki hristiyanlara, kanun-u şeriatı ve Kur'anı inkâr ettikleri halde ilişilmiyordu. 
Hürriyet-i fikir ve serbestiyet-i vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri; 
idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usûlünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse 
hattâ rejimin sahibine adavet etse, onlara kanunen ilişilmez.” Ş:350 

“Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatım olan 
şefkat itibariyle; bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere değil ilişmek, belki 
beddua ile de mukabele edemiyorum. Hattâ en şiddetli bir garaz ile bana zulmeden bazı fâsık 
belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî belki beddua ile de mukabeleden beni 
o şefkat men'ediyor. Çünki o zalim gaddarın, ya peder ve vâlidesi gibi ihtiyar bîçarelere veya 
evlâdı gibi masumlara maddî zarar gelmemek için, o dört-beş masumların hatırına binaen o 
zalim gaddara ilişmiyorum. Bazan da hakkımı helâl ediyorum. İşte bu sırr-ı şefkat içindir ki; 
idare ve asayişe kat'iyyen ilişmediğim gibi, bütün arkadaşlarıma o derece tavsiye etmişim ki, 
üç vilayetin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki: "Bu Nur şakirdleri manevî bir 
zabıtadır; idare ve asayişi muhafaza ediyorlar."” Ş:373 

“Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükûmet ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a 
eşedd-i ihtiyaçla muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun 
dindarane, hakperestane düsturlarına tarafdar olmak gerektir. Meğer ki, bütün bütün millete, 
vatana, hâkimiyet-i İslâmiyeye hıyanet ola. Çünki bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve 
siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için, beş esas lâzım ve 
zarurîdir: Birincisi; merhamet.. ikincisi, hürmet.. üçüncüsü, emniyet.. dördüncüsü, haram ve 
helâlı bilip haramdan çekilmek.. beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir. İşte Risale-i Nur 
hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit, bu beş esası temin edip, asayişin temel taşını tesbit ve temin 
eder. Risale-i Nur'a ilişenler kat'iyyen bilsinler ki; onların ilişmesi, anarşilik hesabına vatan ve 
millete ve asayişe düşmanlıktır.” K:241 

“İşte ben de yüzer âyât-ı Kur'aniyeye istinaden Kur'anın kudsî kanunlarının yerine, 
medeniyetin bozuk kısmından anarşilik hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına istibdad-ı 
mutlak manasında, Cumhuriyetteki hürriyet perdesi altında dindarlar hakkında eşedd-i zulme 
âlet olabilen muvakkat bir rejime, değil yalnız ben, belki bütün ehl-i vicdan muhaliftir. Hem 
muhalefet, hiçbir hükûmette bir suç sayılmıyor.” Em:157 

 
 

                                                 
4 Yani çalışan ferd veya cemaat ve müesseseler arasında birbirine yardım etmelerine yani yalnız ben kazanayım 
hissinin kaldırılmasına 
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ASFİYA 

(Bk: Velayet-i Kübra) 
1- Asfiyanın eneye bakışı 
2- Saadet-i ebediyeye geçileceğinin asfiya ve evliyaya gösterilmesi 
3- Eşrara karşı mübareze ile kazanılan asfiya 
4- Ehl-i şuhudun meşhudatını veraset-i nübüvvet ehl-i olan asfiya tabir eder 

1- Asfiyanın eneye bakışı 
“İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya ene'ye şu vecihle bakmışlar, böyle 

görmüşler, hakikatı anlamışlar. Bütün mülkü Mâlik-ül Mülk'e teslim etmişler ve 
hükmetmişler ki: O Mâlik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde 
şerik ve naziri yoktur; muin ve vezire muhtaç değil; herşeyin anahtarı onun elindedir; herşeye 
Kadir-i Mutlaktır. Esbab, bir perde-i zahiriyedir; tabiat, bir şeriat-ı fıtriyesidir ve kanunlarının 
bir mecmuasıdır.” S:539 

Bu anlayış, en isabetli anlayışa ölçü alınmalı. 

2- Saadet-i ebediyeye geçileceğinin asfiya ve evliyaya gösterilmesi 
“Sultan-ı Ezelî'ye iman ile intisab eden ve amel-i sâlih ile itaat eden bir insan, şu 

misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve 
hâkeza kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hududlarından berk ve burak sür'atinde 
geçer. Tâ saadet-i ebediyeyi bulur. Ve şu hakikatı kat'î isbat eder ve asfiya ve evliyaya 
gösterir.1 ” S:637 

Evet, “Nev'-i beşerdeki bütün ervah-ı neyyire ashabı olan Enbiyalar (Aleyhimüsselâm), 
bahir ve zahir mu'cizatlarına istinad ederek ve bütün kulûb-u münevvere aktabı olan 
evliyalar, keşf ü kerametlerine itimad ederek ve bütün ukûl-ü nuraniye erbabı olan 
asfiyalar, tahkikatlarına istinad ederek, birtek Vâhid-i Ehad, Vâcib-ül Vücud, Hâlık-ı Külli 
Şey'in vücub-u vücuduna ve vahdetine ve kemal-i rububiyetine şehadetleri, pek büyük ve 
nurani bir penceredir.” S:660 

“Tevhidin bir bürhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm risalet ve 
velayet cenahlarıyla, yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle icma'larını ve ondan 
sonraki bütün evliyanın ve asfiyanın icma'kârane tevatürlerini tazammun eden bir kuvvetle 
bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilân etmiş.2 Ve Âlem-i İslâmiyet gibi 
geniş, parlak, nurani bir pencereyi, marifetullaha açmıştır. İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî, 
Muhyiddin-i Arabî, Abdülkadir-i Geylanî gibi milyonlar muhakkikîn-i asfiya ve sıddıkîn o 
pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar.” S:689 

                                                           
1 Yani yüksek kemalat sahibi olan bu şahsiyetler, berzah ve mahşer alemlerini görüp haber veriyorlar diye 
külliyatın müteaddid yerlerinde bahsedilir. Bu zatlar ihtisas sahibi olduklarından sözlerine itimad edilmelidir. 
2 Evet peygamberimizden önceki peygamberler ve sonraki evliya ve asfiya, çok geniş zaman ve mekân 
dairesinde dinî esaslardaki ittifakları, tagayyür etmez hakikatın varlığına delildir. 
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3- Eşrara karşı mübareze ile kazanılan asfiya 
“İşte nev'-i beşer bi'set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla3 muharebe 

ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi âlem-i 
insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde; kemmiyetçe kesretli, keyfiyetçe 
ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları kaybetti.4 ” M:44 

4- Ehl-i şuhudun meşhudatını veraset-i nübüvvet ehl-i olan asfiya tabir 
eder 

“Rü'yadaki adam kendi rü'yasını tabir edemediği gibi, o kısım ehl-i keşf ve şuhud dahi 
rü'yetlerini5 o halde iken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek, "asfiya" denilen 
veraset-i nübüvvet muhakkikleridir.6 Elbette o kısım ehl-i şuhud dahi, asfiya makamına 
çıktıkları zaman, Kitab ve Sünnet'in irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tashih ederler; hem 
etmişler.” M:81 

Yani Kur’anın istikametini görmek için talim ve ahkâmına tebaiyet lazımdır. 

“Hâtime: Şu mes'eleden anlaşılıyor ki: Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok 
aşağıdır. Yani: Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, 
veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur'ana ve vahye, 
gaybî fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. Demek 
bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve 
mehenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i 
hadsiyeleridir. 

“Sual: Vahdet-ül Vücud mes'elesi, çoklar tarafından en yüksek makam telakki ediliyor. 
Halbuki velayet-i kübrada bulunan başta Hulefa-yı Erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta 
Hamse-i Âl-i Aba 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.” 
M:83 

“Evet cadde-i kübra, sahabe ve tâbiîn ve asfiyanın caddesidir.” M:83 

Yani bilhassa bu zamanda ilim yolundan gitmek şarttır. Şer cereyanı hulul ederek bir kısım 
müslümanları ilahîler dinleterek, yüksek bir dinî makam sahibi olmak hayali ile işgal ederler. Şöyle ki: 

“Risale-i Nur ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış; sülûk ve evrad yerinde, 
mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikat-ül hakaika yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve 
tarîkat yerinde, doğrudan doğruya İlm-i Kelâm içinde ve İlm-i Akide ve Usûl-üd Din içinde 
bir velayet-i kübra yolunu açmış ki; bu asrın hakikat ve tarîkat cereyanlarına galebe çalan 
felsefî dalaletlere galebe ediyor, meydandadır.” E:91  

“İşte sahabe ve asfiya-i müçtehidîn ve eimme-i Ehl-i Beyt, ½^«B¬"@«$ö¬š@«[²- «�²!ö s¬=@«T«&ö derler 

ki, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla hakikî bir surette tecelliyatı var.”  M:85 
                                                           
3 Ve münafıklara 
4 Yani dinî hizmetteki ağır şartlara rağmen gösterilen gayret, sabır ve sebat, tekâmül vesilesidir. Hem asıl 
kıymet, sayı çokluğunda değil keyfiyettedir diye ders veriliyor. 
5 İlimden daha çok manevî müşahedeye dayanan haberlerin doğruluğunu ve mahiyetini 
6 Yani ilim ve maneviyatı cem eden büyük şahsiyetlerdir. 
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 “İşte şu sırdandır ki: Cadde-i Kübra, elbette velayet-i kübra sahibleri olan sahabe ve 
asfiya ve tâbiîn ve eimme-i Ehl-i Beyt ve eimme-i müçtehidînin caddesidir ki, doğrudan 
doğruya Kur'anın birinci tabaka şakirdleridir.7 ” M:85 

“İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin tahassüngâhı: Muhakkikîn-i asfiyanın 
düsturlarıyla hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir.8 ” L:75 

Evet, “Ahmed ismi altında binlerle evliya ve Muhammed nâmı altında milyonlarla asfiya 
yıldızları ve hakeza…” Bms:282 

 

                                                           
7 Bu beş tabaka şahsiyetler, ahkâm-ı diniyede söz sahibi olan zatlardır. 
8 Yani Kur’anın muhkematı, müteşabihatı, esasat ve teferruatı gibi meselelerde, bu zatların tesbitini esas almak 
gerekiyor. O halde Kur’an mealleri ile ahkâmı anlamak, asla caiz olmaz. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ASHAB-I SUFFA 

Bu Ashab-ı suffanın halleri, hizmet ehli için de örnektir. Külliyatta tarihî malumat verilmediğinden 
ve Nur hizmetinde de ehemmiyetine binaen mevzu edildi.  

Ashab-ı suffa veya ehl-i suffa denilen bu zatlar, Hz. Peygamber’in (A.S.M.) mescidine bitişik üstü ör-
tülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Devamlı olarak Peygamberimiz’in (A.S.M.) 
yanında bulunarak Kur’anın en yüksek derslerini öğrenirler ve öğretirlerdi. İslâmiyet’i yaymak için her 
türlü şahsî menfaatlarını terkederek tam bir İslâm fedaisi olarak yaşarlardı. Bunlar evlenmezler ve dünya 
işleriyle uğraşmazlardı. Ashab-ı Suffa’nın bu hizmetleri sebebiyle ve bu çok büyük fedakârlıkları 
vesilesiyle İslâmiyet az zamanda çok yayılmış ve kökleşmiştir.  

Sahih-i Buhari Tercemesi 7. cildinin 62 ve 63. sahifelerindeki alâkalı kısmında kısmen naklediyoruz: 

“Mütevazi ve fakat çok feyyaz olan 400-500 raddesinde daima Kur’an ile, icabında gaza 
ile meşgul olan bir irfan-ı Kur’an ordusu bulunuyordu. İçlerinden teehhül edenler, kadro 
haricine çıkardı. Fakat yenileri ile ikmal edilirdi. Burası bütün mânası ile leylî ve meccanî bir 
dar-ül ilim idi.” 

Yani, has dairedeki hizmet ehli dahi ilim ve irfan sahibi olmaya gayret etmelidir. 

“Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ashab-ı Suffa’nın maişeti ile, talim ve terbiyesi ile pek yakından 
alâkadar olurdu. Hatta saadethaneleri ihtiyacatı ile ikinci derecede meşgul bulunurdu. 
İçlerinde Ebu Hüreyre (R.A.) gibi müstesnalar yetiştiği gibi, ilmî varlık göstermiyenler de 
vardı. Fakat hangi türlü tedris gösterebilir ki; umumi surette böyle sihir-âmiz bir feyiz 
verebilmiş olsun...” 

Yani, has daire hizmet ehli de keyfiyet meziyetlerinde kâmil olmalıdır. 

“Kur’an (2:273) âyetiyle emr ü teşvik olunduğunuz infak u sadakat  

¬yÁV7~¬u[¬A«, |¬4 ~— h¬M²&~ «w<¬gÅ7~ ¬š~«h«TS²V¬7  Allah yolunda vakf-ı nefs etmiş olanlar içindir. 

¬Œ²‡«�²~ |¬4 ®_"²h«/ «–Y Q[¬O«B²K«< «� Yeryüzünde şuraya buraya gidemiyen, yani Allah yolunda 

meşguliyetlerinden nafakalarını kazanmağa iktidarları olmayan o fakirler içindir ki, 
u¬;_«D²7~ vZ A«K²E«< hallerini tecrübe etmiyen cahil, onları ¬rÇS«QÅB7~ «w¬8 «š_«[¬X²3«~ 

taaffüflerinden, yani istemeğe tenezzül etmediklerinden zengin zanneder ki; ²vZ[«W[¬K¬" 
²vZ4¬h²Q«# sen onları simalarıyla, yani yaşayışlarından bilir ve anlarsın. «‰_ÅX7~ «–Y V«¶[²K«< «� 
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İnsanlardan maddi menfaat istemezler. Hele _®4_«E²7¬~ ilhah u israr ile hiç istemezler. Ancak pek 

muztar kaldıkları zaman ehline ifham-ı hal ederler... 
Bu âyet, Ashab-ı Suffa hakkında nâzil oldu. Medine’de ne bir meskenleri, ne aşiret ve 

akrabaları hiçbir şeyleri yoktu. Daima Mescid-i Nebeviyeye mülazemet ederlerdi. Bunlar 
Medrese-i Risaletin Allah yoluna vakf-ı nefs etmiş talebesiydiler. 

İbn-i Abbas Hazretlerinden vaki olan rivyate göre bir gün Resulullah (A.S.M.) Ashab-ı 
Suffa’nın başlarına durmuş, hallerini nazar-ı tedkikten geçirmiştir. Fukaralıklarını, çekmekte 
bulundukları zahmetleri gördü ve kalblerini tatyib edip buyurdular ki: “Ey Ashab-ı Suffa! 
Size müjdeler olsun ki, her kim şu sizin bulunduğunuz hal ü sıfatta ve bulunduğu halden 
razı olarak bana mülaki olursa o benim refiklerimdendir.”  

İşte bu âyet de bunlar dolayısıyla nazil olmuştur. Ve fakat hükmü âmmdır. Allah rızası 
için düşmana karşı nöbet bekleyen1 veya Allah rızası için medreselerde dirsek çürüten vakf-ı 
nefs eden ve bu ahval içinde malı mülkü yok, muhtaç olmakla beraber nafakasını kesbe vakit 
bulamayan fukara-i mü’minîn, bu âyetin hükmünde dahildirler. Bunlar infakat ü sadakatın 
en güzel masrıfını teşkil ederler.” E.T. 939 

Hadiste bunlara miskin denir. Evet, Kur’anda, “(69:34) (74:44) (76:8)  (89:l8) (90:l6) (l07:3) 
“ayetlerinde diyaneten ve ikraman it’am tavsiyeleri var. Fakir hakkında ise, it’am (yedirme) 
tavsiyeleri yoktur. Bundan telmihen şöyle bir mananın anlaşılması da mümkündür ki; miskin: 
evi ve ailesi olmayan ve dolayısıyla de çok kere evlerde hazırlanan yemek imkânlarından 
mahrum kimselerdir. Fakir ise, ev ve aile sahibi olmakla beraber nisab miktarı gınaya malik 
olmayan kimsedir. 

İmamlar, miskin ve fakirin tariflerinde farklı re’y beyan ederler. Bazılarınca miskin 
fakirden; diğer bazı âlimler de fakir miskinden daha yoksul olduğunu söylerler. 

“Hanefiyece meşhur olan: Fakir, nisaba malik olmayan; miskin ise, hiçbir şeyi olmayıp 
fakirden daha düşkün olandır.” E.T. 4834 

Miskin kelimesinin aslı, sükûnet ve hareketsizlik manasındaki (– ¾ ‰) kök masdarındandır. 

Hareket ve kazanç için yapılan çalışmalardan sonra istirahat edilen yere de, ism-i mekân ile “mesken” 
denilir. 

Din ve hak uğrunda hasr-ı hayat ile, dünyevî iaşesi için çalışmaya zamanı olmayan fedakârlara da 
işaret eden bu kelime, zamanla halk anlayışında hakaret manasını tazammun eder bir hale kadar 
gelmiştir. Halbuki Resulullah’ın (A.S.M.) ve Kur’anın tarifiyle miskin, izzet ve fedakârlık sıfatlarına 
sahib oldukları ve Kur’anın geçmiş Peygamberler zamanında da onlardan bahisle, ehl-i hamiyeti yardıma 
davet etmesi ile anlaşılır ki, geçmiş peygamberlerden bu yana kıyamete kadar hak ve hakikatın fedakâr 
havarileri yer yer bulunur ve bulunmalıdır. 

Daima dünya hayatına ve saltanatına değer veren insanlar, bu fedakârları gereği gibi takdir 
edememişler. Fakat kâinat vüs’atinde hakaikın mümessili olan Habibullah (A.S.M.) mesakin hakkında 
hakikat-ı hali gereği gibi tarif tesbit etmiştir. Şöyle ki: 

}«W²TÇV7~ ˜Ç…«hB«4 ¬‰_ÅX7~|«V«2  ¿Y O«<  >¬gÅ7~ ¬¿~ÅYÅO7~ ~«g«Z¬"  w[¬U²K[¬W²7~ «j²[«7 

>¬gÅ7~ «Ä_«5 Ów[¬U²K¬W²7~ ¬w«W«4~Y 7_«5 ¬–_«#«h²WÅB7~«— Õ?«h²WÅB7~«— ¬–_«B«W²TÇV7~«— 

                                                 
1 Yani samimi ehl-i hizmet, Risale-i Nur’un bekçileri olmalarının lüzumu anlaşılıyor. 
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@®\ ²[««- «‰_ÅX7~ Ä«_²K«< «�«— ¬y²[«V«2 »Åf«M«B[«4 y«7 Çw«B²S<«�«— ¬y[¬X²R< |¬±X¬3 f¬D«< 
“Resulullah (A.S.M.): “Miskin şu kapı kapı dolaşmayı san’at edinen, sadaka için halkı 

dolaşıp, halkın da kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci makulesi değildir.” 
buyurdu. Sahabeler:  

-Öyle ise miskin kimdir? Ya Resullallah! dediler. 
-Miskin, kendini geçindirecek gınaya malik olamıyan ve kendisine verilmesi için (halk 

tarafından) zarureti bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan birşey istemeyen (afif, nezih) 
kimsedir.” buyurdu.” 

Diğer bir hadis de şöyledir: 

¬–_«B«W²TÇV7~«— }«W²TÇV7«~ «�~«— ¬–_«#«h²WÅB7~«— ?«h²WÅB7~ ˜Ç…«h# >¬gÅ7_«" w[¬U²K¬W²7~ «j²[«7 

_®4_«E²7¬~ «‰_ÅX7~ «–Y V«¶[²K«< «� ²vBÌ[¬- ²–¬~ ~Î—«h²5¬~ r¬±S«Q«BW²7~ w[¬U²K¬W²7~_«WÅ9¬~ 
“Resulullah (A.S.M.) buyurdu ki: “Miskin, kendisini bir iki hurmanın, bir iki lokmanın 

geri çevirmekte olduğu (dilenci) kimse değildir. Miskin, ancak zaruretler içinde iffetli 
kalmaya çalışan nezih2 kimsedir. İsterseniz 2:273 âyetini okuyunuz: demiştir. S.M.ci:3 hadis: 
l039 

Mesakinin faziletini gösteren bir dua-yı Nebevî de şudur: 

“¬w[¬6_«K«W²7~ ¬?«h²8ˆ |¬4 |¬9²h L²&~«—_®X[¬U²K¬8|¬X²B¬8«~«— _®X[¬U²K¬8|¬X[¬&«~ ÅvZ±V7«~ 

Allahım! Beni miskin olarak hayatlandır (yaşat) ve miskin olarak vefat ettir ve mesakin 
zümresi içinde de haşreyle.” K.H. hadis: 538 

Calib-i dikkattir ki, Bediüzzaman Said Nursî Hz.nin en çok ehemmiyet verdiği iki esas olan, halis bir 
hizmet cemaatının varlığı ve iman hizmetinin birinci derecede tutulması hususu; İmam-ı Rabbani’nin 
(R.A.) mezkûr iki mektubunda da3 açıkça görülmektedir. Böylece bu iki büyük müceddid, bu iki esasın 
elzemiyetinde müttefik olup, mesleklerini ona bina etmişlerdir. 

Mesakine yardım, bir ihsan olmaktan daha çok bir vecibe-i diniyedir. Zira, mukaddesatın 
muhafazısında her müslüman muvazzaftır. O yolda hasr-ı nefs edenlere ağniyanın muaveneti, dinen 
vacibdir. Yoksa manen mesul olunur. Bu hakikatı Elmalılı Hamdi Efendi l07. surenin 3. âyetini tefsir 
ederken şöyle izah eder: 

“Burada taamdan murad it’am olduğu için, it’am-ül miskin demek daha zahir olacak iken, 
taam denilmesi nüktelidir. Bunda aç olan bir miskinin, kudreti olanlar tarafından verilecek 
taama mülki imiş gibi diyaneten bir hakkı taalluk ettiğine işaret vardır ki,  

(5l:l9) ¬•— h²E«W²7~«— ¬u¬¶<_ÅK¬7 Çs«& ²vZ¬7~«Y²8«~ |¬4«— âyetin mantukudur. Bu suretle istihkakın 

şiddetine tenbih ve başa kakmaktan nehy edilmiş demektir.” E.T. 6l67 (69:34) (89:l8) âyetleri 
de aynı mealdedir. 

Mesakin hakkında âyetlerden birkaç not: 

-Mesakine yardım tavsiyesi: (2:83,l77,2l5) (4:8,36) (l7:26) (30:38) (76:8) 

                                                 
2 İstiğna düsturuna bağlı 
3 Mektubat eserindeki 74 ve 75. mektublarında (bk: İslam Prensibleri Ans. 2477/1 ve 2477/2. p.lar) 
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-Mesakinin gemisini, Hz. Hızır’ın arızalandırması: (l8:79) (Bak: 3227,3228.p.lar) 
-Mesakin ve muhacirîne muavenet ve kusurlarına bakmamak: (24:22) (Bak: 2478.p.) 
-Mesakinin ganimetlerden hisseleri: (8:4l) (59:7) 

-Gaddar zalimlerin mesakin aleyhinde gizli fısıldaşmaları: (68:24)  

Bir hadisin metninde de (yetedaresunehu) ifadesiyle ifham edilen, halka halinde oturulup sıra ile 
kitab okumak şekliyle derslerin yapıldığı bu manadaki evler, tenkirle ifade eiliyor. Yani herkesce 
bilinmeyen evler manasında… Meselâ: Hadisin bir kısmı olan: 

¬�_«B¬6 «–Y V²B«< ¬yÁV7~ ¬�Y[" ²w¬8 ¯a²[«" |¬4 °•²Y«5 «p«W«B²%~ _«8«— 

}«X[¬UÅK7~ ²v¬Z²[«V«2 ²a«7«i«9 Å�¬~ ²vZ«X²[«"  y«9Y ,«‡~«f«B«<«— ¬yÁV7~ 

«Yani: Herhangi bir kavim (cemaat) Allah’ın evlerinden (Allah için hizmet yapılan) bir 
evde toplanıp da Allah’ın kitabını tilavet ve onu aralarında karşılıklı (sıra ile) okuyup ders 
yaptıkları zaman muhakkak üzerlerinde sekinet iner.” S:M. ci:8 hadis:38 shfa: 185 

Kur’an (11:27,29,30) ve (26:111-114) âyetlerinde de görüleceği gibi; mahviyetkârane ve fedakârane 
dine hizmet eden ve dünyevî şöhreti olmıyan fakirlere itibar etmemek ve onların Resulullah’a 
tebaiyetlerini ehemmiyetsiz görmek ve geri saflara itmek ve tahakkümleri altına almak istiyenlere, yani 
dünyevî şan ü şeref sahibi olan mütekebbirlere rağmen Kur’anda (6:52) âyeti Ashab-ı Suffa’ya ve 
dolayısıyla dine hizmet yolunda Ashab-ı Suffa gibi, yani hakiki keyfiyeti teşkil eden tam ihlas, sadakat, 
sebat, takva ve rıza-yı İlahîyi niyet etmek gibi meziyetlere sahib olup fisebîlillah dine hizmet için vakf-ı 
hayat edenlere ciddi ehemmiyet verilir. 

Hatta bir hadisin bir cümlesinde: ¬‰_ÅX7~ |¬4 °m«8_«3 4 yani, insanlar içinde, cemiyette 

şöhrete koşmayıp, gizli kalan, gıbta edilecek kişiler ve hafif-ül haz diye vasıflanır. (Bu 
zatların gizliliği zahirde görünmemekten daha çok, hakiki kemalat ve manevî meziyetlerinin 
halkça tam anlaşılmamış olması manasındadır.) 

Burada hatıra gelebilen şöyle bir sual var: 

“Bu kadar ciddiyetle hizmet eden bu Suffa Cemaatı neden devam etmedi? Hem büyük bir 
hassasiyetle Ashab-ı Suffa’ya ihtimam gösteren Resulullah (A.S.M.) bu cemaat-ı mücahidînin 
devamlılığını neden teminat altına almadı? 

 Cevaben denir ki: Fahr-i Âlem (A.S.M.) nazar-ı Nübüvvetle görüyordu ki, bu fedakârane 
olan hizmet-i diniye, Âl-i Beyt silsilesinin manevi kahramanlarına intikal edecekti. Evet Âl-i 
Beyt ihlas, sadakat, istiğna, fedakârlık ve içtimaî gıll u gıştan azadelik gibi Ashab-ı Suffa’nın 
temel hususiyetlerini değiştirmeden ve bu sıfatlarla da muttasıf olarak, çok genişlemiş olan 
âlem-i İslâm’ın manevi hayatiyetini muhafaza yolunda çalışmışlar ve âlem-i İslâm’a merkez-i 
maneviye olmuşlardır. 

İşte bu cemaat-ı mücahidîn-i İslâmiye olan Âl-i Beyt’in manevî şahsiyetleri, âlem-i 
İslâm’ın bir merkez-i manevîsi olarak asırlarca devam etmişler ve hizmet-i diniyeyi herşeyin 
üstünde tutarak dinin muhafazasına çalışmışlardır. Bütün âlem-i İslâm’ın tam bir itimad ve 
hürmetle bağlanmaları ve İslâm’ın merkez-i maneviyeleri olmaları için kader-i İlahî, Âl-i 
Beyt silsilesindeki manevi kahramanların ellerini, tarafgirlik ve keşmekeşliğin zemini olan 
siyasî saltanattan çekti ve böylece gönüllerde müessir ebedî sultanlar oldular.” (Bak: İslam 
Prensipler Ans. 1331 ilâ 1334.p.a kadar) 

                                                 
4 İ.M. hadis: 4ll7 
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En sonunda yani âhirzaman fitnesinde İslam Prensipleri Ans. 1749, 1750.p.larda zikredilen hadislerin 
ihbarıyla, İslâm’ın ilk devrine benzer bir vaziyet olacak. Yani Muhacirîn ve Ashab-ı Suffa gurebası gibi, 
dine hizmet için evinden ve diyarından uzaklaşmış gariblerle ihya-i din ve cihad-ı manevî yapılacak, fitne 
cereyanının bozduğu Sünnet-i Nebeviye ihya edilecektir. Bu fedakârlar zümresi (cemaat-ı kalile, bak: 
İslam Prensipleri Ans. 958/1 ve 1979.p.sonu) hizmet-i imaniyenin büyük cemaatı içinde manevî merkeziyet 
teşkil edecektir.  

Demek 296.p.da geçen rivayetteki “Sizden sonraki ümmetimden” ifadesiyle açıkça haber verilen 
ve teşvik edilen Ashab-ı Suffa’nın devamı, İslâm’ın son devresinde tahakkuk eder ve ona bakar. Evet Âl-i 
Beyt keyfiyet şartları bakımından Ashab-ı Suffa’nın vazifesine kemal-i ciddiyetle sahib çıkmışlardır.  

Elhasıl: Ashab-ı Suffa’nın yüklendikleri hizmet hayatı ve Ashab-ı Suffa mânası durmamış, mahiyeti 
ve hususiyetleri değişmeden Âl-i Beyt’in manevi kahramanlar silsilesine intikal ederek devam etmiştir. 
Kıyamete kadar dahi bu tarz hizmet-i diniye, haslar dairesi denen ehl-i hizmet ile devam edecektir.  

Bu husus |¬BÅ8~ °}«S¬¶<_«0 Ä~«i«# «�  ilh ... hadis-i şerifleri ile de müeyyeddir. (Buhari 96. kitab 

10. bab) Bunun aksini iddia etmek, din hizmetinde azamî fedakârlığı ve bunun hakkındaki delail ve 
tebşiratı inkâr mânasına gelir. Hatta Bediüzzaman Hazretlerinin vasiyetnamelerinde, hassaten ve ehem-
miyetle din hizmetine hayatını vakfedenlerin devamlılığı üzerinde durulur. (Bak:İslam Prensipleri 
Ans.  Vakf-ı Hayat Meddesi) 

Kur’anda “Allah yolunda kendilerini vakfettikleri” bildirilen “fakirler” ve hadislerde faziletleri 
bildirilen “mesakin” elbette ki belli bir yer ve zamana münhasır değildir. Gerek âyetlerin, gerek 
hadislerin küllî manaları itibariyle hem Asr-ı Saadet’e hem gelecek bütün asırlara şümulü vardır. Asr-ı 
Saadet ise bütün gelecek asırlara ekmel ve küllî bir örnektir. Her devirde Allah’ın inayetiyle O’nun 
yoluna kendilerini vakfetmiş “fakirler” ve” mesakin” olmuştur ve olacaktır. 

Nitekim büyük müceddid İmam-ı Rabbani (R.A.) Mektubat adlı eserinde yer alan Mirza 
Bediüzzaman’a hitaben yazdığı 74. ve 75. mektublarında, Asr-ı Saadet’teki Ashab-ı Suffa’yı kendilerine 
örnek olarak kendisi ve yakın çevresini “mesakin” manasında fakirler diye vasıflandırmaktadır. 
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ASR - ASIR - ASRÎ 

Bu tabir çok kere cemiyet ve zamanın hayat şartları manasında kullanılır. 

1- Asırlara göre şeriatler değişir 
2- Kur’anın asırlara intibakı 
3- Asr-ı cahiliyette Kur’an irşadının daha iyi hissedilmesi 
4- Bediüzzaman Hz. asr-ı hazır mebusudur 
5- Hayalen asr-ı saadete gidip Resül-u Ekremin evsafını görmek 
6- Asr-ı saadetin başına gelen fitnenin hikmeti 
7- Asr-ı saadette yapılan islam inkılabının harikalığı 

 1- Asırlara göre şeriatler değişir 
“Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, 

peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hâtem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası, her asırda, 
her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta, bir 
derece ayrı ayrı mezheblere ihtiyaç kalmıştır. Evet nasılki mevsimlerin değişmesiyle 
elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şeriatlar değişir, 
milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder. Çünki ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, 
ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilâç olur. Enbiya-yı salife zamanında, tabakat-ı 
beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca 
ibtidaî ve bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki şeriatlar, onların haline muvafık bir 
tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hattâ bir kıt'ada bir asırda, ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar 
bulunurmuş. Sonra âhirzaman Peygamberinin gelmesiyle, insanlar güya ibtidaî derecesinden, 
idadiye derecesine terakki ettiğinden, çok inkılabat ve ihtilatat ile akvam-ı beşeriye birtek 
ders alacak, birtek muallimi dinleyecek, birtek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden, 
ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat 
tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiye de giymediğinden, 
mezhebler taaddüd etmiştir. Eğer beşerin ekseriyet-i mutlakası bir mekteb-i âlînin talebesi 
gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse; o vakit mezhebler tevhid 
edilebilir. Fakat bu hal-i âlem, o hale müsaade etmediği gibi, mezahib de bir olmaz.” S:485 

Burada anlatılan beşerin giderek terakki etmesi, Kur’anın bildirdiği anlayış ve yaşayışın asliyetine 
yakınlaşmasıdır. Yani mükemmelliğin ölçüsü şeriattır. Dinden kopuk beşerî anlayışlar değildir şöyle ki:  

“Meleke-i marifet-i hukuk” dedikleri, her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve 
efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hasıl olan “meleke-i riayet-i hukuk” dedikleri emri, şeriat-ı 
İlahiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve şeriattan istiğnaları bir tevehhüm-ü bâtıldır. 
Zira dünya ihtiyarlandı. Öyle bir şeyin mukaddematı da zahir olmadı. Bilakis mehasinin 
terakkisiyle beraber mesavi dahi terakki edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle giriyor. Evet 
nasılki nevamis-i hikmet, desatir-i hükûmetten müstağni değildir. Öyle de, vicdana hâkim 
olan kavanin-i şeriat ve fazilete eşedd-i ihtiyaç ile muhtaçtır. İşte şöyle mevhume olan 
meleke-i ta’dil-i ahlâk, kuva-yı selâseyi hikmet ve iffet ve şecaatta muhafaza etmesine kâfi 
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değildir. Binaenaleyh insan bizzarure vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan mizan-ı 
adalet-i İlahiyeyi tutacak bir Nebi’ye muhtaçtır.” Mu:141 p.son 

2- Kur’anın asırlara intibakı 
“Hülâsa: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan âyetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ve 

vaz'etmiştir ki, her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki, muhtelif fehimler ve istidadlar, 
zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binaenaleyh ulûm-u Arabiyenin kaidelerine 
muvafık ve belâgatın prensiplerine uygun ve ilm-i usûle mutabık olmak şartıyla, 
müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri; zamanlara, tabakalara ve 
fehimlere göre murad ve caizdir diye hükmedilebilir. Bu nükteden anlaşıldı ki, Kur'anın i'caz 
vecihlerinden biri odur ki; nazmı, öyle bir üslûbdadır ki, bütün asırlara, tabakalara intibak 
edebilir.” İ:40 

3- Asr-ı cahiliyette Kur’an irşadının daha iyi hissedilmesi 
“Kur'anın herbir âyeti, birer necm-i sâkıb gibi, i'caz ve hidayet nurunu neşr ile küfrün 

zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevketmek istersen; kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-
yı bedeviyette farzet ki, herşey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cümud u tabiata 
sarılmış olduğu bir anda, birden Kur'anın lisan-ı ulviyesinden  

¬v[¬U«E²7!ö¬i<¬J«Q²7!ö¬‰:ÇGT²7!ö¬t¬V«W²7!ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö]¬4ö@«8ö¬yÁV7¬ö d±¬A«,<  gibi âyetleri işit, 

bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı âlem d±¬A«,<ösadâsıyla işitenlerin zihninde nasıl 

diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer 
camid ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, 

Œ²*«�²!«:ö p²AÅ,7!ö �!«Y´WÅK7!ö y«7ö d±¬A«,# sayhasıyla işitenlerin nazarında; gökyüzü bir ağız, bütün 

yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma, birer nur-u hakikat-eda; ve arz bir kafa; berr ve bahr 
birer lisan; ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih-feşan suretinde arz-ı dîdar eder. 
Yoksa bu zamandan tâ o zamana bakmakla, mezkûr zevkin dekaikını göremezsin. Evet o 
zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zaman ile ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve 
sair neyyirat-ı İslâmiye ile parlayan ve Kur'anın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile 
yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette herbir âyetin ne kadar tatlı bir 
zemzeme-i i'caz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve bir çok enva'-ı 
i'cazı içinde bu nev-i i'cazını zevk edemezsin.” S:138 

Yani hakikatların harikalığını görebilmek için zamanımızdaki ülfet perdesini yırtmak ve gafleti izale 
etmek gerek şöyle ki: 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! 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.” Ms:197  

“Hakikaten bugün, Siracünnur’un başındaki münacatı tashih niyeti ile okudum. Kuvve-i 
hâfızam tam söndüğü için, birden o münacatın hakikatlerine karşı -güya seksen yaşında iken 
yeni dünyaya gelmişim gibi- birden ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o malûm âdetler perde 
olamadı. Kemal-i şevk ile tam istifade edip okudum. Pek hârika gördüm.” Em:122  
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4- Bediüzzaman Hz. asr-ı hazır mebusudur 
“(Birinci Harbin) Mütareke başında, bir Cuma gecesinde bir rü'ya-yı sadıkada, misalî 

âleminde, bir meclis-i azîmde, benden sual ettiler: 

"Mağlubiyet sonunda İslâm'ın âleminde ne hal peyda olacak?" Asr-ı hazır meb'usu 
sıfatıyla söyledim; onlar da dinlediler:1 ” S:711 

5- Hayalen asr-ı saadete gidip Resül-u Ekremin evsafını görmek 
“Eğer istersen gel Asr-ı Saadet'e, Ceziret-ül Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife 

başında görüp ziyaret ederiz.2 İşte bak: Hüsn-ü sîret3 ve cemal-i suret ile mümtaz bir zâtı 
görüyoruz ki; elinde mu'ciznüma bir kitab, lisanında hakaik-aşina bir hitab, bütün benî-
Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ 
ediyor. Sırr-ı hilkat-ı âlem olan muamma-i acibanesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan 
tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde 
meşgul eden üç müşkil ve müdhiş sual-i azîm olan "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye 
gidiyorsun?" suallerine mukni, makbul cevab verir.” S:236 

Temsilde geçen “Gemi tarihe ve cezire ise Asr-ı Saadet'e işarettir. Şu asrın zulümatlı 
sahilinde, mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan4 soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve 
siyer sefinesine binip, Asr-ı Saadet ceziresine ve Ceziret-ül Arab meydanına çıkıp, Fahr-i 
Âlem'i (A.S.M.) iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zât o kadar parlak bir bürhan-ı 
tevhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü 
ışıklandırmış, küfür ve dalalet zulümatını dağıtmıştır.5 ” S:288 

6- Asr-ı saadetin başına gelen fitnenin hikmeti 
Eğer denilse: Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı 

fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler? 

Elcevab: Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, 
ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar; fıtrî birer 
vazife başına geçer. Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler 
hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; "İslâmiyet tehlikededir, 
yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu.6 Herbiri, kendi istidadına 
göre câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-
i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadîslerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir 
kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'anın muhafazasına çalıştı ve 
hakeza.. Herbir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa'yettiler. 
Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktarına, o fırtına ile 
tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i 

                                                           
1 Asr-ı hazır mebusu ne demek? Yani Allah’ın manen vazifelendirilip gönderdiği bu asrın son müceddidi 
demektir. 
2 Tefekkürde hayalin ehemmiyeti büyüktür. Mekânca ve zamanca mazi ve müstakbelin en uzak taraflarını gezer 
ve görür ve gösterir.  
3 Yani en güzel davranış ve hareketlere sahib 
4  Mevcud cemiyetin pek kalın gaflet karanlığından ve aşıladığı fani hayatı esas alan anlayışından. 
5 Evet, mimsiz medeniyetin aşıladığı dehşetli mevcud gafleti anlamak için, gafletsiz bir haleti yaşamakla 
mukayese etmek veya dünya alakalarını koparacak derecede musibet gerek veya kitaba tam sadakat gösterip 
şahsî anlayışlarımıza itimad etmemeli. 
6 Yani hikmet-i ilahiye dini koruma yolunda sıkıntı ve eziyetlerle karşılaşıp mücahede etmeği istiyor şöyle 
ki: 

“İnsan nev’inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir 
mücahede kapısını açıp, hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.” L:80 

208



ASR - ASIR - ASRÎ     4 

bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. 
Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti 

gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziye ile pek çok 
münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hâfızları, asfiyaları, aktabları âlem-i 
İslâmın aktarına uçurdu, hicret ettirdi.7 Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, 
Kur'anın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. ” M:100 

Evet zamanımızdaki fitne dahi hamiyet-i diniyeyi çok tahrik edecek durumdadır. Fakat mimsiz 
medeniyetin ifsadı ve aşıladığı gaflet mani oluyor. Onun için olsa gerektir ki, bu dini koruma feveranı 
medeniyete girmeyen seyyidler için söyleniyor şöyle ki: 

“Bütün İslâm yavaş yavaş bu istidadı almakta ve kesbetmektedir. Lâkin sizler bedevi 
olduğunuzdan ve fıtrat-ı asliyeniz oldukça bozulmamış olduğundan, İslâmiyetin kudsî 
milliyetine daha yakınsınız.” Mü:67  

“Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secaya-yı hasene temayülat-ı şerriye ile 
beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv-ü nema bulmak için bir 
suya muhtaçtır. Hevadan gelse, şer taneleri neşv-ü nema bulur. Şimdiki şu medeniyet-i 
habisenin heyet-i içtimaiyeye verdiği tesir gibi... Fıtraten -çendan- hayır ciheti galibdir, fakat 
sünbüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil bin kurumuş çekirdeğe galebe eder. İşte 
şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi kapatmakla, suyu Hüda tarafından vermek lâzımdır.” Sti:95 

 
                                                           
7 “ Bir hadis-i şerifte: 

. ¬š_«"«hR²V¬7 |«"YO«4 _®A<¬h«3 …YQ«[«,«— _®A<¬h«3 ~«f«" «•«Ÿ²,¬�²~ Å–¬~ 
¬u¬¶<_«A«T²7~ «w¬8 �~ÅiÇX7~ «Ä_«5 š_«"«hR²7~ ¬w«8«— «u[¬5 

“İslâm şüphesiz garib olarak başladı ve (günün birinde) tekrar o garib hale dönecektir. Ne mutlu o garib 
(mü’min)lere! 

İbn-i Mes’ud demiştir ki: Garibler kimlerdir? diye soruldu. Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 
Kabilelerinden (İslâmiyet için) ayrılıp uzaklaşanlardır, buyurdu.” 

Hadislerde İslâmiyet’in garibleşeceği haberi verildikten sonra; ¬š_«"«hR²V¬7|«"Y O«4 buyurulmuştur. 

Gureba kelimesi Garib’in çoğuludur. garibler demektir. Son hadiste garibler; kabilelerinden, vatanlarından 
ayrılıp Allah yolunda hicret eden muhacirler diye açıklanmıştır. Tirmizi’nin Amr bin Avf (Radıyallahu Anh)dan 
rivayet ettiği bir hadiste, İslâmiyet’in garib olarak başladığı ve tekrar (günün birinde) garib hale döneceği 
buyurulduktan sonra; 

|¬BÅX, ²w¬8 >¬f²Q«" ‰_ÅX7~«f«K²4«~ _«8 «–YE¬V²M< «w<¬gÅ7~ ¬š_«"«hR²V¬7|«"YO«4 
“Ne mutlu o garib (mü’min)lere ki halkın benden sonra bozdukları sünnetimi (yolumu) ıslah ederler” 

buyurulur. Bu rivayette garibler, Resul-i Ekrem (Aleyhissalatü Vesselâm) ın sünnetini, yolunu izleyen, onunla 
amel eden ve olanca güçleriyle açıklamaya, ihya etmeye çalışan mü’minler diye açıklanmış, denilebilir. Bu 
riavyeti dikkate alan bazı âlimler, garibleri buna göre tefsir etmişlerdir.” (İ.M. ci:l0,36. Kitab-ül Fiten l5. bab 
hadis: 3988 sh.204) 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur: 

²v¬Z¬X<¬f¬" –—‡~hS²7~ š_«"«hR²7~ ¬yÁV7~ |Å7¬~ ¯š²|«- Ç`«&«~ 
«v«<²h«8 ¬w²"~ |«K[¬2 «p«8 ¬}«8_«[¬T²7~ «•²Y«< yÁV7~ vZC«Q²A¬< 

 “Yani: Allah’a en sevimli kimseler, dinleri için yurtlarını terk eden gariplerdir. Allah kıyamet gününde 
onları İsa (A.S.) ile beraber ba’s eder.” (R.E. sh.l7) İslâm Prensipleri Ans. 1289.p 
 (Özet: asr-ı saadetteki fitne dini koruma gayretini tahrik etti. Demek fitne, tekâmül vesilesi olan hamiyet-i 
diniyeyi tahrik sebebidir.) 
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7- Asr-ı saadette yapılan islam inkılabının harikalığı 
“Âlemce malûmdur ki, az bir kavmin âdetlerinden hakir, ehemmiyetsiz bir âdeti 

kaldırmak veya zelil, miskin bir taifenin cüz'î, zaîf huylarını ref'etmek; büyük bir hükümdara, 
uzun bir zamanda bile çok zahmetlere bağlıdır. Acaba hâkim olmamakla beraber, az bir 
zamanda, nihayet derecede âdetlerine mutaassıb, inadcı ve kesretli bir kavimde rüsuh ve 
kuvvet peyda etmiş olan âdetleri ref' ve kalblerde istikrar peyda eden ve zamanlarca devam ve 
istimrar eden ahlâklarını terkettiren; hem yerlerine gayet yüksek âdetleri, güzel ahlâkları tesis 
eden bir zât, hârikulâde olmaz mı? 

Tarih bize gösteriyor ki; en büyük bir insan, hamiyet-i milliye, hiss-i uhuvvet,8 hiss-i 
muhabbet, hiss-i hürriyet9 gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veyahut üç hissi ikaz 
etmeye muvaffak olur. Acaba evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm, zulmetleri altında 
gizli kalan binlerce hissiyat-ı âliyeyi, Ceziret-ül Arab memleketinde, bedevi ve dağınık bir 
kavim içinde inkişaf ettirmek hârikulâde değil midir? Evet şems-i hakikatın ziyasındandır. 
Bu noktaları aklına sokamayanın, Ceziret-ül Arab'ı biz gözüne sokarız. Ey muannid! Ceziret-
ül Arab'a git, en büyük feylesoflardan yüz taneyi de intihab et, beraber götür. Onlar da orada 
ahlâkın ve maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muhammed-i Arabî'nin o vahşetler 
zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilâyı, senin o feylesofların şu medeniyet ve 
terakkiyat devrinde yüzde bir nisbetinde verebilirler mi? Çünki o zâtın yaptığı o cilâ; İlahî, 
sabit, lâ-yetegayyer bir cilâdır ve onun büyük mu'cizelerinden biridir. 

Bu geçen parağrafta, peygamberlik, yani kâinatın sahibi tarafından gönderilmiş olduğuna 
inanmaktan gelen kudsiyetin te’siri ve ilahî inayet-i hassanın getirdiği muvaffakıyet mu’cizeliği nazara 
                                                           
8 Kardeşlik demek olan uhuvvet, islam birliğini te’min eden ise fiile intikal eder. Biz bu uhuvvet hissini 
Nurculuğumuzun ilk devresinde bilfiil yaşadık. Fakat giderek fitne kısmen ifsad etti.  

“Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm bırakıyor. 
Evet kardeşlerim, saklamağa lüzum yok. O zındıklar, Risale-i Nur’u ve şakirdlerini tarîkata ve bilhassa 

Nakşî Tarîkatına kıyas edip, o ehl-i tarîkatı mağlub ettikleri plânlar ile bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu 
hücumu yaptılar.” Ş:302  

“S- Veli olan şeyhin, müddeî olan müteşeyyih ile farkları nedir? 
C- Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği muhabbet ve şiarı terk-i 

iltizam-ı nefs ve meşrebi mahviyet ve tarîkatı hamiyet-i İslâmiye olsa kabildir ki, bir mürşid ve hakikî şeyh 
olsun. Lâkin eğer mesleği tenkis-i gayr ile meziyetini izhar ve husumet-i gayr ile muhabbetini telkin ve inşikak-ı 
asâyı istilzam eden hiss-i taraftarlık ve meyelan-ı gıybeti intac eden kendine muhabbeti, başkalarına olan 
husumete mütevakkıf gösterilse; o bir müteşeyyih-i müteevviğdir, bir zi’b-i mütegannimdir. Din ile, dünyanın 
saydına gider. Ya bir lezzet-i menhuse veya bir içtihad-ı hata onu aldatmış, o da kendisini iyi zannedip büyük 
meşayihe ve zevat-ı mübarekeye sû’-i zan yolunu açmıştır!” Mü:77  
9 Yani hürriyet-i şer’iye.  

“Yani nasıl ferdler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır ki, üçyüz belki 
dörtyüz milyon İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıdlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, 
meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer’iyedir ki, o hürriyet-i şer’iye, 
âdâb-ı şer’iye ile süslenip, garb medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şer’iye, 
iki esası emreder: 

¬(@«A¬Q²V¬7ö!®G²A«2ö–xU«<ö«�ö¬yÁV¬7ö!®G²A«2ö«–@«6ö²w«8ö«uÅ7«H«B«<ö«�ö«:ö«u±¬7«H<ö«�ö²–«! 

¬yÁV7!ö¬–:(ö²w¬8ö@®"@«"²*«!ö@®N²Q«"ö²vUN²Q«"ö²u«Q²D«<ö«� 
¬w´W²&Åh7!ö^Å[¬O«2ö^Å[¬2²hÅL7!ö^Å<±¬hE²7«!ö²v«Q«9 

Yani: İman bunu iktiza ediyor ki; tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek 
ve zalimlere tezellül etmemek. Allah’a hakikî abd olan, başkalara abd olamaz. Birbirinizi -Allah’tan başka- 
kendinize Rab yapmayınız!... Yani Allah’ı tanımayan; her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet tevehhüm 
eder, başına musallat eder. Evet hürriyet-i şer’iye; Cenab-ı Hakk’ın Rahman, Rahîm tecellisiyle bir ihsanıdır ve 
imanın bir hassasıdır.” H:61  
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verilmiş oluyor. Bu harika durum, Allah’a istinad etmeyen anlayış ve hareketlerde bulunamaz. 
Peygamberimizin A.S.M. son varisi Bediüzzamanın, beyn-el milel nifak cereyanının ve çok kesretli 
dinsizlerin karşısında dayanması, veraset-i Nebevî cihetiyle mezkür sırdan hissedar edilmesindendir. 

Ve keza bir işde muvaffakıyet isteyen adam, Allah'ın âdetlerine karşı safvet ve 
muvafakatını muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve heyet-i içtimaiye 
rabıtalarına münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat, adem-i muvafakatla cevab verecektir. 

Ve keza heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet etmemek lâzımdır. Muhalefet 
edildiği takdirde, dolabın üstünden düşer, altında kalır. Binaenaleyh o cereyanlarda, tevfik-i 
İlahînin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla, o dolabın üstünde Muhammed-i Arabî 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hak ile mütemessik olduğu sabit olur. 

Evet Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın getirdiği şeriatın hakaikı, fıtratın 
kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın rabıtalarına lâzım gelen 
münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça, aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan 
anlaşılır ki; İslâmiyet, nev-i beşer için fıtrî bir dindir ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden 
yegâne bir âmildir. ” İ:109 

Muvaffakıyetin diğer bir vesilesi de kâinatta cereyan eden ve şeri’at-ı fıtriye-i ilahiye gibi tabirlerle 
anlatılan yaradılış kanunlarına uymaktır. Dinî hükümler insanı kâinattaki kanunlara muvafık kılar. Bu 
meselenin ciddi bir izahı,  

“El-Hakku Ya’lu” Bizzât, Hem Akibet Muraddır 
 Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: “Madem El-Hakku Ya’lu haktır. Neden kâfir, 

müslime; kuvvet hakka galibdir?” 
 Dedim: Dört noktaya bak! Bu müşkil de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakkın her 

vesilesi hak olması lâzım değildir. 
 Öyle de, her bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: 

Hak olan bir vesile, bâtıl vesileye galibdir. 
 Dolayısıyla, bir hak bir bâtıla mağlubdur. Muvakkaten, bilvasıta olmuştur. Yoksa 

bizzât, hem daima değildir. 
 Lâkin akibet-ül akibe, her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati 

var. İkinci nokta şudur: 
 Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, haricen her dem vaki’, sabit 

değildir. 
 Öyle de: Her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş’et etmek yine lâzım değildir. 
 Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş’et etmek, öyle de her dem sabit 

değildir. 
 Demek bir kâfirin müslim olan bir vasfı, müslimdeki lâmeşru’ vasfına galib olur. 

Bilvasıta, o kâfir dahi ona galibdir. 
 Hem dünyada, hayatın hakkı şamil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i 

manidar, onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mani değildir. 
 Üçüncü nokta şudur: O Zât-ı Zülcelal’in iki vasf-ı kemalden iki Şer’i tecelli; vasf-ı 

iradeden gelen meşietle takdirdir, 
 O da şer’-i tekvinî... Vasf-ı Kelâm’dan gelen şeriat-ı meşhure. Teşriî evamire karşı 

itaat, isyan 
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 Nasıl olur. Öyle de tekvinî evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba dâr-ı uhrada 
görür, 

 Mücazatı, sevabı. İkincisi ağleba dâr-ı dünyada çeker, mükâfat ve ikabı. Meselâ: Nasıl 
sabrın mükâfatı zaferdir; 

 Ataletin mücazatı sefalet. Öyle de, sa’yin sevabı olur servet. Sebatta da galebedir 
mükâfat. Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattır. 

 Bazan iki şeriat evamiri, bir şeyde beraber müctemi’dir. Her birine bir cihet... Demek 
tekvinî emre itaat ki bir haktır. 

 İtaat galib olur, o emrin isyanına ki bir tavr-ı bâtıldır. Bir bâtıla vesile olmuş olursa bir 
hak, vaktaki galib olsa 

 Bir bâtıla ki, olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir bâtıla mağlubdur. Fakat 
bizzât değildir. 

 Demek “El-hakku ya’lu” bizzât demektir. Hem akibet muraddır, kayd-ı haysiyet 
maksuddur. Dördüncü nokta şudur: 

 Bir hak bilkuvve kalmış, yahut kuvvetsiz kalmış, ya mahluttur, hem mahşuş. Ona da 
bir inkişaf, ya bir taze kuvvet vermek lâzım gelmiştir. 

 Mühezzeb ve müzehheb yapmak için, muvakkat bâtıl ona musallat, tâ ki sebike-i hak 
ne miktar lüzum vardır 

 Tâ mahz ve hâlis çıksın. Mebadide, dünyada bâtıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. 
“Akibet-ül müttakin” ona vurur bir darbe! 

 İşte bâtıl mağlubdur. “El-hakku ya’lu” sırrı onu çarpar ikaba; işte hak da galibdir.” 
S:725  
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ASYA 

1- Terakki etmek için Avrupaya uymak gerektiği şeklindeki aldatıcı sözlere karşı Hz. 
Üstadın bir ikazı 

2- Dünyadaki bölge farklarının tesiri cihetiyle Asyanın durumu 
Ekseriyet itibariyle Asya kıtası âlem-i islam dairesidir ve Asyada din hissinin hâkim olduğu tarihî bir 

hakikattır. 

“Evvelâ: Avrupa bir dükkân, bir kışla ise; Asya bir mezraa, bir câmi hükmündedir. Bir 
dükkâncı dansa gider,1 bir çiftçi gidemez.2 Kışla vaziyeti ile mescid vaziyeti bir olmaz. 

Hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru, ağleb-i hükemanın Avrupa'da gelmesi, kader-i 
ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki; Asya akvamını intibaha getirecek, terakki ettirecek, idare 
ettirecek; din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise, din ve kalbe yardım etmeli, yerine 
geçmemeli.3 ” M:325 

“İşte aynen bu misal gibi; âlem-i İslâm ve Asya, muazzam bir câmidir. Ve içinde ehl-i 
iman ve ehl-i hakikat, o câmideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise, çocuk akıllı 
dalkavuklardır. O serseri ahlâksızlar; firenkmeşreb, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi 
seyircileri ise, ecnebilerin naşir-i efkârı olan gazetecilerdir. Herbir müslüman, hususan ehl-i 
fazl u kemal ise; bu câmide4 derecesine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı dikkat ona 
çevrilir.5 ” M:413 

1- Terakki etmek için Avrupaya uymak gerektiği şeklindeki aldatıcı 
sözlere karşı Hz. Üstadın bir ikazı 

 “Âyâ zanneder misin; bu milletin fakr-ı hali, dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan 
gelen bir tenbellikten neş'et ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin 
ve Hind'deki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'nın tasallutu altına 
giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade 
müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, 
desiseleriyle ya çalar veya gasbediyor.” L:122 

2- Dünyadaki bölge farklarının tesiri cihetiyle Asyanın durumu 
 “Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünki orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla 

açık-saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis 
nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem memalik-i bâride olan Avrupa'daki 
tabiatlar, o memleket gibi bârid ve camiddirler. Bu Asya, yani Âlem-i İslâm kıt'ası, ona 

                                                 
1 Yani dükkâncı şehirde yaşar, meşruiyetle değil belki sefahete umumî alışkanlık sebebiyle böyle günahlara 
medenî yaşayış adı verildiğinden onlarca ayıp sayılmıyor ve normal görülüyor manasında bir ifadedir. 
2 Çiftçi, yani Asya milletinde şehirlerdeki sefahet olmaz. 
3 Yani Avrupayı taklid etmeye aldatılan bir kısım idarecileri ikaz olup memleketin ve milletin dinden aldığı 
kâmil seciyelerini korumanın lüzumu anlatıldı. 
4 İslam cemiyetinde 
5 Yani sefih insan enaniyet zevkini sefihlerden alkış ile alacağı için, sefih Avrupaya meyleder. Alem-i islamın 
nefretini kazanır. İdareciler bu cihetten ikaz ediliyor. 
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nisbeten memalik-i harredir. Malûmdur ki; muhitin, insanın ahlâkı üzerinde tesiri vardır. O 
bârid memlekette, soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için 
açık-saçıklık, belki çok sû'-i istimalata ve israfata medar olmaz. Fakat seri-üt teessür ve hassas 
olan memalik-i harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehyic edecek açık-
saçıklık, elbette çok sû'-i istimalata ve israfata ve neslin za'fiyetine ve sukut-u kuvvete 
sebebdir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir 
israfa mecbur zanneder. O vakit, her ayda onbeş gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle 
kadından tecennüb etmeye mecbur olduğundan, nefsine mağlub ise fuhşiyata da meyleder.6 ” 
L:198 

“Madem hükûmet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve 
sefahetçilere ilişmiyor. Elbette dindarlara ve takvacılara da ilişmemek gerektir. Ve madem 
dinsiz bir millet yaşamaz ve Asya din noktasında Avrupa'ya benzemez ve İslâmiyet hayat-ı 
şahsiye ve uhreviye cihetinde hristiyanlığa uymaz ve dinsiz bir müslüman başka dinsizler gibi 
olmaz. Ve bu bin seneden beri dünyayı diyanetiyle ışıklandıran ve bütün dünyanın 
tehacümatına karşı, salabet-i diniyesini kahramanane müdafaa eden bu vatandaki milletin bir 
ihtiyac-ı fıtrîsi hükmüne geçen diyanet, salahat ve bilhassa iman hakikatlarının öğrenmesi 
yerlerine hiçbir terakkiyat, hiçbir medeniyet tutamaz ve o ihtiyacı onlara unutturamaz. Elbette 
bu vatandaki millete hükmeden bir hükûmet, Risale-i Nur'a adalet ve kanun ve asayiş 
cihetinde ilişemez ve iliştirmemeli.” Ş:357 

“İslâm'ın ve Asya'nın istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünki Asya'nın hâkim-i 
evvel ve âhiri olan İslâmiyetin galebesi için dört-beş mukavemet-sûz kuvvetler ittifak ve 
ittihad etmektedirler. 

Birinci Kuvvet: Maarif ve medeniyet ile mücehhez olan İslâmiyetin kuvvet-i 
hakikiyesidir. 

İkincisi: Tekemmül-ü mebadi ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir. 
Üçüncüsü: Asya'yı gayet sefalette, başka yerleri nihayet refahette görmekten neş'et eden 

tenebbüh-ü tâm ve teyakkuz-u kâmil ile mücehhez olan gıbta ve rekabet ve kin-i 
muzmerdir. 

Dördüncüsü: Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i kelime ve zeminin hasiyeti olan itidal 
ve ta'dil-i mizac ve zamanın ziyası olan tenevvür-ü ezhan ve medeniyetin kanunu olan 
telahuk-u efkâr ve bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat ve zaruretin semeresi olan 
hafiflik ve cür'et-i teşebbüs ile mücehhez olan istidad-ı fıtrîdir.7 

Beşincisi: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan i'la-yı kelimetullah; 
İslâmiyetin emriyle ve zamanın ilcaatıyla ve fakr-ı şedidin icbarı ile ve her arzuyu öldüren 
ye'sin ölmesiyle hayat bulan ümid ile mücehhez olan arzu-yu medeniyet ve meyl-i 
teceddüddür. Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanib içine ihtilâl veren ve medeniyetleri 
ihtiyarlandıran mesavi-i medeniyetin mehasinine galebesidir. Ve sa'yin sefahete adem-i 
kifayetidir.” Mu:42 
                                                 
6 Demek Asyada açık-saçıklık günahlara daha çok iter. 
7 Asyanın milletinin bu meziyetlerini maalesef sonra ortaya çıkan fitne-i ahirzaman tahrib etti.  

“Kırk sene evvel Şam’daki Câmi-i Emevî’de Şam ülemasının ısrarıyla içinde yüz ehl-i ilim bulunan onbin 
adama yakın bir azîm cemaate verilen bu Arabî ders risalesindeki hakikatları bir hiss-i kabl-el vuku’ ile Eski 
Said hissetmiş, kemal-i kat’iyyetle müjdeler vermiş ve pek yakın bir zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. 
Halbuki iki harb-i umumî ve yirmibeş sene bir istibdad-ı mutlak, o hiss-i kabl-el vukuun kırk elli sene te’hirine 
sebeb olmuş ve şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri âlem-i İslâmiyette başlamış. Demek bu 
pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1327’ye bedel, 1371’de ve 
Câmi-i Emevî yerine âlem-i İslâm câmiinde üçyüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders-i içtimaî 
ve İslâmîdir, diye tercümesini neşretmek zamanıdır tahmin ederim.” H:5 
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“Asya'nın bahtını, İslâmiyetin taliini açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir. Fakat 
şeriat-ı garranın terbiyesinde kalmak şartıyla...” Mu:44 

“Evet Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, belki heves ve 
heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı 
hasenatına galebe edip, ihtilâlci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle; Asya 
medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe 
edecektir.” H:36 

“Asya kıt'asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. Yani nasıl ferdler birbiriyle 
meşveret eder; taifeler, kıt'alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır ki, üçyüz belki dörtyüz 
milyon İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıdlarını, zincirlerini açacak, 
dağıtacak, meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i 
şer'iyedir ki, o hürriyet-i şer'iye, âdâb-ı şer'iye ile süslenip, garb medeniyet-i 
sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.8 ” H:61 

Evet, “Bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri, ziya-yı İslâmiyet ile 
neşv ü nema bulacaktır. 

Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesail-i şeriat 
rüşvet verilirdi.9 Dinin mes'eleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası 
görüldü? Milletin kalb hastalığı za'f-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir.10 

Bizim cemaatımızın11 meşrebi: Muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Yani beyn-
el İslâm muhabbete imdad ve husumet askerini bozmaktır. 

Mesleğimiz ise, ahlâk-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) ile tahalluk ve Sünnet-i 
Peygamberîyi ihya etmektir. Ve rehberimiz şeriat-ı garra ve kılıncımız da berahin-i katıa 
ve maksadımız i'lâ-yı Kelimetullahtır. Cemaatimize herbir mü'min manen müntesibdir. 
Sureten intisab ise, Sünnet-i Nebeviyeyi kendi âleminde ihyaya azm-i kat'î iledir. En evvel 
mürşid-i umumî olan ülema ve meşayih ve talebeyi, şeriat namına ittihada davet 
ederiz.”12 H:86 

 

                                                 
8 Yani âlem-i islamın ve bilhassa Türkiye’nin selameti, meşveret-i şer’iye ve hürriyet-i şer’iyeye mütevakkıftır. 
Yani beşerî hâkimiyetten ahkâm-ı şer’iyenin hâkimiyetini esas almaktır. 
9 Yani, iç kargaşalıklar olmaz zanniyle bazıların gayr-ı meşru istekleri yapılırdı. 
10 Yani tabanı teşkil eden millî bünyenin, yani milletin dinî ve manevî mesuliyet duygusu geliştirilmelidir. 
11 İttihad-ı Muhammedî cemaatının 
12 Bu nazara verilen tavsiyeler şimdi daha çok lâzımdır. Bu düzelmenin de en birinci sebebi, idarecilerin 
cemiyetten bid’aları kaldırıp şeairi ikame etmektir. 

215



AŞK    1 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—
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AŞK 

(Bk:Muhabbet) 
1- Aşk hissinin bazı hususiyetleri 
2- Yukarıda zikredildiği üzere kâinatın müşterek olduğu aşk-ı kimyevî sırrı 
3- Kâinattaki muhtelif câzibelerin menşei olan aşk-ı mukaddes hakikatı 
4- Muzaaf muhabbet dahi aşktır. 
5- Aşk-ı lahutî tabiri 
6- Fâsık insanların, aşk-ı hakikîyi bilemiyecekleri  
7- Aşk-ı mecazînin aşk-ı hakikîyeye inkılabı meselesi 
8- Aşk-ı beka 
10- Aşk-ı bekanın mahiyet ve asıl hikmeti 
11- Risale-i Nurun meşrebi aşk yerinde hikmettir 
12- Vahdet-ül Vücud meşrebinin bir sebebi 

Aşkın bir tarifi:  
“Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi 

aşktır..” S:642 
Evet, marifetullah hakkında şu ifade var: “Hads ki, şimşek gibi sür'at-i intikaldir, daima onu 

tahrik eder. Hadsin muzaafı olan ilham, onu daima tenvir eder. Meyelanın muzaafı olan arzu 
ve onun muzaafı olan iştiyak ve onun muzaafı olan aşk-ı İlahî, onu daima marifet-i Zülcelal'e 
sevkeder. Şu fıtrattaki incizab ve cezbe, bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyledir.” Ms:255 

1- Aşk hissinin bazı hususiyetleri 
“Kur’anı dinleyen insana, Kur’andaki ilm-i hakikatı ve nur-u hakikatle dünyanın 

mahiyetini bildirmekliği ile dünyaya aşk ve alâka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani, 
insana der ve isbat eder ki: “Dünya, bir kitab-ı Samedanîdir. Huruf ve kelimatı nefislerine 
değil, belki başkasının zât ve sıfât ve esmasına delalet ediyorlar. Öyle ise manasını bil al, 
nukuşunu bırak git.1 ” S:204  

Evet,“Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câm-ı aşk olan Mevlâna Câmî, kesretten 
vahdete yüzleri çevirmek için, bak ne güzel söylemiş: 

²›x óö]¬U«<ö²–!«(ö]¬U«<ö²w[¬"ö]¬U«<ö²›x %ö]¬U«<ö²–!x«'ö]¬U«<ö²˜!x«'ö]¬U«< demiştir. (Haşiye)

1 - Yani: Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. 
2 - Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. 
3 - Biri taleb et, başkalar lâyık değiller. 

                                                 
1 Yani âyine-i Samed olan kalbin vazifesi Allaha müteveccih olmaktır. Fani dünyaya bağlı olan kalb, asıl 
vazifesinden geri kalır diye ehemmiyetli ikazdır. 
(Haşiye): Yalnız bu satır Mevlâna Câmî’nin kelâmıdır. 
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4 - Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. 
5 - Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faidesizdir. 
6 - Biri söyle, ona aid olmayan sözler malayani sayılabilir. 

(xA²Q«W²7!ö«x;ö(xM²T«W²7!ö«x;ö�xA²E«W²7!ö«x;ö�xV²O«W²7!ö«x;ö]¬8@«%ö²›«!ö«a²5«G«.ö²v«Q«9

Evet Câmî pek doğru söyledin. Hakikî mahbub, hakikî matlub, hakikî maksud, hakikî 
mabud; yalnız odur.2 ” S:217  

“Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır. Hem şu 
kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan, kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için, kâinatı 
istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir. İşte şöyle 
nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir.” S:358 

Evet,“"Bütün kâinatın mayesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı, muhabbetledir. 
Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve cazibe kanunları, muhabbettendir." demişler. 
Onlardan birisi demiş: 

²h¬.@«X«2öa²,«8ö²w[¬8«+öa²,«8ö²h«W«5öa²,«8öj²W«-öa²,«8ö²�!«x´W«,öa²,«8ö²•xD9öa²,«8ö²t«V«8öa²,«8ö²t«V«4
²h«"!«h«"ö²�!«(x%²x«8ö¬�!Å*«)öy«W«;öa²,«8ö²�@«[«&ö›¬)ö²h«,!«h«,öa²,«8ö²h«L«"öa²,«8ö²h«D«-öa²,«8ö²�@«A«9öa²,«8

a²,«B²,«8²*«(öa²,«8

Yani: Muhabbet-i İlahiyenin tecellisinde ve o şarab-ı muhabbetten herkes istidadına 
göre mesttir. Malûmdur ki: Her kalb, kendine ihsan edeni sever ve hakikî kemale muhabbet 
eder ve ulvî cemale meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zâtlara dahi ihsan 
edeni daha pek çok sever. Acaba, -sâbıkan beyan ettiğimiz gibi- herbir isminde binler ihsan 
defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mes'ud eden ve binler kemalâtın 
menbaı olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan binbir esmasının müsemması olan Cemil-
i Zülcelal, Mahbub-u Zülkemal, ne derece aşk ve muhabbete lâyık olduğu ve bütün kâinat, 
onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı?3 ” S:625  

2- Yukarıda zikredildiği üzere kâinatın müşterek olduğu aşk-ı kimyevî 
sırrı 

“Nefes, bir nevi âlem-i gayb olan dâhile girmesiyle; yıkılmış ve inhilale uğramış 
hüceyrelerin enkazıyla bulaşan kanı tasfiye eder. 

Aralarındaki aşk-ı kimyevî sebebiyle; havadaki müvellid-ül humuza ile karbon unsurunun 
imtizacî ve izdivacî bir şekilde birleşmeleri hasıl olur. 

Bu iki unsur birbirini sımsıkı kucakladıkça, cüz’leri ikişer ikişer ittihad etmeye başlarlar. 
Cüz’ler ittihad ettikleri zaman, evvelce her cüz’ünün müstakil bir hareketi olduğu halde, 

çift çift olarak harekete başladıkları zaman, her iki cüz tek bir hareket ile harekete geçerler. 
Öteki cüz’ün evvelki ayrı hareketi muallakta, boşta kalır. “Hareketten hararet, hararetten de 
hareket doğar” olan kaidenin sırrıyla şu muallakta kalmış olan cüz’ün hareketi, hararet-i 
gariziyeye inkılab eder. Böylece hararet-i gariziye dedikleri bedendeki nar-ı hayat, husule 
gelmiş olur.” BMs:702 

                                                 
2 Biri söyle, yani marifetullah sohbetlerini yap, dünyevî laklakıyatı bırak. 
3 İşte bütün kâinatın müşterek olduğu İlahî sevgiyi unutmak ve faniyata kalbi bağlamakla dünyevî hayata 
gömülmekten ikazdır. Evet, aşk-ı İlahiyeye erişemesek de tarafdarlıkla lüzumunu müdafaa etmek herkesin 
elinden gelebileceği unutulmamalı. 
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Evet, “Sâni'-i Hakîm, fenn-i Kimya'da aşk-ı kimyevî tabir edilen bir münasebet-i 
şedideyi müvellid-ül humuza ile karbona vermiş ki; o iki unsur birbirine yakın olduğu vakit, o 
kanun-u İlahî ile o iki unsur imtizac ederler..4 ” S: 593  

3- Kâinattaki muhtelif câzibelerin menşei olan aşk-ı mukaddes hakikatı 
“Elbette Hayy-ı Kayyum ve Hannan-ı Mennan ve Rahîm ve Rahman olan Zât-ı Zülcemal 

ve-l Kemal'in rahmetindeki cemal ise, merhumlara bakar. Merhametine mazhar olanların, 
hususan cennet-i bâkiyede nihayetsiz enva'-ı rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i 
saadetlerine ve tena'umlarına ve ferahlarına göre o Zât-ı Rahmanurrahîm, ona lâyık bir tarzda 
bir muhabbet, bir sevmek gibi (ona lâyık şuunatla tabir edilen) ulvî, kudsî, güzel, münezzeh 
manaları vardır. "Lezzet-i kudsiye, aşk-ı mukaddes, ferah-ı münezzeh, mesruriyet-i 
kudsiye" tabir edilen, izn-i şer'î olmadığından yâd edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes 
şuunatı vardır ki; herbiri kâinatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde hissettiğimiz aşk 
ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvî, daha mukaddes, 
daha münezzeh olduğunu çok yerlerde isbat etmişiz.” S:622 

4- Muzaaf muhabbet dahi aşktır. 
“İşte insanın mahiyeti ulviye, fıtratı câmia olduğundan; binler enva'-ı hacat ile binbir 

esma-i İlahiyeye, herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. 
Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülatına göre 
meratib-i muhabbet, meratib-i esmaya göre inkişaf eder. Bütün esmaya muhabbet dahi -
çünki o esma Zât-ı Zülcelal'in ünvanları ve cilveleri olduğundan- muhabbet-i zâtiyeye 
döner.5” S:642 

5- Aşk-ı lahutî tabiri 
“Hem kâinat kalbindeki ciddî aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî'yi gösterir. Evet, ağacın 

mahiyetinde olmayan bir şey, esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle; şecere-i 
kâinatın hassas meyvesi olan nev'-i insandaki ciddî aşk-ı lahutî gösterir ki; bütün 
kâinatta -fakat başka şekillerde- hakikî aşk ve muhabbet bulunuyor. Öyle ise 
kalb-i kâinattaki şu hakikî muhabbet ve aşk, bir Mahbub-u Ezelî'yi gösterir. Hem kâinatın 
sinesinde çok suretlerde tezahür eden incizablar, cezbeler, cazibeler; ezelî bir hakikat-ı 
cazibedarın cezbiyle olduğunu hüşyar kalblere gösterir.6 ” S:679   

                                                 
4 Yani Hikmet-i İlahiye zerrat arasında mesalih-i kâinatı intac eden ve aşk-ı kimyevî tabir edilen şiddetli 
cazibelerle nizam-ı âlemi, icra ediyor. Evet, aşk-ı kimyeviyeye de işaret eden bu gelen beyana dikkat 
gerek:  
     “Varlık âleminde “bir cehl-i mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor: Zerrelerden yıldızlara 
kadar herşeyin harekâtında nizamat-ı âleme ve mesalih-i hayata ve metalib-i hikmete muvafık bir tarzda 
hareket etmeleri ve şuurkârane vaziyetleri gibi.” S:664 
5 Bu aşk-ı İlahiye, ruhun tekemmülatıyla kazanıldığı anlatıldı. Bu fitne asrında bu kemalatı kazanmak zor 
olduğundan en azından bu aşka bilirade sahib çıkmak gerektiğini anlatan Hz. Üstad diyor ki: 
     “Elbette böyle hadsiz ebedî ihsanata karşı; kâinat kadar bir kalbim olsa, o ihsana karşı muhabbetle dolmak 
iktiza eder ve doldurmak isterim. Ben bilfiil o muhabbeti etmezsem de bil’istidad, bil’iman, binniyye, bilkabul, 
bittakdir, bil’iştiyak, bil’iltizam, bil’irade suretinde ediyorum, diyecek ...” L:58 
6 Yani İlahî aşk-ı mukaddes, kâinatta muhtelif câzibeler şeklinde tecelli ve tazahür ettiği ve şecere-i 
kâinatın meyvesi olan insan kalbinde, bozulmamış fıtrat-ı asliye cihetiyle bilkuvve ve bilistidad bulunduğu 
şöyle ifade ediliyor: 
    Evet, “bu küçük insanın küçücük kalbinde, kâinat kadar bir aşk yerleşir.” (L:57) ifadesi manidardır. 
    Hem “hayatının saadet içindeki kemali ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin 
envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. 
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Evet, “Belki bütün mevcudatta lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile edilen umum hamd ü senalar, o 

ezelî hüsne bakıyor, gidiyor. Belki Şems-i Tebrizî gibi bir kısım âşıkların nazarında bütün 
kâinatta bulunan umum incizablar, cezbeler, cazibeler, cazibedar hakikatlar; ezelî ve ebedî 
bir hakikat-ı cazibedara işaretlerdir. Ve ecramı ve mevcudatı mevlevî-misal pervane gibi raks 
u semaa kaldıran cezbedarane harekât ve deveran, o hakikat-ı cazibedarın cemal-i kudsîsinin 
hükümdarane tezahüratı karşısında âşıkane ve vazifedarane bir mukabeledir.”Ş:80 

6- Fâsık insanların, aşk-ı hakikîyi bilemiyecekleri şöyle beyan ediliyor: 
“Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelan; onlar içinde gezer, haricine çıkamaz: 
Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edebse 

hamaset noktasında hakperestliği etmez. 
Belki zalim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin eder. 

Hüsün ve aşk noktasında, aşk-ı hakikî bilmez. 
Şehvet-engiz bir zevki nefislere de zerkeder. Tasvir-i hakikat maddesinde, kâinata san'at-ı 

İlahî suretinde bakmaz, 
Bir sıbga-i Rahmanî suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem 

ondan da çıkamaz..7 ” S:736   

7- Aşk-ı mecazînin aşk-ı hakikîyeye inkılabı meselesi 

“Mahbublara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılab ettiği gibi, acaba ekser nâsda 
bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılab edebilir mi? 

Elcevab: Evet. Dünyanın fâni yüzüne karşı olan aşk-ı mecazî, eğer o âşık, o yüzün 
üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, bâki bir mahbub arasa, 
dünyanın pek güzel ve âyine-i esma-i İlahiye ve mezraa-i âhiret olan iki diğer yüzüne 
bakmağa muvaffak olursa, o gayr-ı meşru mecazî aşk, o vakit, aşk-ı hakikîye inkılaba yüz 
tutar. Fakat bir şart ile ki, kendinin zâil ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını, haricî dünyaya 
iltibas etmemektir. Eğer ehl-i dalalet ve gaflet gibi kendini unutup âfâka dalıp, umumî 
dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa, tabiat bataklığına düşer boğulur. Meğer ki 
hârika olarak bir dest-i inayet onu kurtarsın.8 ” M:10  

 “Otuzbirinci âyetin işaretinin beyanında, @«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«< bahsinde denilmiş ki: 

Bu asrın bir hassası şudur ki; hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bâkiyeye bilerek tercih ettiriyor. 
Yani kırılacak bir cam parçasını, bâki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne 
geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki: 
                                                                                                                                                         
Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki, seni a'lâ-yı illiyyîne çıkaran bir hadîs-i 

kudsînin meal-i şerifi olan:  ²w[¬X¬8ÌY8ö¬`²V«T«"ö²v«D²Xóö²`«D«2ö²ˆ«!ö²w[¬8«+ö—ö€ !«ÝW«,ö²‡«(ö²v«D²Xóöy«9ö²w«8 denilmiştir.” S:129 
7 Yani zamanın bid’alarına ve sefahetlerine bulaşanların,  aşk-ı hakikîyi bilmemiyeceğine ve kalbi 
muhabbetullaha teveccüh edememiyeceğine bakan bu ikaz, bilhassa bu zamanda dikkate alınmalıdır. 
Çünkü ciddi bir mü’minin kalbi bir derecede Allaha müteveccih olmalıdır.  
     Evet, “kemalât-ı insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü, belki bilcümle kemalât-ı insaniyenin menbaı ve 
esası, iman-ı billahtan ve marifetullahtan neş’et eden muhabbetullah olduğu...” (Ş:120) şeklindeki beyan bu 
meseleyi tenvir eder. En azından bu hakikat tamamen unutulmuş olmamalıdır. Onun için bu manadaki 
dersler nazara verilmelidir. 
8 Aşk-ı mecazînin aşk-ı hakikîyeye inkılabı hakkında yukarıda bildirilen şu üç ehemmiyetli şartların yapılması 
gerekiyor: 1- dünyadan yüzünü çevirse, ve 2- bâki bir mahbub arasa, 3- Dünyanın âyine-i esma-i İlahiye ve 
mezraa-i âhiret olan iki diğer yüzüne bakmağa muvaffak olursa, mecazî aşk, aşk-ı hakikîye inkılaba yüz tutar 
diye şartlar gösterildi. Bu şartlara erişemeyince, 5. Dip notunda anlatılan bilirade sahib çıkmayı unutmamalı. 
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Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa sair a'za vazifelerini kısmen bırakıp onun 
imdadına koşar; öyle de, hırs-ı hayat ve hıfzı, zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı 
insaniyede dercedilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle 
meşgul edip sukut ettirmeye başlamış; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmağa çalışıyor.” 
K:104 

Evet, “Aşk, şiddetli bir muhabbettir; fâni mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk 
kendi sahibini daimî bir azab ve elemde bırakır veyahut o mecazî mahbub, o şiddetli 
muhabbetin fiatına değmediği için bâki bir mahbubu arattırır; aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye 
inkılab eder.” M:33 

8- Aşk-ı beka 
“İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hattâ her sevdiği şeyde kuvve-i 

vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya 
görse, derinden derine feryad eder. Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen 
ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hattâ 
denilebilir ki: Âlem-i bekanın ve ebedî Cennet'in bir sebeb-i vücudu, şu mahiyet-i 
insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-yu beka ve beka için fıtrî 
umumî duadır ki, Bâki-i Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtrî arzuyu, o tesirli kuvvetli umumî 
duayı kabul etmiştir ki, fâni insanlar için bâki bir âlemi halketmiş.9 ” L:15  

Hz. Üstad diyor: “Kalb, mir’at-ı Samed’dir. Kendinde taştan yapılan sanemleri kabul 
edemez. Şayet ederse, o taş ile kırılıp münkesir olacaktır. 

İşte bundandır ki, mecazî âşıklar, ekseriya ma’şukunun zulmünü görüyor. Bunun sırrı ise, 
o ma’şuk güya fıtratıyla lâşuurî olarak yerinde olmayan ve haksız olan bir aşkı kabul 
etmeyerek, reddediyor, ona razı olamıyor. Çünkü âşıkın bâtın-ı kalbinde o şeyin iskân 
olunması lâyık ve münasib olmadığından, fıtraten reddediyor.” BMs:266 

“Görmüyor musun ki, mecazî aşklarda yüzde doksandokuzu, maşukundan şikayet eder. 
Çünki Samed âyinesi olan bâtın-ı kalb ile sanem-misal dünyevî mahbublara perestiş etmek, o 
mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan 
şeyi reddeder, atar. (Şehvanî sevmekler, bahsimizden hariçtir.) “ S:358 

“Bir zaman ehl-i dünya beni herşeyden tecrid ettiklerinden, beş çeşit gurbetlere 
düşmüştüm. Sıkıntıdan gelen bir gaflet ile, Risale-i Nur'un teselli verici ve meded edici 
nurlarına bakmayarak, doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki; 
gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedid bir muhabbet-i vücud ve büyük bir iştiyak-ı hayat ve 
hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr, bende hükmediyordu. Halbuki müdhiş bir fena, o bekayı 
söndürüyor. O haletimde, yanık bir şâirin dediği gibi dedim: 

"Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-ü tenim 
Bir devasız derde düştüm, âh ki Lokman bîhaber." 

Me'yusane başımı eğdim; birden u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«& imdadıma geldi, "Beni dikkatle 

oku!" dedi. Ben de günde beşyüz defa okudum. Okudukça, yalnız ilmelyakîn ile değil, 
aynelyakîn ile çok kıymetdar envârından dokuz mertebe-i hasbiye bana inkişaf etti.10 ” L:253   
                                                 
9 Bu parağrafta geçen “fıtrî umumî duadır” ifadesi, yani her insan fıtrat-ı asliyesi ile ebedilik ister. Her 
sevdiğini de tevehhüm-ü beka ile yani faniyi bakı gösteren vehmin gafletli nazariyle sever. O mahbub zail olur 
veya eline geçmezse feryad eder diye beşerin büyük ve külli ızdırabından birini ihtar ve ikaz ediliyor. 
10 Bu kısım da, sıkıntıdan gafletin gelebileceğini ve böyle durumlar, risale-i Nurdan teselli aramaya ihtiyac 
duyurduğundan Nurlara müracaat etmek gerektiğini Hz.Üstad kendi şahsından bizlere hatırlatıyor. Hem 
ehl-i dünyanın tazyiki ve her nevi musibetler, Allaha şuurlu iltica ve o ilticanın manevi zevkıni 
hissettırmek ve ebedi filimlerini alıp âlem-i bekaya göndermek içindir ki, kader müdahale etmiyor. 
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10- Aşk-ı bekanın mahiyet ve asıl hikmetini Hz. Üstad şöyle izah eder: 
“Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebebsiz ve bizzât mahbub olan 

kemal-i mutlak sahibi, Zât-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin 
mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o Kâmil-i Mutlak'ın varlığına ve kemaline 
ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye 

yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu. u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«&ögeldi, perdeyi 

kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakkalyakîn zevkettim ki; bekamın lezzet ve saadeti, aynen 
ve daha mükemmel bir tarzda Bâki-i Zülkemal'in bekasına ve benim Rabbim ve İlahım 
olduğuna imanımda ve iz'anımda ve ikanımda vardır. Çünki O’nun bekasıyla benim için 
lâyemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim, hem bâki, hem sermedî bir 
ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur-u imaniyle takarrur eder.” Ş:61 

Yukarıda bahsı geçen: Kemal-i mutlak sahibi olan zatın “sebebsiz ve bizzât mahbub” olması, insanın 
fıtrat-ı asliyesi itibariyledir. Aynı yerde geçen gölgesi kelimesinden maksad, insan ruhunda bakınin 
tecellisinden gelen aşk-ı bekadır. Bâkı-i Zülkemale kuvvetli iman ile, O’nun gölgesi olan insanın da 
O’nunla beka bulacağını anlatmaktır. Nitekim kitabta şöyle deniliyor:  

“ebedî ve sermedî olan bir cemalin seyirci müştakı ve âyinedar âşıkı, elbette bâki kalıp 
ebede gidecektir.” S:126 

“Madem cemal, kemal, rahmet bâkidirler ve sermedîdirler; elbette o cemal-i bâkinin 
âyine-i müştakı ve o kemal-i sermedînin dellâl-ı âşıkı ve o rahmet-i ebediyenin muhtac-ı 
müteşekkiri olan insan, bâki kalmak için, bir dâr-ı bekaya girecek ve o bâkilere refakat için 
ebede gidecek ve o ebedî cemal ve o sermedî kemal ve daimî rahmete, ebed-ül âbâdda 
refakat etmek gerektir, lâzımdır. Çünki ebedî bir cemal, fâni bir müştaka ve zâil bir dosta 
razı olmaz.” L:355 

Evet, “ hayat, Zât-ı Bâki-i Hayy-ı Kayyum'a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh 
oldukça, hem beka bulur, hem bâki meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki, sermediyet 
cilvesini alır; daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu âyetten dersimi aldım ve niyet 
ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zîhayatların namına "Hasbünallahü ve ni'melvekil" 
dedim.” Ş:73 

11- Risale-i Nurun meşrebi aşk yerinde hikmettir 
“Risale-i Nur, İsm-i A'zam cilvesiyle ve İsm-i Rahîm ve Hakîm'in tecellisiyle zuhur 

ettiğinden imtiyazlı hassası "Allahü Ekber"den iktibasen celal ve kibriya, 

"Bismillahirrahmanirrahîm"den istifazaten merhamet ve şefkat, v[¬U«E²7!ö i<¬i«Q²7!ö«x;ö«: den 

istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Sair 
meşreblerdeki aşk yerinde, Risale-i Nur'un meşrebinde müştakane şefkattir ve re'fetkârane 
muhabbettir. Nasılki Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) sarih bir surette Siracünnur'un tarih-i 

te'lifini ve tekemmül zamanını ve meşhur ismini ¬*xÇX7!ö ‚!«h¬,ö(@«T#öfıkrasıyla haber 

vermiş. Öyle de ¯e«O²9«h«-ö«:ö¯„¬+@«"ö¯Ä«Ÿ«%ö¬*x X¬"öilâ âhir.. fıkrasıyla da Siracünnur'un esaslarından 

                                                                                                                                                         
Meselâ Hz. Üstad diyor: “musibetler, dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Her okuduğum 
bir kelime ve dua da ve münacat da şuurlu ve şiddetli oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor.” B:284 
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haber veriyor. Çünki ¯„¬+@«"ö¯Ä«Ÿ«%  izzet, azamet ve celal ve kibriyadır. ¯e«O²9«h«-öSüryanîce 

Rauf ve ¯�x6²h«"öRahîm'dir. Demek Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh Siracünnur'u tarif 

ediyor. Hayatını ve nurunu, kibriya ve azamet ve re'fet ve rahîmiyetten alıyor diye mümtaz 
hâsiyetini beyan eder” Ş:734 

12- Vahdet-ül Vücud meşrebinin bir sebebi 
“Vahdet-ül Vücud meşrebine sebebiyet veren aşkın enva'ından en mühim sebeb, aşk-ı 

dünyadır. Mecazî olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakikîye inkılab ettiği zaman, vahdet-i vücuda 
inkılab eder. Nasılki insandan şahsî bir mahbubu, muhabbet-i mecazî ile sever. Sonra zeval ve 
fenasını kalbine yerleştirmeyen bir âşık, mahbubuna aşk-ı hakikî ile bir beka kazandırmak 
için, Mabud ve Mahbub-u Hakikî'nin bir âyine-i cemalidir diye kendini teselli eder, bir 
hakikata yapışır. 

Öyle de koca dünyayı ve kâinatı heyet-i mecmuasıyla mahbub ittihaz eden, sonra o 
muhabbet-i acibe, daimî zeval ve firak kamçılarıyla muhabbet-i hakikîye inkılab ettiği vakit, o 
çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için, vahdet-ül vücud meşrebine iltica 
eder. 

Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise, Muhyiddin-i Arabî'nin emsali gibi zâtlara 
zevkli, nuranî, makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara düşmek, maddiyata girmek, esbabda 
boğulmak ihtimali var. Vahdet-i şuhud ise o zararsızdır. Ehl-i sahvın da, yüksek bir 
meşrebidir.” B:266 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ATALET: (Hareketsizlik) 

(Bk: Hareket) 
1-Atalet, istirahat, yeknesaklık ademîdir 
2- Şeytan ve münafıkların tahribatı, atalete dayanır 
3- Atalet, mevcudatın istikbaldeki ahvalini ademde bırakır 
4- Atalete düştüğümüzün sebebleri 

1-Atalet, istirahat, yeknesaklık ademîdir 
“Eğer desen: "Birinci Mebhas'ta isbat ettin ki: Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan 

gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler, 
o hükmü cerhediyor." 

Elcevab: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücud, 
hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın vücuda rücuu ve 
bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu, delildir. Madem adem şerr-i mahzdır. 
Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Onun için, 
vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. 
Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp, matlub semeratı 
veriyor ve müteaddid tavırlara girip, Vâhib-i Hayat'ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir. İşte 
şu hakikattandır ki, zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve beliyyat suretinde bazı hâlât 
ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücud teceddüd edip zulümat-ı adem tebâud ederek 
hayatları tasaffi ediyor.Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık; keyfiyatta 
ve ahvalde birer ademdir. Hattâ en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner.1 ” S:472 

Mesela; “Sâni'-i Zülcelal göz, kulak, lisan gibi duygularla murassa' gayet san'atkârane bir 
vücudu sana giydirmiş. Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, 
mübtela eder, aç eder, tok eder, susuz eder.. bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyet-i hayatiyeyi 
kuvvetleştirmek ve cilve-i esmasını göstermek için, seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen 
eğer desen: "Beni ne için bu mesaibe mübtela ediyorsun?" Temsilde işaret edildiği gibi, yüz 
hikmet seni susturacak. Zâten sükûn ve sükûnet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf; bir nevi 
ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül; vücuddur, hayırdır. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur; 
beliyyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat cilve-i esma ile muhtelif harekâta mazhar olur, 
tasaffi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, inbisat eder, kendi mukadderatını yazmasına 
müteharrik bir kalem olur, vazifesini îfa eder, ücret-i uhreviyeye kesb-i istihkak eder.” 
M:45 

2- Şeytan ve münafıkların tahribatı, atalete dayanır 
“Şeytan-ı ins ü cinnin kâinattaki müdhiş âsâr-ı tahribkâraneleri ve enva'-ı küfür ve dalalet 

ve şerr ve mehaliki yaptıkları halde, zerre mikdar icada ve hilkate müdahaleleri olmadığı gibi, 

                                                 
1 Yani tagayyürsüz donuk hayatta, tagayyürle meydana gelen muhtelif manzara ve hissiyat meydana gelmez. Pek 
çok mehasin ve kemalat fiile çıkıp filimleri ebede gitmek gibi ilahî hikmetler ademde kalırdı. Dersin devamında 
izahları gelecek. 
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mülk-ü İlahîde bir hisse-i iştirakleri olamıyor. Ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri 
yapmıyorlar, belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve atalettir. Hayrı 
yaptırmamakla, şerleri yapıyorlar. Yani, şerler oluyorlar. Çünki mehalik ve şerr, tahribat 
nevinden olduğu için, illetleri, mevcud bir iktidar ve fâil bir icad olmak lâzım değildir.” L:73    

3- Atalet, mevcudatın istikbaldeki ahvalini ademde bırakır 

“Mümkin ünvanı altındaki eşyanın vücudunda tegayyür var. Yani keyfiyetleri, halleri 
değişir. Binaenaleyh mümkin olan bir şeyin daima bir halde tevakkuf ve sükût etmekle 
atalette kalması, o şeyin ahval ve keyfiyetleri için bir nevi ademdir. Çünki o şeyin istikbal 
halleri ademde kalır, yol bulup vücuda gelemez. Adem ise büyük bir elem ve bir şerr-i 
mahzdır. Binaenaleyh faaliyette lezzet olduğu gibi, ahval ve şuunatta da bir tebeddül olup, bu 
tahavvül ve tebeddülden neş'et eden teessürat, teellümat, bir cihetten çirkin ise de birkaç 
cihetten de güzeldir. Evet bir şeyin şekillerinde vukua gelen devir ve teslim sırasında gidenler 
müteessir, gelenler de memnun olurlar. Ve bu sayede hayat tasaffi eder, temizlenir. Vücud da 
teceddüd eder.2 ” Ms:190 

4- Atalete düştüğümüzün sebebleri 
“S- Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? 
C- Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte himmetiniz şevke binip 

mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir. 

Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı !x O«X²T«#ö«�  kılıncını istimal ediniz. Sonra 

müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zabteden meyl-üt tefevvuk istibdadı hücuma 

başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz ¬yÁV¬7ö!x 9x 6 hakikatını o düşmana 

gönderiniz. Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar, 

himmetin ayağını kaydırır. Siz, !x O¬"!«*ö«:ö!: h¬"@«.ö«:ö!: h¬A².!«: yu siper ediniz. Sonra da, 

medenî-i bittab' olduğundan ebna-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde 
aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar. 

Siz de, ¬‰@ÅXV¬7ö²vZQ«S²9«!ö¬‰@ÅX7!ö h²[«'öolan mücahid-i âlîhimmeti mübarezesine çıkarınız. Sonra 

başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup ve hücum edip belini kırar. Siz de  

«–x V±¬6«x«BW²7!ö¬uÅ6«x«B«[²V«4ö¬˜¬h²[«3ö«�ö¬yÁV7!ö]«V«2öolan hısn-ı hasîni himmete melce ediniz. Sonra da 

acz ve nefsin itimadsızlığından neş'et eden tefviz ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı 

gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de ²vB²<«G«B²;!ö!«)¬!öÅu«/ö²w«8ö²v6ÇhN«<ö«� olan 

hakikat-ı şahikayı üzerine çıkarınız. Tâ o düşmanın eli o himmetin dâmenine yetişmesin....” 
Mü:95 

 
                                                 
2 Yani mevcudatta tagayyür, istikbal hallerinin tezahürü ile varlığı büyür ve bilhassa insanın vücud alemi çok 
genişlenir. 
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Hülâsa : Bu parçada: 
İnsanı ümidsiz ve gayesiz bırakan yeis; herkesten üstün olma ve görünme arzusu olan 

meyl-üt tefevvük; dünyevi maksada çok çabuk varmak isteği olan aculiyet; işin ve 
muvaffakıyetin tek sahibi olma hissi olan fikr-i infiradî; ve tenbelliğin neticesi olan işi 
birbirine bırakmak şeklinde sayılan bu sebeblerin, hizmette büyük maniler olduğuna dikkat 
çekildi. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
ATEŞ 

1- Ateş azabı 
2- Günahkâr kalbin ateş ile yanması lâzımdır 
3- Ateş tabiatıyla hareket etmiyor 
4- Ateş unsuru, kâinatta şâmildir 
5- Ateş bâzan sudan ziyâde temizlik yapar 
6- Ateş gibi bir hayat 
7- Ateşperestliği kaldıracak 
Kâinatta zaman ve mekân genişliğinde çok yaygın olan ateş, kâinatın yaradılışından tâ ebedi olan 

cehenneme kadar uzanır. Ateşin zıd cihetinde bulunan bürudet dahi istilacıdır. Bunların izharları uzun 
olup nazariyelere kadar gider. Şimdi Külliyattan alınan kısımlara geçiyoruz. 

1- Ateş azabı 

“ ?«*@«D¬E²7!«:ö ‰@ÅX7!ö@«;(x5«:ö]¬BÅ7! : Kur’an-ı Kerim, onları «*@ÅX7!ö!x TÅ#@«4 cümlesi ile tehdid 

ettikten sonra, *@9 kelimesinin bu cümle ile vasıflandırılmasıyla da o tehdidi te’kid ve teşdid 

etmiştir. Zira odunu insanlar ile taşlar olan bir ateşin heybeti, dehşeti ve havfı daha şediddir. 
Ve keza bu cümle ile sanemlere ibadet yapanları zecr ü men’etmeye işaret yapılmıştır. Şöyle 
ki: “Ey insanlar! Allah’ın emirlerine imtisal etmeyip, bilhassa taşlara ve camid şeylere ibadet 
yaparsanız, muhakkak biliniz ki, tapanlar ile taptıkları şeyleri yiyip yutacak bir ateşe 
gireceksiniz.” 

«w<¬h¬4@«U²V¬7ö²�ÅG¬2! : Bu cümle, !x TÅ#@«4  ile !x V«Q²S«#ö²v«7ö²–¬! cümleleri arasındaki lüzumu izah 

eder ve kararlaştırır. Yani şu ateş azabı, Kur’ana imtisal etmeyen kâfirlere hazırlanmıştır. 
Hem bu ateş, tufan vesair musibetler gibi iyi-kötü bütün insanlara şamil musibetlerden 
değildir. Ancak bu musibeti celbeden, küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi, ancak Kur’an-ı 
Kerim’e imtisaldir. 

Mazi sîgasıyla zikredilen ²�ÅG¬2! kelimesi, Cehennem’in el’an mahluk ve mevcud olup, 

Ehl-i İtizal’in bilâhere vücuda geleceğine zehabları gibi olmadığına işarettir. 
Ey arkadaş! Ateş unsuru, kâinatın bütün kısımlarını istilâ etmiş pek büyük bir unsurdur. 

Bir damar gibi kâinatın yaratılışından başlayarak her tarafa dal-budak salıp gelen şu 
şecere-i nâriyeye nazar-ı hikmetle dikkat edilirse, bu şecerenin başında yani sonunda büyük 
bir meyvenin bulunduğu anlaşılır. Evet toprağın içinde büyük ve uzun bir damarı gören adam, 
o damarın başında kavun gibi bir meyvenin bulunduğunu zannetmesi gibi, âlemin her 
tarafında damarları bulunan şu şecere-i nâriyenin de Cehennem gibi bir meyvesinin 
bulunduğuna bilhads yani sür’at-i intikal ile hükmedebilir.” İ:127 
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2- Günahkâr kalbin ateş ile yanması lâzımdır 
“İnsanın çekirdeği olan kalb, ubudiyet ve ihlas altında İslâmiyet ile iska edilmekle imanla 

intibaha gelirse, nuranî, misalî âlem-i emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i nuranî olarak 
yeşillenir ki; onun cismanî âlemine ruh olur. Eğer o kalb çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, 
kuru bir çekirdek kalarak nura inkılab edinceye kadar ateş ile yanması lâzımdır.” Ms:117 

3- Ateş tabiatıyla hareket etmiyor 
“Hem meselâ: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’ın bir mu’cizesi hakkında olan  

«v[¬;!«h²"¬!ö]«V«2ö@®8«Ÿ«,«:ö!®(²h«"ö]¬9x 6ö *@«9ö@«<ö@«X²V5ö (21:69) âyetinde üç işaret-i latife var: 

Birincisi: Ateş dahi, sair esbab-ı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla, körükörüne 
hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki; Hazret-i İbrahim’i (Aleyhisselâm) 
yakmadı ve ona, yakma emrediliyor. 

İkincisi: Ateşin bir derecesi var ki, bürudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. 

Cenab-ı Hak, @®8«Ÿ«, lafzıyla bürudete diyor ki: “Sen de hararet gibi bürudetinle ihrak etme.” 

Demek, o mertebedeki ateş, soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir, hem 
berddir. Evet, hikmet-i tabiiyede nâr-ı beyza halinde ateşin bir derecesi var ki; harareti 
etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz bürudetle, 
etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimad ettirip, manen bürudetiyle ihrak eder. İşte zemherir, 
bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyle ise, ateşin bütün derecatına ve umum enva’ına 
câmi’ olan Cehennem içinde, elbette “Zemherir”in bulunması zarurîdir. 

Üçüncüsü: Cehennem ateşinin tesirini men’edecek ve eman verecek iman gibi bir 
madde-i maneviye, İslâmiyet gibi bir zırh olduğu misillü; dünyevî ateşinin dahi tesirini 
men’edecek bir madde-i maddiye vardır. Çünki Cenab-ı Hak, İsm-i Hakîm iktizasıyla; bu 
dünya dâr-ül hikmet olmak hasebiyle, esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyle ise Hazret-i 
İbrahim’in cismi gibi, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. 
İbrahim’i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu âyet 
diyor ki: “Ey Millet-i İbrahim! İbrahimvari olunuz. Tâ maddî ve manevî gömlekleriniz, en 
büyük düşmanınız olan ateşe hem burada, hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip, 
cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi; Cenab-ı Hakk’ın zeminde sizin için sakladığı ve 
ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, 
giyiniz.” İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki, bir maddeyi bulmuş ateş 
yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu âyet ise, ona mukabil bak ne kadar ulvî, 
latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak “Hanifen Müslimen” tezgâhında dokunacak bir 
hulleyi gösteriyor.” S:261 

“@®8«Ÿ«,ö«:ö!®(²h«"ö]¬9x 6ö *@«9ö@«<ö (21:69) âyet-i kerimesinin delaletine göre, Hazret-i İbrahim 

ateşe atıldığı zaman, ateşin harareti bürudete inkılab etmesi; beşerin keşfettiği yakıcı olmayan 
mertebe-i nâriyeye örnek ve me’hazdir.” İ:208 

4- Ateş unsuru, kâinatta şâmildir 
“Ey arkadaş! Ateş unsuru, kâinatın bütün kısımlarını istilâ etmiş pek büyük bir unsurdur. 

Bir damar gibi kâinatın yaratılışından başlayarak her tarafa dal-budak salıp gelen şu şecere-i 
nâriyeye nazar-ı hikmetle dikkat edilirse, bu şecerenin başında yani sonunda büyük bir 
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meyvenin bulunduğu anlaşılır. Evet toprağın içinde büyük ve uzun bir damarı gören adam, o 
damarın başında kavun gibi bir meyvenin bulunduğunu zannetmesi gibi, âlemin her tarafında 
damarları bulunan şu şecere-i nâriyenin de Cehennem gibi bir meyvesinin bulunduğuna 
bilhads yani sür’at-i intikal ile hükmedebilir. 

“…..Nazariyat-ı hikemiyece sabit olduğu vecihle, Arz’ın merkezinde, harareti iki yüz bin 
dereceye baliğ bir ateş vardır. Çünki her otuzüç zira’ derinliğinde, tahminen bir derece hararet 
artar. Buna binaen merkeze kadar ikiyüz bin dereceli bir hararet meydana gelir. İşte bu 
nazariyeye, mezkûr hadîsin meali mutabık gelir. Buna binaen Küre-i Arz’ın merkezinde 
bulunan ikiyüz bin derece hararetli bir ateş, Cehennem’e bir çekirdek hükmünde olup, 
kıyamette kabuğu hükmünde bulunan tabaka-i türabiyeyi çatlatıp, bütün dehşetiyle çıkar, 
tevessü etmeye başlar ve tam techizatıyla Cehennem meydana gelir, denilebilir. Ve keza bir 
hadîse nazaran, “zemherir” namında, bürudet ile yakan bir ateş vardır. Bu hadîs de, o 
nazariyeye mutabıktır. Zira merkez-i Arz’dan sathına kadar derece derece artan veya tenakus 
eden ateş, zemherir de dâhil olmak üzere ateşin bütün mertebelerine şamildir. Hikmet-i 
tabiiyede takarrur ettiği gibi, ateş bazan öyle bir dereceye gelir ki, yakınında bulunan 
şeylerden hararetleri tamamen celb ve cezb etmekle, onları bürudet ile yakar ve suyu incimad 
ettirir.” İ:128 

“Hikmet-i cedidenin nokta-i nazarında, ateş ekser kâinata müstevlidir. Bu hal arka 
tarafında gösterir ki: Bu ateşin asıl ve esası ve nev’-i beşer ile beraber ebede giden ve yolda 
refakat eden Cehennem, bir gün perdeyi yırtacak, hazır olun diyecek, meydana çıkacaktır. Bu 
noktada dikkat isterim...”  

“…Her otuzüç metrede takriben bir derece-i hararet tezayüd eylediğinden, merkeze kadar 
iki yüz bin dereceye yakın hararet mevcud oluyor. Bu nar-ı merkeziyenin bizim galiben bin 
dereceye baliğ olan ateşimizle nisbeti iki yüz defa olduğu gibi meşhur hadîsteki: “Cehennem 
ateşi ateşimizden iki yüz defa daha şediddir” olan nisbetin aynını isbat eder. Hem de 
Cehennem’in bir kısmı zemherirdir. Zemherir ise bürudetiyle yandırır. Hikmet-i tabiiyede 
sabittir ki: Ateş bir dereceye gelir ki, suyu buz eder. Harareti def’aten bel’ ettiği için, 
bürudetle ihrak eder. Demek umum meratibi ihtiva eden ateşin bir kısmı da zemherirdir.” 
Mu:71 

“İlm-i Tabakat-ül Arzca malûmdur ki: Ekseriya her otuzüç metre hafriyatta, bir derece-i 
hararet tezayüd eder. Demek merkeze kadar nısf-ı kutr-u Arz, altıbin küsur kilometre 
olduğundan, ikiyüz bin derece-i harareti câmi’, yani ikiyüz defa ateş-i dünyevîden şedid ve 
rivayet-i hadîse muvafık bir ateş bulunuyor.” M:9 

“Hem her otuzüç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i Arz’da 
bulunan Cehennem ateşinin hadîsçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık ikiyüz bin 
derece-i harareti taşıyan ve hadîsin rivayatına göre, dünyada ve berzahta büyük Cehennem’in 
bazı vazifelerini gören ateşini Cehennem’e döker; sonra emr-i İlahî ile daha güzel ve bâki bir 
surete tebeddül eder; âhiret âleminden bir menzil olur.” M:17 

5- Ateş bâzan sudan ziyâde temizlik yapar 
“Meşihat dairesi ne haldedir? Diye sordum. Eyvah! Öyle bir cevab aldım ki; ruhum,- 

kalbim ve fikrim titrediler ve ağladılar. Sorduğum adam dedi ki: "Yüzer sene envar-ı Şeriatın 
mazharı olmuş olan o daire şimdi büyük kızların lisesi ve mel'abegâhıdır." İşte o vakit öyle bir 
hâlet-i ruhiyeye giriftar oldum ki, dünya başıma yıkılmış gibi oldu. Kuvvetim yok, kerametim 
yok, kemal-i me'yusiyetle ah vah diyerek dergâh-ı İlâhiyeye müteveccih oldum. Ve bizim gibi 
kalbleri yanan çok zatların hararetli ahları, benim âhıma iltihak ettiler. Hâtırıma gelmiyor ki, 
acaba Şeyh-i Geylânî'nin duasını ve himmetini, duamıza yardım için istedim mi, istemedim 
mi? Bilmiyorum. Fakat her halde o eskidenberi nurlar yeri olmuş bir yeri zulmetten kurtarmak 
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için, bizim gibilerin ahlarını ateşlendiren onun duasıdır ve himmetidir. İşte o gece meşihat 
kısmen yandı; herkes vâesefâ dedi. Ben ve benim gibi yananlar, Elhamdülillâh dedik. 
Zannederim ki, bu fakir millete ikiyüz milyon zarar veren adliye dairesindeki yangında böyle 
bir mânâ var. İnşâallah bu da bir îkaz ve intibahı verecektir. Ateş bâzan sudan ziyâde 
temizlik yapar.” St:161 

6- Ateş gibi bir hayat 

“Sonra o davanın bir deliline işaret eder: ¬h«N²'«�²!ö¬h«DÅL7«!ökelimesiyle remzen der: “Ey 

haşri inkâr eden adam! Ağaçlara bak! Kışta ölmüş, kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda 
dirilten, yeşillendiren, hattâ herbir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin 
nümunelerini gösteren bir zâta karşı inkâr ile, istib’ad ile kudretine meydan okunmaz.” Sonra 
bir delile daha işaret eder, der: “Size ağaç gibi kesif, sakil, karanlıklı bir maddeden ateş gibi 
latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran bir zâttan, odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat ve 
nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istib’ad ediyorsunuz?” S:400 

7- Ateşperestliği kaldıracak 
“Sava’nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahr-Âbad’da bin 

senedir daima iş’al edilen, yanan ve sönmeyen, Mecusilerin mabud ittihaz ettikleri ateşin, 
veladet gecesinde sönmesi. İşte şu üç-dört hâdise işarettir ki: O yeni dünyaya gelen zât; 
ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlahî ile olmayan 
şeylerin takdisini men’edecektir.” M:117 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AVAM 

1- Risale-i Nur bu Kur’anî kaideyi nazara almış olduğundan avam ve havassa hisse-i 
dersi verebilir meziyete sahibdir 

2- İslam cemiyetindeki avamın ayetlerden bir derece mana anladığı gibi ahkâm-ı 
şer’iyenin de zâhir hükümlerini bildikleri de şöyle ifade ediliyor: 

3- Müstakîm ehl-i ihtisasa avamın teslimiyet göstermesi gerekiyor 
4- Avamın anlayamıyacağı derin meselelerin münakaşası işaa edilmemeli  
5- Kur’an, kitab-ı kâinatın, yani hadisat-ı kâinatın zahir manasını avamdan 

anlamasını ister 
6- Avam-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların lüzumu  
Bir İslam cemiyetindeki avam ile fitne cemiyetindeki avam arasında fark vardır. Çünkü İslam 

cemiyetindeki konuşmaların çoğu dinî ve uhrevîdir, füzulî ve malayanî değildir. İyilik ve kötülük anlayışı 
ahkâm-ı şer’iyeye göredir. Cemiyet, manevî mesuliyet duygusunu ve hamiyet-i diniye gibi faziletleri 
aşılar. Mesela: diyar-ı İslam, yani İslam cemiyeti hakkında şu izahat veriliyor: 

“Diyar-ı İslâmda ise; muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmalîsini ehl-i İslâma 
lisan-ı hal ile ders veriyor. An’ane-i İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum şeair-i İslâmiye ve 
umum erkân-ı İslâmiyete ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel 
meallerini, mütemadiyen ehl-i imana telkin ediyorlar. Hattâ şu memleketin maabid ve 
medaris-i diniyesinden başka makberistanın mezar taşları dahi, birer telkin edici, birer 
muallim hükmündedir ki; o maânî-i mukaddeseyi, ehl-i imana ihtar ediyorlar.” M:434  

Fitne cemiyetinde ise bunun zıddıdır. 

 “Evet i'caz-ı Kur'anın bir esası olan îcaz, hem hidayet-i Kur'anın bir nuru olan lütf-u 
irşad ve hüsn-ü ifham, iktiza ediyorlar ki: Kur'anın muhatabları içinde ekseriyeti teşkil eden 
avama karşı küllî hakikatları ve derin ve umumî düsturları, me'luf ve cüz'î suretler ile 
gösterilsin ve fikirleri basit olan umumî avama karşı, muazzam hakikatların yalnız uçları ve 
basit bir sureti gösterilsin. Hem âdet perdesi tahtında ve zeminin altında hârikulâde olan 
tasarrufat-ı İlahiye, icmalen gösterilsin. ” S:247 

1- Risale-i Nur bu Kur’anî kaideyi nazara almış olduğundan avam ve 
havassa hisse-i dersi verebilir meziyete sahibdir 

Mesela: “Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeyi hattâ en 
muannide karşı dahi parlak bir surette isbatı, çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i 
İlahiyedir. Çünki hakaik-i imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki; en büyük bir dâhî 
telakki edilen İbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiş, "Akıl buna yol bulamaz!" demiş. 
Onuncu Söz Risalesi, o zâtın dehasıyla yetişemediği hakaiki; avamlara da, çocuklara da 
bildiriyor. 

Hem meselâ: Sırr-ı Kader ve cüz'-i ihtiyarînin halli için, koca Sa'd-ı Taftazanî gibi bir 
allâme; kırk-elli sahifede, meşhur Mukaddemat-ı İsna Aşer namıyla telvih nam kitabında 
ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan Yirmialtıncı Söz'de, 
İkinci Mebhasın iki sahifesinde tamamıyla, hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı, eser-i 
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inayet olmazsa nedir?” M:372 

“Meselâ: @«Z«7ö¯±h«T«B², W¬7ö›¬I²D«#öj²WÅL7!ö«: daki "Lâm"; hem kendi manasını, hem "fî" 

manasını, hem "ilâ" manasını ifade eder. İşte ±¯h«T«B², W¬7 in "Lâm"ı, avam o "Lâm"ı "ilâ" 

manasında görüp fehmeder ki, size nisbeten ışık verici, ısındırıcı müteharrik bir lâmba olan 
Güneş, elbette bir gün seyri bitecek, mahall-i kararına yetişecek, size faidesi dokunmayacak 
bir suret alacaktır, anlar. O da, Hâlık-ı Zülcelal'in Güneş'e bağladığı büyük nimetleri 
düşünerek "Sübhanallah, Elhamdülillah" der. Ve âlime dahi o "Lâm"ı "ilâ" manasında 
gösterir.” S:393p.1 

Hem “Meselâ: ½G«&«!ö!®xS6ö y«7ö²wU«<ö²v«7«:ö²G«7x<ö²v«7«:ö²G¬V«<ö²v«7  Kesretli tabaka olan avam 

tabakasının şundan hisse-i fehmi: "Cenab-ı Hak, peder ve veledden ve akrandan ve zevceden 
münezzehtir." Daha mutavassıt bir tabaka, şundan "İsa Aleyhisselâm'ın ve melaikelerin ve 
tevellüde mazhar şeylerin uluhiyetini nefyetmektir." Çünki muhal bir şeyi nefyetmek, zahiren 
faidesiz olduğundan belâgatta medar-ı faide olacak bir lâzım-ı hüküm murad olunur. İşte 
cismaniyete mahsus veled ve vâlidi nefyetmekten murad ise, veled ve vâlidi ve küfvü 
bulunanların, nefy-i uluhiyetleridir ve mabud olmaya lâyık olmadıklarını göstermektir. Şu 
sırdandır ki, Sure-i İhlas herkese, hem her vakit faide verebilir. Daha bir parça ileri bir 
tabakanın hisse-i fehmi: "Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlid ve tevellüdü işmam edecek 
bütün rabıtalardan münezzehtir. Şerik ve muinden ve hemcinsten müberradır. Belki 
mevcudata karşı nisbeti, Hallakıyettir. "Emr-i kün feyekûn" ile, irade-i ezeliyesiyle, 
ihtiyarıyla icad eder. Îcabî ve ızdırarî ve sudûr-u gayr-ı ihtiyarî gibi münafî-i kemal herbir 
rabıtadan münezzehtir." Daha yüksek bir tabakanın hisse-i fehmi: Cenab-ı Hak ezelîdir, 
ebedîdir, evvel ve âhirdir. Hiçbir cihette ne zâtında, ne sıfâtında, ne ef'alinde naziri, küfvü, 
şebihi, misli, misali, mesili yoktur.” S:412 

2- İslam cemiyetindeki avamın ayetlerden bir derece mana anladığı gibi 
ahkâm-ı şer’iyenin de zâhir hükümlerini bildikleri de şöyle ifade ediliyor: 

“Namaz, zekat, orucun vücubu ve katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm olan 
ahkâm-ı kat'iyye-i İslâmiye mühmel kalıyor. Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini 
ders almağa muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, 
İslâmiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara 
muhtaçtırlar. Halbuki bir âmi ne kadar cahil dahi olsa, Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiyeden şu 
meal-i icmaliyeyi anlar ki: "Herkese ve bana malûm olan imanın rükünlerini ve 
İslâmiyet'in umdelerini hatib ve hâfız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor" der; kalbinde 
onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba kâinatta hangi tabirat var ki; arş-ı a'zamdan gelen 
Kur'an-ı Hakîm'in i'cazkârane, müfehhimane ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil 
gelebilsin?” S:483p.4 

Baştan buraya kadar verilen izahlardan avamın şeri’atca istenen bilgi derecesi de nazara verildi. 

3- Müstakîm ehl-i ihtisasa avamın teslimiyet göstermesi gerekiyor 
“Ülema-i Şeriat yanında çok mütevatir ve bedihî şeyler var ki, onlardan olmayana göre 

meçhuldür. Ehl-i hadîs yanında da çok mütevatir var, sairlerin yanında âhâdî de olmuyor ve 
hâkeza... Her fennin ehl-i ihtisası, o fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan edilir. Umum halk 
ise, o fennin ehl-i ihtisasına itimad eder, teslim olur veya içine girer, görür.” M:141 
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4- Avamın anlayamıyacağı derin meselelerin münakaşası işaa 
edilmemeli  

“Sâniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadîs ise; hadîsin meratibini ve vahy-i zımnînin 
derecatını ve tekellümat-ı Nebeviyenin aksamını bilmek lâzım. Avam içinde müşkilât-ı 
hadîsiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek 
ve enaniyetini, hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu 
mes'ele açılmış, medar-ı münakaşa edilmiş, bîçare avam-ı nâsın zihninde sû'-i tesir ediyor. 
Çünki şu gibi müteşabih hadîsleri aklına sığıştıramadığı için; eğer inkâr etse dehşetli bir kapı 
açar, yani küçücük aklına sığışmayan kat'î hadîsleri dahi inkâra yol açar. Eğer zahir-i hadîsin 
manasını tutarak öyle kabul edip neşretse, ehl-i dalaletin itirazatına ve "hurafattır" demelerine 
yol açar. Madem bu müteşabih hadîse, lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazar-ı dikkat 
celbedilmiş ve bu çeşit hadîsler çok vârid olmuş, elbette şübheleri izale edecek bir hakikatı 
beyan etmek lâzım gelir. Şu hadîs kat'î olsun veya olmasın, o hakikatı zikretmek gerektir.1” 
M:351 

5- Kur’an, kitab-ı kâinatın, yani hadisat-ı kâinatın zahir manasını 
avamdan anlamasını ister 

Evet, “Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünki 
muhatabların ekserisi, cumhur-u avamdır. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik 
şeyleri görmediğinden, onların besatet-i efkârını okşamak için tekrar ile, semavat ve arzın 
yüzlerine yazılan âyetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Meselâ: 
Semavat ve arzın hilkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi 
bilbedahe okunan ve görünen âyetleri ders veriyor. O huruf-u kebire içinde küçük harflerle 
yazılan ince âyâta nazarı nâdiren çevirir, tâ zahmet çekmesinler. Hem üslûb-u Kur'anîde öyle 
bir cezalet ve selaset ve fıtrîlik var ki: Güya Kur'an bir hâfızdır; kudret kalemiyle kâinat 
sahifelerinde yazılan âyâtı okuyor. Güya Kur'an, kâinat kitabının kıraatıdır ve nizamatının 
tilavetidir ve Nakkaş-ı Ezelîsinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezalet-i 
beyaniyeyi görmek istersen, hüşyar ve müdakkik bir kalb ile, Sure-i Amme ve 

¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5 âyetleri gibi fermanları dinle!..2 ” L:128 

                                                 
1 Yani avamın zihinlerini karıştıracak iddialar yayılınca, avamı kurtarmak için izahatı neşredilmelidir 
şöyle ki: 

“Şimdilik o hâdisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden -mülhidler tarafından avamın akidelerini bozmak 
fikriyle işaa edilen- yirmiüç mes’eleleri, tevfik-i Rabbanî ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o 
mes’eleler mülhidlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber, her biri bir lem’a-i i’caz-ı Nebevî olduğu 
görünmekle ve hakikî tevilleri isbat ve izhar edilmekle akide-i avamı kuvvetlendirmeğe mühim bir sebeb 
olmasını rahmet-i Rabbanîden rica edip hatiatımı ve galatatımı afv u mağfiret altına almasını Rabb-ı 
Rahîmimden niyaz ederim.” Ş:582 sonu 
2 Yani avamda bu anlatılan manada kâinat kitabını okuyabilmek derecesi bulunması gerekiyor. Fakat bu 
asırda nazarlar, dünyevî yaşayışa dönmüş.  

“Amma şu zamanda, medeniyet-i Avrupa’nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, şerait-i hayat-ı 
dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata 
karşı yabanileşmiştir.” S:481  

“küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları vardır. 
Ya aklını dağıtır manevî bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevî bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevî bir 
ecnebi olur. Evet ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merak ile, mütedeyyin iken âmî bir adam -beride ilme 
mensubiyeti varken- eskiden beri İslâm düşmanı olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir 
mahzuniyet ve Âl-i Beytten Seyyidler Cemaatinin bir kâfire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle 
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6- Avam-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların lüzumu  
 “Biri dedi: Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları 

gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu 
derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? 

Ona cevaben dediler: "Risale-i Nur, yalnız bir cüz'î tahribatı ve bir küçük haneyi tamir 
etmiyor. Belki küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları 
bulunan bir muhit kal'ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha 
çalışmıyor, belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli 
rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mü'minînin 
istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılması ile bozulmağa yüz 
tutan vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ın i'cazıyla ve geniş yaralarını Kur'anın ve imanın ilâçları ile 
tedavi etmeğe çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, 
hakkalyakîn derecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetinde 
mücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki; bu zamanda Kur'an-ı Mu'ciz-ül 
Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz 
mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır." diye uzun bir mükâleme cereyan etti. Ben 
de tamamen işittim, hadsiz şükrettim. Kısa kesiyorum.” Ş:179 

Yani, şeaire dayanan İslam cemiyetini bid’alar istila edince, mevcud cemiyetin anlayış ve 
yaşayışından kaçmak yani uzak durmak gerekiyor şöyle ki: 

“Ve madem ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«<ö(2:104) gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i 

iman, Asr-ı Saadetteki mü’minler gibi dâhildir. 
Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur’an ve 

Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş. 
Ve madem hesab-ı cifrî ve ebcedî ve riyazî, eskiden beri sağlam bir düsturdur ve kuvvetli 

bir emare olabilir. 
Ve madem Risale-i Nur ve tercümanı ve şakirdleri, iman ve Kur’an hizmetinde parlak ve 

tesirli vazifeleri gayet ehemmiyet kesbetmiştir. 
Ve madem bu büyük âyet, hesab-ı cifirle bu asra ve iki harb-i umumîye bakar. Eski harbin 

patlamasına ve Risale-i Nur’un zuhuruna tevafuk ettiği gibi, manen de gösterir. Elbette 
mezkûr hakikatlara ve kuvvetli karinelere binaen bilâ-tereddüd hükmederiz ki: Risale-i 
Nur’un şahs-ı manevîsi ve tercümanı, bu âyet-i azîmenin mana-yı işarî tabakasının 
külliyetinde dâhil ve medar-ı nazar bir ferdidir. Ve bu âyet ona işaret eder. Ve mana-yı 
remziyle ondan da haber verir. Ve ihbar-ı gayb nev’inden bir lem’a-i i’caziyeyi gösterir, 
denilebilir ve deriz.” K:186  

“Bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, hem çok 
işarat-ı Kur’aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar.” Ş:332  

Rivayetlerde de fitneden kaçmak haberleri var şöyle ki:  

«Deccal’ın çıktığını duyduğunuzda, mümkün mertebe ona, (cereyanına, dünyaperest 
anlayışına ve yaşayış tarzına ) yaklaşmayın. Çünki adam onu (cereyanını) mü’min zannederek 
                                                                                                                                                         
âmî bir adamın, alâkasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için, böyle kâfir bir düşmanı mücahid bir seyyide tercih 
etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acib bir misali değil midir?” K:38 p.1 
Avamın istenen derecede olması için diyar-ı İslam şartları gerekiyor şöyle ki: 

“Diyar-ı İslâmda ise; muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmalîsini ehl-i İslâma lisan-ı hal ile ders 
veriyor. An’ane-i İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum şeair-i İslâmiye ve umum erkân-ı İslâmiyete ait muhaverat-ı 
ehl-i İslâm, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, mütemadiyen ehl-i imana telkin ediyorlar. Hattâ şu 
memleketin maabid ve medaris-i diniyesinden başka makberistanın mezar taşları dahi, birer telkin edici, birer 
muallim hükmündedir ki; o maânî-i mukaddeseyi, ehl-i imana ihtar ediyorlar.” M:434  
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yanına gider, (içine girer ) beraberinde biraz kalır, sonra ondaki şüphelerle ona tabi’ olup 
tuzağına düşer.» (R.K.K. 811.hadis meali) 

«Yakında bazı emirler gelecek. Siz onların bazı işlerini beğenecek,, bazılarından ise 
hoşlanmayacaksınız. Kim onları bırakırsa necat bulur. Kim onlardan ayrılırsa selâmet bulur, 
kim de onlar karışırsa helâk olur.» (R.E. sh: 303)  İslam Prensipleri Ans. 990 p. 
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«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AVRUPA 

Yani çoğu bozuk olan Avrupa milletlerinin anlayışlarını takib etmemek hakkında ehemmiyetli bir 
dersi, yani, vehbî ilmin müceddiyet mesleği mensublarının takib edecekleri yol. 

Sual: Diyorlar ki: "Senin eski zamandaki müdafaatın ve İslâmiyet hakkındaki 
mücahedatın, şimdiki tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslâmiyet'i müdafaa eden 
mütefekkirîn tarzında gitmiyorsun. Neden Eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevî 
mücahidîn-i İslâmiye tarzında hareket etmiyorsun? 

Elcevab: Eski Said ile mütefekkirîn kısmı, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i 
Avrupaiyenin düsturlarını1 kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze ediyorlar; 
bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u müsbete suretinde lâ-
yetezelzel teslim ediyorlar,2 o suretle İslâmiyetin hakikî kıymetini gösteremiyorlar. Âdeta 
kökleri çok derin zannettikleri hikmetin3 dallarıyla İslâmiyeti aşılıyorlar, güya takviye 
ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslâmiyetin kıymetini bir derece tenzil etmek 
olduğundan, o mesleği terkettim. Hem bilfiil gösterdim ki: İslâmiyetin esasları o kadar 
derindir ki; felsefenin en derin esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır. Otuzuncu Söz, 
Yirmidördüncü Mektub, Yirmidokuzuncu Söz bu hakikatı bürhanlarıyla isbat ederek 
göstermiştir. Eski meslekte, felsefeyi derin zannedip, ahkâm-ı İslâmiyeyi zahirî telakki edip 
felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Halbuki 
felsefenin düsturlarının ne haddi var ki, onlara yetişsin?” M:441 

“Onikinci Asıl: Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı 
için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, 
ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı, 

                                                           
1  “Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler: 

Amma hikmet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı, “kuvvet” kabul eder. Hedefi, “menfaat” 
bilir. Düstur-u hayatı, “cidal” tanır. Cemaatlerin rabıtasını, “unsuriyet, menfî milliyeti” tutar. Semeratı ise, 
“hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyid”dir. Halbuki kuvvetin şe’ni, tecavüzdür. Menfaatın 
şe’ni, her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe’ni, çarpışmaktır. Unsuriyetin şe’ni, 
başkasını yutmakla beslenmek olduğundan, tecavüzdür... İşte bu hikmettendir ki, beşerin saadeti selb olmuştur.” 
S:132 
2    “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, 

Bakarsan kâinata, daire-i fünunun daire-i cehl olur. Bîçare hakikatlar, kıymetsiz eller kıymetsiz eder. Çoktur 
bunun güvahı...” S:723 
3 Neticeleri zahirî sebeblerine dayandıran beşerî hikmet tabir edilen esbab şirkini tazammun eden dünyevî 
fenlerin 
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ehl-i Usûl-üd Din ve ülema-i İlm-i Kelâm’ın makasıdı içinde görünmeyecek bir derecede 
küçük ve ehemmiyetsizdir. 

İşte onun içindir ki, mevcudatın tafsil-i mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehl-i hikmet çok 
ileri gitmişler. Fakat hakikî hikmet olan ulûm-u âliye-i İlahiye ve uhreviyede o kadar geridirler 
ki, en basit bir mü’minden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler, muhakkikîn-i İslâmiyeyi, 
hükemalara nisbeten geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş 
olanların ne haddi var ki, veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i kudsiyeye yetişenlere 
yetişebilsinler. 

Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit, iki muhtelif hakikatı gösteriyor. İkisi de hakikat 
olabilir. Fennin hiçbir hakikat-ı kat’iyyesi, Kur’anın hakaik-i kudsiyesine ilişemez. Fennin 
kısa eli, onun münezzeh ve muallâ damenine erişemez. Nümune olarak bir misal zikrederiz: 

Meselâ, Küre-i Arz ehl-i hikmet nazarıyla bakılsa hakikatı şudur ki: Güneş etrafında 
mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içinde döner. Yıldızlara nisbeten küçük bir 
mahluk. Fakat ehl-i Kur’an nazarıyla bakıldığı vakit -Onbeşinci Söz’de izah edildiği gibi- 
hakikatı şöyledir ki: Semere-i âlem olan insan; en câmi’, en bedi’ ve en âciz, en aziz, en zaîf, 
en latif bir mu’cize-i kudret olduğundan, beşik ve meskeni olan zemin; semaya nisbeten 
maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve san’aten bütün kâinatın kalbi, 
merkezi.. bütün mu’cizat-ı san’atının meşheri, sergisi.. bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, 
nokta-i mihrakıyesi.. nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri, ma’kesi.. hadsiz hallakıyet-i 
İlahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva’-ı sagiresinden cevvadane icadın 
medarı, çarşısı ve pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı ve 
mensucat-ı ebediyenin sür’atle işleyen tezgâhı ve menazır-ı sermediyenin çabuk değişen 
taklidgâhı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına sür’atle sünbüllenen dar ve muvakkat 
mezraası ve terbiyegâhı olmuştur. 

İşte Arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san’aviyesindendir ki, Kur’an-ı 
Hakîm; semavata nisbeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan Arzı, bütün 
semavata karşı küçücük kalbi, büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir 

kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor, mükerreren ¬Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«ÝWÅK7!öÇ�«* (13:16) diyor. 

İşte sair mesaili buna kıyas et ve anla ki: Felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri; Kur’anın 
parlak, ruhlu hakikatleriyle müsademe edemez. Nokta-i nazar ayrı ayrı olduğu için, ayrı ayrı 
görünür.” S:350 

“Ecnebilerin tagutlarıyla ve fünun-u tabiiyeleriyle dalalete gidenlere ve onları körükörüne 
taklid edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler! 

Ey bu vatan gençleri! Firenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri 
hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip 
emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak 
onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i'dam ediyorsunuz. Âgâh olunuz 
ki, siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz!.. Çünki şu 
surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!..  

¬v[¬T«B²,W²7!ö¬�!«h±¬M7!ö]«7¬!ö²v6@Å<¬!ö«:ö yÁV7!ö@«X<«G«; ” L:120 

“İşte ey firenk-meşrebler ve propagandanızla hakikî kardeşlerimi benden soğutmaya 
çalışan mülhidler! Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci taife olan ehl-i takva ve salahatın 
nurunu söndürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye şâyan ikinci taifesinin yaralarına zehir 
serpiyorsunuz. Ve hürmete çok lâyık olan üçüncü taifenin tesellisini kırıyorsunuz, ye’s-i 
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mutlaka atıyorsunuz. Ve şefkate çok muhtaç olan dördüncü taifenin bütün bütün kuvve-i 
maneviyesini kırıyorsunuz ve hakikî insaniyetini söndürüyorsunuz. Ve muavenet ve yardıma 
ve teselliye çok muhtaç olan beşinci taifenin ümidlerini, istimdadlarını akîm bırakıp, onların 
nazarında hayatı, mevtten daha ziyade dehşetli bir surete çeviriyorsunuz. İkaza ve ayılmağa 
çok muhtaç olan altıncı taifesine, gençlik uykusu içinde öyle bir şarab içiriyorsunuz ki; o 
şarabın humarı pek elîm, pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i 
milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyorsunuz.” M:423 

“Şu dalalet-âlûd ve sefahet-perver medeniyetin şakirdleri ve idlâl edici sakîm felsefenin 
talebeleri, acib ihtirasat ve pek garib tefer'unlukla sarhoş olmuşlar. Sonra gelip, desiseler ile 
müslümanları, ecnebilerin âdâtına davet ve terk-i şeair-i İslâmiyeye teşvik ediyorlar. 
Halbuki her şeairde nur-u İslâma bir şuur ve bir iş'ar vardır.” Ni:26 

“ ²v«V²2¬!  Bil ey müslüman! Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasında fark 

budur ki: 

Kâfirlerin medeniyeti; dışı içe, içi dışa çevrilmiş bir vahşet-i mahzadır. Zâhirîsi süslü 
püslü, bâtınîsi çirkin ve pistir. Sureti me’nus, sîreti muvahhiştir. 

Amma mü’minlerin medeniyeti ise, bâtını zâhirinden daha a’lâ ve ahsendir. Manası, 
suretinden daha tam ve kâmildir. İçinde bir ünsiyet, bir sevgi, bir muavenet saklıdır…… 

Eğer bu mezkûr hakikata müşahhas bir misal istersen, hayalin ile “Nurşin” karyesindeki 
“Seyda” (K.S.) Hazretlerinin meclisine git! Ve o zatın sohbet-i kudsiyesi ile orada izhar 
edilen İslâm medeniyetine bir bak, göreceksinki; o Zat-ı Kerim’in irşadiyle fukara elbisesine 
bürünmüş sultanları veya insan libasını giymiş melaikeleri görürsün... 

Sonra bu durumu müvazene etmek üzere Paris’e de git. Ve onların büyüklerinin 
localarına gir, bak! Orada göreceksin ki, onlar insan elbisesine bürünmüş birer akrep veya 
benî-Âdem suretine girmiş birer ifrittirler.” BMs:196 

Burada anlatılan medeniyet, beşerî münasebetlerdeki kâmil imandan gelen hüsn-ü muaşeret ve 
ahlak-ı hasene ve fazilete istinad eden ictimaiyattır. Şöyle ki: 

“Hem herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile 
efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, 
fedakârlık, rıza-yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, 
riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahirî asayiş ve insaniyet altında, anarşistlik ve 
vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler 
sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar.” Ş:227 

“İşte ey uyanık iken uyuyanlar! Ve uykuda iken kendini ayık zannedenler! Sakın mimsiz 
medenîlere müsamaha-yı diniye ile ve kendinizi onlara benzeterek yanaşmayınız.4 Güya 
zannedersiniz ki, bizim ile onların arasında bir köprü vazifesini görüp de muvasalayı te’min 
edecekmişsiniz ve aramızdaki pek derin dereyi dolduracakmışsınız. Kellâ!.. Yanlış 
düşünüyorsunuz. Çünkü mü’minler ile kâfirler arasında olan mesafe hadsizdir. Ve 
mabeynimizdeki dere nihayet derindir. Bu nihayet uzun mesafeyi ve şu pek derin dereyi 

                                                           
4 “ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«< (2:104) gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i iman, Asr-ı Saadetteki mü’minler gibi 

dâhildir. 
Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, 

ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.” K:186  
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dolduramazsınız!. Belki ya onlara iltihak edip gidersiniz veyahut dalâletin en uzak derekesine 
düşüp İslâmiyetten uzaklaşırsınız.” BMs:276 

“²v«V²2¬!  Ey kardeş bil ki! şu fâsık medeniyet, öyle müdhiş bir riya meydana getirmiştir ki, 

medeniyetçilerin o riyadan kurtulmaları çok müşkilleşmiştir. Çünkü hal-i hazır medeniyet, 
riyaya, şan ü şeref ismini takmış, adamı da şahıslara dalkavukluk yapıp müraîlik ettirdiği 
gibi, milletler ve unsurlara da riyakâr ve tasniatçı kılmıştır. Gazeteleri de, o riya ve müraîliğe 
dellallar haline sokmuş, tarihi ise ona teşrifatçı ve alkışçı yapmıştır. Hem gaddar ve zalim 
olan hamiyet-i cahiliyenin desisesiyle mütemerrid olan unsuriyet-perverliğin hayatı içinde, 
şahsın mevtini ona unutturmuştur.” BMs:412 

Bediüzzaman Hz. hiçbir cihetle Avrupayı taklit etmediği gibi mahkemelerde çok şiddetli zorlamalara 
karşı direnip şapkayı asla başına koymadı. 

“O zalim5, dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler: "Sen yirmi senedir 
birtek defa takkemizi başına koymadın, eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın, 
eski kıyafetin ile bulundun. Halbuki onyedi milyon bu kıyafete girdi.6" Ben de dedim: Onyedi 
milyon değil, belki yedi milyon da değil, belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak yedi bin 
Avrupaperest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebr-i kanunî cihetiyle 
girmektense; azimet-i şer'iye ve takva cihetiyle, yedi milyar zâtların kıyafetlerine 
girmeyi tercih ederim.” E:12 

“İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, 
maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın îfa etmekten 
ibarettir. Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, san'at ve terakkiyata ait ise, lâzımdır. Sefahete 
dair ise muzırdır.7 ” Ms:115 

Biri8 Avrupa'nın mehasinini mesavimizle ve telahuk-u efkârının semeratı, bizim bir 
şahsın semere-i sa'yi ile, insafsızca, aldatıcı cerbeze ile müvazene etmekle, Avrupa'ya şedid 
bir meftuniyet ve milletine karşı amîk bir nefret hissiyle, kendini Avrupa'nın veled-i 
nâmeşruu gösterdiği gibi, fikr-i ihtilal ve meyl-i tahrib ve aldatıcı cerbezenin neticesi olan 
hicv-i âsiyane, müfteriyane, namusşikenane ile kendi firavuniyetini ve zımnen medih ve 
gururiyetini ve bilmediği halde İslâm'a düşmanlığını göstermekle beraber; firavuniyet, 
enaniyet, gurur hükmü ile milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu hiss-i şefkat 
yerine hiss-i tahkir, meyl-i incizab yerine meyl-i nefret, meyelan-ı muhabbet yerine irade-i 
istihfaf, temayül-ü ihtiram yerine meyelan-ı techil, arzu-yu merhamet yerine arzu-yu taazzum, 
seciye-i fedakârî yerine temayül-i infiradî ikame edip; hamiyetsizliğini, asılsızlığını 
gösterdiğinden nazar-ı hakikatta öyle bir cani ve menfur olur ki, meselâ birisi Paris'te sefahet 
âleminde bir âlüfte madamın kametinde istihsan ettiği bir libası, câmide muhterem bir hocaya 
giydirmeye çalışmak gibi bir hareket-i ahmakane ve caniyanede bulunur. Zira hamiyet ise; 
muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Onsuz olmaz ve illâ yalandır, 
sahtekârlıktır. Nefret, hamiyetin zıddıdır. 

Mutaassıblara hücum eden Avrupa'nın kâselisleri herbiri yüz mutaassıb kadar 
meslek-i sakîminde mutaassıbdır. Bunlardan birisi Şekspir medhinde ettiği ifratı, şayet 
bir hoca o ifratı Şeyh-i Geylanî (K.S) medhinde etse idi, tekfir olunacaktı. 

                                                           
5 Bu rezaletli hayata medeniyet diye propaganda yapan 
6 Yani müslüman milleti Avrupalılığa çevirdik 
7 Bu hakikatların bilinmesi elzemdir  
8 Dahilde türeyen Avrupaperestlerin tenkidi 
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Heyhat! Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet?!.9” Sti:68 

“Elhasıl: Zünub ve mesavi-i medeniyeti, hudud-u hürriyet ve medeniyetimize 
girmekten seyf-i şeriatla yasak edeceğiz. Tâ ki, medeniyetimizin gençliği ve şebabeti, zülâl-i 
ayn-il hayat-ı şeriatla muhafaza olsun. Kesb-i medeniyette Japonlara iktida bize lâzımdır ki; 
onlar Avrupa'dan mehasin-i medeniyeti almakla beraber, her kavmin mâye-i bekası olan âdât-
ı milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim âdât-ı milliyemiz İslâmiyet'te neşv ü nema 
bulduğu için iki cihetle sarılmak zarurîdir.” D:72 

¬¬v[¬&Åh7!ö¬w´W²&Åh7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 

*:h«R²7!ö¬yÁV7@¬"ö²vUÅ9ÅIR«<ö«�«:ö@«[²9ÇG7!ö ?x«[«E²7!ö vUÅ9ÅhR«#ö«Ÿ«4 

“Ey gururlu, mağrur gafil! Sana ne olmuş ki, müslümanları -ecanib tarzında- hayat-ı 
dünyeviyeye davet edersin? O hayat, uyku içinde bir lu'b ve heva içinde bir lehivden başka 
birşey değildir. 

Hem ne oluyorsun ki, keyiflerine kâfi gelen helâl ve tayyibat dairesinden huruca teşvik 
ederek, dinin ihmaline veya dinin bazı şeairinin terkine sebebiyet veriyorsun. Ve 
muharremat ve habîsat dairesine duhûle teşci' ediyorsun. 

Ey müvesvis! Bilir misin misalin neye benzer? O derece belâhet kesbetmiş bir sarhoşa 
benzer ki; arslanı attan, darağacını salıncaktan, cerahatlı yarayı kırmızı gülden farketmez. 

Hem öyle zannettiği halde, mürşid vaziyetini alır; muslih tavrını takınır. Müdhiş bir 
vaziyete düşmüş bîçare bir adama ders verir. Bazı müzahrefatı ve aldatıcı hevesatı ve bazı 
lehviyatı irae etmekle, o bîçare adamı baştan çıkarmak ister.” Ni:23 

“O heva ise şe'ni, insaniyeti derece-i melekiyeden dereke-i kelbiyete indirmektir, insanın 
mesh-i manevîsine sebeb olmaktır. Bu medenîlerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse kurt, ayı, 
yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. 

İşte onun için bu medeniyet-i hazıra, beşerin yüzde seksenini meşakkate şekavete atmış; 
onunu mümevveh saadete çıkarmış, diğer onu da beyne-beyne bırakmış. Saadet odur ki, külle 
ya eksere saadet ola. Bu ise ekall-i kalilindir. 

Nev-i beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun 
eden bir medeniyeti kabul eder. Hem serbest hevanın tahakkümüyle, havaic-i gayr-ı zaruriye 
havaic-i zaruriye hükmüne geçmişlerdir. 

Bedâvette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. 
Sa'y masrafa kâfi gelmediğinden hileye harama sevketmekle, ahlâkın esasını şu noktadan ifsad 
etmiştir. Cemaate nev'e verdiği servet haşmete bedel, ferdi şahsı fakir, ahlâksız etmiştir. 

Kurûn-u ûlânın mecmu-u vahşetini bu medeniyet bir defada kustu! 
Âlem-i İslâm'ın şu medeniyete karşı istinkâfı ve soğuk davranması ve kabulde ızdırabı 

cây-ı dikkattir. Zira istiğna ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki İlahî hidayet, 
Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz, imtizac etmez, bel' olunmaz, tabi' olmaz. 

Bir asıldan tev'em olarak neş'et eden eski Roma ve Yunan iki dehaları; su ve yağ gibi 
mürur-u a'sar ve medeniyet ve Hristiyanlığın temzicine rağmen, yine istiklallerini muhafaza, 
âdeta tenasühle o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar tev'em ve esbab-ı temzic 
varken imtizac olunmazsa, şeriatın ruhu olan nur-u hidayet, o muzlim medeniyetin esası olan 
                                                           
9 Görülüyor ki ta o zamanlarda bile milliyet-i islamiyeye karşı garip durumlar oluyordu. 
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Roma dehasıyla hiçbir vakit mezcolunmaz, bel' olunmaz...” Sti:46 

“Şark husumeti, İslâm inkişafını boğuyor idi; zâil oldu ve olmalı. Garb husumeti, İslâm'ın 
ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebebdir, bâki kalmalı.” Sti:49 

“Avrupa'nın insaniyetperver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın!.. Ve 
bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun! 
Ve bu asırda, yüzbin cihette "Yaşasın Cehennem" dedirten mimsiz medeniyetperestlerin 
başlarına vurulmak için yazılmış bir arzuhaldir.” M:429 

“Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki; bu geniş boğuşmaların 
neticesinde eski harb-i umumîden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, 
menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar; Âlem-
i İslâm'ın tam intibahıyla ve Yeni Dünya'nın, Hristiyanlığın hakikî dinini düstur-u hareket 
ittihaz etmesiyle ve Âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, Kur'ana ittihad edip tâbi' olması, o 
dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp inşâallah galebe eder.” 
E:58 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AYET - ÂYET - ÂYÂT 

ÂYET ( }<³~ ) : Kur’anda geçen bazı “âyet” ve “âyât” ifadeleri, mucize mânasındadır. 

«Âyet; asl-ı lügatta açık alâmet demektir. Mahsusatta da, ma’kulatta da istimal olunur.. 
Herşey alâmetiyle tanınır ve hakikat âyâtıyla bilinir. Onun için insanların ilimdeki 

kabiliyet ve mertebelerine göre kendisinden yapabilecek tefekkür ve teemmül nisbetinde 
mütefavit marifetlere sebeb olan alâim ve delâilin hepsine de âyet denilir..  

Meselâ: °f¬&~«— yÅ9«~ |«V«2 ÇÄf«# °}«<³~ y«7 ¯š²|«- ¬±u6 |¬4«— beytinde âyet bu mânaya olduğu gibi, 

«–Y V¬T²Q«< ¯•²Y«T¬7 °�_«<³�« «t¬7«† |¬4 Å–¬~ gibi bir çok âyetlerde de bu mânayadır. Demek ki âyet, 

haddizatında zâhir bir alâmet ise de onun bir âyet ve alâmet olması kabiliyet veya tefekkür ve 
teemmülü eksik kimselere hafi kalabilir..» (E.T.23) ….İslam prensibleri Ans. 325.p 

1- Kur’an âyetlerinin mana tabakaları 
Bu gelecek izahlardan anlaşılıyor ki, avam sınıfı Kur’anın tercemelerinden fazla bir şey anlayamaz. 

Şöyle ki: 

“Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan mefahimiyle, mana-yı sarihiyle ifade-i hakaik ettiği gibi; 
üslûblarıyla, hey'atıyla çok maânî-i işariyeyi dahi ifade ediyor. Her bir âyetin çok tabaka-i 
manaları var. Kur'an, ilm-i muhitten geldiği için, bütün manaları murad olabilir. İnsanın cüz'î 
fikri ve şahsî iradesiyle olan kelâmlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. 

İşte bu sırra binaen âyât-ı Kur'aniyenin ehl-i tefsir tarafından hadsiz hakaikı beyan 
edilmiş. Müfessirînin beyan etmediği daha çok hakaikı var. Ve bilhassa hurufatında ve mana-
yı sarihinden başka, işaratında çok ulûm-u mühimme vardır.” L:34 

“Bilirsiniz ki, her âyet için bir zahir var, bir bâtın var; bir had var, bir muttala' var. Ve her 
bir kıssa için çok vecihler, hükümler, faideler, maksadlar vardır. Binaenaleyh muayyen bir 
âyet her yerde öbür münasib bir vecih için, bir faide için zikredilebilir. Bu itibarla, zahiren 
tekrar görünse bile hakikatte tekrar değildir.” Ms:232 

“Lafzındaki câmiiyettir. Elbette evvelki sözlerde, hem bu sözde zikrolunan âyetlerden şu 
câmiiyet aşikâre görünüyor. Evet  

½–x X4ö«:ö½–x M3«:ö½–x D-ö¯±uU¬7«:ö°p«VÅO8«:öÊf«&ö«:ö°w²O«"«:ö°h²Z«1ö¯^«<³~ö±¬uU¬7 olan hadîsin işaret ettiği 

gibi; elfaz-ı Kur'aniye, öyle bir tarzda vaz'edilmiş ki, herbir kelâmın, hattâ herbir kelimenin, 
hattâ herbir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor. Herbir muhatabına ayrı 
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ayrı bir kapıdan hissesini verir.1 ” S:391 

Evet, “Hadîste vârid olduğu gibi, "Herbir âyetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bâtını, 
bir haddi, bir muttalaı vardır. Bu dört tabakadan herbirisinin (hadîsçe "şücun ve gusûn" tabir 
edilen) füruatı, işaratı, dal ve budakları vardır." mealindeki hadîsin hükmüyle, Kur'an 
hakkında nâzil olan bu âyet-i kudsiye,2 fer'î bir tabakadan ve bir mana-yı işarîsiyle de Kur'an 
ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak, şe'nine bir nakîse değil. Belki o lisan-ül 
gaybdaki i'caz-ı manevîsinin muktezasıdır.” Ş:711 

“Tenbih: Hadîs-i şerifte vârid olduğu gibi her âyetin birer zahir ve bâtın ve her zahir ve 
bâtının birer hadd ve muttala'ı ve her hadd ve muttala'ın çok şücun ve gusûnu vardır. Ulûm-u 
İslâmiye buna şahiddir. Bu meratibin herbirinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı 
vardır; temyiz lâzımdır. Lâkin tezahüm yoktur. Fakat iştibak iştibahı intac eder. Nasıl daire-i 
esbab daire-i akaide karıştırılsa; ya tevekkül namıyla bir betalet veya müraat-ı esbab namıyla 
bir itizali intac eder. Öyle de devair ve meratib tefrik olunmazsa, böyle neticeleri verir.” 
Mu:47 

Aşağıdaki Ayetin mana tabakalarından bir örnek: 

“Birincisi: Evvelâ: Âyetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve mâsadakları ayrıdır. 
İşte o küllî mananın müteaddid efradından bir ferdi bulunmazsa, o mana inkâr edilmez. 
Semavatın yedi tabakasına ve arzın yedi katına dair mana-yı küllîsinin çok efradından yedi 
mâsadak zahiren görünüyor. Sâniyen: Âyetin sarahatında "yedi kat arz" dememiş. 

ÅwZ«V²C¬8ö¬Œ²*«�²!ö«w¬8«:ö¯�!«x´W«,ö«p²A«,ö«s«V«'ö›¬HÅ7!ö yÁV7«! ilââhir. Âyetin zahiri diyor ki: "Arzı da o 

seb'a semavat gibi halketmiş ve mahlukatına mesken ittihaz etmiş." Yedi tabaka olarak 
halkettim, demiyor. Misliyet ise mahlukıyet ve mahlukata meskeniyet 3 cihetiyle bir 
                                                           
1 Mana ve hükmü açıklamamanın. 

“Hem meselâ «–Y E¬V²SW²7!öv;ö«t¬\́7: «!ö(2:5) da bir sükût var, bir ıtlak var. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. 

Tâ herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, tâ uzun olsun. Çünki bir kısım muhatabın maksadı ateşten 
kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız Cennet’i düşünür. Bir kısım, saadet-i ebediyeyi arzu eder. Bir kısım, yalnız rıza-yı 
İlahîyi rica eder. Bir kısım, rü’yet-i İlahiyeyi gaye-i emel bilir ve hakeza.. bunun gibi pek çok yerlerde Kur’an, 
sözü mutlak bırakır, tâ âmm olsun. Hazfeder, tâ çok manaları ifade etsin. Kısa keser, tâ herkesin hissesi 

bulunsun. İşte «–x E¬V²SW²7«!öder. Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükûtla der: “Ey müslümanlar!.. 

Müjde size. Ey müttaki!.. Sen Cehennem’den felah bulursun. Ey sâlih!.. Sen Cennet’e felah bulursun. Ey ârif!.. 
Sen rıza-yı İlahîye nail olursun. Ey âşık!.. Sen rü’yete mazhar olursun.” ve hakeza... İşte Kur’an, câmiiyet-i 
lafziye cihetiyle kelâmdan, kelimeden, huruftan ve sükûttan her birisinin binler misallerinden yalnız nümune 
olarak birer misal getirdik. Âyeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin.” S:394 
2 “Hem Sure-i Zümer, hem Sure-i Casiye, hem Sure-i Ahkaf’ın başlarında bulunan  

¬v[¬U«E²7!ö¬i<¬i«Q²7!ö¬yÁV7!ö«w¬8ö¬�@«B¬U²7!ö u<¬i²X«#ö (39:1) âyât-ı azîmeleridir.” Ş:710 
3 Yani küre-i arza benziyen 7 dünyada yaşıyan canlılar var şöyle ki: 

“İkincisi: Küre-i Arz her ne kadar semavata nisbeten çok küçüktür, fakat hadsiz masnuat-ı İlahiyenin 
meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan; kalb cesede mukabil geldiği gibi, Küre-i Arz dahi, 
koca hadsiz semavata karşı bir kalb ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin 
küçük mikyasta eskidenberi yedi iklimi; hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, İki Asya, iki Amerika namlarıyla 
maruf yedi kıt’ası; hem denizle beraber Şark, Garb, Şimal, Cenub, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malum 
yedi kıt’ası; hem merkezinden ta kışr-ı zahirîye kadar hikmeten, fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi 
tabakası, hem zihayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz’î unsurları tazammun edip ve “yedi kat” tabir 
edilen meşhur yedi nevi külli unsuru; hem dört unsur denilen su,  hava nar, toprak (türab) ile beraber, “mevalid-i 
selase” denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri; hem cin ve ifrit vesair 
muhtelif zişuur ve zihayat mahlukların âlemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehl-i keşf ve ashab-ı şuhudun 
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teşbihtir.”L:64 

“ELHASIL: Kadîr-i Zülcelal, esîr maddesinden yedi kat semavatı halkedip tesviye ederek, 
gayet dakik ve acib bir nizam ile tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer'edip ekmiştir. Madem 
Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, umum ins ü cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i 
ezeliyedir. Elbette nev-i beşerin her bir tabakası, herbir âyât-ı Kur'aniyeden hissesini alacak 
ve âyât-ı Kur'aniye, her tabakanın fehmini tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddid 
manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet hitabat-ı Kur'aniyenin vüs'ati ve maânî ve 
işaratındaki genişliği ve en âmi bir avamdan en has bir havassa kadar derecat-ı fehimlerini 
müraat ve mümaşat etmesi gösterir ki; herbir âyetin herbir tabakaya bir vechi var, bakıyor.” 
L:68 

İşte bu izah verilmezse avam bu ayetten ne anlayacak. 
 

                                                                                                                                                                                     
şehadetiyle sabit yedi kat arzın âlemleri hem Küre-i Arzımıza benziyen yedi küre-i uhra dahi bulunmasına, 
zihayata makarr ve mesken olmasına işareten yedi tabaka, yani yedi küre-i arziye bulunmasına işareten Küre-i 
Arz dahi, yedi tabaka âyat-ı Kur’aniyeden fehmedilmiştir. (*) 

İşte yedi nevi ile yedi tarzda Arz’ın yedi tabakası mevcud olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan âhirki 
mana, başka nokta-i nazarda ehemmiyetlidir. O yedide dahil değildir.” L:65 (İslâm Prensipleri Ans. p.3347) 

(*) Mezkûr yedi dünya, Keşf-ül Hafa 316. Hadiste izahatıyla zikredilir. Sahih-i Buhari 96. Kitab-üt Tevhid, 
34. Babında: "ard-us sâbia" şeklinde ifade edilir. Bu arzlarda insanın bulunup bulunmaması hususunda, Elmalılı 
Hamdi Efendi E.T. 5078'de "Allah Bilir" der. Yedi arz ve semavatın sıfatı: Tirmizi 44. Kitab, sure: 57, 69 hadis: 
1 ve İbn-i Hanbel, Evvel/sh: 206, Sani/sh: 370. (Hazırlayanlar) 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AYNELYAKÎN 

1- Ehl-i velâyet, hakaik-ı imaniyeyi aynelyakîn görür 
2- Tarikatın aynelyakînı kazandırması 
3- Yunus’un A.S. aynelyakîne erişmesi 
4- Kurtuluşun yalnız Allah’dan olduğu aynelyakîn bilinmelidir 
5- Dalâlette cehennem çekirdeği bulunduğunu Hz. Üstadın görmesi 
6- Ayet-i hasbiye hakikatının aynelyakîn inkişafı 
7- Onbeşinci Şua, ilmelyakîn ve aynelyakîn ittihadından çıkmıştır 
8- Aynelyakîne ulaştıran yol ikidir 
9- Mesnevide birleştirme tanzimi yapılsa ondan ilmelyakîn ve hakkalyakîn kazanılır 
10- Aynelyakîn ve hakkalyakîn dereceleri 
11- Hz.Üstadın “Ene”nin hiçliğini aynelyakîn gördüğü 
12- Nurun İlk Kapısı Kur’andan gelen aynelyakîn derslerdir 
13- Ahiretin Bir Sineması Aynelyakîn Görüldü 

Göz ile görme derecesinde kat’i bilmek ve anlamak manasında olan bu tabirin pek çok dereceleri var. 
Bu tabirdeki “yakîn” kelimesi, mesafe ve mekân yakınlığı değil, belki hakikatı asliyetiyle ve kat’i ve 
şüphesiz bilmek manasındadır. Buna göre aynelyakîn gözle görme katiyetinde bilmek demek olur. 

Malumdur ki: bilmek denince, bilinen şeyin varlığı lâzımdır. Evet, ilim maluma (yani bilinecek şeyin 
varlığına) tabidir sözü meşhurdur. Bilinecek şey maddi varlıksa bu bilgide kâfir mü’min müşterek olur. 
Yani mü’min de kâfir de bilebilir. Halbuki bu tabir dinî sahada mevzu ediliyor. O halde bu bilmek, 
manevi sahaya bakar. Evet, eşya ve hadisata bakılınca mana-yı harfi ile bakmak, yani eşya ve 
hadiselerdeki mükemmellik ve maslahatlılık ve hikmetli yapılış gibi hususiyetlerinden, yapıcısının 
varlığını ve sıfatlarını ve hikmetlerini bilmektir. Şu halde yakîn tabiri, manevi sahada ilmî, fikrî ve hissî 
bir meseledir. Hakikati bilmede, gözle görmek, yani kat’iyetle bilmek derecesine geldikten sonra daha 
kuvvetli bilmek dereceleri bulunur. 

Şimdi bu tabiri Risale-i Nurun geçtiği yerlerinde taşıdığı manaya göre ele alacağız, şöyle ki: 

1- Ehl-i velâyet, hakaik-ı imaniyeyi aynelyakîn görür 
“Velayet, bir hüccet-i risalettir; tarîkat, bir bürhan-ı şeriattır. Çünki risaletin tebliğ ettiği 

hakaik-i imaniyeyi, velayet bir nevi şuhud-u kalbî ve zevk-i ruhanî ile aynelyakîn 
derecesinde görür, tasdik eder.1 ” M:444 

“Hakkalyakîn suretinde sıfât-ı kudsiye ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakîne; 
ve enbiya ve evliyada bir Vâcib-ül Vücud'un envârını aynelyakîn ile müşahede eden hiçbir 
nurani kalb; ve asfiya ve sıddıkînde, bir Hâlık-ı Külli Şey'in âyât-ı vücubunu ve berahin-i 
vahdetini ilmelyakîn ile tasdik eden, isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki, senin vücub-

                                                           
1 Burada görülüyor ki, manevi bir hakikatı yüksek dini şahsiyetler aynelyakîn görüyorlar. Demek bu bilme ve 
görme maddi değil. 
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u vücuduna ve sıfât-ı kudsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet 
etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın.2 ” Ş:56 

Acaba yerde iken arş-ı a'zamı temaşa eden, hârika bir deha-yı kudsî sahibi olan ve doksan 
sene maneviyatta terakki edip çalışan ve hakaik-i imaniyeyi ilmelyakîn, aynelyakîn hattâ 
hakkalyakîn suretinde keşfeden Şeyh-i Geylanî (K.S.) gibi yüzbinler ehl-i hakikatın ittifak 
ettikleri, tevhidî ve kudsî ve manevî mes'elelerde, maddiyatın en dağınık ve kesretin en cüz'î 
teferruatına dalan ve sersemleşen ve boğulan feylesofların sözleri kaç para eder ve inkârları ve 
itirazları, gök gürültüsüne karşı sivrisineğin sesi gibi sönük olmaz mı?3 ” Ş:102 

“Ve âlem-i gaybdan verdiği haberlerin bir kısmını nur-u velayetle müşahede etmeleri ve 
umumunu nur-u imanla ya ilmelyakîn veya aynelyakîn veya hakkalyakîn suretinde itikad ve 
tasdik etmeleri; üstadları olan bu zâtın derece-i hakkaniyet ve sadıkıyetini güneş gibi 
gösterdiğini gördü.4 ” Ş:130 

“Hâlid İbn-i Velid ve İkrime İbn-i Ebu Cehil gibi- pederlerinin tarafdarlıklarını, kavim ve 
kabilelerini tamamıyla bırakıp bütün ruh u canlarıyla, gayet fedakârane bir surette İslâmiyete 
girerek aynelyakîn derecesinde Muhammed'in (A.S.M.) sadıkıyetine ve risaletine imanları; 
sarsılmaz, küllî bir şehadettir.” Ş:627 

“Âyet-ül Kübra Risalesinde dünya seyyahı, Hâlıkını aramak, bulmak, tanımak için bütün 
kâinattan ve enva'-ı mevcudatından sorduğu ve otuzüç yol ile ve kat'î bürhanlarla hâlıkını 
ilmelyakîn ve aynelyakîn bildiği gibi; o aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında 
aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz, bütün dünyayı bir şehir gibi görüp, 
teftiş ederek, kâh Kur'an hikmetine, kâh felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal 
dûrbîniyle en uzak tabakalara bakarak, hakikatları vaki'de olduğu gibi görmüş, bizlere Âyet-ül 
Kübra'da kısmen haber vermiş.” Ş:685 

2- Tarikatın aynelyakînı kazandırması 
“İstikametli tarîkat vasıtasıyla, saadet-i ebediyedeki ebedî hazinelerin anahtarları ve 

menşe'leri ve madenleri olan hakaik-i imaniyenin inkişafı ve vuzuhu ve aynelyakîn 
derecesinde zuhurlarıdır.” M:456 

3- Yunus’un A.S. aynelyakîne erişmesi 
“Müsebbib-ül Esbab'dan başka bir melce' olamadığını aynelyakîn gördüğünden, sırr-ı 

ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu 
müsahhar etmiştir.” L:6 

4- Kurtuluşun yalnız Allah’dan olduğu aynelyakîn bilinmelidir 
“Madem hakikî vaziyetimiz budur; biz de Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'a iktidaen, umum 

esbabdan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya Müsebbib-ül Esbab olan Rabbimize iltica edip  

«w[¬W¬7@ÅP7!ö«w¬8öa²X6ö]±¬9¬!ö«t«9@«E²A,ö«a²9«!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«� 

                                                           
2 Burada dahi anlatılan deliller muvacehesinde manevi bir hakikatı aynelyakîn görmekten bahsediyor. 
3 Burada aynelyakîn görünen hakaik-ı imaniye olduğu cihetiyle bu hakikat kafirlerin de görebileceği bir hakikat 
değil. 
4 Bu parağrafta dahi aynelyakîn görülen sıfat-ı seb’a kudsiyesidir. Bu ise alem-i şehadetteki varlıklardan değil. 
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demeliyiz ve aynelyakîn anlamalıyız ki; gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak 

eden istikbal, dünya ve heva-yı nefsin zararlarını def'edecek yalnız o zât olabilir ki; istikbal 
taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir.” L:6 

5- Dalâlette cehennem çekirdeği bulunduğunu Hz. Üstadın görmesi 
“Dalalet ve sefahette, bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i 

Nur yüzer kat'î delillerle isbat etmiştir. Âdeta imanda bir Cennet çekirdeği ve dalalette ve 
sefahette bir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hâdiselerle 
aynelyakîn görmüşüm ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şedid muannid ve 
mu'terizlerin eline girip; hem resmî ehl-i vukuflar ve mahkemeler o hakikatı 
cerhedememişler.” L:203 

6- Ayet-i hasbiye hakikatının aynelyakîn inkişafı 
 

“Me'yusane başımı eğdim; birden u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:öyÁV7!ö@«XA²,«& imdadıma geldi, "Beni dikkatle 

oku!" dedi. Ben de günde beşyüz defa okudum. Okudukça, yalnız ilmelyakîn ile değil, 
aynelyakîn ile çok kıymetdar envârından dokuz mertebe-i hasbiye bana inkişaf etti. 

Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Bendeki aşk-ı beka; bendeki bekaya değil, belki 
sebebsiz ve bizzât mahbub olan kemal-i mutlak sahibi, Zât-ı Zülkemal'in ve Zülcelal'in bir 
isminin cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o Kâmil-i Mutlak'ın 
varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden 

yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu, u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:öyÁV7!ö@«XA²,«& 
geldi, perdeyi kaldırdı.” L:253 

7- Onbeşinci Şua, ilmelyakîn ve aynelyakîn ittihadından çıkmıştır 
“Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. 

Hem benim tefekkürî hayatımın, hem Nur'un tahkikî hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, 
aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsî bir semere-i Kur'aniyedir.]”  
Ş:597 

“Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk’ın tevfikiyle derim ki: 
Ben, ‘Nokta, Katre ve Katre’nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe’ ve sair risalelerimde müteferrik 
hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk’ın izniyle bir zaman gelir, 
birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse; 
öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zâhir ve nümayan olacaktır. 
Hem onlardan öyle bir hads tehassul edebilir ki, hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır 
inşâallah. 

Evet gerçi hakikatlar lâyık oldukları bir libas ile telebbüs etmeleri lâzımdır, iyidir. Fakat 
ne çare ki ben, şu gördüğünüz müşevveş üslublarımdan başka lâyık bir libası; âciz ve acemi 
ve ham olduğumdan dokuyamıyorum. Onun için en yüksek sesimle itiraf edip nida ediyorum 
ki; mesaili anlatmak, tefhim etmek hususunda âcizim, kasırım diyorum. Amma tahdis-i nimet 
ve eda-yı emanet için derim ki: Bütün yazdığım şeylerde sizi aldatmıyorum. Belki ancak 
bizzat müşahede ettiklerimi veyahut aynelyakîn veya ilmelyakîn suretinde yakîn hasıl 
ettiklerimi yazıyorum.” Bms:424 
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8- Aynelyakîne ulaştıran yol ikidir 

“²v«V²2¬! Ey kardeş bil ki! Maksud-u hakikî olan tevhide biaynelyakîn ulaştıran kapılar, 

yollar (ikidir.) Bunlardan birincisi: Geniştir, âfâkîdir. Bir Nebi veya bir Resule kesbsiz İlahî 
bir davetle açılmasından başka, gayrilere kapalı ve mesduddur. İşte bu kapıdan kesb ile, âfak 
meydanında ve Zâhir isminin daire-i tecellisi altında girip onda yürümek isteyen adam, eğer 
vusûle ulaştıran bürhan üzerinde âfâk ve kesreti iktisar etse ve matlubun tecellisini bulmak 
üzere nazarını bürhanlarda hasretse ve tavr-ı aklının mâfevkinde olan hallerde, nübüvvet 
tavrına inkıyad ve teslimi de rehber ittihaz ederse, ona bir beis yoktur. Fakat bunda terakki 

ettikçe, maksuddan uzaklaşacak ve şâyet (bu şartları) tecavüz etse, !®G[¬Q«" ®�«Ÿ«/ Åu«/  tokadını 

yiyecektir. 

“Hele hususan, aklıyla beraber kalbini dahi o meydanlara gönderir ise; ve ecnebilerin şirk 
ve tatil üzerine müesses olan edebiyatının memesini emen zevk-i nefsiyesiyle beraber, şirk-i 
hafîyi tazammun eden nefsin enaniyetini de o yoldaki terakkisine merdiven ve basamak 
yaparsa, elbette dalâlet derelerine yuvarlanıp, şeytanların pençesine düşecektir. 

İkinci kapı ise: Daima açıktır ki, ism-i Bâtın cânibinden ve enfüs dairesi içinde kalb 
tarafından başlanır. Bunun anahtarı yalnız mahviyet ve terk-i enaniyettir.” Bms:182 

Yani Avrupaî fenlerle, kâinat dairesinde ve akla istinaden ve nakli delillere teslimiyet esasını 
unutarak gidilen bu afak yolu, eneyi tahrik ile esbaba nazar ettirir. 

9- Mesnevide birleştirme tanzimi yapılsa ondan ilmelyakîn ve 
hakkalyakîn kazanılır 

“Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk’ın tevfikiyle derim ki: 
Ben, ‘Nokta, Katre ve Katre’nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe’ ve sair risalelerimde müteferrik 
hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk’ın izniyle bir zaman gelir, 
birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse; 
öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zâhir ve nümayan olacaktır. 
Hem onlardan öyle bir hads tehassul edebilir ki, hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler 
açacaktır inşâallah. 

Neden olmasın! Çünkü (bütün bu risalelerdeki mes’eleler, hadsler) yalnız Kur’an-ı 
Mübin’in feyzinden mülhemdirler.” Bms:256 

“Amma tahdis-i nimet ve eda-yı emanet için derim ki: Bütün yazdığım şeylerde sizi 
aldatmıyorum. Belki ancak bizzat müşahede ettiklerimi veyahut aynelyakîn veya ilmelyakîn 
suretinde yakîn hasıl ettiklerimi yazıyorum.” Bms:425 

10- Aynelyakîn ve hakkalyakîn dereceleri 
“Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri 

var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur'an gibi 
okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok 
mertebeleri var. Böyle imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez. Ve 
ülema-i İlm-i Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden te'lif edilip, yalnız o 
marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatın yüzer 
kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. 
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Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; 
o ülema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.5 ” E:104 

11- Hz.Üstadın “Ene”nin hiçliğini aynelyakîn gördüğü 
“Ben de aynelyakîn derecesinde kat'î kanaatla feyz-i Kur'anî ile Risale-i Nur'un 

hüccetleriyle evvelâ kendi nefsimde, sonra herkesteki benlik ve iktidarın, icad ve ihsan ve 
tevfik-i İlahînin yalnız bir perdesi olduklarını kat'î bildiğim için Nurlara ve kardeşlerime ilân 
etmişim ki: Ben bir çekirdektim, çürüdüm. Acz ve ihtiyaç ve samimî istemek ve fiilî dua 
etmek neticesinde Cenab-ı Erhamürrâhimîn, Risale-i Nur'u o çekirdekten halkedip ihsan 
etmiş.” Em:154 

12- Nurun İlk Kapısı Kur’andan gelen aynelyakîn derslerdir 
“Sıddık Süleyman bana bir kitab getirdi. Açtım baktım ki, eski Said ile yeni Said'in 

birbiriyle münazara edip nefs-i emmareyi susturan ve şuhud derecesindeki hakikatları ihtiva 
eden onüç dersler olup, bu onüç dersin doğrudan doğruya Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın 
âyetlerinden aynelyakîne yakın bir surette yeni Said'e ders olduğunu ve bütün bu derslerde 
doğrudan doğruya birinci muhatab Said olduğunu gördüm.” Ni:6 

13- Ahiretin Bir Sineması Aynelyakîn Görüldü 
“Hem o nükte anahtarıyla açılan âlem-i misaldeki seyahat-ı maneviye miftahı ile, 

âhiretin bir sineması "aynelyakîn" görülmüş. Fakat çok ince olmasından neşredilmedi.6 ”  
G:5 

“İşte ben «x;öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�   ve öyÁV7!ö«x;ö²u5   deki hareket-i fikriye ile seyahatimde hava 

âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa ederken, bu mücmel hakikatı tam vâzıh ve 
mufassal aynelyakîn müşahede ettim.” G:109 

“O her zerre ve her parçacık, bu acib vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile 

cezbedarane hal dili ile ve mezkûr hakikatın şehadeti ve lisanıyla «x;öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö ve  

½G«&«!öyÁV7!ö«x;ö²u5  deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı 

çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş 
diğer bir işe mani olmuyor... Ben aynelyakîn müşahede ettim. 

Demek ya herbir zerre ve herbir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, 
iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hâkim-i mutlak bir hassaları 
bulunmak lâzımdır ki; bu işlere medar olabilsin. Bu ise, zerreler adedince muhal ve bâtıldır. 
Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyle ise bu sahife-i havanın hakkalyakîn, 
aynelyakîn, ilmelyakîn derecesinde bedahetle Zât-ı Zülcelal'in hadsiz gayr-ı mütenahî ilmi ve 
hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun 
âlem-i tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv-isbat namında yazar bozar 
tahtası hükmündedir.” G:111 

                                                           
5 Yani bu aynelyakînde bilme çok derecelidir. 
6 Burada dahi aynelyakîn menevî müşahede olarak anlaşılıyor. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AZAB 

1- Ademe nisbeten cehennem azabını tercih etmek  
2- Çeşidli fısk işleyenlerin azabları  
3- Siyasetle meşguliyetin verdiği azab 
4- Evlenmede küfüv olmazsa azabtır 
5- Hz. Üstadın şahsî ibadeti, hizmete tercih neticesi gelen şefkat tokadı azabı ile 

bizlere verdiği ders 
6- Vicdan azabı 
8- Kur’an, azabın şiddetini göstermek için, hafif azabın derecesini gösterir 
9- Mü’minden mü’mine adavet etmek, muaccel azaba sebebtir 
10- Ehl-i dalaletin verdiği azabların faideleri ve azgınların çekece-i azablar 
11- Azabdan korkup yeise düşmemenin çaresi 
12- Mâsiyet ile azab arasında kavi bir münasebet vardır 

Cesedî ve ruhî hislerin duydukları çeşidli elem ve sıkıntılardır. İnsan ve hayvan alemlerini istila eden 
azabları, akıl ve hayal gözüyle ve mazi, hal ve istikbal dairelerinde büyük yekün teşkil eden bu azabların, 
Allah’a iltica ve zıdları olan refah ve lezzetlerin kıymetlerini hissetmek ve dünya alakalarını kesmek gibi 
hikmetleri nazara alınınca, lütfü kahrın şey-i vahid, bilmeyen çekti azab şiiri hatıra gelir… 

1- Ademe nisbeten cehennem azabını tercih etmek  
“O kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azab içinde 

mevcud kalacaktır. Vücudun velev Cehennem'de olsun, ademden daha hayırlı olduğu vicdanî 
bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve masiyetlerin de 
merciidir. Vücud ise velev Cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. Maahaza kâfirin meskeni 
Cehennem'dir ve ebedî olarak orada kalacaktır. 

Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını 
çektikten sonra, ateş ile bir nev' ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden âzade olur. O 
kâfirlerin dünyada yaptıkları a'mal-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i İlahiyeye 
mazhar olduklarına dair işarat-ı hadîsiye vardır.” İ:81  

2- Çeşidli fısk işleyenlerin azabları  
“Hem onlar fıskla kabuklarından çıktılar, hem Allah'a olan ahidlerini bozdular, hem sıla-i 

rahmi1 kestiler, hem Arz'da Allah'ın nizam ve intizamını ifsad ettiler.2 Binaenaleyh hâsir ve 
zararlı onlardır. Dünyada vicdan, kalb ve ruhun azabı ile,3 âhirette de Allah'ın gazabıyla4 
ebedî bir azab içinde kalan onlardır.” İ:172 

 
                                                           
1 Yani islamiyete bağlı olan ana-baba ve aile efradı ve bütün mü’minler arasında ve bütün varlıklara karşı hürmet 
ve şefkat hisleri ile alakâ ve irtibatın bulunmasını 
2 Teşriî ve tekvini kanunları bozdular ve nefislerindeki istek ve meyillere uydular. (Asrı tarif eder.) 
3 Mü’minlerde bu hal, ruh sıkıntısı şeklinde ortaya çıkar. Bu sıkıntının ilahî hikmet ve uhrevî faydalarını 
düşünüp sabır ve tevekkül ve ciddî meşgale gerekiyor. 
4 Yani Allah’ın münkir ve müfsidlere karşı ebedi gazabla bakacağını bilmek, en dehşetli azab olacaktır. 
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3- Siyasetle meşguliyetin verdiği azab 

“Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde bırakır. 
Selâmet-i kalb ve istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.5 Evet, şimdi küre-i arzda 
herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azab çekiyor, 
perişandır. Bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet, rahmet-i umumiye-i İlahiyeden ve hikmet-
i tâmme-i Sübhaniyeden habersiz olduğundan,6 nev-i beşere rikkat-i cinsiye, alâkadarlık 
cihetiyle kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleriyle dahi 
müteellim olup azab çekiyor. Çünki lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini 
ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hâdisatına merak ile 
dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler. Ve bilerek kendi zararına 
fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki 

y«7ö h«P²X<ö«�ö¬*«hÅN7@¬"ö]¬/!Åh7«! kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını 

kendilerinden selbetmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez. Ve lüzumsuz başlarına 
bela getirirler. 

Ben tahmin ediyorum ki: Bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında, selâmet-i 
kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran, yalnız hakikî ehl-i iman ve ehl-i 
tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine 
sadakatla girenlerdir. 

Çünki bunlar, Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, 
                                                           
5 Çünkü insanların ekseriyeti vahşiyane hareket ettiğinden bu sahada ciddi alakadarlık değil, uzak durmak 
gerekiyor. Bu gaddarlık, diyanet dairesine de aşılandı. Gözü ve kulağı kapamalı. 
6 Allah’ın merhamet ve hikmeti, ebedî hayatı esas aldığından mü’minleri dünyada temizler şöyle ki: 

“Mükâfat-ı hâzıramız ise; fâsık, günahkâr bir milletten, humsu olan dört milyonu velâyet derecesine çıkardı; 
gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musibet, mazi günahını sildi.” T:134 

(Gayet ehemmiyetlidir) 

¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«,<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!«:  (17:44) öy«9@«E²A,ö¬y¬W²,@¬" 

Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i 
beşeriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar 
edildi ki: Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet ona 
nisbeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 

Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç bir haberim yokken Avrupa’da Rusya’daki çoluk 
çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevî ihtarın beyan ettiği taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle 
ki: 

O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden 
ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar 
gibi büyük mükâfat-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe indirir. 

Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu Cehennem’den 
kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık 
perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz 
omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların 
mazlumları çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o 
musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen 
günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı 
Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem-i şefkatten teselli buldum. 

Eğer o felâketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan 
âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstehak ve tam adalet-i Rabbaniyedir. 

Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve 
mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın 
manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki; o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.” K:111  
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herşeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i 
adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i İlahiyenin 
icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve 
merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler. İşte buna 
binaen, değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini 
isteyenler, -hadsiz tecrübelerle- Risale-i Nur'un imanî ve Kur'anî derslerinde bulabilirler ve 
buluyorlar.” K: 123  

4- Evlenmede küfüv olmazsa azabtır 

“Kızlarım, hemşirelerim! Bu zaman, eski zamana benzemiyor.7 Terbiye-i İslâmiye yerine 
terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir 
kadını ebedî bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan 
kendini muhafaza etmek için almak lâzım gelirken; o bîçare zaîfeyi daim tahakküm altında, 
yalnız dünyevî muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatın bazı on misli onu zahmetlere 
sokar. Eğer şer'an küfüvv tabir edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-u şer'iye nazara 
alınmadığından hayatı daima azab içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse daha berbad 
olur.8 ” Em: 49 

5- Hz. Üstadın şahsî ibadeti, hizmete tercih neticesi gelen şefkat tokadı 
azabı ile bizlere verdiği ders 

 “Risale-i Nur'u hiç bir şeye ve şahsî menfaatlerine ve manevî kemalâtlarına âlet 
yapmamak ve hakikî ihlası kırmamak için ehl-i siyaset Said hakkında "dini siyasete âlet 
yapmak" vehmini verip; tâ Said işkencelerle, hapislerle dini siyasete âlet etmesin diye ehl-i 
siyasetin zalimane hükümleri altında kader-i İlahî Nur'daki hakikî ihlası kırmamak9 için 
Said'e şefkatli tokatlar vurup "Sakın sakın, hakaik-i imaniyenin tefsiri olan Risale-i Nur'u 
kendi şahsî menfaatlerine ve hattâ manevî kemalâtlarına ve belalardan ve muzır 
şeylerden kurtulmaklığına âlet yapma.10 Tâ ki Nur'un en büyük kuvveti olan ihlas-ı hakikî 
zedelenmesin!" diye kader-i İlahînin şefkatli tokatları olduğuna kat'î kanaat ediyorum. Hattâ 
her ne vakit sırf âhiretime şahsî ibadetle ziyade meşguliyetim sebebiyle Nur'un hizmetini 
bıraktığım aynı zamanda ehl-i dünya bana musallat olup bana azab verdiğine kat'î kanaat 
getirmişim.11 ” Em: 75 

6- Vicdan azabı 
“Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükûmette bu tarzda işkenceli zulümler, kanun namına, 

hükûmet namına yapılmadığı halde; damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen 
tarassudlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki: 
Bu zalimlere hiddet değil, acımalısın. Onların herbirisi, pek az bir zaman sonra, sana 
muvakkaten verdikleri azab yerinde bin derece fazla bâki azablara ve maddî ve manevî 
cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın, bin defa ziyade onlardan alınır. Ve bir 

                                                           
7 Beşer aleminde iki cemiyet şekli vardır. Birisi, islamî anlayışın ve şeairin ekseriyetinde hükmettiği islam 
cemiyeti veya dünyevî hayatı gaye etmiş ve bid’aların hükmettiği fitne cemiyeti. Fitne cemiyetinde şer’i ölçülere 
çok dikkat gerekiyor, diye hatırlatılıyor. 
8 Asrımızdaki ekser aile hayatının ana yapısını icmalen beyan eder. Bk: Ans. Nikâh. 
9 Yani dinî hizmetlerde, maddî-manevî menfaat ve kemalat gibi neticelerin elde edilmesi niyetine ve hissine 
sahib olmamak. Yani sadece Allah için çalışıp bu çalışma neticelerine niyetinle kendini ortak etmemek . 
10 “Hattâ dünyevî makamlar için dahi mukaddesatını âlet eder. Manevî makamlar olsa, daha ziyade âlet eder. 
Umumun nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kudsî hizmetlerini ve 
hakikatları basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp, neşrettiği hakikatlar dahi tereddüdler ile revacı 
zedelenir. Şahsa, makama faidesi bir ise, revaçsızlıkla umuma zararı bindir.” E:75  
11 Evet, hukuk-u umumiyenin menfaatına veya zararına bakan işlerde neticelerine göre mükâfat ve mücazat 
olması şeriatta ciddi bir kaidedir. 
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kısmı; aklı varsa, dünyada da kaldıkça, geberinceye kadar vicdan azabı ve i'dam-ı ebedî 
korkusuyla işkence çekecekler.12 ” E: 194 

8- Kur’an, azabın şiddetini göstermek için, hafif azabın derecesini 
gösterir 

 “Meselâ: «t±¬"«*ö¬Æ!«H«2ö²w¬8ö½^«E²S«9ö²vZ²BÅ,«8ö²w¬\ «7«:öBu cümlede, azabı dehşetli göstermek için 

en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek taklili ifade edecek cümlenin 

bütün heyetleri de bu taklile bakıp ona kuvvet verecek. İşte ²w¬\ «7ölafzı, teşkiktir. Şek, kıllete 

bakar. Åj«8ölafzı, azıcık dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. ½^«E²S«9ölafzı maddesi, bir 

kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi, sîgası bire delalet eder. Masdar-ı merre tabir-i 

sarfiyesinde biricik demektir, kılleti ifade eder. ½^«E²S«9ödaki tenvin-i tenkirî, taklili içindir ki, o 

kadar küçük ki, bilinemiyor demektir. ²w¬8ölafzı, teb'iz içindir, bir parça demektir. Kılleti ifade 

eder. ¬Æ!«H«2ölafzı; nekal, ikaba nisbeten hafif bir nevi cezadır ki, kıllete işaret eder. «t±¬"«*ölafzı; 

Kahhar, Cebbar, Müntakim'e bedel yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor. İşte bu 
kadar kılletteki bir parça azab böyle tesirli ise, ikab-ı İlahî ne kadar dehşetli olur kıyas 
edebilirsiniz diye ifade eder. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder. 
Maksad-ı küllîyi, herbiri kendi lisanıyla takviye eder. Şu misal bir derece lafz ve maksada 
bakar.” S:370 

 “Makam-ı terhib ve tehdidde pek çok misallerinden meselâ: ¬^«[¬-@«R²7!ö b<¬G«&ö«t[«#«!ö²u«; 
suresinin başında beyanat-ı Kur'aniye ehl-i dalaletin sımahında kaynayan rasas gibi, 
dimağında yakan ateş gibi, damağında yanan zakkum gibi, yüzünde saldıran cehennem gibi, 
midesinde acı, dikenli dari' gibi tesir eder. Evet bir zâtın tehdidini gösteren Cehennem gibi bir 
azab memuru, öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması ve 

¬o²[«R²7!ö«w¬8ö iÅ[«W«#ö(@«U«# söylemesi, söyletmesi, o zâtın terhibi ne derece dehşetli olduğunu 

gösterir.” S:380  

9- Mü’minden mü’mine adavet etmek, muaccel azaba sebebtir 
“Dördüncü Düstur: Ehl-i kin ve adavet hem nefsine, hem mü'min kardeşine, hem rahmet-i 

İlahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünki kin ve adavet ile nefsini bir azab-ı elîmde bırakır. 
Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine 
zulmeder. Eğer adavet hasedden gelse, o bütün bütün azabdır. Çünki hased evvelâ hâsidi 
ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur.” M:266 
                                                           
12 Kâmil insan, zaman-ı hazır dairesinde düşünmez. Fevkazzaman düşünür ve acele etmez. Hayat-ı ebediyede 
celal tecellisini ebedi seyretmek, ciddî bir manzaradır, onu nazara almalı. Dünya film alma yeridir. Bu imanî 
düşünce kuvvetli bir sabır kaynağıdır. 
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10- Ehl-i dalaletin verdiği azabların faideleri ve azgınların çekece-i 
azablar 

“Pek âdi bahanelerle, zemheririn en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek, büyük 
ve gayet soğuk ve iki gün sobasız bir koğuşta tecrid-i mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük 
odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangalımda ateş varken, za'fiyet ve 
hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi, bu vaziyette hem soğuktan bir sıtma, hem dehşetli 
bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken, bir inayet-i İlahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. 
Manen: "Sen hapse Medrese-i Yusufiye namı vermişsin; hem Denizli'de sıkıntınızdan bin 
derece ziyade hem ferah, hem manevî kâr, hem oradaki mahpusların Nurlardan istifadeleri, 
hem büyük dairelerde Nurların fütuhatı gibi neticeler, size şekva yerinde binler şükrettirdi, 
herbir saat hapsinizi ve sıkıntınızı, on saat ibadet hükmüne getirdi; o fâni saatleri 
bâkileştirdi. İnşâallah bu Üçüncü Medrese-i Yusufiyedeki musibetzedelerin Nurlardan 
istifadeleri ve teselli bulmaları, senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip, sevinçlere 
çevirecek ve hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa bilmeyerek sana zulmediyorlar. 
Onlar hiddete lâyık değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalalet hesabına seni incitiyorlar 
ve işkence yapıyorlarsa, onlar pek yakın bir zamanda, ölümün i'dam-ı ebedîsiyle kabrin haps-i 
münferidine girip, daimî sıkıntılı azab çekecekler. Sen onların zulmü yüzünden hem sevab, 
hem fâni saatlerini bâkileştirmeyi, hem manevî lezzetleri, hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi 
ihlas ile yapmasını kazanıyorsun!" diye ruhuma ihtar edildi. Ben de bütün kuvvetimle 
"Elhamdülillah" dedim. İnsaniyet damarıyla o zalimlere acıdım. "Ya Rabbi! Onları ıslah 
eyle!" diye dua ettim.” L:258 

11- Azabdan korkup yeise düşmemenin çaresi 
“Birinci Hastalık: "Ye's"tir. 

Arkadaş! Amele ve taate muvaffak olamayan azabdan korkar, yeise düşer. Böyle bir 
me'yusun gözüne, dinî mes'elelere münafî edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan 
görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saikasıyla ilân-ı isyan ederek 
İslâm dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh a'male muvaffak 
olamayanlar, yeise düşmemek için şu âyete müracaat etsin: 

ö¬^«W²&«*ö²w¬8ö!x O«X²T«#ö«�ö²v¬Z¬,S²9«!ö]«V«2ö!x 4«h²,«!ö«w<¬HÅ7!ö«›¬(@«A¬2ö@«<ö²u5 
v[¬&Åh7!ö *xS«R²7!ö«x; yÅ9¬!ö@®Q[¬W«%ö«Æx 9ÇH7!ö h¬S²R«<ö«yÁV7!öÅ–¬!ö¬yÁV7! ” Ms:65 

12- Mâsiyet ile azab arasında kavi bir münasebet vardır 
“Cenab-ı Hakk'ın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir. Evet zehiri içen 

adam, âdetullaha nazaran hastalığa, ölüme kesb-i istihkak eder. Sonra hasta olursa, adldir. 
Çünki cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde, Allah'ın fazlına mazhar olur. Masiyet ile azab 
arasında kavî bir münasebet vardır. Hattâ ehl-i itizal, masiyet hakkında, doğru yoldan udûl 
ile masiyeti, şerri Allah'a isnad etmedikleri gibi, masiyet üzerine tazibin de vâcib olduğuna 
zehab etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği, Rahmet-i İlahiyeye münafî değildir. Çünki 
şer, nizam-ı âlemin kanununa muhaliftir.” Ms:238 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
AZAMET 

Bu tabir, Allahın sonsuz büyüklüğünü ifade eder. Allahın sonsuz büyüklüğünü de Allahın zâtından 
değil bütün eserlerinden düşünülmesi bildirilir. Mesela Mesnevi 257 de Hz. Üstad şu ibareyi nakleder: 

!:*¬G²T«#ö²w«7ö²vUÅ9¬@«4ö¬y¬#!«)ö]¬4ö!:hÅU«S«#ö««Ÿ««:ö¬yÁV7!ö¬š««Ÿ«³~ö]¬4ö!:hÅU«S«# 
Yani bu cümle, “Allah’ın eserlerini tefekkür ediniz, zatını tefekkür etmeyiniz. Buna hiçbir şekilde 

gücünüz yetmez” diyor. 

Evet, “Beşerin zihni ve fikri, Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalâtına bir 
mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs'atinde değildir; ancak cemi' 
masnuatından ve mecmu-u âsârından ve bütün ef'alinden tahassül ve tecelli eden bir 
vecihle bakılabilir.” İ:76 

“Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya masiyete veya 
maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli mes'eleleri ihata edemediklerinden, 
bir gurur-u ilmî ile inkâra saparlar ve nefyederler. Evet o manen sıkışmış ve kurumuş 
akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı 
olan imanî mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalalete atarlar, 
boğulurlar.” Ş:103 

1- Allah’ın celal ve azametine karşı gereken itaat vazifesi 
Evet, “Kayyum-u Bâki olan Mün'im-i Hakikî'nin dergâhına gidip el bağlayarak, yekûn 

nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini 
izhar etmek ve kemal-i bîzevaline ve cemal-i bîmisaline karşı secde edip hayret ve 
muhabbet ve mahviyetini ilân etmek.” S:43 

“azametine karşı bir rükû;  kemal ve cemaline karşı iki secde ifadesi manidardır. Zira 
kemal ve cemal iki sıfattır ve ebedi cennete kadar giden bütün iyilikleri ve mu’cizevî eserleri 
ihsan eden kemalî ve cemalî isimlerdir. Hem secde en ileri derecede hürmeti ifade eder. 
Hamdi Yazır Efendi şer’atın şu hükmünü nakleder:“Bunun için Allah’dan maadasına secde 
etmek şer’an küfürdür.” (E.T. 3l9) 

Keza “Basar masnuatı görüp de, basiret Sânii görmezse çok garib ve pek çirkin düşer. 
Çünki o halde Sâniin manen,kalben görünmemesi, ya basiretin fıkdanındandır veya kalb 
gözünün kör olmasındandır veya pek dar olduğundan mes'eleyi azametiyle 
kavramadığındandır. Veya bir hızlan'dır. Ve illâ Sâniin inkârı, basarın şuhudunu inkârdan 
daha ziyade münkerdir.” Ms:211 

“Hem tevhid sırrıyla,1 şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye,2 bir 
ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî  ve 
                                                 
1 Yani bütün sebeb ve neticelerin, yalnız Allah’ın eserleri olduğu ve O’ndan başka hiçbir şeyin müessiriyeti 
olmadığı hakikatıyla 
2  Muayyen sıfatlarla tasavvur edilen şahsiyet-i İlahiye yani sıfat-ı seb’aca manevî bir sima-î Rahmanî  
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w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!ö«:öGA²Q«9ö«¾@Å<¬! deki hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu 

tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sîma, o taayyünün cilvesi inbisat ederek kâinat 
nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı, kalbî gözlere görünür. 
Çünki azamet ve kibriya perde olur,3 herkesin kalbi göremez.” Ş:10 

Sonsuz büyük manasında olan azameti anlayamama sebebleri şöyle beyan ediliyor: 

“Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya masiyete veya 
maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli mes'eleleri ihata edemediklerinden, 
bir gurur-u ilmî ile inkâra saparlar ve nefyederler. Evet o manen sıkışmış ve kurumuş 
akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı 
olan imanî mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalalete atarlar, 
boğulurlar.” Ş:103  

Yani mezkür sebeblerle anlayışı darlaşan akıl ve kalb, sonsuz büyüklüğü ihata edememekle beraber 
varlığını kabul etmek mecburiyetindedir. Evet, bir şeyin varlığını bilmek, mahiyetini bilmeyi zaruri 
kılmaz. 

 Halbuki “Risale-i Nur yüzer mizan ve müvazenelerle, bu hakikatı "iki kerre iki dört eder" 
derecesinde kat'î isbat etmiş. Meselâ; Cenab-ı Hakk'ın vücub-u vücudunu ve ezeliyetini ve 
ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki 
nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyetini ve uluhiyet sıfatlarını vermekle küfrünü 
itikad edebilir. Veyahut ahmak Sofestaîler gibi, hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr ve 
nefyetmekle akıldan istifa etmelidir. İşte bunun gibi bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiye, 
kendilerinin şe'nlerini, muktezaları olan azamete istinad ederek, karşılarındaki küfrün 
dehşetli muhalatından ve vahşetli hurafatından ve zulmetli cehalatından kurtarıp kemal-i iz'an 
ve teslimiyetle selim kalblerde ve müstakim akıllarda yerleştirirler.4 ” Ş:104  

“SUAL: Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve esmasının marifeti, enaniyete bağlıdır? 
ELCEVAB: Çünki mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, ona bir 

şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez, mahiyeti ne 
olduğu anlaşılmaz. Meselâ: Zulmetsiz daimî bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit 
hakikî veya vehmî bir karanlık ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve 
                                                 
3 “Evet, ezan ve namaz gibi ekser şeair-i İslâmiyede kesretle h«A²6«!ö yÁV7«!ö h«A²6«!ö yÁV7«!öh«A²6«!ö yÁV7«!ö h«A²6«!ö yÁV7«!öazamet-i 

kibriyasını her vakit ilânı, hem ]¬=!«(¬*öš@«<¬h²A¬U²7!ö«:ö›¬*!«+¬!ö  «̂W«P«Q²7«!öhadîs-i kudsînin fermanı, hem “Cevşen-ül 

Kebir” münacatının seksenaltıncı ukdesinde: 

y«7«Ÿ«%ös¬=«Ÿ«F²7!ör¬M«#ö«�ö²w«8ö@«<öy«=@«X«$ö(@«A¬Q²7!ö]¬M²E<ö«�ö²w«8ö@«<öy«U²V8öÅ�¬!ö«t²V8ö«�ö²w«8ö@«< 
y«#@«S¬.ö•@«Z²4«�²!ö qV²A«<ö«�ö²w«8ö@«<öy«7@«W«6ö*@«M²"«�²!ö ¾¬*²G<ö«�ö²w«8ö@«<öy«Z²X6ö•@«;²:«�²!ö Ä@«X«<ö«�ö²w«8ö@«< 

y«=@«N«5ö(@«A¬Q²7!öÇ(h«<ö«�ö²w«8ö@«<öy«#x Q9ö –@«,²9¬�²!ö w¬,²E<ö«�ö²w«8ö@«<öy«=@«<¬h²A¬6ö*@«U²4«�²!ö Ä@«X«<ö«�ö²w«8ö@«< 
¬*@ÅX7!ö«w¬8ö@«X±¬D«9ö –@«8«�²!ö –@«8«�²!ö«a²9«!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö@«<ö«t«9@«E²A,öy#@«<³~ö¯š²]«-ö±¬u6ö]¬4ö«h«Z«1ö²w«8ö@«< 

diye olan gayet ârifane münacat-ı Ahmediyenin (A.S.M.) beyanı gösteriyor ki; azamet ve kibriya lüzumlu bir 
perdedir.” Ş:104 
4 Yani, aklın anlayışı sonlu olduğundan bizzarure sonsuzu ihata edemez fakat, sonsuzluğu kabul etmesi de,  aklın 
icabıdır.  
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kudret, Hakîm ve Rahîm gibi sıfât ve esması; muhit, hududsuz, şeriksiz olduğu için onlara 
hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri 
olmadığından, farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâzım geliyor. Onu da enaniyet yapar. 
Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir mâlikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder; bir had 
çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir hadd-i mevhum vaz'eder. "Buraya kadar benim, ondan 
sonra onundur" diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile, onların mahiyetini yavaş 
yavaş anlar. Meselâ: Daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, daire-i mümkinatta Hâlıkının 
rububiyetini anlar ve zahir mâlikiyetiyle, Hâlıkının hakikî mâlikiyetini fehmeder ve "Bu 
haneye mâlik olduğum gibi, Hâlık da şu kâinatın mâlikidir." der ve cüz'î ilmiyle onun ilmini 
fehmeder ve kesbî san'atçığıyla o Sâni'-i Zülcelal'in ibda-i san'atını anlar.” S:536   

Yani sosuz olan esma-i İlahiyeyi düşünebilmek için, insanın sonlu ve bilinen sıfatlarını kıyaslama aleti 
yapıp, Allahın sonsuz sıfatlarına bir derece intikal etmektir. Bu intikal tarzının  hakikat-ı hali ifade 
etmediğini de bilmek gerektir. Hz. Üstad şu izahı veriyor: 

“Mi'raciyedeki maceralar, malûmumuz olan manalarla, o kudsî ve nezih hakikatları ifade 
edemiyor. Belki o muhavereler; birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvî 
ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer ihtardır ve kabil-i tabir 
olmayan bazı manalara birer kinayedir. Yoksa, malûmumuz olan manalar ile bir macera 
değil.” M:305 
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AZİMET-TAKVA-RUHSAT 

1- Cemiyetin durumuna nazaran ruhsat ve azimet tercihi 
2- Müctehid, azimet sahibi olmalı 
3- Zorlukta ve zarurette ruhsatla amel edilebileceğine Hz. Üstadın cevazı 
4- Hz. Üstadın Muhterem Ahmed Hamdi Efendi Hazretleri! Şeklindeki taltifiyle 

yazdığı mektubu 
5- Zaruret meselesi 
6-Bid’alar, duaların kabulüne manidir 
7- Dost, kardeş ve talebelik şartları 

1- Cemiyetin durumuna nazaran ruhsat ve azimet tercihi 
“Madem şeriat, tabiatın tecavüzatına sed çekmekle onu ta'dil edip nefs-i emmareyi 

terbiye eder. Elbette ekser etbaı, köylü ve nim-bedevi ve amelelikle meşgul olan Şafiî 
Mezhebi'ne göre "Kadına temas ile abdest bozulur, az bir necaset zarar verir." Ekseriyet 
itibariyle hayat-ı içtimaiyeye giren, nim-medenî şeklini alan insanlar, ittiba ettikleri mezheb-i 
Hanefîye göre "Mess-i nisvan abdesti bozmaz, bir dirhem kadar necasete fetva var." 

İşte bir amele ile bir efendiyi nazara alacağız. Amele, tarz-ı maişet itibariyle ecnebi 
kadınlarla ihtilata, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine 
karışmaya mübtela olduğundan; san'at ve maişet itibariyle, tabiat ve nefs-i emmaresi meydanı 
boş bulup tecavüz edebilir. Onun için, şeriat onların hakkında, o tecavüzata sed çekmek için, 
"Abdest bozulur, temas etme; namazını ibtal eder, bulaşma" manevî kulağında bir sadâ-yı 
semavî çınlattırır. Amma o efendi, namuslu olmak şartıyla âdât-ı içtimaiyesi itibariyle, 
ahlâk-ı umumiye namına, ecnebi kadınlara temasa mübtela değil, mülevves şeylerle nezafet-i 
medeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için şeriat, mezheb-i Hanefî namıyla ona 
şiddet ve azimet göstermemiş; ruhsat tarafını gösterip, hafifleştirmiştir. "Elin dokunmuş ise, 
abdestin bozulmaz; hicab edip, kalabalık içinde su ile istinca etmemenin zararı yoktur. Bir 
dirhem kadar fetva vardır." der, onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katre sana misal.. 
onlara kıyas et.” S:486 

Tevhid-i mezahib 
“Eğer beşerin ekseriyet-i mutlakası bir mekteb-i âlînin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı 

içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse; o vakit mezhebler tevhid edilebilir. Fakat bu hal-i âlem, 
o hale müsaade etmediği gibi, mezahib de bir olmaz.1 ” S:485  

2- Müctehid, azimet sahibi olmalı 
Evet, “İslâmiyetin müsellematını tamamen imtisal ettiği cihetle bihakkın daire-i dâhiline 

girmiş zâtta; meyl-üt tevsi' meyl-üt tekemmüldür. Lâkaydlık ile haricde sayılan zâtta meyl-üt 
tevsi', meyl-üt tahribdir. Fırtına ve zelzele zamanında; değil içtihad kapısını açmak, belki 
pencerelerini de kapatmak maslahattır. Lâübaliler ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, 

                                                           
1 Yani ictihadî hükümler, cemiyetin hayat ve yaşayış seviyesine göre gelir.  
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şiddetle ikaz edilir.2 ” H:130 

3- Zorlukta ve zarurette ruhsatla amel edilebileceğine Hz. Üstadın cevazı 
Evet Hz. Üstad diyor: “Ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şimdiye kadar bazan yüz 

defa tekrar ile @«X«7²h¬S²3!«: veya ²s±¬4«:ögibi dualarda «w[¬5¬(@ÅM7!ö¬*xÇX7!ö¬u¬=@«,«*ö«^«A«V«0 cümlesinden 

«w[¬5¬(@ÅM7!ökelimesini kaldırdım; tâ ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının 

verdiği evham ve me'yusiyet cihetiyle zahirî inkâr ve çekinmekle azimet ve sadakata 
muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar.” Ş:328 

Hz.Üstad Rus esaretinde iken verilen idam kararına rağmen azimeti tercih etmesi, Şualar 524. 
sahifede bildiriliyor. 

“Evet hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı 
umûr-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca 
binaen, helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu 
asır, o damar-ı insanîyi3 o derece şırınga etmiş ki; küçük bir ihtiyaç ve âdi bir zarar-ı dünyevî 
yüzünden elmas gibi umûr-u diniyeyi terkeder.4 ” K:105 

4- Hz. Üstadın Muhterem Ahmed Hamdi Efendi Hazretleri! Şeklindeki 
taltifiyle yazdığı mektubu 

“Bir hâdise-i ruhiyemi size beyan ediyorum: Çok zaman evvel zâtınız ve sizin 
mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen ruhsata tâbi' ve azimet-i şer'iyeyi bırakan fikirler, 
benim fikrime muvafık gelmiyordu. Ben hem onlara, hem sana hiddet ederdim. "Neden 
azimeti terkedip ruhsata tâbi' oluyorlar?" diye Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere 
göndermezdim. Fakat üç-dört sene evvel yine şiddetli, kalbime sizi tenkidkârane bir teessüf 
geldi. Birden ihtar edildi ki: 

"Bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmed Hamdi gibi zâtlar, dehşetli ve 
şiddetli bir tahribata karşı "ehven-üş şer" düsturuyla mümkün olduğu kadar bir derece bir 
kısım vazife-i ilmiyeyi, mukaddesatın muhafazasına sarfedip, tehlikeyi dörtten bire 
indirmeleri, onların mecburiyetle bazı noksanlarına ve kusurlarına inşâallah keffaret olur" 
diye kalbime şiddetli ihtar edildi. Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini, o vakitten beri yine eski 
medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakikî uhuvvet nazarıyla bakmağa başladım.5 
” Em:10 

5- Zaruret meselesi 

Evet, “¬�!«*xP²E«W²7!öd[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–¬!ökaidesi, yani "Zaruret, haramı helâl derecesine 

getirir." İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl 
etmeye sebebiyet verir. Yoksa sû'-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, 
haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Meselâ: Bir adam 
sû'-i ihtiyarıyla, haram bir tarzda kendini sarhoş etse; tasarrufatı, ülema-i Şeriatça aleyhinde 
                                                           
2 Bu zamanda bazı unvan verilmiş ve bid’at ehlinden olan kişiler, müctehid edasiyle ortaya çıkartıldığından, Hz. 
Üstad mü’minleri ikaz ediyor. 
3 Dünyaperestlik meylini 
4 Yani mevcud cemiyet, insanları dünyaperestliğe itiyor diye bir ikazdır. 
5 Yani manevi faidesi zarardan çok olan ve mecbur kalınan işlerde ve nümune-i imtisal dairesinde olmayanlar 
için ruhsata cevaz var diye bir mana anlaşılıyor. 
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caridir, mazur sayılmaz. Tatlik etse, talakı vaki' olur. Bir cinayet etse, ceza görür. Fakat sû'-i 
ihtiyarıyla olmazsa, talak vaki' olmaz, ceza da görmez. Hem meselâ, bir içki mübtelası zaruret 
derecesinde mübtela olsa da, diyemez ki: "Zarurettir, bana helâldir." 

İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları mübtela eden bir beliyye-i âmme 
suretine giren çok umûrlar vardır ki; sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram 
muamelelerden tevellüd ettiklerinden, ruhsatlı ahkâmlara medar olup, haramı helâl etmeye 
medar olamazlar. Halbuki şu zamanın ehl-i içtihadı,6 o zaruratı ahkâm-ı şer'iyeye medar 
yaptıklarından, içtihadları arziyedir, hevesîdir, felsefîdir, semavî olamaz, şer'î değil. 
Halbuki semavat ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlahiyesinde tasarruf ve ibadının ibadatına 
müdahale, o Hâlıkın izn-i manevîsi 7 olmazsa; o tasarruf o müdahale merduddur.8 ” S:482 

“Bir mes'ele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Hükm-ü Kur'ana göre, bu zamanda 
mimsiz medeniyetin îcabatından olarak hacat-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, 
görenekle ve itiyadla hacat-ı gayr-ı zaruriye, hacat-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Âhirete iman 
ettiği halde, zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı 
âhirete tercih ediyor. 

Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı 
kumandanları, hattâ hocaları benim yanıma gönderdi.9 Onlar dediler: "Biz şimdi mecburuz. 

¬�!«*xP²E«W²7!öd[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–¬!ökaidesiyle Avrupa'nın bazı usûllerini, medeniyetin îcablarını 

taklide mecburuz." dediler. Ben de dedim: "Çok aldanmışsınız. Zaruret sû'-i ihtiyardan gelse 
kat'iyyen doğru değildir, haramı helâl etmez.” Em:242 

Yani önce hükm-ü şer’î nazara alınır, sonra bu hükmün hikmeti düşünülür. Şeklindeki kaide esastır. 
Hikmetini bilmeye mükellefiyet yok, tavsiye var. Hükmü kabul etmek ise zaruridir. 

“Bedevilikte beşer üç-dört şeye muhtaç oluyordu. O üç-dört hacatını tedarik etmeyen on 
adedde ancak ikisi idi. Şimdiki garb medeniyet-i zalime-i hazırası sû'-i istimalat ve israfat ve 
hevesatı tehyic ve havaic-i gayr-ı zaruriyeyi, zarurî hacatlar hükmüne getirip görenek ve 
tiryakilik cihetiyle şimdiki o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hacatı yerine, yirmi şeye 
bu zamanda muhtaç oluyor. O yirmi hacatı tam helâl bir tarzda tedarik edecek, yirmiden 
ancak ikisi olabilir. Onsekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek bu medeniyet-i hazıra insanı 
çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş.” 
Em:99 

Böyle haramlara düşmemek için Hz. Üstad azamî iktisadı esas alır. Şöyle ki: 
                                                           
6 Müctehidlik edasiyle ortaya çıkanlar ve çıkartılanlar. 
7 “Mâlikinin izni olmaksızın Onun mülküne el uzatma. Binaenaleyh gafletle, kendi hesabına bir iş yaptığın 
zaman, haddini tecavüz etme. Eğer Mâlikin hesabına olursa istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiet ve emri 
dairesinde olmak şartıyla. İzin ve meşietini de şeriatından öğrenirsin.” Ms:82 
   “Bir fikre davet, cumhur-u ülemanın kabulüne vâbestedir. Yoksa davet bid’attır, reddedilir.” H:114 

Müstaid, Müçtehid Olabilir; Müşerri’ Olamaz 
     İçtihadın şartını haiz olan her müstaid, ediyor nefsi için, nass olmayanda içtihad. Ona lâzım, gayre ilzam 
edemez. 
     Ümmeti davetle teşri’ edemez. Fehmi, şeriattan olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri’ 
olamaz. 
     İcma’ ile cumhurdur, sikke-i şer’i görür. Bir fikre davet etmek; zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor. 
     Yoksa davet bid’attır, reddedilir. Ağzına tıkılır, onda daha çıkamaz...” S:705 
8 Yani müctehidlik edasiyle ortaya çıkanların sözlerini dinlemek dinden uzaklaşmayı netice verdiğinden Hz. 
Üstad (merdud) kelimesiyle reddedilmesini bildiriyor. 
9 Bu tarz ile aldatma hareketi, ifsad cereyanının adetidir. Yani din dairesinden bazılarını âlet ederler. Bu âlet 
edilenler Kur’an (semmaûne) tabiriyle işaret eder. Bk. Kur’an: 9/47 Bu âlet edilenleri sezip onların sözlerini 
dinlememek ikazı dahi vardır. Bunları dinlemek gizli münafıkları dinlemek gibidir. 
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“Birinci Mes’ele: Rivayette var ki: “Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan’ın 
eli delinecek.” 

Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal 
durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, “Filan adamın eli deliktir.” Yani çok 
müsriftir. 

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama’ı uyandırarak insanların o zaîf 
damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, 
onun dâmına düşer diye haber verir.” Ş:583 

“Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalaletin münafıkları, sizi 
insaniyetin şu zaîf damarı olan tama’ yüzünden yakalasalar; geçen hakikatı düşünüp, bu fakir 
kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki: Kanaat ve iktisad; 
maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayr-ı 
meşru para, sizden ona mukabil bin kat fazla fiat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir 
hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’aniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve 
boşluktur ki; her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz.” M:418 

Yani israf günün alışılan modalarıdır. Yani süfyaniyet hayatıdır. 

“Şeair-i İslâmiyenin cebren kaldırıldığı ceberut devrinde, dünya hatırı için kendini 
mecbur zannederek o kudsi şeairden fedakârlık yapanların ve din zararına hareket edenlerin 
ve İslâmiyete muhalif fetvalara ve bid'alara mecbur edilenlerin çokluğu zamanında 
Bediüzzaman, ne lisan-ı halinde, ne lisan-ı kalinde ve ne de fiiliyatında o kadar zulümler 
çektiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilâkis, 
"Ecel birdir, tagayyür etmez... Ölüm, bu âlem-i fenadan âlem-i bekaya ve âlem-i nura gitmek 
için bir terhistir." deyip mücadeleye atılmış; bid'aları tanıtan ve durduran ve şeair-i 
İslâmiyeyi muhafaza eden ve Sünnet-i Seniyeyi ihya eden eserleri perde altında otuz 
senedenberi neşretmiş ve muhitinde, âdeta Devr-i Saadet'in bir cilvesini yaşatmıştır. Bir 
Sünnet-i Seniyyeye muhalif hareket etmemek için işkenceli bir inzivayı ihtiyar etmiştir. Otuz 
senedenberi milyonlara hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istibdad-ı mutlak, Bediüzzamanı 
hiçbir cihetten hiçbir vakit hükmü altına alamamış, bilâkis zâlim müstebitler O'na mağlûp 
olmuşlardır.10 ” T:694 

Hz. Üstadın yeğeni Abdürrahman anlatıyor: 

“1334 (1918 rumice) senesinde esaretten geldikten sonra, amcam rızası olmadan 
Darülhikmetil-İslâmiye'ye âza tâyin edildi. Fakat esarette çok sarsılmış olduğundan, bir 
müddet mezunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teşebbüsünde bulundu, fakat 
dostları bırakmadılar. Bunun üzerine Darülhikmete devama başladı. Haline dikkat ediyordum 
ki, zaruretten fazla kendine masraf yapmıyordu. Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun 
diyenlere cevaben.  

– Ben sevâd-ı âzama tâbi olmak isterim. Sevâd-ı âzam ise, bu kadar tedarik edebilir. Ben, 
ekalliyet-i müsrifeye tâbi olmak istemem, demişlerdir. 

Darülhikmet'ten aldığı maaştan miktar-ı zarureti ayırdıktan sonra, mütebakisini bana 
vererek, "Hıfzet!" derdi. Ben de, bir sene zarfındaki fazla kalmış paraları amcamın bana olan 
şefkatine; hem malı istihkar etmesine itimaden, haberi olmadan tamamen sarfettim. Sonra 
bana dedi ki: "Bu para bize helâl değildi, millet malı idi, niçin sarfettin? Madem ki öyledir, 
ben de seni vekilharçlıktan azl ile kendimi nasbettim!" 

Bir müddet aradan geçti... Hakaikten on iki te'lifatını tâbettirmek kalbine geldi. Maaştan 
                                                           
10 Hakiki Nurcu bu metaneti fiilen yapamasa da fikren, niyeten müdafaasını yapar ve bu azimete taraftar olur. 
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toplanan paraları, o te'lifatların tab'ına verdi. Yalnız bir iki küçüğü müstesna olmak üzere, 
diğerlerini etrafa meccanen dağıttı. Niçin sattırmadığını sual ettim. Dedi ki: 

– Maaştan bana kût-u lâyemut caizdir; fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade 
ediyorum...11 ” T:120 

Umumileşen bid’alar bahanesiyle has dairede azimet terkedilmemeli dersini veren Hz. Üstad diyor ki: 

 “Hâdisat-ı zamaniye bahanesiyle Vehhabîlik ve Melâmîliğin bir nev'ine zemin ihzar 
etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış. Risale-i Nur gerçi umuma 
teşmil suretiyle değil; fakat her halde hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı 
velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat 
ehemmiyetli esasları muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisatın 
fetvalarıyla onlar terkedilmez.” K:77 

Yine Hz. Üstad diyor:  

“Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve 
amel-i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve 
amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a 
racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan 
def'-i mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş. 

Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en 
büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde 
amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde 
çok hükmündedir. 

Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi 
işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda, binler günahın 
tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş oluyor. 
Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva nâmıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî 
ibadetten gelen ehemmiyetli a'mal-i sâlihadır. 

Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı 
takvayı esas tutup davranmak gerektir.” K:148 

“Me'yusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar: 

Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, 
ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar 
günahlara karşı insanın hususî ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir? diye me'yusane 
düşündüm.12 

Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur 
şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i 
Kur'aniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin 
yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye 
mütehayyir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: 

Risale-i Nur'un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan 
iştirak-i a'mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî 
şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin 

                                                           
11 Bu azimeti yapmasak da fikren müdafaa etmek herkesin elinden gelir. 
12 Yani haşirdeki muvazene-i a’mal kaidesiyle düşündüm manasında… 
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taraftan hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin kırkbin dil ile 
zikrettikleri gibi; hâlis, hakikî, müttaki bir şakird dahi, kırkbin kardeşinin dilleriyle ibadet 
eder, necata müstehak ve inşâallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve 
hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahib olur. Elbette 
bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerektir.13 ” K:96 

“Farz ve vâciblerde ve şeair-i İslâmiyede ve Sünnet-i Seniyenin ittibaında ve 
haramların terkinde riya giremez. İzharı riya olamaz. Meğer gayet za'f-ı imanla beraber, 
fıtraten riyakâr ola.14 Belki şeair-i İslâmiyeye temas eden ibadetlerin izharları, ihfasından 
çok derece daha sevablı olduğunu, Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî (R.A.) gibi zâtlar beyan 
ediyorlar. Sair nevafilin ihfası çok sevablı olduğu halde; şeaire temas eden, hususan böyle 
bid'alar zamanında ittiba-ı Sünnetin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde 
haramların terkindeki takvayı izhar etmek, değil riya belki ihfasından pek çok derece daha 
sevablı ve hâlistir.15 ” K:184 

“Risale-i Nur'un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde16 ve ittiba-ı sünnetteki 
ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında, Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. 
İnşâallah riya olmaz.17 Meğer ki, Risale-i Nur'a başka bir maksad-ı dünyeviye için girmiş 
ola.” K:185 

“Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri 
tenkid etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksadı, 
sevabı olmaz demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünki selef-i sâlihînden bir kısmı, 
Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Eğer mescide gidip gelmekte 
kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.” K:247 

“Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: "Bende 

                                                           
13 Burada nazara verilen sadakat: Risale-i Nurdaki düsturları te’vil etmeden teslimiyet ve bağlılıktır. Yani 
(11:112.) ayetindeki istikamet-i Kur’aniye dairesine girmektir. Hizmet ise, Risale-i Nurda emir ve tavsiye 
edildiği hizmet tarzını takib etmektir. Takva dahi şeri’atta dendiği üzere günahı günah bilip mücadele vermektir. 
İhlas, yapılan ibadet ve hizmeti Allah emrettiği için yapıp başka maksad katmamaktır. 
14 Yani enaniyet hissine temayül ederek fazlaca hodfüruşluğa alışarak riyakârlığın seciye haline gelmiş olması 
manasında… 
15 Yani emirleri ve yasakları âleni yapmak şeairi ilan ile milli hayatta dinî hissiyatı takviye etmenin lüzumu 
beyan ediliyor. Şeair âleni yaşanınca şeair olur. 
16 Yani dini tabliğ etmede 
17 Yani mehdiyet hareketi dinen vazifedardır. Şöyle ki: 
   “Eğer deseniz: Bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara 
hastır. Sen vazifesiz bir adamsın; vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin! 
    Elcevab: Eğer insan yalnız bir cesedden ibaret olsa ve insan dünyada lâyemutane daimî kalsa ve kabir kapısı 
kapansa ve ölüm öldürülse, o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa; sözünüzde dahi 
bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesedden ibaret değil. Cesedi beslemek için; kalb, dil, akıl, dimağ 
koparılıp o cesede yedirilmez, onlar imha edilmez. Onlar da idare ister. 
     Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim 
mes’elesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinad eden vazifeler, yalnız milletin hayat-ı dünyeviyesine ait 
içtimaî ve siyasî ve askerî vazifelere münhasır değildir. 
     Evet yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika, 
hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir.” 
L:173 
     “Bu dürûs-u Kur’aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye 
cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız 
ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i 
ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik 
hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur’anın 
tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a’mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını 
muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!..” M:426 
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unutkanlık hastalığı tezayüd ediyor, ne yapayım?" Ben de dedim: Mümkün oldukça 
nâmahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafiî'nin (R.A.) dediği gibi: Haram nazar, 
nisyan verir. 

Evet ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, 
vücudunda sû'-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan, 
tıbben kuvve-i hâfızasına za'f gelir. 

Evet bu asırda açık-saçıklık yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o sû'-i nazardan sû'-i 
istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeğe başlıyor. Herkes cüz'î, küllî o 
şekvadadır. İşte bu umumî hastalığın tezayüdüyle, hadîs-i şerifin verdiği müdhiş bir haberin 
tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki: "Âhirzamanda, hâfızların göğsünden Kur'an 
nez'ediliyor, çıkıyor, unutuluyor." Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfz-ı Kur'an'a bu sû'-i 
nazarla bazılarda sed çekilecek; o hadîsin tevilini gösterecek.” K:133 

“Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, 
herbirinin bir gayat-ül gayatı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin marifetullahtır. Hissin 
muhabbetullahtır. Latifenin müşahedetullahtır. Takva denilen ibadet-i kâmile, dördünü 
tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül gayata sevkeder.” 
H:136 

6-Bid’alar, duaların kabulüne manidir 
“Evet Ramazan-ı Şerifte bid'aların ref'ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası 

bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef câmilere Ramazan-ı Şerifte bid'alar girdiğinden, 
duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasılki sâbık hadîsin sırrıyla: Sadaka, belayı ref' 
eder. Ekseriyetin hâlis duası dahi, ferec-i umumîyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda 
gelmediğinden, fütuhat da verilmedi.18 ” L:104 

7- Dost, kardeş ve talebelik şartları 
“Dostun hassası ve şartı budur ki: Kat'iyyen, Sözler'e ve envâr-ı Kur'aniyeye dair olan 

hizmetimize ciddî tarafdar olsun; ve haksızlığa ve bid'alara ve dalalete kalben tarafdar 
olmasın, kendine de istifadeye çalışsın. 

Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözler'in neşrine ciddî çalışmakla 
beraber, beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi işlememektir. 

Talebeliğin hâssası ve şartı şudur ki: Sözler'i kendi malı ve te'lifi gibi hissedip sahib 
çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.” M:344 

“Rivayette var ki: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek." 

Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal 
durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, "Filan adamın eli deliktir." Yani çok 
müsriftir. 

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama'ı uyandırarak insanların o zaîf 
damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, 
onun dâmına düşer diye haber verir."” Ş:583 

 

                                                           
18 Yani fütuhat isteyen bid’aların aleyhinde ve şeairin lehinde olması gerekir. 
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AZİZ 

(Bk: İzzet) 
1- İzzetin Allah’a tevekkül etmekte olduğu 
2- Allah’ın aziz sıfatını, insan zilletiyle anladığı  
3- Risale-i Nurda bir esas olan istiğna düsturu, kişiyi aziz kılmaya vesiledir 
İzzet ve kuvvet sahibi manasında olan bu kelime, çeşidli mana ve makamlarda kullanılır. Şanlı, 

şerefli, dini dünyaya alet etmiyen mütecaviz din düşmanlarına baş eğmeyen manalarına gelir. Kur’an 
9:128. ayetinde, Resulullahın çok izzetli olduğu; 35:10. ayetinde bütün izzetin Allah’ta bulunduğu yani 
Allah’a tevekkül etmek derecesinde izzet kazandığı 4:139. ayetinde ise maddi kuvvete sahib ehl-i 
dünyanın yanında izzet elde edeceğini zannedenlere şiddet gösterilir. 

1- Evet, izzetin Allah’a tevekkül etmekte olduğunu anlatan Bediüzzaman 
diyor ki 

“Amma hikmet-i Kur'anın hâlis tilmizi ise; bir abd'dir. Fakat a'zam-ı mahlukata da ibadete 
tenezzül etmez. Hem cennet gibi a'zam-ı menfaat olan bir şeyi, gaye-i ibadet kabul etmez 
bir abd-i azizdir. Hem hakikî tilmizi mütevazidir; selim, halimdir. Fakat Fâtırının gayrına, 
daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zaîftir, fakr ve za'fını 
bilir. Fakat onun Mâlik-i Kerim'i, ona iddihar ettiği uhrevî servet ile müstağnidir1 ve 
Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavîdir. Hem yalnız livechillah, rıza-i İlahî 
için, fazilet için amel eder, çalışır...” S:132 

“Onuncu Esas: Hem o zâtın gidişatında görünüyor ki; görüyor, öyle haber veriyor. Çünki 
en tehlikeli vakitlerde, kemal-i metanetle tereddüdsüz, telaşsız söylüyor. Bazı olur tek başıyla 
dünyaya meydan okuyor.” M:194 

“Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur’ana ait dellâllığımdan ve kuvve-i maneviye-i 
imaniyeden ise; ellibin nefer değil, yanlışsınız! Meslek itibariyle elli milyon kuvvetindeyim, 
haberiniz olsun! Çünki Kur’an-ı Hakîm’in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dâhil olduğu halde, 
bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile onların fünun-u 
müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kal’alarını zîr ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz 
feylesoflarını, hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa 
toplansa, Allah’ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir mes’elesinden geri çeviremezler; inşâallah 
mağlub edemezler!..” M:72 

“İşte sen, intisab-ı imanî tezkeresiyle böyle bir nokta-i istinad bulabildiğinden hadsiz bir 
kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de âyetten bu dersimi aldıkça öyle bir kuvve-i 
maneviyeyi buldum ki, değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okutturabilir bir 
iktidar-ı imanî hissederek bütün ruhum ile “Hasbünallahü ve ni’melvekil” dedim.” Ş:65 

 “Ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç itimad etmeyerek, yalnız hakikat-ı Kur’aniye ve 
onun tefsiri olan hakaik-i imaniyedeki kuvvete istinaden dünyaya ilân ediyorum ki: Bütün 

                                                 
1 Yani istiğnası var, manevî zengindir. Evet, Kur’an 48. surenin son âyetinde, ümmete örnek gösterilen 
sahabelerin, Allah’tan fazilet ve rızasını istedikleri bildirilir. Keza Mektubatın 2. Mektubunda, maddi ve manevî 
istiğnayı, yani sahabe yolunu takîb edenlere ittiba etmeyi emreden âyet naklediliyor. 
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dinsizler toplansalar, ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum. Ve başımı 
eğmiyorum ve izzet-i ilmiyeyi kırmıyorum.” Em:154 

Burada nazara verilen fazilet ve rıza-yı ilahî, Kur’an nazarında en ehemmiyetli gayedir ve az yukarda 
bahsi geçti. 

2- Allah’ın aziz sıfatını, insan zilletiyle anladığı şöyle ifade ediliyor 
“Evet bütün mevcudat, güya lisan-ı hal ile, Veysel Karanî gibi şöyle münacat ederler; 

derler ki: 
"Yâ İlahenâ! Rabbimiz sensin! Çünki biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek 

bizi terbiye eden sensin!..2 Hem sensin Hâlık! Çünki biz mahlukuz, yapılıyoruz.3 Hem 
Rezzak sensin! Çünki biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı 
veren sensin. Hem sensin Mâlik! Çünki biz memluküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor.4 
Demek mâlikimiz sensin. Hem sen Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin! Biz zilletimize 
bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin âyinesiyiz. Hem sensin 
Ganiyy-i Mutlak! Çünki biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek 
gani sensin, veren sensin. Hem sen Hayy-ı Bâki'sin! Çünki biz ölüyoruz. Ölmemizde ve 
dirilmemizde, bir daimî hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen Bâki'sin! Çünki biz, fena 
ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevab veren, atiyye veren sensin! 
Çünki biz umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz, niyaz edip 
yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor. Demek bize cevab veren 
sensin. Ve hâkeza..." 

Bütün mevcudatın, küllî ve cüz'î herbirisi birer Veysel Karanî gibi, bir münacat-ı 
maneviye suretinde bir âyinedarlıkları var. Acz ve fakr ve kusurlarıyla, kudret ve kemal-i 
İlahîyi ilân ediyorlar.” M:241 

3- Risale-i Nurda bir esas olan istiğna düsturu, kişiyi aziz kılmaya 
vesiledir 

Evet, “İktisad, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vakıa: 
Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. 

Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki: Bir ihtiyar 
fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş; cesedine batıyor, kanatıyor. 
Hâtem ona dedi: Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; 
beş kuruşluk çalı yüküne bedel beş yüz kuruş alırsın." O muktesid ihtiyar demiş ki: "Ben, bu 
dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hâtem-i Tâî'nin minnetini almam." Sonra, 
Hâtem-i Tâî'den sormuşlar: 

"Sen kendinden daha civanmerd, aziz, kimi bulmuşsun?" Demiş: "İşte o sahrada rast 
geldiğim o muktesid ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmerd gördüm."5 ” 
L:143 

Hz. Üstad mektublarının başlarında (aziz) kelimesini,  müstağni ve metin manasında çokça kullanır 
ve bu sıfata alaka uyandırır. Evet bir mektubunda şöyle der: 

                                                 
2 Rab, terbiyecilik sıfatıdır. Abd, ibadet eden demektir. İbadet, nehiy ve emirlere göre hareket etmek demektir. 
Yani ibadetle Rabbin terbiyesine mazhar olunur diye ehemmiyetli bir hakikat nazara veriliyor. 
3 Hâlık mahlukunu sonsuz hikmetiyle halkettiğinden, o hikmetinden gelen emirlerine teslimiyet şarttır. 
4 Evet, mâlikin mülkünde tasarruf etmesi mâlikiyetin lâzımıdır. 
5 Yani Risale-i Nurun izzetini koruma makamında, Risale*- Nurun çok ehemmiyetli bir esası olan a’zamî 
istiğnaya dikkat çekilir.  
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 “Hiç merak etme, seninle muhabere manen devam eder. Bütün mektublarımda "Aziz, 
sıddık kardeşlerim" dediğim zaman muhlis Hulusi saff-ı evvel muhatabların içindedir.” B:380 

“Ben kardeşlere yazdığım mektubumda "Aziz, sıddık" dediğim vakit daima saff-ı evvelde 
Hulusi de muhatabdır. Senin bu ağır şerait altındaki nurlu hizmetlerine, bin bârekâllah deriz. 
Ve bu bîçare hasta kardeşine ettiğin çok yüksek duana binler âmîn deyip, Allah senden razı 
olsun. Sizi tebrik ederiz.” B:382 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BÂKÎ   

(Bk: beka, ebed) 
1- Ömr-ü zâil, bâkiye inkılab eder 
2- Ruh-u insanî bâki kalacaktır 
3- Bâki bir ismin gölgesidir 
4- Bâkiyane münasebet 

1- Ömr-ü zâil, bâkiye inkılab eder 
 “Emaneti, sahib-i hakikîsine satmak.. İşte o satışta, beş derece kâr içinde kâr var. 
Birinci Kâr: Fâni mal, beka bulur. Çünki Kayyum-u Bâki olan Zât-ı Zülcelal'e verilen ve 

onun yolunda sarfedilen şu ömr-ü zâil, bâkiye inkılab eder, bâki meyveler verir. O vakit 
ömür dakikaları, âdeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat 
âlem-i bekada, saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler. Ve Âlem-i Berzah'ta ziyadar, munis 
birer manzara olurlar.1 ” S:27 

Evet, “Mabud-u Lemyezel, Mahbub-u Layezal'in dergâhına namaz ile iltica edip ve şu 
fâni âlemde ve fâni ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde,2 bir Bâki-i Sermedî 
ile münacat edip bir parçacık bir sohbet-i bâkiye, birkaç dakikacık bir ömr-ü bâki içinde 
dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve 
zevalinden neş'et eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahîm'in iltifat-ı 
rahmetini ve nur-u hidayetini görüp istemek;.....3 ” S:45 

Bediüzzaman Hz. dünyaya gönderilmenin büyük bir sebebini anlatırken diyor ki: 

“Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki: Bu görünen sür'atli içtimalar, 
dağılmalar, teşkiller, tahribler içinde başka bir maksad var. Bir saatlik içtima için on sene 
kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksud-u bizzât değiller. Bir temsildir, bir 

                                                 
1 Çünkü Allah’a müteveccih işler, hareketler, niyet ve düşüncelerin hepsi filimleri alınarak ebediliğe gider. 
2 Dünya ahirete nisbetle çok karanlık, istikbal ise endişe sebebleri ile dolu. Şöyleki: 

“İşte Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müdhiş bir vaziyetteyiz. 
Gecemiz, istikbaldir. İstikbalimiz, nazar-ı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. 
Denizimiz, şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor; onun 
denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim heva-yı nefsimiz, hutumuzdur; hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına 
çalışıyor. Bu hut, onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünki onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. 
Bizim hutumuz ise, yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakikî vaziyetimiz budur; biz de 
Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’a iktidaen, umum esbabdan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya Müsebbib-ül 

Esbab olan Rabbimize iltica edip  «w[¬W¬7@ÅP7!ö«w¬8ö a²X6ö]±¬9¬!ö«t«9@«E²A,ö«a²9«!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«� (21:87) demeliyiz ve 

aynelyakîn anlamalıyız ki; gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve heva-yı 
nefsin zararlarını def’edecek yalnız o zât olabilir ki; istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz 
taht-ı idaresindedir. Acaba Hâlık-ı Semavat ve Arz’dan başka hangi sebeb var ki, en ince ve en gizli hatırat-ı 
kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüzbin boğucu emvacından 
kurtaracak, hâşâ, Zât-ı Vâcib-ül Vücud’dan başkahiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdad 
edemez ve halaskâr olamaz.” L:6 
3 Bu hidayet, huzurlu ve şuurlu namaz ile ihsan edilir. 
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takliddirler. O zât mu'cize ile yapıyor. Tâ suretleri alınıp terkib edilsin ve neticeleri hıfzedilip 
yazılsın. -Nasılki, manevra meydan-ı imtihanının herşeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. 

Demek, bir mecma-ı ekberde muamele, bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir 
meşher-i a'zamda daimî gösterilecek. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler; sabit suretler, 
bâki meyveler veriyorlar. 

Demek bu ihtifalât; bir saadet-i uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvî gayeler 
içindir...” S:55 

Evet, “şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nisbetsizlik, 
kat'iyyen şehadet eder ki; bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir, münasib 
meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat ediyorlar, gayeleri o âleme 
bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sünbülleri âlem-i misalde inkişaf ediyor. İnsan 
istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor, âhirette mahsul alıyor....... 

Madem bu fâni eşya, başka yerde bâki meyveler verirler ve daimî suretler bırakır ve başka 
cihette ebedî manalar ifade eder, sermedî tesbihat yapar. Ve insan ise, onların şu cihetine 
bakan yüzlerine bakmakla insan olur, fânide bâkiye yol bulur.4 ” S:86 

“Kendine güvenen ve ebedî zanneden mağrur insan, zevale mahkûmdur. Sür'atle gidiyor. 
Hane-i insan olan dünya ise, zulümat-ı ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta 
bâki kalır.” S:212 

“Eğer şu fâni dünyada beka istiyorsan; beka, fenadan çıkıyor. Nefs-i emmare cihetiyle 
fena bul ki, bâki olasın. 

²–«(@«X«4ö²˜!«*öy«<@«T«"ö@«[²9(ö²+«!öy¬6ö²w[¬"ö²•«G«2ö²v«;ö²w6ö!«G«4ö²v«;ö²G-ö@«X«4
Dünyaperestlik esasatı olan ahlâk-ı seyyieden tecerrüd et. Fâni ol! Daire-i mülkünde ve 

malındaki eşyayı, Mahbub-u Hakikî yolunda feda et. Mevcudatın adem-nüma akibetlerini gör. 
Çünki şu dünyadan bekaya giden yol, fenadan gidiyor.” S:216 

“Ey nâdan nefsim! Bil ki: Çendan dünya ve mevcudat fânidir. Fakat her fâni şeyde, 
bâkiye îsal eden iki yol bulabilirsin ve can-ı canan olan Mahbub-u Lâyezal'in tecelli-i 
cemalinden iki lem'ayı, iki sırrı görebilirsin. An şart ki: Suret-i fâniyeden ve kendinden 
geçebilirsen...” S:216 

“İnsan, eğer kesrete dalıp kâinat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak 
fânilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasarete 
düşer. Hem fena, hem fâni, hem ademe düşer. Hem manen kendini i'dam eder.5 Eğer lisan-ı 
Kur'andan kalb kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, 
ubudiyetin mi'racıyla arş-ı kemalâta çıkabilir. Bâki bir insan olur.” S:364 

                                                 
4 “Nihayetsiz kemalât-ı İlahiyeyi, hadsiz celevat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayr-ı 
mütenahî tesbihat-ı Rabbaniyeyi şu dar ve mahdud zeminde ve mütenahî ve az bir zamanda göstermek için 
zerratı kemal-i hikmetle kudretiyle tahrik edip, kemal-i intizamla tavzif ederek; mütenahî bir zamanda, mahdud 
bir zeminde gayr-ı mütenahî tesbihat yaptırıyor. Gayr-ı mahdud tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini 
gösteriyor. Çok hakaik-i gaybiye ve çok semerat-ı uhreviye ve fânilerin bâki olan hüviyet ve suretlerinden 
pekçok nukuş-u misaliye ve çok manidar nüsuc-u levhiyeyi icad ediyor. Demek zerreyi tahrik eden; şu makasıd-ı 
azîmeyi, şu hikem-i cesîmeyi gösteren bir zâttır. Yoksa herbir zerrede, güneş gibi bir dimağ bulunması lâzım 
gelir.” S:552 
5 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Dünyada sana ait çok emirler vardır. Amma ne mahiyetlerinden ve ne akibetlerinden 
haberin olmuyor. Biri, ceseddir. Evet cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de, 
ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavvül eder. 

Biri de, hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. 
Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka arasında mütereddiddir. Daim-i Bâki’nin zikri ile muhafazası 

lâzımdır.” Ms:118 
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2- Ruh-u insanî bâki kalacaktır 
Evet, “Ebedî, sermedî, misilsiz bir cemal, elbette âyinedar müştakının ebediyetini ve 

bekasını ister. Hem kusursuz, ebedî bir kemal-i san'at, mütefekkir dellâlının devamını taleb 
eder. Hem nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç müteşekkirlerinin devam-ı tena'umlarını 
iktiza eder. İşte o âyinedar müştak, o dellâl mütefekkir, o muhtaç müteşekkir; en başta ruh-
u insanîdir. Öyle ise, ebed-ül âbâd yolunda; o cemal, o kemal, o rahmete refakat edecek, bâki 
kalacaktır.” S:516 

3- Bâki bir ismin gölgesidir 
Evet, “Herşey, mana-yı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zâtında müstakil 

ve bizâtihî sabit bir vücudu yok. Ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikatı yok. Fakat Cenab-
ı Hakk'a bakan vecihte ise, yani mana-yı harfiyle olsa, hiç değil. Çünki onda cilvesi görünen 
esma-i bâkiye var. Madum değil; çünki sermedî bir vücudun gölgesini taşıyor. 
Hakikatı vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünki mazhar olduğu bâki bir ismin sabit bir nevi 
gölgesidir.” M:59 

“Üçüncü Remiz: Eşya zeval ve ademe gitmiyor, belki daire-i kudretten daire-i ilme 
geçiyor; âlem-i şehadetten, âlem-i gayba gidiyor; âlem-i tegayyür ve fenadan, âlem-i nura, 
bekaya müteveccih oluyor. Hakikat nokta-i nazarında eşyadaki cemal ve kemal; esma-i 
İlahiyeye aittir ve onların nukuş ve cilveleridir. Madem o esma bâkidirler ve cilveleri 
daimîdir; elbette nakışları teceddüd eder, tazelenir, güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor; 
belki yalnız itibarî taayyünleri değişir ve medar-ı hüsn ü cemal ve mazhar-ı feyz ü kemal olan 
hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyet-i misaliyeleri bâkidirler. Zîruh olmayanlar, doğrudan 
doğruya onlardaki hüsn ü cemal esma-i İlahiyeye aittir, şeref onlaradır, medih onların 
hesabına geçer, güzellik onlarındır, muhabbet onlara gider, o âyinelerin değişmesiyle onlara 
bir zarar îras etmez. Eğer zîruh ise, zevil-ukûlden değilse, onların zeval ve firakı, bir adem 
ve fena değil; belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, 
kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek; onların o ervah-ı 
bâkiyeleri dahi birer esma-i İlahiyeye istinad ederek devam eder, belki kendine lâyık bir 
saadete gider. Eğer o zîruhlar zevil-ukûlden ise; zâten saadet-i ebediyeye ve maddî ve manevî 
kemalâta medar olan âlem-i bekaya ve o Sâni'-i Hakîm'in dünyadan daha güzel, daha nurani 
olan âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine 
bir seyr ü seferdir; bir mevt ü adem ve zeval ü firak değil, belki kemalâta kavuşmaktır.6 ” 
M:287 

“Ve madem beka, Bâki-i Zülcelal'e mahsustur ve madem Bâki'nin esması bâkiyedir ve 
madem Bâki'nin âyineleri Bâki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. 
Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife; o Bâki'ye karşı alâka peyda etmektir ve 
esmasına yapışmaktır.7 ” L:16 

4- Bâkiyane münasebet 
“Eski zamanda çok alâkadar olduğum zevkli veya kıymetli ve şerefli muvakkat vaziyetleri 

mütehassirane hatırladım, müştakane arzuladım. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp 
fâni olsun, düşünürken, İman-ı Billah nuru ihtar etti ki; o vaziyetler gerçi sureten fânidirler, 
birkaç cihette mevcuddurlar. Çünki Cenab-ı Hakk'ın bâki isimlerinin cilveleri olan o 
vaziyetler, daire-i ilimde ve elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı misaliyede bâki oldukları gibi; 
nur-u imanın verdiği bâkiyane münasebet noktasında fevkazzaman bir vaziyette 

                                                 
6 Kâinatta cereyan eden müsbet inkılab ve istihaleler, vesile-i kemaldır. 
7 Yani mazhariyettir. Yani ismin manasına uygun yaşayışla, hissiyatın o manaya mazhariyetle inkişafıdır. 
Mesela, Allah’ın adil sıfatına mazhariyet adaletli olmayı gerektirir. 
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mevcuddurlar. Sen, o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevî sinemalarla görebilir ve 
girebilirsin diye anladım. Ve dedim: "Madem Allah var, her şey var" darb-ı mesel cümlesi, bu 
büyük hakikatı da ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani Allah'ı bilse, herşey mevcuddur; 
kim Allah'ı bilmezse, ona herşey madumdur, diye delalet eder. Demek elemli, karanlıklı, 
tahassürlü bir dirhem zevki, aynı yerde yüz derece ziyade daimî, elemsiz bir zevke, sefahetle 
tercih edenler, aksi maksudlarıyla aynı zevkte elîm elemleri alır.” K:106 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BASİRET 

1- Marifetullahda Basiret gereklidir 
2- Risale-i Nurun kıymeti, basiretle görünür  
Lügatta: İleri görüşlülük. Kalb ile hissedip anlamak. Basiret hakkında Kur’andan asrımıza da bakan 

bazı ibretlik âyetler. Şöyle ki: 

«h«M²"Ï~ ²w«W«4 ²vU¬±"«‡ ²w¬8 h¬=³_«M«" ²v6«š³_«% ²f«5 
¯o[¬S«E¬" ²vU²[«V«2 _«9Ï~ ³_«8«— _«Z²[«V«Q«4 «z¬W«2 ²w«8«— ¬y¬K²S«X¬V«4 

Muhakkak size Rabbinizden basiretler (kalb gözleri) geldi. Artık kim hakkı görürse 
faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim! " 
(Sure:6, âyet:104) 

Yani, fıtrat-ı asliyenizde istidad-ı basiret konuldu. Kur’anın talim ve terbiyesi, basiretinizi kuvveden 
fiile çıkarır. Yani bu asırda Risale-i Nur, Kur’an hesabına basireti kazanmanıza vesiledir. Anlayarak ve 
kabul ederek okumanız ve dinlemeniz lazımdır. Bu en büyük fitne asrında yeteri kadar basiret olmazsa, 
sinsi cereyan böylelerini alelekser maksadına alet eder. Bu imtihan dünyasında irşadı dinlemek olan fiilî 
duayı yapmazsanız, bu asrın son veraset-i Nübüvveti size bekçilik yapıp korumaz manalarını âyet işmam 
ediyor. 

Bu âyeti te’yid eden şu âyet: 

«w¬8 °‘¬š³_«0 ²vZÅK«8 ~«†Ë~ ~²x«TÅ#~ «w<¬gÅ7~ Å–Ë~ 
«–— h¬M²A8 ²v; ~«†Ë_«4 ~—hÅ6«g«# ¬–_«O²[ÅL7~ 

Allah'tan korkanlar, (manevî mesuliyet hissine sahib olanlar), kendilerine şeytandan 
(münafık cereyan mensublarından) bir vesvese (ifsad telkinlerini) iliştiği zaman, durup 
düşünürler de derhal kendi basiretlerine (Kur’anî düsturlara) sahib olurlar.(Münafığın 
müfsidliğini yakalarlar ve alet olmazlar.) (Sure:7, âyet: 201) 

Bu âyetin ikazı, asrımızda gayet ehemmiyetlidir. 

_«Z«B²[«A«B²%~ �¸²x«7 ~x 7_«5 ̄}«<³_¬" ²v¬Z¬#Ì_«# ²v«7 ~«†Ë~«— 
~«g´; z¬±"«‡ ²w¬8 Åz«7Ë~ Í]«&x< _«8 p¬AÅ#Ï~ ³_«WÅ9Ë~ ²u5 
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«–xX¬8Ìx< ̄•²x«T¬7 °}«W²&«‡«— >®f;«— ²vU¬±"«‡ ²w¬8 h¬=³_«M«" 
Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de 
ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur'ân, 
Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için 
hidayettir, rahmettir.”( Sure:7, âyet:203) 

Bu âyette de kitabî hükümleri arzularına uydurmak isteyenlere karşı, kitabtaki hükümlere bağlılık 
manasında olan sadakatı esas alıp hareket etmek, feraset vesilesi olduğu nazara veriliyor. 

Diğer bir âyet de istikamet-i Kur’aniyeden i’raz edenlere verilecek cevab mahiyetinde şöyle buyruluyor: 

]«V«2 ¬yÅV7~ ]«7Ë~ ~³x2²…Ï~ ³z¬V[¬A«, ¬˜¬g´; ²u5 
«w¬8 _«9Ï~ ³_«8«— ¬yÅV7~ «–_«E²A,«— z¬X«Q«AÅ#~ ¬w«8«— _«9Ï~ ̄?«h[¬M«" 

«w[¬6¬h²LW²7~ 
De ki: İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar 
(işte böyleyiz). Ben Allah'ı  tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim.(Sure:12.âyet:108) 

Bu âyet, ahirzamanda ekseriyet teşkil edenlerin garib ahvaline de bakar. Fakat mana cihetindeki 
asrımıza bakan şiddetli ikazına  binaen tevakkuf edildi. 

1- Marifetullahda Basiret gereklidir 
“Evet her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zaman-ı hazırda gördüğümüz 

menzil-i dünya, meydan-ı ibtilâ, meşher-i eşya gibi, seneler adedince vefat etmiş menziller, 
meydanlar, meşherler, âlemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde; 
intizamca, acaibce, Sâniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki; 
o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir 
hikmetin intizamatını, o derece zahir bir inayetin işaratını, o mertebe kahir bir adaletin 
emaratını, o derece vâsi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla 
yakînen bilecek ki: O hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o âsârı görünen inayetten 
daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur 
ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez.1 ” S:84 

Evet, “ ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin 
ihtiyarsız, iradeyi verenin iradesiz, kâmil şeylerin sânii gayr-ı kâmil olduğunu telakki etmek 
muhaldir. 

Ve keza aynı tersim, basarı tasvir ve nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek, 
ancak basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Maahaza masnudaki kemalât, 
tamamen Sâni'deki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan 
bir mikrop, kartalı gördüğü zaman "Bu kuş değildir." der. Çünki sinekteki şeyler onda 
yoktur.2 ” Ms:184  

                                                 
1 Yani kâinat kitabında marifetullahı görmek, basiret iledir. 
2 Bu i’lemde, ezelî olmayanlar, mutlak hiçlikten gelmedikleri ve kendi kendine de olamıyacakları bedihi 
olduğundan ancak ezeli ve vâcib bir Zattan verildiğinin zaruri olduğunu anlamakgerektiği ve bu anlayıış dahi 
basiretle olduğu bildiriliyor. 
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“Basar masnuatı görüp de, basiret Sânii görmezse çok garib ve pek çirkin düşer. Çünki o 
halde Sâniin manen, kalben görünmemesi, ya basiretin fıkdanındandır veya kalb gözünün 
kör olmasındandır veya pek dar olduğundan mes'eleyi azametiyle kavramadığındandır. Veya 
bir hızlan'dır. Ve illâ Sâniin inkârı, basarın şuhudunu inkârdan daha ziyade münkerdir.” 
Ms:210 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Âlemde tesadüf yoktur. Evet bilhassa bahar mevsiminde, küre-i arz 
bahçesinde, bütün ağaçların dallarında çiçeklerin yapraklarında, mezruatın sünbüllerinde 
hikmet bülbülleri, hikmet âyetlerini tanaggum ve terennüm ile inşad ettikleri iman 
kulağıyla, basiret gözüyle dinlenilirse, tesadüf şeytanları bile kabul ile hayran olurlar.” 
Ms:243 

Evet, “Nur-u Akıl, Kalbden Gelir 
 Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. 
 O nur ile bu ziya mezcolmazsa zulmettir, zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş 
bir zulmet-i müzevver. 
 Gözünde bir nehar var, lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki, bir leyl-i 
münevver. 
 O içinde bulunmazsa, o şahm-pare göz olmaz; sen de birşey göremez. Basiretsiz basar 
da para etmez. 

 Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. 
Kalbsiz akıl olamaz.” S:705 
Yani kalbde marifetullah basireti olmadığı halde kültür dedikleri dünyevî bilgiler, değer taşımaz. Hz. 

Üstad diyor ki:  

“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.” S:538 

Keza, “ Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahidlerin 
âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor 
ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla 
yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma; 
belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara müteveccih ol, dur. Çünki ben müşahede ettim ki: 
Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç çeşittir. 

Bir kısmı: Su gibidir; görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda 
hayalâttan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkid parmaklarıyla tecessüs 
edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ı hayat, parmağı mekân ittihaz etmez. 

İkinci kısım: Hava gibidir; hissedilir, fakat ne görünür, ne de tutulur. Ona karşı sen 
yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut, tenkid elini 
uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüd eliyle baksan, tenkid ile el atsan, o yürür 
gider; senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. 

Üçüncü kısım ise: Nur gibidir; görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise 
kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; 
belki kendi kendine gelir. Çünki nur; el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz, belki o nur 
ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer harîs ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla 
tartsan, sönmese de gizlenir. Çünki öyle nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda da 
giremez, kesifi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.” L:128 
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2- Risale-i Nurun kıymeti, basiretle görünür  
“Hapishanede -Allah rahmet eylesin- mühim bir şeyh ve mürşid ve cazibedar bir Nakşî 

evliyasından bir zât, dört ay mütemadiyen Risale-i Nur'un elli-altmış şakirdleri içinde 
celbkârane sohbet ettiği halde, yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. 
Mütebâkisi, o cazibedar şeyhe karşı müstağni kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek, kıymetdar 
hizmet-i imaniyesi onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. O şakirdlerin gayet keskin kalb 
basireti şöyle bir hakikatı anlamış ki: Risale-i Nur'la hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarîkat ve 
şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor.” K:83 
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BATIL – BÂTIL 

(Bk: Hak) 
1- Bâtıl bir vesile ile hak bir gaye 
2- Bâtıl da ihtiyarsız, talebsiz  
3- Bâtıl manevîyata da şamildir 
4- Bâtıl mezheblerde birer dane-i hakikat mevcud  
5- Bâtıl ona (Hakka) musallat  
6- Bâtıl ve muhal bir şeyi, mümkün görmek 
7- Bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir  
8- Avrupa’nın bâtıl efkârına ittiba etmemek ikazı 
9- Hakkı bâtıldan tefrik 
10- Bâtıl Tebeidir 
11- Halk Gelir Bâtıl Gider 
Hakkın zıddıdır. Hak, tabiri, Allah’ın bildirdiklerinin hepsini ifade eder. Batıl ise, beşerî anlayışla dinî 

sahaya bakan ve dinden kopuk olan her türlü hüküm ve anlayışlardır. 

1- Bâtıl bir vesile ile hak bir gaye 
“Hakikata muhabbet yerine, ene tarafgirliği müdahale etmiştir. Vesail ve delail, makasıd ve 

gayat yerine ikame edilmiştir. 
Halbuki fasid bir delil ile, hak bir netice zihinde ikame edilir. Bâtıl bir vesile ile hak bir gaye, 

fikirde tesbit edilir. Madem gaye ve maksad haktır; delil ve vesilelerdeki fesad, böyle inşikak-ı 
kulûba sebebiyet vermemeli.” Sti:74 

2- Bâtıl da ihtiyarsız, talebsiz  
“İşte sathî ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir cevhere ve 

mükerrem bir mahiyete mâlik olan insan, kasdı ve dikkati ile daima hak ve hakikatı ararken, 
bazan sathî ve dikkatsiz bir nazarla bâtıla bakar. O bâtıl da ihtiyarsız, talebsiz, davetsiz fikrine 
gelir. Fikri de çar-nâçar alır saklar, yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur. Fakat onun o 
bâtılı kabul ve tasdiki, bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı âlemden gaflet etmesinden ve 
madde ile hareketinin ezeliyete zıd olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garib 
nakışları ve acib san'at eserlerini esbab-ı camideye isnad etmek mecburiyetiyle o dalaletlere 
düşmüşlerdir. 

Hüseyin-i Cisrî'nin dediği gibi, âsâr-ı medeniyetle müzeyyen ve bütün zînetlere müştemil bir 
eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o zîneti, o esasatı, tesadüfe ve tabiata isnad 
etmeye mecbur olmuştur. 

Kezalik nizam-ı âlemdeki bütün hikmetlerin, faidelerin tam bir ihtiyara ve şamil bir ilme ve 
kâmil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden gafiller, sathî nazarlarınca, tesir-i hakikîyi 
esbab-ı camideye vermeye mecbur kalmışlardır.” İ:89 
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3- Bâtıl manevîyata da şamildir 
“Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid'alar; manevî kirlerden olduklarını 

unutmamalıyız.” L:307 

4- Bâtıl mezheblerde birer dane-i hakikat mevcud  
“Cebr Ve İtizalde Birer Dane-i Hakikat Bulunur 
Ey talib-i hakikat! Maziye, hem musibet; müstakbel ve masiyet ayrı görür şeriat. Maziye, 

mesaibe nazar olur kadere. 
Söz olur Cebriye. Müstakbel ve maasi nazar olur teklife, söz olur İtizale. İtizal ile Cebr 
Şurada barışırlar. Şu bâtıl mezheblerde birer dane-i hakikat mevcud münderiçtir; mahsus 

mahalli vardır; bâtıl olan ta'mimdir.” S:710 

5- Bâtıl ona (Hakka) musallat  
“... Demek tekvinî emre itaat ki bir haktır. 
İtaat galib olur, o emrin isyanına ki bir tavr-ı bâtıldır. Bir bâtıla vesile olmuş olursa bir hak, 

vaktaki galib olsa 
Bir bâtıla ki, olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir bâtıla mağlubdur. Fakat bizzât 

değildir. 
Demek "El-hakku ya'lu" bizzât demektir. Hem akibet muraddır, kayd-ı haysiyet maksuddur. 

Dördüncü nokta şudur: 
Bir hak bilkuvve kalmış, yahut kuvvetsiz kalmış, ya mahluttur, hem mahşuş. Ona da bir 

inkişaf, ya bir taze kuvvet vermek lâzım gelmiştir. 
Mühezzeb ve müzehheb yapmak için, muvakkat bâtıl ona musallat, tâ ki sebike-i hak ne 

miktar lüzum vardır 
Tâ mahz ve hâlis çıksın. Mebadide, dünyada bâtıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. "Akibet-

ül müttakin" ona vurur bir darbe! İşte bâtıl mağlubdur. "El-hakku ya'lu" sırrı onu çarpar ikaba; 
işte hak da galibdir.” S:726 

“Hem bir takım siyasî işlerle veya bir takım bâtıl cereyanlarla ve fikirlerle uğraşmaya 
zamanımız yoktur. Ömrümüz kısadır. Vaktimiz dardır. Üstadımızın dediği gibi, "Fena şeylerle 
meşguliyet fena tesir eder. Fena iz bırakır." Hususan böyle bir asırda "Bâtılı iyice tasvir etmek 
sâfi zihinleri idlâldir." Evet menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim gibi saf bir niyetle 
başlayıp menfi şeylerle meşgul ola ola dînî bağları ve dînî salâbet ve sadakatı eski haline nazaran 
gevşemiş olanlar olmuştur. 

 Risale-i Nur, nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor; yok ediyor. İyiyi öğreterek, fenayı 
fark ve tefrik ettiriyor ve vaz geçiriyor. Hakikatı ders vermekle, bâtıldan kurtarıyor ve bâtıldan 
mahfuz kılıyor.” T:691 

6- Bâtıl ve muhal bir şeyi, mümkün görmek 
“Hülâsa: İnsan sathî ve gayr-ı kasdî bir nazarla bâtıl ve muhal bir şeye baktığı zaman, hakikî 

illetini bulamadığı takdirde, çar-nâçar sıhhatına veya inkârına kail olmakla kabul etmesi ihtimali 
vardır. Fakat talib ve müşteri sıfatıyla kasden ve bizzât dikkatle bakacak olursa, onların hikemiyat 
dedikleri o bâtıl mes'elelerden hiçbirisini de kabul etmez. Ancak bütün siyasîlerin hikmetini ve 
hükemanın akıllarını zerrelerde farzetmekle eblehane kabul eder.” İ:90 
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“Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. 
Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mehenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz 
ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul 
etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen 
sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mehenge 
vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı 
arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.” Mü:14 

“Hem ey şeytan! Bâtılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inad 
ve mağlata ve mükâbere ve iğfal ve görenek gibi şeytanî desiselerle, çok muhalâtı intaç eden 
küfür ve inkârı o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun.” M:314 

“İnad bazan müfrit fırka mutaassıblara, dalal ve bâtılı iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım 
etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir der, lanet eder. Sû'-i 
zan ve hüsn-ü zan nazarıyla dûrbînin iki tarafı gibi leh aleyhdar, vâhî emareyi bürhan, bürhanı 
vâhî emare görür.” Sti:50 

“Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı amelî ve fer’î olmakla beraber, iman hükümlerini 
nefyetmek ve inkâr etmektir ki, bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir 
ademdir, bir adem-i kabuldür. 

İşte bu kısımdır ki, risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise, amelî ve fer'î olmayıp, belki 
itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol 
açmaktır. Bu ise, bâtılı kabuldür, hakkın aksini isbattır. Bu kısım, imanın yalnız nefyi ve nakîzi 
değil, imanın zıddıdır. Adem-i kabul değil ki kolay olsun, belki kabul-ü ademdir. Ve o ademi 
isbat etmekle kabul edilebilir.” L:78 

7- Bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir  
“... Demek tekvinî emre itaat ki bir haktır. 
İtaat galib olur, o emrin isyanına ki bir tavr-ı bâtıldır. Bir bâtıla vesile olmuş olursa bir hak, 

vaktaki galib olsa 
Bir bâtıla ki, olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir bâtıla mağlubdur. Fakat bizzât 

değildir. 
Demek "El-hakku ya'lu" bizzât demektir.” S:725 

8- Avrupa’nın bâtıl efkârına ittiba etmemek ikazı 
“Ey gençler ve ey İslâm evlâdları! Avrupa'nın size karşı olan merhametsiz zulüm ve 

adavetine ve bâtıl efkârına ne akıl ile muhabbet edip onları taklid ediyorsunuz ve onlara ittibaen 
sefahetlerine iştirak ve saflarına iltihak ile mukabele ediyorsunuz? Onları taklid ve onlara ittiba 
ile beraber, dava-yı hamiyet yalandır.” Ni:97 

9- Hakkı bâtıldan tefrik 

“İncil'in ikinci bir âyeti: ¬G«"«�²!ö]«7¬!ö²vU«Q«8ö –x U«<ö@®O[¬V²5«*@«4ö]±¬"«*ö²w¬8ö `V²0«!ö]±¬9¬! Yani: "Ben 

Rabbimden; hakkı bâtıldan farkeden bir peygamberi istiyorum ki, ebede kadar beraberinizde 
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bulunsun." Faraklit, ¬u¬0@«A²7!ö«:ö±¬s«E²7!ö«w²[«"ö »¬*@«S²7«!ömanasında Peygamber'in o kitablarda ismidir.1” 

M:165 
“Hem İncil'de "El-Baraklit" veyahut "El-Faraklit" ki İncil tefsirlerinde, "Hak ve bâtılı 

birbirinden tefrik eden hakperest" manası verilmiş ki; sonra gelecek insanları, hakka sevkedecek 
zâtın ismidir. 

İncil'in bir yerinde, İsa Aleyhisselâm demiş: "Ben gideceğim; tâ dünyanın reisi gelsin." Acaba 
Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve bâtılı fark ve temyiz edip 
Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın yerinde insanları irşad edecek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'dan başka kim gelmiştir? Demek Hazret-i İsa Aleyhisselâm ümmetine daima müjde 
ediyor ve haber veriyor ki: Birisi gelecek, bana ihtiyaç kalmayacak. Ben, onun bir 
mukaddimesiyim ve müjdecisiyim.2 ” M:170 

10- Bâtıl Tebeidir 
“Ukûl-ü selime yanında muhakkaktır ki: Hilkatte hayır asıl, şer ise tebaîdir. Hayır küllî, şer 

cüz'îdir. Şöyle görünüyor ki: Âlemin herbir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen 
ise, kavaid-i külliyeden ibarettir. Külliyet-i kaide ise, o nev'de olan hüsn-ü intizamına keşşaftır. 
Demek cemi' fünun, hüsn-ü intizama birer şahid-i sadıktır. Evet külliyet intizama delildir. Zira 
birşeyde intizam olmazsa, hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istisnaâtıyla perişan oluyor. 
Bu şahidleri tezkiye eden, nazar-ı hikmetle istikra-i tâmmdır. Fakat bazan intizam 
görülmüyor. Çünki dairesi, ufk-u nazardan daha geniş, tamamen tasavvur ve ihata 
olunmadığı için, nizamın tasvir-i bîmisali kendini gösteremiyor.3 Binaenaleyh umum fünunun 
şehadetleriyle ve nazar-ı hikmetten neş'et eden istikra-i tâmmın tasdikıyla sabittir ki: Hilkat-ı 
âlemde maksud-u bizzât ve galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayr ve hak ve kemaldir.4 Amma şer 
ve kubh ve bâtıl ise; tebaiye ve mağlube ve mağmuredirler. Eğer çendan savlet etseler de 
muvakkattır. Hem de sabittir ki: Ekrem-i halk benî-âdemdir. İstidadı ve san'atı buna şahiddir. 
Hem de benî-âdemin en eşrefi, ehl-i hak ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. Hakaik-i 
İslâmiyet buna şehadet ettiği gibi istikbalin vukuatı da tasdik edecektir. Hem de sabittir ki: 
Ekmel-i küll Muhammed'dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). Mu'cizatı ve ahlâk-ı kâmilesi şehadet 
ettiği gibi, muhakkikîn-i nev'-i beşer de tasdik ederler. Hattâ a'dası da teslim ediyorlar ve etmeye 
mecburdurlar.” Mu:40 

11-  Halk Gelir Bâtıl Gider 

                                                           
1 DECCAL ( Ä_%… ) : Bu kelime (decl) kökünden mübalağalı ism-i faildir. Aşırı yalan ve aldatmalarla hakkı bâtıl, 

bâtılı hak olarak gösteren ve münafıkane hakkı bâtıl ile karıştırıp hakkı örten ve böylece cemiyetleri ifsad ve idlal 
eden şahıs demektir. Tac Tercemesi, 5. cild, 63l. hadiste beyan edildiği gibi: “Deccal mechul (gaib) bir şerdir” 
şeklindeki ifadeden de anlaşıldığı gibi, Süfyan denen İslâm Deccalının deccallığı, herkesin anlayacağı tarzda apaçık 
değildir. Münafıkane bir tavırla, yani (2:42) âyetinde ifade edildiği gibi, hak ile bâtılı telbis edip ümmeti ifsad ve 
idlale çalışır. Bu husus hadislerde de beyan edilir.” İ.P.Ans. 650.p 
2 Ahirzaman fitnesinde nifak cereyanı, hak ile batılı telbis ettiğinden, hakkı tahkiki imanla batıldan fark etmek 
zaruridir. Evet R.Nur, bu haram bid’alar istilasında bid’alara alıştırılan halkın tahkiki iman sahibi olmalarını ister. 
3 Evet, ağacın kökündeki bir mikroptan, ağacın tasviri istenemez. Bk. S:547 p.2 ortası  
4 İnsanın işlediği şer ile varlık aleminde yaradılan şer var. Burada varlıktaki şer muraddır. 
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“Hem de meyl-ül mübalağatı tevlid eden, beşerin kendi meylini kuvveden fiile çıkarmasına 
meyelan-ı fıtriyesidir. Zira meyillerinden birisi; hayret verecek acib şeyleri görmeye ve 
göstermeye ve teceddüde ve icada olan meylidir. Buna binaen vakta beşer, nazar-ı sathî ile kâinat 
kaplarında ülfet kapağı altında olan gıda-yı ruhanîyi zevkedemediğinden kabı ve kapağı 
yalamakla usanmak ve kanaatsızlık ve hârikulâdeye meyil ve hayalâta iştihadan başka netice 
vermediğinden meyl-i hârikulâde ile ya teceddüd veya tervic için meyl-ül mübalağa tevellüd 
eder. O mübalağa ise, dağ tepesinde bir kartopu gibi yuvarlamakla tâ hayalin yüksek zirvesinden 
lisana kadar tekerlense, sonra lisandan lisana yuvarlanıp giderken kendi hakikatının çok 
parçalarını dağıtmakla beraber, her lisandan meyl-ül mübalağa ile çok hayalâtı kendine toplar, 
şape gibi büyür. Hattâ kalbe değil, belki sımahta, belki hayalde bile yerleşemiyor. Sonra bir 
nazar-ı hak gelir, onu tecrid etmekle çıplak ederek tevabiini dağıtıp aslına irca' eder. "Hak gelir, 
bâtıl ölür" sırrı da zahir olur.” Mu:50 
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BATIN – BÂTIN 

1- Zâhir ve bâtın aynalarda hafîziyetin hıfzındaki harikalık 
2- Bâtın-ı kalb ayine-i Samed’dir  
3- Bâtını zâhirinden daha âlî  
4- Bâtıniyyunun mezheb-i bâtılasını intac  
5- Hadîs gibi bâtınî vahiy 
6- Havass-ı Bâtına Daha Çok Zengin  
7- Allah’ın ilim ve kudretiyle bâtınların en bâtınında olduğu sırrının keşfinde kalb ve 

aklın beraberliği 
8- İsm-i Zâhir ile ism-i Bâtın’ın hükümlerini iltibas etmemek 
9- Peygamberimizin (A.S.M) saltanat-ı bâtıniyesi  
10- Ülema-yı Bâtın İçin Kur’an Baştan Başa İhbarat-ı Gaybiye Nev’indendir  
Yani iç taraf. Bilhassa insandaki hisler ve bu hislerin inceleri manasında. Dinî hayat, müsbet hissiyata 

dayandığından bu bahis ehemmiyetlidir. 

1- Zâhir ve bâtın aynalarda hafîziyetin hıfzındaki harikalık 
“Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi, birer intizamlı olduğu halde, heyet-i 

mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki; vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet 
verilen ve şu âlem-i şehadetten göçüp giden herşeyin Hafîz-i Zülcelal, birçok suretlerini elvah-ı 
mahfuza hükmünde olan (....)hâfızalarda ve bir türlü misalî âyinelerde hıfzedip, ekser tarihçe-i 
hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve bâtın âyinelerde ibka ediyor. 
Meselâ: Beşerin hâfızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanun-u 
hafîziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor.1 ” S:77 

2- Bâtın-ı kalb ayine-i Samed’dir  
“Görmüyor musun ki, mecazî aşklarda yüzde doksandokuzu, maşukundan şikayet eder. Çünki 

Samed âyinesi olan bâtın-ı kalb2 ile sanem-misal dünyevî mahbublara perestiş etmek, o 
mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat,3 fıtrî ve lâyık olmayan şeyi 
                                                           
1 Yani bu harika ilahi icraatların tefekkür edilmesi, Kur’anın mesleği olan kâinat kitabını okumaktır ve vazife-i 
asliyedendir. 
2 Yani ebediyetten başka olan faniyata asla razı olmayan kalbin asliyeti ve derin duygusu. 
3 Yani İslam üzere yaradılan insanın asıl yaradılışı; yani bozulmamış olan vicdan-ı asliyesi. Evet, fıtrî olmayanı 
reddeden o mahbubların asıl fıtratı eğer, bilkuvveden bilfiile çıksa idi yine reddederdi. 

Fakat Risale-i Nur, bu fitne şartlarında vicdan-ı aslînin bozulduğunu anlatır. Mesela:  
“Kalbin gaflet ile harab olmasından ve heva-i nefs ile ölümünden sonra, onun enkazından yapılan bir vicdan, nefs-

i emmare için yalancı bir mıklabdır.” BMs:367 
“Bence bir kalb ve vicdan, fezail-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet 

beklenilmez.” Mü:20 
Evet, “mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur.” L:122 

280



BATIN – BÂTIN     2 

reddeder, atar.” (Şehvanî sevmekler, bahsimizden hariçtir.) S:358 

“Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. "Ne kadar güzel 
yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine 
meydan verme. Çünki bâtın-ı kalb, âyine-i Samed'dir ve ona mahsustur.” S:640 

“Allah kalbin bâtınını iman ve marifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Kalbin zahirini, sair 
şeylere müheyya etmiştir.4 Cinayetkâr hırs kalbi deler, sanemleri içine idhal eder.5 Allah darılır, 

                                                                                                                                                                                            
“İllâ ki, el’iyazübillah irtidad ile vicdanı tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın.” L:122 
Fıtrat-ı asliyesi tamamen bozulmamış vicdan: 
“Hakikaten bence, bir müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslâmiyet’ten tecerrüd etse bile, fıtratı ve 

vicdanı hiç bir vakit İslâmiyet’ten vazgeçemez.” Mü:45 
“Evet nev’-i beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki; ruhun manen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve 

fikrin inkişaf ve terakkisini telkîh eden yani aşılayan, şeriatlardır; vücud veren, tekliftir; hayat veren, peygamberlerin 
gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir.” İ:164 

“Hem din; saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir.” Mü:19 
Vicdanın 4 unsuru 
“Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül 

gayatı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin marifetullahtır. Hissin muhabbetullahtır. Latifenin müşahedetullahtır.” 
H:136 

Yani vicdanın bozulması, bu 4 unsurun bozulması demektir. Bu meselenin asıl izahı şudur: 

²v«V²2¬! Ey kardeş bil ki: Şol musibetler ki, insan ve hayvanların masumları da giriftar olurlar. Caizdir ki, bu husus 

için insanın fehminin seziş ve kavrayışından daha dakik bir takım sebebleri olsun. Meselâ, meşiet-i İlahiye’nin 
düsturlarını havî olan şeriat-ı fıtriyesi teklif noktasında yalnız akla bakmıyor. Tâ ki, akıl olmadığı zaman, o şeriatın 
teklifi sâkıt olsun. Belki o teklif, kalbe ve hisse de nazar ediyor. Hattâ belki istidada dahi bakar. Öyle ise 
kalbiyle, hissiyle hattâ istidadıyla dahi şu şeriat-ı fıtriyeye muhalif hareket edip suç işleyenler cezalandırılırlar. 

Evet görüyoruz ki, hayvanlar hiss-i nefiste tam ve kâmildirler. Ve çocuklar, hiss-i kalbde baliğ ve 
mükemmeldirler. Belki senin çocuğunun hissi, senin aklından daha mükemmel ve daha çok müteyakkızdır. Çünkü 
meselâ, sen bir yetimi zulmen tokatladığın zaman, senin aklın seni o zulümden menetmediği halde, fakat senin o 
zulmünü gören ve bakan çocuğunun hiss-i şefkati onu ağlatır. Eğer o çocuk senin yerinde olsaydı, onun o hiss-i 
şefkati, onu o zulümden vazgeçirirdi. 

İşte madem ki bu iş böyledir; meselâ, bir çocuk hiss-i hevesi yolunda ve lehvini teskin için, o hassas olan hiss-i 
şefkatinin sesini duymayarak, biçare bir arıyı veya bir sineği parçalarsa, sonra şeriat-ı fıtriyenin kanunuyla düşüp 
kafası kırılsa, elbette müstehakkıdır. 

Hem meselâ, dişi bir kaplan, kendi yavrusuna karşı şedid bir şefkati hissettiği ve kocasıyla beraber yavrularını 
himaye etme hissini duyduğu halde; sonra bu her iki his, onu biçare ceylanın yavrusunu parçalamaktan 
menetmeyerek, gidip o yavrucukları parçalasa, ve meselâ sonra gidip bir avcının kurşununa musab olsa, hakkı değil 
midir? Evet çünkü onun helal rızkı, hayvanatın ölmüş cenazeleridir, diri hayvanlar değil.” BMs:167 
4 Vicdan, kalbdeki hissiyatın mazharıdır. Şöyle ki: 

“Kalbden maksad; sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-
ı hissiyatı, vicdan; ma’kes-i efkârı, dimağdır.” İ:77 
“Kalbin zahirini” yani ondaki hislerin hafif derecelerini demektir. Şöyle ki: 

“İnsanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî 
kalacak gibi gafilane davransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umûruna ve 
şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarfetse, ahlâk-ı hamîdeye menşe’, hikmet ve hakikata muvafık 
olarak saadet-i dâreyne medar olur.” M:34 
5 Taparcasına bağlanılan mecazi mahbubları kalbî hislerde yerleştirir. Onun içindir ki, ahirzamanda dünyadar 
kadınlar erkeklere hâkim oldukları hakkında rivayetler var. Hz.Üstad diyor. 

“Üçüncü Sual: Bazı mütedeyyin zâtların, dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu 
havalide bu nevi hâdiseler çoktur. 
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maksudunun aksiyle mücazat eder.” H:139 

3- Bâtını zâhirinden daha âlî  
“Evet karnın (miden) evinden; cildin, gömleğinden ve kuvve-i hâfızan, senin kitabından nakş 

ve intizamca daha yüksek ve daha garibdir. Binaenaleyh âlem-i melekût, âlem-i şehadetten; 
âlem-i gayb, dünya ve âhiretten daha âli ve daha yüksektir. Maalesef nefs-i emmare, heva-i 
nefs ile baktığı için zahirî hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi, meyyit ve zulmetli ve vahşetli 
zannettiği bâtın üstüne serilmiş olduğunu görüyor.6 ” Ms:180 

4- Bâtıniyyunun mezheb-i bâtılasını intac  
“Mana-yı hakikînin bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi teşhis eden, makasıd-ı şeriatın 

müvazenesinden hasıl olan hüsn-ü mücerreddir. Mecazın cevazı ise, belâgatın şeraiti tahtında 
olmak gerektir. Yoksa mecazı hakikat ve hakikatı mecaz suretiyle görmek, göstermek; cehlin 
istibdadına kuvvet vermektir. Evet herşeyi zahire hamlettire ettire nihayet Zahiriyyun meslek-i 
müteassifesini tevlid etmek şanında olan meyl-üt tefrit ne derecede muzır ise; öyle de herşeye 
mecaz nazarıyla baktıra baktıra nihayette Bâtıniyyunun mezheb-i bâtılasını intac etmek 
şe'ninde olan hubb-u ifrat dahi çok derece daha muzırdır.” Mu:27 

5- Hadîs gibi bâtınî vahiy 

“İbhamı ifade eden @«8ö, iman-ı icmalînin kâfi geldiğine ve imanın, hadîs gibi bâtınî ve Kur'an 

gibi zahirî vahiylere şamil olduğuna işarettir.7 ” İ:48 

6- Havass-ı Bâtına Daha Çok Zengin  
“Bil ey arkadaş! Havass-ı hamse-i insaniyenin(1) yapılış ve san’atında olan kemal-i hikmet 

içindeki kemal-i nimete; ve kemal-i nizam içindeki kemal-i hikmete; ve kemal-i mizan içindeki 
kemal-i nizama bak, gör, ibret al! Zira onların Fâtırı, onları öyle bir vaziyette yaratmış ve onların 
Sanii, onları öyle cihazlarla techiz etmiştir ki; o havas ile insan, umum enva-i semerat ve çiçekler 
ve ses ve kokular ve sairenin bütün hususiyatını hissedip zevkediyor. Hattâ o hasselerden biri 
olan insanın kuvve-i zaikasında öyle muntazam dakik ve nazik hissiyat vardır ki; umum meyve 
ve semeratın bütün cinsleri, nevileri ve sınıflarının yekûn tatları adedince ayrı ayrı zaika 
mizancıkları vardır. Ve hakeza kuvve-i samia hassesinin dahi çeşit çeşit ses ve nağmelerin 
hususiyatı adedince ince mizancıklara maliktir. Ve daha sair havass-ı zâhireyi bunlara kıyas et. 
Hususan havass-ı bâtına daha çok zengin ve daha ziyade cihazata maliktirler.” BMs:379 

 

                                                                                                                                                                                            
Gelen cevab: O mütedeyyin zâtlar, diyanetlerinin muktezası, böyle serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest 

kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. 
Mütebâkisi, bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı.” K:265 
6 Yani manevî ve gaybî alemler, çok daha âli ve latiftir. Hakiki mü’minlerin tenezzühgâhlarıdır. 
7 Yani ehadisin ekserisi batınî vahiyden geldi. Şöyle ki: 

“İkinci Kısım: “Vahy-i zımnî”dir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilâtı ve 
tasviratı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a aittir. O vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde, Zât-ı 
Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle 
beyan eder. Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasviratı, ya vazife-i risalet noktasında ulvî kuvve-i kudsiye ile 
beyan eder veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan eder.” M:93 
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7- Allah’ın ilim ve kudretiyle bâtınların en bâtınında olduğu sırrının 
keşfinde kalb ve aklın beraberliği 

“Aklım yürüyüş yaparken, bazan kalbimle arkadaş olur. Kalb zevkiyle bulduğu şeyi akla 
veriyor. Akıl bervech-i mutad bürhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Meselâ: Fâtır-ı 
Hakîm'in kâinattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi, sonsuz bir kurbiyeti de vardır. Evet ilim ve 
kudretiyle bâtınların en bâtınında bulunduğu gibi; fevklerin de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir 
şeyde dâhil olmadığı gibi, hiçbir şeyden de hariç değildir. Evet âsâr-ı rahmetine mazhar olan 
sath-ı arzda mamulât-ı kudrete bak ki, bir parça bu sırra vâkıf olasın. Meselâ: Biri arzda diğeri 
semada veya biri şarkta diğeri garpta iki şeyi bir anda yaratan Sâniin, o yaratılan şeylerin 
arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lâzımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de, her 
şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de vardır. Bu sır, daire-i vücub, tecerrüd ve ıtlak 
hasaisindendir. Ve fâil-i aslînin mahiyetiyle, zıllî olan münfail arasındaki mübayenet-i 
lâzımesidir. Meselâ: Şems timsallerine kayyum olduğu için fevkalhad onlara bir kurbiyeti vardır. 
Âyinedeki zıll ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da bu'diyeti vardır.” 
Ms:241 

8- İsm-i Zâhir ile ism-i Bâtın’ın hükümlerini iltibas etmemek 
“İnsanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri de şudur ki: İsm-i Zahir ile ism-i Bâtın'ın 

hükümleri ayrı ayrı oluyor; bunları birbirine karıştırıp merci'lerini kaybetmek mahzurludur. 

Kezalik kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı 
ötekisinden taleb etmek hatadır. 

Ve keza daire-i esbabın iktizası ile daire-i itikad ve tevhid'in iktizası bir değildir. Onu 
bundan istememeli. 

Ve keza kudretin taallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sâir sıfatın tecelliyatı ayrıdır. 
Birbirine iltibas edilmemeli. Meselâ: Dünyada vücudun tedricîdir. Berzahî âyinelerde âni ve 
def'îdir. Çünki icad ile tecelli arasında fark vardır.” Ms:80 

9- Peygamberimizin (A.S.M) saltanat-ı bâtıniyesi  
“O zâtı harekete getirip o inkılabları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kudsiyedir. Evet 

bilhassa Ceziret-ül Arab'da yaptığı inkılab ve icraata bak!.. 

O sahralarda, o çöllerde, âdetlerini muhafazada çok mutaassıb ve asabiyetlerinde fevkalâde 
inadçı ve kasavet-i kalb ve merhametsizlikte emsalsiz ve hattâ diri diri kızlarını toprağa gömüp 
öldürürlerken müteessir bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmakta idiler. O zât-ı nuranî kısa 
bir zamanda o kavimlerin ahlâk-ı seyyielerini kaldırarak ahlâk-ı hasene ile tebdil ettirdi. Hattâ o 
zât-ı mürşidin (A.S.M.) telkin ettiği iman nuru sayesinde, o vahşi insanlar, insan âleminde 
insanlara muallim oldular. Ve medeniyet dünyasında, medenîlere üstad oldular. O zâtın (A.S.M.) 
şu kadar geniş ve azîm saltanatı, yalnız zahirî bir saltanat değildir. Daha geniş ve daha derin 
yerde saltanat-ı bâtıniyesi vardır ki, bütün kalbleri ve akılları kendisine cezb ve celbetmiştir. Ve 
bütün ruhları ve nefisleri teshir etmiştir ki, kalblere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici ve 
nefislere mürebbi ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır.” Ms:26 
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10- Ülema-yı Bâtın İçin Kur’an Baştan Başa İhbarat-ı Gaybiye 
Nev’indendir  

“İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbaratın çok enva'ı var. Birinci kısım, 
hususîdir. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Meselâ: Muhyiddin-i Arabî 

•:Çh7!ö¬a«A¬V3övÀ7À!öSuresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, 

surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını 
görmüştür ve hâkeza... Ülema-yı bâtın için Kur'an, baştan başa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir” 
S:405 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BEDBİNLİĞİ TERKETMEK 

“Sâniyen: ¬*«G«U²7!ö«w¬8ö«w¬8«!ö¬*«G«T²7@¬"ö«w«8³~ö²w«8 “Kadere iman eden gam ve hüzünden emin 

olur” sırrıyla, y«X«,²&«!ö¯š²z«-ö±¬u6ö²w¬8ö!: H' “Herşeyin güzel cihetine bakınız” kaidesinin sırrıyla, 
¬�@«A²7«�²!ö!x 7:!ö²v;ö«t¬\ ´7:!«:ö yÁV7!ö vZ<«G«;ö«w<¬HÅ7!ö«t¬\ ´7:!ö y«X«,²&«!ö«–x Q¬AÅB«[«4ö«Ä²x«T²7!ö«–x Q¬W«B²,«<ö«w<¬HÅ7«! 
(39:18) gayet kısacık bir meali: “Sözleri dinleyip en güzeline tâbi’ olup fenasına bakmayanlar, 
hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır” mealinde. Bizler için şimdi herşeyin iyi 
tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki manasız, lüzumsuz, 
zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. 
Sekizinci Söz’de bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, 
güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde 
çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar 
gider. Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe 
hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl 
odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, 
şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir.” Ş:509 

Hikmet-i İlahiye bu âlemde iyi ve kötü şeyleri, yani ezdadıcem etmiştir ki insan kötüyü terk ve iyiyi 
celb edip tekâmül etsin ve imtihanı kazansın. 

Hz. Üstad diyor ki:   
“Müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden şudur: 
Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki, Âlem-i İslâm’ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi 

öldürmüş gibi, garbda bir-iki milyonluk küçük bir devlet, şarkta yirmi milyon Müslümanları 
kendine hizmetkâr ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki, yüksek 
ahlâkımızı öldürmüş, menfaat-ı umumiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı 
hasrettirmiş. Hem o yeistir ki, kuvve-i maneviyemizi kırmış. Az bir kuvvetle, imandan gelen 
kuvve-i maneviye ile şarktan garba kadar istilâ ettiği halde; o kuvve-i maneviye-i hârika, 
me’yusiyetle kırıldığı için, zalim ecnebiler dörtyüz seneden beri üçyüz milyon Müslümanı 
kendilerine esir etmiş. Hattâ bu yeis ile başkasının lâkaydlığını ve füturunu kendi tenbelliğine 
özür zannedip “Neme lâzım” der, “Herkes benim gibi berbaddır” diye şehamet-i imaniyeyi 
terkedip hizmet-i İslâmiyeyi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, 

bizi öldürüyor; biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. ¬yÁV7!ö¬^«W²&«*ö²w¬8ö!x O«X²T«#ö«� 

(39:53) kılıncı ile o yeisin başını parçalayacağız. yÇV 6ö “«h²B <ö«�öyÇV6ö “«*²G<ö«�ö@«8 hadîsinin 

hakikatıyla belini kıracağız inşâallah. 
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Yeis; ümmetlerin, milletlerin “seretan” denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalâta 

mani veö|¬"ö›¬G²A«2ö±¬w«1ö¬w²,&ö«G²X¬2ö@«9«! hakikatına muhaliftir; korkak, aşağı ve âcizlerin şe’nidir, 

bahaneleridir. Şehamet-i İslâmiyenin şe’ni değildir. Hususan Arab gibi nev’-i beşerde medar-ı 
iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe’ni olamaz. Âlem-i İslâm milletleri Arab’ın 
metanetinden ders almışlar. İnşâallah yine Arablar ye’si bırakıp İslâmiyet’in kahraman ordusu 
olan Türklerle hakikî bir tesanüd ve ittifak ile el ele verip Kur’an’ın bayrağını dünyanın her 
tarafında ilân edeceklerdir.” H:43 

Hakiki mü'min din yolundaki sıkıntı ve eziyetlerden şevklenir. Çünki bu hayat seyrinin çekilen canlı 
ve ebedi filimleri, ahirette en değerli manzaralardır. Yeis ve bedbinlik, neticeleri dünyada isteyenlerde 
olur. Marifetullah ehlinde hakiki bedbinlik olmaz.  

“Risale-i Nur’un Isparta’da kat’î galebesi, zındıkları şaşırttı. Fakat bazı mütemerrid ve 
muannid ve ölen herifin ruh-u habisi hükmünde bazı zındıklar, o mağlubiyete karşı gelmek 
fikriyle, baştan aşağıya kadar Kur’an ve Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, fakat perde 
altında, aynen münazara-i şeytaniye bahsinde hizb-üş şeytanın, Peygamber (A.S.M.) ve 
Kur’an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal 
etmiş. Onun gibi yahudi, mütemerrid ve dinsiz feylesoflarından ve Avrupa’nın zındıklarının 
eskiden beri Kur’an ve Peygamber’in (A.S.M.) hâlâtından medar-ı tenkid buldukları noktaları, 
bu İslâm ismi altındaki zındık, kurnazcasına, safdil Müslümanlara ve Risale-i Nur’u 
görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye 
çalışmış ki; şeytanette, şeytandan ileri gitmiş. Beni çok müteessir etti. 

Kardeşimiz Sabri’nin mektubunda, muannid mülhidlerin Risale-i Nur’un cereyanına karşı 
kurdukları çürük ve vâhî hud’aları, örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve o şeytanet 
perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir, Risale-i Nur’a karşı yırtılır ve yırtılacak dediği 
gibi; bu zındık ve muannid ve mütemerrid ve ölen herifin ruh-u habisi olan zındığın yazdığı 
ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde, fakat hakikatta Kur’an ve Peygamber’in 
(A.S.M.) azamet ve haşmet-i maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve âdileştirmek 
niyetiyle yazılan bu matbu’ eser de, Mu’cizat-ı Kur’aniye ve Mu’cizat-ı Ahmediye’ye 
(A.S.M.) karşı örümcek ağı da olamaz, parçalanır. Fakat binler teessüf ki; Risale-i Nur’u 
görmeyenlere kat’î zarar verdiği gibi, Risale-i Nur’u görenler de merak edip, “Acaba ne 
var?” demekle, safi kalblerini bulandırır. Lâakall vesvese ve evham verir. 

Risale-i Nur’un kahraman şakirdleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve 
faaliyetlerini ziyadeleştirmek lâzım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da, fena olduğu 
için kısa kesiyorum. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. 
Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesine, yalnız esma-i mübareke ve âyât-ı mübarekenin bazı meali 
içinden hariç kalmak itibariyle ehemmiyetsiz bir paçavradır.” K:150 

Böyle menfi propagandalar, zamanımızda daha çoğalmıştır. Nurcular böyle ikazları esas alarak, falan 
kişi böyle yazdı, şöyle konuştu diyerek menfi sözleri neşretmemek ve münafıkların planlarıdır diyerek 
reddetmeli ve nefret hissini uyandırmalıdır. 

Risale-i Nur, taklidî îmanı tahkiki îmana çevirip -îmanı kuvvetlendirip- iki cihanın 
saadetini kazandırıp, hüsn-ü hâtimeyi netice verir. En büyük dinsiz feylesofları da ilzam 
etmiştir. Risale-i Nurun bir hususiyeti de şudur ki: Diğer Mütekellimîne muhalif olarak ehl-i 
dalâletin menfiliklerini zikretmeden, yalnız müsbeti ders vererek, yara yapmaksızın tedavi 
etmesidir. Bu itibarla bu zamanda Risale-i Nur, vehim ve vesveseleri mahvediyor, akla gelen 
sualleri, istifhamları; nefsi ilzam, kalbi ikna ederek cevaplandırıyor.” T:695 

“Bu Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesindeki ekser âyetlerin herbiri, ya mülhidler tarafından 
medar-ı tenkid olmuş veya ehl-i fen tarafından itiraza uğramış veya cinnî ve insî şeytanların 
vesvese ve şübhelerine maruz olmuş âyetlerdir. İşte bu “Yirmibeşinci Söz” öyle bir tarzda o 
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âyetlerin hakikatlarını ve nüktelerini beyan etmiş ki, ehl-i ilhad ve fennin kusur zannettikleri 
noktalar i’cazın lemaatı ve belâgat-ı Kur’aniyenin kemalâtının menşe’leri olduğu, ilmî 
kaideleriyle isbat edilmiş. Bulantı vermemek için onların şübheleri zikredilmeden cevab-ı 
kat’î verilmiş.” S:365 

Netice: konuşmalar insan dairesinde en ehemmiyetli tesir vesilesidir. Ölçüsüz ve yapacağı tesiri 
nazara almadan konuşmak, efkâr ve hissiyat-ı umumiyeye zarar verir. Mesela: 

“İçtihadda yani istinbat-ı ahkâmda, yani Cenab-ı Hakk’ın marziyatını kelâmından 
anlamakta, sahabelere yetişilmez. Çünki o zamandaki o büyük inkılab-ı İlahî, marziyat-ı 
Rabbaniyeyi ve ahkâm-ı İlahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, istinbat-ı ahkâma 
müteveccih idi. Bütün kalbler, “Rabbimizin bizden istediği nedir!” diye merak ederdi. Ahval-i 
zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat, bu manaları 
tazammun ederek vuku buluyordu. İşte bunun için herşey ve her hal ve muhavereler ve 
sohbetler ve hikâyeler, bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden; 
sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden; içtihad ve istinbatta istidadı kibrit 
derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan; bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i 
istinbat ve içtihadı, o sahabenin derece-i zekâvetinde ve istidadında olan bir adam, şu 
zamanda on senede, belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünki şimdi saadet-i ebediyeye bedel, 
saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. Beşerin nazar-ı dikkati, başka maksadlara müteveccihtir. 
Tevekkülsüzlük içinde derd-i maişet, ruha sersemlik ve felsefe-i tabiiye ve maddiye akla 
körlük verdiğinden; beşerin muhit-i içtimaîsi, o şahsın zihnine ve istidadına, içtihad 
hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor. Yirmiyedinci Söz’ün içtihad 
bahsinde, Süfyan İbn-i Uyeyne ile onun zekâveti derecesinde birinin müvazenesinde isbat 
etmişiz ki; Süfyan’ın on senede kazandığını, öteki yüz senede kazanamıyor.” S:491 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BEDDUA 
(Bk: Dua) 

1- Beddua-yı Nebevî  
2- Sa’d’ın bedduasının müessiriyeti 
3- Hz. Üstadın ehl-i dalâlete bedduasını men eden manevî kuvvet 
4- Hz. Üstadın sırr-ı şefkatle zâlimlere dahi beddua etmemesi 
Şerli kişiler hakkında Allah’dan cezalanmalarını istemek manasında olan bu tabir, hadislerde geçer. 

Kur’anda ise, 111. Tebbet suresindeki tarz ile vardır. İslam dairesinde beddua yasaklanmış gibidir.  

“Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere İlm-i Kelâm’ın büyük allâmesi olan 
Sa’deddin-i Taftazanî, “Yezid’e lanet caizdir” demiş; fakat “Lanet vâcibdir” dememiş. 
“Hayırdır ve sevabı vardır” dememiş. Çünki hem Kur’anı, hem peygamberi, hem bütün 
sahabelerin kudsî sohbetlerini inkâr eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler 
çoktur. Şer’an bir adam, hiç mel’unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı yok. 
Çünki zemm ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar amel-i sâlihte dâhil olamaz. 
Eğer zararı varsa daha fena...” E:204 

“Sa’deddin-i Taftazanî, Yezid ve Velid hakkında tel’in ve tadlile cevaz vermesine 
mukabil, Seyyid Şerif-i Cürcanî gibi Ehl-i Sünnet 

Velcemaat’in allâmeleri demişler: “Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve fâcirdirler; 
fakat sekeratta imansız gittikleri gaybîdir. Ve kat’î bir derecede bilinmediği için, o şahısların 
nass-ı kat’î ve delil-i kat’î bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tövbe etmek ihtimali 

olduğundan, öyle hususî şahsa lanet edilmez. Belki «w[¬T¬4@«XW²7!ö«:ö«w[¬W¬7@ÅP7!ö]«V«2ö¬yÁV7!ö ^«X²Q«7ögibi 

umumî bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur.” diye Sa’deddin-i 
Taftazanî’ye mukabele etmişler.” E:206 

Bedduanın meşruiyet hususiyetlerini bilmek, Kur’anî istikamette gitmek için ehemmiyetlidir. 

1- Beddua-yı Nebevî  
“Hem -nakl-i sahih ile- Utbe İbn-i Ebî Leheb hakkında ferman etmiş ki: 

¬yÁV7!ö `²V«6öyV6²@«<ödiye, Utbe'nin akibet-i feciasını haber vermiş. Sonra Yemen tarafına 

giderken bir arslan gelip onu yemiş. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hem bedduasını, 
hem haberini tasdik etmiş.” M:109 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bedduasına mazhar olmuş birkaç vakıayı 
beyan ederiz: 

Birincisi: Perviz denilen Fars padişahı, name-i Nebeviyeyi yırtmış. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a haber geldi. Şöyle beddua etti: y²5±¬i«8öÅvZÁV7«! "Yâ Rab! Nasıl 
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mektubumu paraladı, sen de onu ve onun mülkünü parça parça et." İşte şu bedduanın 
tesiriyledir ki; o Kisra Perviz'in oğlu Şirveyh, hançer ile onu paraladı. Sa'd İbn-i Ebî Vakkas 
da, saltanatını parça parça etti. Sasaniye Devleti'nin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat 
Kayser ve sair melikler, name-i Nebeviyeye hürmet ettikleri için, mahvolmadılar. 

İkincisi: Tevatüre yakın meşhurdur ve âyât-ı Kur'aniye işaret ediyor ki: Bidayet-i İslâmda 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mescid-ül Haram'da namaz kılarken; rüesa-yı Kureyş 
toplandılar, ona karşı gayet bed bir muamele ettiler. O da, o vakit onlara beddua etti. İbn-i 
Mes'ud der ki: Kasem ederim, o bed muameleyi yapan ve onun bedduasına mazhar olanların, 
Gazve-i Bedir'de birer birer lâşelerini gördüm. 

Üçüncüsü: Mudariye denilen Arabın büyük bir kabilesi, Peygamber Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ı tekzib ettikleri için, onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht u galâ 
başgösterdi. Sonra Mudariye kavminden olan Kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'a iltimas ettiler. Dua etti; yağmur geldi, kahtlık kalktı. Bu vakıa tevatür derecesinde 
meşhurdur. 

“Beşinci Misal: Hususî adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri 
var. Kat'î üç misali nümune olarak beyan ederiz: 

Birincisi: Utbe İbn-i Ebî Leheb hakkında şöyle beddua etti: 

«t¬"«Ÿ¬6ö²w¬8ö@®A²V«6ö¬y²[«V«2ö²n±¬V«,öÅvZÁV7«! Yani: "Yâ Rab! Ona bir itini musallat et." Sonra Utbe sefere 

giderken, bir arslan gelip, kafile içinde onu arayıp bulmuş, parçalamış. Şu vakıa meşhurdur. 
Eimme-i hadîs, nakl ve tashih etmişler. 

İkincisi: Muhallim İbn-i Cüsame'dir ki, Âmir İbn-i Azbat'ı gadr ile katletmişti. Halbuki 
Âmir'i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onu cihad ve harb için kumandan edip, bir 
bölük ile göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu gadrin haberi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a yetiştiği vakit hiddet etmiş. v±¬V«EW¬7ö²h¬S²R«#ö«�öÅvZÁV7«!ödiye beddua buyurmuş. Yedi 

gün sonra o Muhallim öldü. Kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer 
kabul etmedi. Sonra mecbur oldular; iki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış, o surette 
yer altında setredilmiş. 

Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm görüyordu bir adam sol eliyle yemek 

yer. Ferman etmiş: «t¬X[¬W«[¬"ö²u6 "Sağ elinle ye." demiş.  O adam demiş: p[¬O«B²,«!ö«� "Sağ 

elimle yapamıyorum." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş: «a²Q«O«B²,!ö«�ödiye 

beddua etmiş. "Kaldıramayacaksın." İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış” 
M:146 

2- Sa’d’ın bedduasının müessiriyeti 
“Hem başta İmam-ı Tirmizî, haber veriyor ki: Sa’d İbn-i Ebî Vakkas için Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm dua etmiş: y«#«x²2«(ö² ¬̀%«!öÅvZÁV7«!ödemiş. Sa’d’ın duasının kabulü için 

dua etmiş. O asırda, Sa’d’ın bedduasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret 
buldu.” M:145 
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Bu beyanlardan anlaşılıyor ki beddua etmenin meşruiyeti var. Fakat bu cereyanın istilasında çokları 
aldatıldığı ve müfsid cemiyette fazilet kazanılamadığı gibi sebeblerle çokları gaflet ve cehaletle şerlere 
düştüklerinden Allah’a havale etmek ihtiyata uygundur. 

3- Hz. Üstadın ehl-i dalâlete bedduasını men eden manevî kuvvet 

“Bir zaman ben, bir kısım ehl-i dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Bedduama 
karşı müdhiş bir kuvvet-i maneviye çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni men’etti. 

Sonra gördüm ki: O kısım ehl-i dalalet, hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin 
teshilatıyla, arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak oluyor. Yalnız cebr ile değil, 
belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizac ettiği için, ehl-i imanın bir kısmı o arzuya 
kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telakki etmiyorlar. 

İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım, Fesübhanallah dedim. “Tarîk-ı haktan başka 
velayet bulunabilir mi? Hususan müdhiş bir cereyan-ı dalalete ehl-i hakikat tarafdar çıkar 
mı?” dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir âdet-i İslâmiyeye binaen Sure-i 
İhlas’ı yüzer defa tekrar ederek okuyup, onun bereketiyle, “Mühim Bir Suale Cevab” namında 
yazılan mes’ele ile beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i İlahiye ile kalb-i âcizaneme gelmiş. 
Hakikat şudur ki: 

Sultan Mehmed Fatih’in zamanında hikâye edilen meşhur ve manidar “Cibali Baba 
kıssası” nev’inden olarak bir kısım ehl-i velayet, zahiren muhakemeli ve âkıl görünürken, 
meczubdurlar. Ve bir kısmı dahi; bazan sahvede ve daire-i akılda görünür, bazan aklın ve 
muhakemenin haricinde bir hâle girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehl-i iltibastır, tefrik etmiyor. 
Sekir halinde gördüğü bir mes’eleyi halet-i sahvede tatbik eder, hata eder ve hata ettiğini 
bilmez. Meczubların bir kısmı ise indallah mahfuzdur, dalalete sülûk etmez. Diğer bir kısmı 
ise mahfuz değiller, bid’at ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hattâ kâfirler içinde 
bulunabileceği ihtimal verilmiş. 

İşte muvakkat veya daimî meczub olduklarından, manen “mübarek mecnun” hükmünde 
oluyorlar. Ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için, mükellef değiller. Ve 
mükellef olmadıkları için, muahaze olunmuyorlar. Kendi velayet-i meczubaneleri bâki 
kalmakla beraber, ehl-i dalalete ve ehl-i bid’aya tarafdar çıkarlar. Mesleklerine bir derece 
revaç verip, bir kısım ehl-i imanı ve ehl-i hakkı, o mesleğe girmeye meş’umane bir sebebiyet 
verirler.” M:343p.2 

İşte bu vakıalar hale muttali olmamak sebebiyle aldananlara misaldir. 

4- Hz. Üstadın sırr-ı şefkatle zâlimlere dahi beddua etmemesi 
“Beşincisi: Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u 

hayatım olan şefkat itibariyle; bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere değil 
ilişmek, belki beddua ile de mukabele edemiyorum. Hattâ en şiddetli bir garaz ile bana 
zulmeden bazı fâsık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî belki beddua ile 
de mukabeleden beni o şefkat men'ediyor. Çünki o zalim gaddarın, ya peder ve vâlidesi gibi 
ihtiyar bîçarelere veya evlâdı gibi masumlara maddî zarar gelmemek için, o dört-beş 
masumların hatırına binaen o zalim gaddara ilişmiyorum. Bazan da hakkımı helâl 
ediyorum.”Ş:372 

“Sâniyen: O vaiz ve âlim zâta benim tarafımdan selâm söyleyiniz. Benim şahsıma olan 
tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zâtı ve onun gibileri münakaşa 
ve münazaraya sevketmeyiniz. Hattâ tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. 
Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, 
mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünki daha müdhiş düşman ve yılanlar var. 
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 Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehl-i 
ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu 

kadar, @®8!«h¬6ö~:ÇI«8ö¬x²RÅV7@¬"ö~:ÇI«8ö!«)¬!«:  düsturunu rehber ediniz.” K:247 

Bu kadar çeşidli gaflet sebeblerinin bulunduğu bu bozuk cemiyet dairesinde kişilerin mesuliyet 
durumlarını bilmek çok zor olduğundan en isabetli hareket Allah’a havale edip tevekkül etmektir. Dünya 
kamera filimlerin çekildiği yerdir. Neticeler âhirete bakar. 

Evet, “Memurları ve halkları benden ürkütmeleri, beni büyük hatalardan ve 
tasannu'lardan ve ihlasa münafî haletlerden ve vaktimi zayi' etmekten kurtarıp, kader-i 
İlahî'nin hakkımda, zulm-ü beşerî içinde tam adaletini ve inayetini gösterdi. Buna kıyasen, 
başıma ne gelse, altında bir rahmet var. Yalnız benim ile meşgul olmaları için on dirhem 
zarar, Risale-i Nur'un onbin lirasını kurtarıyor. Onun için, siz hiç beni merak etmeyiniz. Hattâ 
bazan damarlarıma dokunduracak tarzdaki ihanetlerine karşı beddua etmek isterken, onların 
yakında ölüm i'damıyla kabr-i haps-i münferidde azabları ve bu ihanetlerinin neticesinde 
bana ait maslahatları ve hizmetimize menfaatleri düşündükçe, bedduadan vazgeçiyorum.” 
E:137 

“İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felâket ve musibetle geçti. 
Cemiyetin îmanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helâl olsun. Onlara 
beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüzbin, yahut 
birkaç milyon kişinin -adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon Savcısı beşyüz bin 
demişti.” T:629 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BEDİÜZZAMAN   

(Bak: Said Nursî) 
1- İmam-ı rabbaninin Hz. Bediüzzamana işaret eden mektubu 
2- Hz. Bediüzzamana gösterilen üstün hürmet sebebi 
3- Bediüzzaman lakabı 
4- Büyük bir alimin Hz. Üstad kakkında bir takdirnamesi 
5- Hz. Bediüzzamanın hal-i aleme teessüfleri 
6- Kronolojik 

1- İmam-ı rabbaninin Hz. Bediüzzamana işaret eden mektubu 
“Üçüncü Nokta: Bundan otuz sene evvel, Eski Said'in gafil kafasına müdhiş tokatlar 

indi, "El-mevtü hakkun" kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Meded 
istedi, bir yol aradı, bir halaskâr taharri etti. Gördü ki, yollar muhtelif; tereddüdde kaldı. Gavs-
ı A'zam olan Şeyh-i Geylanî Radıyallahü Anh'ın "Fütuh-ul Gayb" namındaki kitabıyla tefe'ül 

etti. Tefe'ülde şu çıktı: «t«A²V«5ö›¬:!«G<ö@®A[¬A«0ö²`V²0@«4ö¬^«W²U¬E²7!ö¬*!«(ö]¬4ö«a²9«!öAcibdir ki; o vakit 

ben, Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye âzası idim. Güya ehl-i İslâmın yaralarını tedaviye çalışan bir 
hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvelâ kendine bakmalı, sonra hastalara 
bakabilir. 

İşte Hazret-i Şeyh bana der ki: "Sen kendin hastasın, kendine bir tabib ara!" Ben dedim: 
"Sen tabibim ol!" Tuttum, kendimi ona muhatab addederek, o kitabı bana hitab ediyor gibi 
okudum. Fakat kitabı çok şiddetli idi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli 
ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatab ederek 
okudum; bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra, ameliyat-ı 
şifakâraneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve 
çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. 

Sonra İmam-ı Rabbanî'nin Mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Hâlis bir tefe'ül 
ederek açtım. Acaibdendir ki, bütün Mektubatında yalnız iki yerde "Bediüzzaman" lafzı var. 
O iki mektub bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektubların başında 
"Mirza Bediüzzaman'a Mektub" diye yazılı olarak gördüm. Fesübhanallah dedim, bu bana 
hitab ediyor. O zaman Eski Said'in bir lâkabı, "Bediüzzaman"dı. Halbuki hicretin üçyüz 
senesinde, Bediüzzaman-ı Hemedanî'den başka o lâkabla iştihar etmiş zâtları bilmiyordum. 
Halbuki İmamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki, ona o iki mektubu yazmış. O zâtın 
hali, benim halime benziyormuş ki, o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız İmam, 
o mektublarında tavsiye ettiği gibi çok mektublarında musırrane şunu tavsiye ediyor: 
"Tevhid-i kıble et." Yani: Birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en 
mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahval-i ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar 
düşündüm: "Bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasından 
gideyim?" tahayyürde kaldım. Herbirinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa 
edemiyordum. O tahayyürde iken, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki: "Bu muhtelif 
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turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi, Kur'an-ı Hakîm'dir. Hakikî 
tevhid-i kıble bunda olur. Öyle ise, en a'lâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona 
yapıştım. Nâkıs ve perişan istidadım elbette lâyıkıyla o Mürşid-i Hakikî'nin âb-ı hayat 
hükmündeki feyzini massedip alamıyor; fakat ehl-i kalb ve sahib-i halin derecatına göre o 
feyzi, o âb-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'andan gelen o Sözler ve o 
Nurlar, yalnız aklî mesail-i ilmiye değil; belki kalbî, ruhî, hâlî mesail-i imaniyedir ve pek 
yüksek ve kıymetdar maarif-i İlahiye hükmündedirler.” M:355 

2- Hz. Bediüzzamana gösterilen üstün hürmet sebebi 
“Sayın savcı, "Bediüzzaman'a olan hürmetin şekli diğer müfessirlerde görülemiyor." 

dedi. 
Doğrudur. Hürmet ve ta'zim büyüklük ve kemalâtın derecesine, minnet ve şükran da elde 

edilen istifadenin mikdarına göre olduğuna nazaran, Bediüzzaman'ın eserlerinden azîm 
faideler elde ediliyor ki, ona olan ta'zim ve minnetdarlıklar da görülmemiş bir şekilde oluyor. 

Yirminci asrın en büyük bir İslâm mütefekkiri ve müellifi olan Bediüzzaman'ı komünist 
ve masonlar bizlere, bilhassa gençliğimize tanıtmamağa çalışmışlardır. Fakat uyanık Türk-
İslâm milleti ve gençliği, o din kahramanı üstadı tanımış, istifade etmiş ve ettirmiştir. 

İşte bunun içindir ki; Bediüzzaman'a karşı olan fevkalâde bağlılık ve itimad 
sarsılmayacaktır.” Ş:549 

“Biz Risale-i Nur'u seviyoruz. Ve onu hakikî ve riyasız bir din kitabı ve Kur'an tefsiri 
biliyoruz….Evet biz Risale-i Nur müellifinin daima ayn-ı hakikat dersi verdiğine kailiz. 
Kendisinin kabul etmemesi, bizim bu kanaatımızı sarsmıyor. Ancak bizim kabul ettiğimiz, 
keramet-i kevniyesinden dolayı değil, Nurların dersinde hârikulâde ve ekmel tezahürlerine 
şahid olduğumuz ve bütün cihan-ı irfana meydan okuyan keramet-i ilmiyesinden dolayıdır. 
Tahsil hayatı üç aydan başka mevcud olmadığı halde, bu kadar feyz-i ilim neşreden ve ilminin 
hârikalarıyla en münteha mesail-i ilmiye ve âliyede en yüksek mütefekkirleri dahi hayrette 
bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanda 
bu kadar cazibedar bir tarz-ı beyan ve sürükleyici bir hararet izhar eden ve gayet feyyaz bir 
aşk ve heyecan terennüm eden ve bir derya-yı iman ve bir hazine-i tevhid ve bir umman-ı 
hikmet halinde coşan bir ikinci Bediüzzaman gösterebilir misiniz?1 ”  Ş:564 

“Bin üçyüz ellidört (1354) tarihine makam-ı cifrîsiyle bakan ve Said'in (R.A.) iki maruf 
lâkabına remzen ve ismen îma eden ve "Kendini muhafaza et" emrini veren ve o tarihte 
herkesten ziyade müteaddid tehlikelere maruz bulunacağını telvih eden "Ercuze"nin 
âhirlerindeki 

¬–@ÅL7!ö¬v[¬P«Q²7!ö«¾«�²x«W¬7ö²u«\ ²,@«4 
¬–@«8Åi7!ö«t¬7´H¬7ö@®6¬*²G8ö@«< 
¬^«X²B¬S²7!ö«t²V¬#öÅh«-ö««t[¬T«<ö²–«@¬" 
¯^«X²E¬8ö«:ö¯^«"²h6ö±¬u6öÅh«-ö«: 

                                                           
1 En azgın devrin mahkemelerinde hakikatı pervasız ve kahramanane müdafaa etmek, R.Nurdan alınan imanî ve 
ilmî kahramanlıktır ve bizler için örnektir. 
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fıkrasıyla diyor: "Ya Said-el Kürdî! Bin üçyüz ellidört (1354)2 tarihine yetişirsen Mevlâ-yı 
Azîminden, o zamanın ve o asrın fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar." Evet 
Onsekizinci Lem'ada Birinci Keramet-i Aleviye'nin izahında, Kaside-i Ercuziye'nin Risale-i 
Nur ve müellifine dair işarat-ı gaybiyesi beyan edilmiş. İsm-i a'zam ve sekine tabir ettiği 
esma-i sitte-i meşhuruyla daima meşgul olan bir şakirdiyle konuştuğu ve teselli verdiği ve 
çok emareler ve karinelerle o şakird, Said olduğu isbat edilmiş. Ve orada o şakirdine demiş:  

!«h[¬T«S²7!«:ö h[¬8«�²!ö@«Z¬"öÅa¬"ö!®h[¬O²,«#ö²�«h±¬O,ȫv²D2ö¿h²&«! 
Yani, ecnebi hurufları bin üçyüz kırksekizde (1348)3 tamim edilecek, çoluk-çocuk, emirler 
ve fakirler icbar suretinde gece dersleriyle öğrenmeye çalışacaklar.” Ş:735 

3- Bediüzzaman lakabı 
“Celcelutiye, Süryanîce bedi' demektir ve bedi' manasındadır. İbareleri bedi' olan Risale-i 

Nur, Celcelutiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhatı göründüğünden, 
kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki; eskiden beri benim 
liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lâkabı benim değildi, belki Risale-i 
Nur'un manevî bir ismi idi. Zahir bir tercümanına âriyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o 
emanet isim, hakikî sahibine iade edilmiş. Demek, Süryanîce bedi' manasında ve kasidede 
tekerrürüne binaen kasideye verilen Celcelutiye ismi işarî bir tarzda, bid'at zamanında çıkan 
Bediülbeyan ve Bediüzzaman olan Risale-i Nur'un hem ibare, hem mana, hem isim 
noktalarıyla bedi'liğine münasebetdarlığını ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da 
bakmasına ve bu ismin müsemmasında, Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için, hak kazanmış 
olmasına tahmin ediyorum.4 ” Ş:747 

4- Büyük bir alimin Hz. Üstad kakkında bir takdirnamesi 

“İkinci Mes’ele: İstanbul ülemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman Müfti-
yül Enam olan eski fetva emini, meşhur Ali Rıza Efendi; Birinci Şua İşarat-ı Kur’aniye ve 
Âyet-ül Kübra gibi risaleleri gördükten sonra, Risale-i Nur’un mühim bir talebesi olan Hâfız 
Emin’e demiş ki: 

“Bediüzzaman, şu zamanda din-i İslâma en büyük hizmet eylediğini ve eserlerinin tam 
doğru olduğunu; ve böyle bir zamanda, mahrumiyet içinde feragat-ı nefs edip yani dünyayı 
terkedip, böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmadığını ve her suretle 
şâyan-ı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddid-i din olduğunu ve Cenab-ı Hak onu 
muvaffak-un bilhayr eylesin, âmîn” diyerek; bazılarının sakal bırakmamaklığına itirazları 
münasebetiyle; Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin pederleri olan Sultan-ül Ülema’nın bir kıssası 
ile onu müdafaa edip, demiş: 

“Bu misillü, Bediüzzaman’ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır. Ve 
Hoca Mustafa’ya emretmiş, “Söylediğimi yaz!” 

Bediüzzaman’a kemal-i hürmetle selâm ederim. Te’lifatınızın ikmaline hırz-ı can ile dua 
etmekteyim (yani, ruha nüsha olacak kadar kıymetdardır). Bazı ülema-üs sû’un tenkidine 
uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır, (….) kaziyesi meşhurdur. 
Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak âcilen murad ve 
matlubunuza muvaffak-un bilhayr eylesin! Bâki Hakk’ın birliğine emanet olunuz. 
                                                           
2 Arabî ile 1936 
3 Arabî ile, 1930. 1928 de kanun kabul edildi ve 2 sene sonra tamim edildiği anlaşılıyor. 
4 Hz. Bediüzzaman tekrarla, bâki bir eserin fâni şahsa bağlanmaz şeklinde beyanları ile, hidayet ve istikameti 
kitabta aramayı esas almıştır.  
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Eski Fetva Emini Ali Rıza 
İşte böyle müdakkik ve ilim ve şeriat ve Kur’an cihetinde bu zamanda söz sahibi en 

büyük âlim böyle hükmetmiş. Risale-i Nur’un talebeleri, bu mes’eleyi –ihtiyaten- yabanîlere 
onun ismini vermekle teşhir etmemek gerektir ve dualarına onu dâhil etmek lâzımdır.” K:194 

“(Fâzıl-ı muhterem Meclis-i Mesahif ve Tedkik-i Müellefat-ı Şer’iye Reis-i Âlîsi Şeyh 
Safvet Efendi Hazretlerinin takrizidir.) 

Cenab-ı Hakk’a hamd ve kendisine Kur’an nâzil olan Peygamberimize ve dinin binasını 
tahkim ve temhid eden âl ü ashabına salât ü selâm olsun! 

Tevhid Denizinden Bir Katre namındaki risale gözüme tecelli etti. O denizle bu katre 
arasında bir fark göremedim. Çünki o katre hakikatte o denizden geliyor ve o denize 
dökülüyor. Tevhid denizinden avuçla su içmekte ve İslâmiyet memesinden süt emmekte 
kardeşimiz olan allâme Bediüzzaman Said Nursî’nin sa’yinden dolayı Cenab-ı Hakk’a hadsiz 
şükürler olsun! 

El-fakir, türab-u akdam-ul ülema 
SAFVET (Rahmetullahi Aleyh)” 5  Ms:64 

5- Hz. Bediüzzamanın hal-i aleme teessüfleri 
“Emma ba'd: Şu fakir, garib Nursî ki, Bid'atü'z-zaman lâkabıyla müsemma olmaya lâyık 

iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bîçare; tedenni-i milletten ciğeri yanmış 
gibi feryad u figan ederek, ah!. ah!.. ah!.. vâ esefâ der ki: İslâmiyetin mağz ve lübbünü 
terkederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve sû'-i fehm ve sû'-i edeb ile 
İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti îfa edemedik. Tâ o da bizden nefret ederek 
evham ve hayalâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. 

Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usûlüne ve hikâyatı akaidine ve mecazatı hakaikine 
karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada te'dib için zillet ve 
sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. 

Öyle ise, ey ihvan-ı müslimîn!.. Geliniz, ona tarziye vereceğiz. El birliğiyle dest-i sadakatı 
uzatacağız, biat edeceğiz. Onun habl-ül metinine sarılacağız. 

Hem de bilâ-perva olarak ilân ederim: Beni geçmiş asırların efkârına karşı mübarezeye 
heyecan ve şecaate getiren ve yüzer senelerden beri sevk-ül ceyş ile kuvvet bulan hayalât ve 
evhamın müdafaasına beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki: Hak neşv ü nema 
bulacaktır, eğer çendan toprakta gizlense... Ve tarafdar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır, 
eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar...6 ” Mu:9 

6- Kronolojik 

1897 
-Vali Hasan Paşa’nın dâveti üzerine Van’a gidişi 
-Müsbet ilimleri tetkik ve kısa zamanda her birisine vâkıf olması 
-“Bediüzzaman” lâkabının verilmesi 
-80-90 cild kitabı, üç ayda bir defa ezberden tekrarlaması 

                                                           
5 Bunun gibi âlim ve fâzıl pek çok şahsiyetler, Hz. Üstadın asrın mürşidi olduğuna ittifakları vardır. 
6 Bu ifadeler çok dikkat çekici ki, tâ o tarihlerdenberi zamanımıza kadar ferasetiyle görüyor ki, nifak cereyanı 
resmî tecavüzle beraber nifakî ifsadatiyle de Hz. Üstadın esas aldığı haslar dairesinin keyfiyetli mücahidlerinin 
çoğalmasına çeşidli maniler çıkarmıştır. 
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l900 
-İngiliz Müstemlekât Nâzırı Gladiston’un gazetelerde çıkan konuşması ve 

Bediüzzaman’ın ruhunda meydana getirdiği feveran ve gayret. 
“İngiliz Meclis-i Meb'usanında Müstemlekât Nâzırı, elinde Kur'an-ı Kerîmi göstererek 

söylediği bir nutukta: 
Bu Kur'ân, İslâmların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp 

yapmalıyız, bu Kur'ânı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur'ândan 
soğutmalıyız, diye hitabede bulunmuş. 

İşte bu müthiş haber, onda târifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi 
alevli, duyguları ve bütün letâifi uyanık ve ilim, irfan, ihlâs, cesaret ve şecaat gibi hârika 
inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzzamanın, bu havadis üzerine: "Kur'ânın sönmez ve 
söndürülmez mânevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya isbat edeceğim ve 
göstereceğim!" diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır.” T:51 

l907 
-İstanbul’a Şark’ta üniversite açtırmak niyetiyle gelmesi 
-Kaldığı yerin kapısına “Her suale cevab verilir” levhasını asıp, âlimleri sual sormaya 

dâveti 
-Sultan Abdülhamid’e Şark’ta üniversite açılması için müracaatı 
-Yıldız Divan-ı Harbi’ne verilmesi 

l909 
-3l Mart’ta Bediüzzaman’ın yatıştırıcılığı 
-İsyan etmiş olan sekiz taburu itaata getirmesi 
“ONUNCU CİNAYET: Harbiye nezaretindeki askerler içine cuma günü ülema ile 

beraber gittim. Gayet müessir nutuklarla sekiz tabur askeri itaata getirdim. Nasihatlarım 
tesirini sonradan gösterdi. İşte nutkun sureti: 

Ey asakir-i muvahhidîn! Otuz milyon Osmanlı ve üçyüz milyon İslâmın nâmusu ve 
haysiyeti ve saadeti ve bayrak-ı tevhidi, bir cihette sizin itaatınıza vâbestedir. Sizin 
zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz bu itaatsizlikle üçyüz milyon İslâma 
zarar ediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle uhuvvet-i İslâmiyeyi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki: 
Asker ocağı cesîm ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse, bütün fabrika 
herc ü merc olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahiddir. Siz Şeriat dersiniz, 
halbuki Şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar ediyorsunuz. Şeriatla, Kur’an ile, hadîs ile, 
hikmet ile, tecrübe ile sabittir ki: Sağlam, dindar, hakperest ulü-l emre itaat farzdır. Sizin ulü-l 
emriniz, üstadınız; zabitlerinizdir.” D:26 

-Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb’e verilişi 
“31 Mart Hâdisesinde Divan-ı Harb-i Örfî’de dedim ki: 
Ben talebeyim, onun için her şeyi mizan-ı Şeriatla müvazene ediyorum. Ben 

milliyetimizi, yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i nazarından 
muhakeme ediyorum. 

Ben hapishane denilen âlem-i berzahın kapısında dururken ve darağacı denilen istasyonda 
âhirete giden şimendiferi beklerken, cem’iyet-i beşeriyenin gaddarane hallerini tenkid ederek; 
değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki nev-i benî-beşere irad ettiğim bir nutuktur. Onun için 
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h¬=!«hÅ,7!ö]«V²A#ö«•²x«<ö (86:9) sırrınca kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı. Nâmahrem olan 

kimseler nazar etmesin. Âhirete kemal-i iştiyak ile müheyyayım, bu asılanlarla beraber 
gitmeye hazırım. Nasılki bir bedevi garaibperest, İstanbul’un acaib ve mehasinini işitmiş, 
fakat görmemiş; nasıl kemal-i hâhişle görmeyi arzu eder! Ben de ma’rez-i acaib ve garaib 
olan âlem-i âhireti o hâhişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefyetmek, 
bana ceza değil; sizin elinizden gelirse, beni vicdanen tazib ediniz! Ve illâ başka suretle azab, 
azab değil, benim için bir şandır! 

Bu hükûmet zaman-ı istibdadda akla husumet ederdi. Şimdi de hayata adavet ediyor. Eğer 
hükûmet böyle olursa; yaşasın cünun, yaşasın mevt!.. Zalimler için de yaşasın Cehennem!.. 
Ben zâten bir zemin istiyordum ki, efkârımı onda beyan edeyim. Şimdi bu Divan-ı Harb-i Örfî 
iyi bir zemin oldu.” D:9 

-Divan-ı Harb’de beraet edişi ve serbest bırakılması 

l9l0 
-Divan-ı Harb’den beraet eden Bediüzzaman’ın Van’a gitmek üzere İstanbul’dan 

ayrılması 

l9l9 
-l9 Nisan l9l9: Bediüzzaman’ın Dâr-ül Hikmet’ten altı ay izne ayrılması 

-Sultan Vahdeddin, Bediazzaman’a “Mahreç”7 pâyesi veriyor 

l923 
-l9 Ocak l923: Bediüzzaman Meclis’te mebuslara hitaben bir beyanname neşrediyor 
“İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakıyetli hizmetinden, Türk Milletine pek 

ziyade menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara Hükûmeti; Bediüzzamanın kıymet 
ve ehemmiyetini takdir ederek, Ankara'ya davet ederler. M. Kemal Paşa, şifre ile davet etmiş 
ise de, cevaben: 

– Ben, tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum. Siper arkasında mücahede etmek 
hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum, demiştir. 

Üç defa şifre ile davet ediliyor. Eski Van Valisi, dostu Mebus Tahsin Bey vasıtasiyle 
davet edildiği için, nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. 
Fakat ümid ettiği muhiti bulamaz. Kendisi, Hacı Bayram civarında ikamet eder. Meclis-i 
Meb'usanda, dine karşı gördüğü lâkaydlık ve garblılaşmak bahanesi altında, Türk Milletinin 
kudsî mefahir-i tarihiyesi olan Şeair-i İslâmiyeden bir soğukluk gördüğü için, meb'usların 
ibadete, bilhassa namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname 
neşreder ve meb'uslara dağıtır. Kâzım Karabekir Paşa da M. Kemal'e okur. O beyanname 
şudur: 

¯v[¬P«2ȫ•²x«[¬7ö«–x $xQ²A«W«7ö²vUÅ9¬!ö«–x$xQ²A«W²7!ö@«ZÇ<«!ö@«< 

"Ey mücahidîn-i İslâm ve ey ehl-i hall ve akd!.. 
Bu fakirin, bir mes'elede on sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum.” T:138 
“Bu meb'usana hitab, namaz kılanlara altmış meb'us daha ilâve eder. Namazgâh olan 

küçücük odayı, büyük bir odaya tebdil ettirir. 

                                                           
7 İlmiyede yüksek dereceye çıkma hakkını veren rütbe 
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Bu parça; meb'uslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla, reisle şiddetli 
bir münakaşaya sebebiyet verir. Bir gün divan-ı riyasette, elli altmış meb'us içinde, karşılıklı 
fikir teatisinde, M. Kemal Paşa: 

– Sizin gibi kahraman bir hoca bize lâzımdır; sizi, yüksek fikirlerinizden istifade etmek 
için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilâf verdiniz, 
der. Bu söz üzerine; Bediüzzaman, birkaç makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle 
iki parmağını ileri uzatarak: 

– Paşa.. paşa! İslâmiyette, imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan 
haindir, hainin hükmü merduddur, der. Fakat paşa tarziye verir, ilişemez.” T:142 

 “M. Kemal Paşa itiraz ile, içindeki niyet ve hâlet-i ruhiyesini ifade ile, Bediüzzaman'ı 
kendine çekmek ve nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman'a; meb'usluk, hem 
Darülhikmetteki eski vazifesini, hem Şarkda Şeyh Sünûsi'nin yerine vaiz-i umumî, hem bir 
köşk tahsisi gibi teklifler yapar. 

Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı âhirzamana ait haberlerin mühim bir kısmını ve 
hürriyetten evvel İstanbul'da te'vilini söylediği Hadîslerin ihbar ettiği âhirzamanın dehşetli 
şahıslarının Âlem-i İslâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine, gelen rivayetlerden, 
onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan hizbül-Kur'an hakkında, "O zamana yetiştiğiniz 
zaman, siyaset cânibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç hükmünde i'caz-ı 
Kur'anın nurlariyle mukabele edilebilir." tavsiyesine müraatla, Ankarada teşrik-i mesai 
edemiyeceği için, kendisine tevdi edilmek istenen meb'usluk, Dar-ül-Hikmet-il-İslâmiye gibi 
Diyanetteki azalığı, hem Vilâyât-ı Şarkiye vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul etmez. 
Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankaradan ayrılmamasını rica için istasyona 
kadar gelen bir kısım mebusların da arzularına uyamıyacağını bildirerek Ankara'dan ayrılır, 
Van'a gider. Ve orada hayat-ı içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde, Zernebad Suyu 
başında bir mağaracıkda idâme-i hayat etmeye başlar...” T:147 

l960 
-l2 Temmuz l960 Salı: Mezarı açılan Bediüzzaman’ın naaşı çıkarılarak askerî bir 

helikopterle meçhul bir istikamete götürülüyor. 

EDDAÎ 
 (**)Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde 
 Said’den yetmiş dokuz emvat (***) bâ-âsam âlâma. 
 Sekseninci olmuştur, mezara bir mezar taş. 
 Beraber ağlıyor (****) hüsran-ı İslâm’a. 
 Mezar taşımla pür-emvat enindar o mezarımla 
 Revanım saha-i ukba-yı ferdâma. 
 Yakînim var ki: İstikbal semavatı, zemin-i Asya 
 Bâhem olur teslim, yed-i beyza-yı İslâm’a. 
 Zira yemin-i yümn-i imandır 
 Verir emn-ü eman ile enama...” S:694 
                                                           
(**) Bu kıt’a, onun imzasıdır. 
(***) Her senede iki defa cisim tazelendiği için iki Said ölmüşdemektir. Hem bu sene Said yetmişdokuz 
senesindedir. Herbir senede bir Said ölmüşdemektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak. 
(****) Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kabl-el vuku’ ile hissetmiş. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
Belâ: (Musibet) 

1- Belalardaki İlahî hikmetler hakkında bir sual 
“Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara, hattâ 

hayvanlara bu zulüm değil mi? 
Elcevab: Hâşâ! Mülk Onundur.1 Mülkünde istediği gibi tasarruf eder.2 Hem acaba: 

San'atkâr bir zât, bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet san'atkârane yaptığı 
murassa' bir libası sana giydiriyor, hünerini, meharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, 
biçiyor, kesiyor.. seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki: "Beni güzelleştiren 
elbiseyi çirkinleştirdin; bana, oturtup kaldırmakla zahmet verdin"? Elbette diyemezsin. 
Dersen, divanelik edersin. Aynen öyle de: Sâni'-i Zülcelal göz, kulak, lisan gibi duygularla 
murassa' gayet san'atkârane bir vücudu sana giydirmiş. Mütenevvi esmasının nakışlarını 
göstermek için seni hasta eder, mübtela eder, aç eder, tok eder, susuz eder.. bu gibi ahvalde 
yuvarlatır. Mahiyet-i hayatiyeyi kuvvetleştirmek ve cilve-i esmasını göstermek için, seni 
böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen eğer desen: "Beni ne için bu mesaibe mübtela 
ediyorsun?" Temsilde işaret edildiği gibi, yüz hikmet seni susturacak. Zâten sükûn ve 
sükûnet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf; bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül; 
vücuddur, hayırdır. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur; beliyyat vasıtasıyla terakki eder. 
Hayat cilve-i esma ile muhtelif harekâta mazhar olur, tasaffi eder, kuvvet bulur, inkişaf 
eder, inbisat eder, kendi mukadderatını yazmasına müteharrik bir kalem olur, vazifesini îfa 
eder, ücret-i uhreviyeye kesb-i istihkak eder.”  M:44 

“Ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve cihazat-ı maneviyesiyle 
ubudiyet etmiş ve Cennet’in lezaizine istihkak kesbetmiş ise; herbir duygusunu memnun 
edecek, herbir cihazatını okşayacak, herbir letaifini zevklendirecek bir tarzda; Cennet’in 

                                                 
1 Evet, mâlikıyet Hâlikıyete aittir. Hâlik olmayan hakiki malik olamaz. 

 “ t²VW²7!öy«7öYani: Ferş’ten Arş’a, seradan süreyyaya, zerrattan seyyarata, ezelden ebede kadar herbir mevcud, 

semavat ve arz, dünya ve âhiret, her şey onun mülküdür. Mâlikiyet mertebe-i uzması, tevhid-i a’zam suretinde 
onundur.” M:231 
2 Sonsuz hikmetinin iktizasından lâ yüseldir. Bk: Kur’an (21:23) ve  

     “ ® «̂S[¬V«'ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö½u¬2@«%ö]±¬9¬! : Cenab-ı Hak müşavere yolunu öğretmek ile beşerin hilafetindeki hikmetin 

sırrını melaikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi. Sâmiin zihni, üç noktayı nazara alarak harekete 
geçti: 1- Melaike ne dediler? 2- Taaccüble hikmeti sordular. 3- Cinlere halife olmakla beraber, beşerde de kuvve-
i gazabiye ve şeheviye halkedilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesad yapacaklardır. İşte Kur’an-ı Kerim 

«š@«8±¬G7!öt¬S²,«<ö«:ö@«Z[¬4ö G¬,²S<ö²w«8ö@«Z[¬4ö u«Q²D«#«!ö!x 7@«5öcümlesiyle o üç noktaya işaret etmiştir. Melaikenin sual-i 

taaccüb ve istifsarları bittikten sonra, sâmi’, Cenab-ı Hak’tan verilecek cevabı beklerken Kur’an-ı Kerim  

«–xW«V²Q«#ö«�@«8ö v«V²2«!ö]±¬9¬!ö«”@«5öcümlesiyle cevab vermiştir. Yani “Eşya ve ahkâm, sizin malûmatınıza münhasır 

değildir. Adem-i ilminiz, onların vücuda gelmeyeceklerine sebeb olamaz. Benim, beşerin hilkati hakkında bir 
hikmetim vardır; o hikmetin hatırası için, fesadlarını nazara almam.” ferman etmiştir.” İ:199 
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herbir nev’inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine rahmet-i 
İlahiye tarafından giydirilecek.” M:385 

“İşte kâinattaki şerlerin, zararların, beliyyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve 
icadları, şer ve çirkin değildir; çünki çok netaic-i mühimme için halkolunmuşlardır. Meselâ: 
Melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; makamları sabittir, 
tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları için, mertebeleri 
sabittir, nâkıstır. Âlem-i insaniyette ise meratib-i terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. 
Nemrudlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkîn-i evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir 
mesafe-i terakki var.” M:43 

“Yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve beliyyelerin istilası ve muzır 
şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki; insan o vakitlerde aczini anlar, dua 
ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler 
def'olunmazsa denilmeyecek ki: "Dua kabul olmadı." Belki denilecek ki: "Duanın vakti, kaza 
olmadı." Eğer Cenab-ı Hak fazl u keremiyle belayı ref'etse; nurun alâ nur.. o vakit dua vakti 
biter, kaza olur. Demek dua, bir sırr-ı ubudiyettir.” S:317 

 “Onun gibi, zalimlerin tasallutu ve beliyyelerin nüzulü zamanları, bazı ed'iye-i 
mahsusanın evkatıdır. Belki de o beliyyeler, o duaları söylettirmek içindir. Yoksa o dualar, 
sırf o beliyyelerin def'i için değildir. Belki bir nevi ubudiyet olan o dualar, o beliyyelerin 
devamı müddetince devam ederler. Eğer duaların berekâtıyla beliyyeler def' ve ref' 

olunsalar ¯*x9ö]«V«2ö°*x9 Şayet ref' olunmazlarsa, denilemez ki: "Dua kabul olunmadı." Belki 

"Duanın vakti bitmedi" denilir.” Ni:54 

2- Belâyı tevekkül vesilesi yapmak gerektiğini bildiren bir manzume 
“Bırak bîçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryad; bela-ender hata-ender beladır bil. 
Bela vereni buldunsa eğer; safa-ender, vefa-ender, atâ-ender beladır bil. 
Madem öyle, bırak şekvayı şükret, çün belâbil, demâ keyfinden güler hep gül mül. 
Ger bulmazsan, bütün dünya cefa-ender, fena-ender, hebâ-ender beladır bil.” M:25 

3- Al-i beytin ve dinî şahsiyetlerin belaya ve nefye maruz kalmaları 
hikmetlidir 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; Ümm-ü Seleme'nin, daha diğerlerin rivayet-i 
sahihi ile haber vermiş ki: Hazret-i Hüseyin, Taff yani Kerbelâ'da katledilecektir." Elli sene 
sonra, aynı vak'a-i ciğersûz vukua gelip, o ihbar-ı gaybîyi tasdik etmiş. 

Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Âl-i Beytim, benden sonra 

 !®G<¬h²L«#ö«:ö®Ÿ²B«5ö«–²x«T²V«<öyani; katle ve belaya ve nefye maruz kalacakl  ar." Ve bir derece 

izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır.” M:99 

“Evet ¬š@«[¬7²:«�²!öÅv$ö¬š@«[¬A²9«�²!ö]«V«2ö¬š«Ÿ«A²7!öÇG«-«!ösırriyle, Enbiyanın vârisi olanların türlü 

türlü belâlara uğramaları, hikmet-i İlâhiyye iktizasından olmasiyle, o zümre-i mübareke gibi, 
Üstadımız dahi nice belâlara hedef olmuştur. Hattâ Kastamonu'ya ilk teşrif ettikleri zaman 
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çocuklar, bir bedbaht şaki tarafından teşvik edilip, abdest almak için çeşmeye çıktıkları vakit 
taş atmışlar...3 ” E:283 

4- İhanet edenlere bela gelir  
“Eskiden 31 Mart hâdisesinde çendan onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat 

sonra tebeyyün etti ki, mes'ele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları, onun yüzünden 
değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. 
Buna binaen; bin değil, binler ihtimalden bir tek ihtimal-i tehlike korkusuyla, bir hazine-i 
ebediyeyi elimizden kaçırmak, sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli!" deyip ehl-i dalaletin 
dalkavuklarının ağzına vurup tardetmelisiniz. Hem o dalkavuklara deyiniz ki: 

"Yüzbinler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz ihtimal ile bir helâket gelse; zerre 
kadar aklımız varsa, korkup, onu bırakıp kaçmayacağız!" Çünki mükerrer tecrübelerle 
görülmüş ve görülüyor ki: Büyük kardeşine veyahut üstadına tehlike zamanında ihanet 
edenlerin, gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza 
verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen 
ölmüş. Onlara ceza verenler, kalblerinde bir merhamet hissetmezler. Çünki derler: "Bunlar 
madem kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok alçaktırlar, 
merhamete değil tahkire lâyıktırlar." 4 M:416 

5- Sadaka, belayı ref' eder.  
“Hadîs-i şerifte vârid olmuştur ki: "Bazan bela nâzil oluyor; gelirken karşısına sadaka 

çıkar, geri çevirir." Şu hadîsin sırrı gösteriyor ki: Mukadderat, bazı şeraitle vukua gelirken 
geri kalır. Demek ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı 
şeraitle mukayyed bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasıyla o hâdise de vukua gelmiyor. 
Fakat o hâdise, ecel-i muallak gibi Levh-i Ezelî'nin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i 
Mahv-İsbat'ta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî'ye kadar keşif 
çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sırra binaen, geçen Ramazan-ı Şerifte ve Kurban 
Bayramında ve daha başka vakitlerde istihraca binaen veya keşfiyat nev'inden verilen 
haberler, muallak oldukları şeraiti bulamadıkları için vukua gelmemişler ve haber verenleri 
tekzib etmiyorlar. Çünki mukadder imiş, fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş. Evet 
Ramazan-ı Şerifte bid'aların ref'ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası bir şart 
ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef câmilere Ramazan-ı Şerifte bid'alar girdiğinden, duaların 
kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasılki sâbık hadîsin sırrıyla: Sadaka, belayı ref' eder. 
Ekseriyetin hâlis duası dahi, ferec-i umumîyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda 
gelmediğinden, fütuhat da verilmedi.” L:103 

6- Hz. Üstadın belalardan mahfuziyetine Hz. Geylânînin vesile olması 

¯^«X²B¬4ö«:ö¯±h«-ö±¬u6ö]¬4ö y,h²&«!«:ö y4@«F«<ö@«8ö@®P¬4@«&ö›¬G<¬hW¬7ö@«9«! 
İlm-i Cifirle Mânası: 

"Ondördüncü asırda "El-Kürdî" lâkabiyle yâdedilen Molla Said, benim müridimdir. O fitne ve 
belâ asrının her şer ve fitnesinden, Allah'ın izniyle ve havl-i kuvvetiyle onun muhafızıyım." 

Evet Hürriyetten yirmi-otuz sene sonraya kadar, yirmi fitne-i azîme içinde fevkalâde bir 
                                                 
3 Din yolunda böyle eziyet çeken şahsiyetler, 7. surenin 46 ilâ 50. âyetlerinde bildirilen a’raf ehli makamına nail 
olurlar. Çünkü bu mücahidlere muhalefetle belalara vesile olanlara ve muavenet edenlere verilen azab ve 
saadetlerin liyakatını en ileri derecede a’raf ehli hisseder ve marifetleri artar. A’raf hakkında Hasan Basrî 
Hazretleri şu izahı verir: “A’raf marifetten gelir. Bu da cennetliklerle cehennemlikleri simalarından tanıyan bazı 
kimseler demektir.” (Şamil Ans. A’raf maddesi) 
4 Yani vicdanen müstakim ve hakka bağlı değildirler. 
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surette Gavs'ın o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mehâlikten bir hıfz-ı gaybî ile 
kurtulmuştur.” St:152 

7- Sıhhat belası  
“Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, bazı genç zâtlar, hastalık 

münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki; hangi hastalıklı genci gördüm, 
sair gençlere nisbeten âhiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki 
hayvanî hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül 
dâhilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı İlahî olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki: "Kardeşim, 
senin bu hastalığının aleyhinde değilim, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip 
acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık 
vazifesini bitirdikten sonra Hâlık-ı Rahîm inşâallah sana şifa verir." Hem derdim: 

"Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terkedip, kabri 
düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zahirî keyfi ile, hadsiz bir hayat-
ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harab eder. Sen hastalık gözüyle, her halde gideceğin bir 
menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevî menzilleri görürsün ve onlara göre 
davranıyorsun. Demek senin için hastalık, bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki sıhhat, bir 
hastalıktır." L:207 

8- Derd dermandır 
“Ya Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak 

için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman bulamadım. 
Manen bana denildi ki: “Yetmez mi derd, derman sana.” S:208 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BEREKET 

Lügatta: Bolluk, çokluk, Feyiz. Cenab-ı Hakk’ın lütfu, ihsanı. Uğurluluk. Meymenet, saadet 
manalarına gelir 

Kur’an (ll:48) (4l:l0) ve emsali âyetleri, erzak-ı hayatiye esbabının ihzariyle niam-i 
İlahiyenin bollaştırılması mânasında olmakla beraber, mucize ve keramet şeklinde de 
bereket vardır ki, zâhir nazarın ve malum sebeblerin fevkinde zuhur eder. Evet, toprakta 
ekilen bir çekirdeğin pek çok mahsulat vermesi, bereketin kevnî mu’cizelerindendir.  

“Evet nasılki Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm, “Ettahiyyatü” kelimesiyle, bütün 
zihayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de: Tahiyyatın hülasası olan “El-
mübarekâtü” kelimesiyle de, bütün medar-ı bereket ve tebrik ve bârekallah dediren ve 
“mübarek” denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve 
çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtrî mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve 
ubudiyetlerini temsil ederek, o geniş mana ile söylüyor.” Ş:92 

“-Nakl-i sahih-i kat’î ile- Şifa-i Şerif ve Müslim gibi kütüb-ü sahiha beyan ederler ki: 
Hazret-i Câbir-ül Ensarî diyor: 

Bir zat, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’dan iyâli için taam istedi. Resul-i Ekrem 
Aleyhissalatü Vesselâm, yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyâli ile ve misafirleriyle o 
arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket 
dahi kalktı;1 noksan olmağa başladı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’a geldi, vak’ayı 
beyan etti. Ona cevaben ferman etti:  

²vU¬" «•_«T«7«— y²X¬8 ²vB²V«6«�« y²V¬U«# ²v«7 ²Y«7 2  Yâni: Eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz, hayatınızca 

size yeterdi.” M:115 
“Ümm-ü Mâlik isminde bir sahabiye, “ukke” denilen küçük bir yağ tulumundan, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’a yağ hediye ederdi. Bir def’a Resul-i Ekrem Aleyhissalatü 
Vesselâm ona dua edip ukkeyi vermiş; ferman etmiş ki: Onu boşaltıp sıkmayınız. Ümm-ü 
Mâlik, ukkeyi almış. Ne vakit evladları yağ isterlerse, bereket-i dua-yı Nebevî ile ukkede 
yağ bulurlardı. Hayli zaman devam etti. Sonra sıktılar, bereket kesildi.” M.l48 
                                                 
1 “Bu beş seneki nefyimde, çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar, kabul etmedim. “Öyle 
ise nasıl idare edersin?” denilse, derim: Bereket ve ikram-ı İlahî ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her 
ihanete müstehak ise de; fakat Kur’an hizmetinin kerameti olarak, erzak hususunda ikram-ı İlahî olan berekete 

mazhar oluyorum. ²�±¬G«E«4ö«t±¬"«*ö¬^«W²Q¬X¬"ö@Å8«!ö«:ö (93:11) sırrıyla, Cenab-ı Hakk’ın bana ettiği ihsanatı yâdedip, bir şükr-

ü manevî nev’inde birkaç nümunesini söyleyeceğim. Bir şükr-ü manevî olmakla beraber, korkuyorum ki, bir riya 
ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünki müftehirane gizli bereketi izhar etmek, kesilmesine 
sebeb olur. Fakat ne çare, söylemeye mecbur oldum.” M:66 

“Evet hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı umûr-u uhreviyeye 
muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer’iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helâkete sebebiyet vermeyen 
bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur.” K:105 
2 S.M. ci:7 sh:l58 hadis:9 
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 “Başta Buharî kütüb-ü sahiha -nakl-i kat’î ile- beyan ediyorlar ki: Hazret-i Ebu Hureyre 
aç olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ın arkasından gidip, Menzil-i Saadete 
gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt, oraya hediye getirilmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü 
Vesselâm emretti ki: “Ehl-i Suffe’yi çağır!” Ben kalbimden dedim ki: “Bu sütün bütününü 
ben içebilirim, ben daha ziyade muhtacım.” Fakat emr-i Nebevî için, onları topladım, 
getirdim. Yüzü mütecaviz idiler. Ferman etti: “Onlara içir!” Ben de, o kadehdeki sütü birer 
birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içirerek 
bütün Ehl-i Suffe o sâfi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki: 

²�«h²-_«4 «a²9«~«— _«9«~ «|¬T«" 3  Ben içtim. “İçtikçe, iç!” ferman eder. Ta ben dedim: “Seni hak 

ile irsal eden Zât-ı Zülcelal’e kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim.” Sonra kendisi aldı, 
Bismillah deyip hamdederek bakıyesini içti. Yüzbin âfiyet olsun. 

İşte şu sâfi hâlis, süt gibi lâtif, şüphesiz mucize-i bâhire-i bereket, beşyüz bin hadisi 
hıfzına alan Hazret-i Buharî başta olarak, Kütüb-ü Sitte-i Sahiha ile nakilleri, gözle görmek 
kadar kat’î olmakla beraber, Medrese-i Kudsiye-i Ahmediye (A.S.M.) olan Suffe’nin 
namdar, sâdık, hâfız bir şâkirdi olan Ebu Hureyre’nin umum Ehl-i Suffe’yi manen işhad 
ederek, âdeta umumunu temsil edip şu ihbarı, tevatür derecesinde kat’î telakki etmiyenin, ya 
kalbi bozuk veya aklı yok. 

Acaba, Hazret-i Ebu Hureyre gibi sâdık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden;  

¬‡_ÅX7~ «w¬8 ˜«f«Q²T«8 Ì~ÅY«A«B«[²V«4 ~®f¬±W«Q«B8 Å|«V«2 «�«g«6 ²w«8«— 4 hadisini işiten ve nakleden; hiç 

mümkün müdür ki, hıfzındaki ehadis-i Nebeviyenin kıymetini ve sıhhatını şüpheye düşürüp, 
Ehl-i Suffe’nin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vak’a söylesin? Hâşâ!..” 
M:118 

 “Ehl-i siyerin bütün muteber kitabları haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü 
Vesselâm, Ebu Bekir-is Sıddîk ile beraber hicret ederken, Atiket Bint-il Huzâiyye denilen 
Ümm-ü Ma’bed hanesine gelmişler. Gâyet zaif, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i 
Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm, Ümm-ü Ma’bed’e ferman etti: “Bunda süt yok mudur?” 
Ümm-ü Ma’bed demiş ki: “Bunun vücudunda kan yoktur, nereden süt verecek.” Resul-i 
Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de meshetmiş, 
dua etmiş. Sonra demiş: “Kap getiriniz sağınız!” Sağdılar, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü 
Vesselâm, Ebu Bekir-is Sıddîk ile içtikten sonra, o hane halkı da doyuncaya kadar içtiler. O 
keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış.” M:149 

“Rahmet-i İlahiye, mezkûr bereket mucizeleriyle tezahür ettiği gibi, lâyık-ı merhamet 
olanlara da ikram ile tecelli eder: «Kanaat-ı kat’iyye verecek derecede tecrübeler vardır ki: 
Nasıl çocukların aczlerine binaen rahmet tarafından rızıkları hârika bir surette memeler 
musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor... öyle de; masumiyet kesbeden imanlı ihtiyarların 
rızıkları da, bereket suretinde gönderiliyor. Hem bir hanenin bereket direği, o hanedeki 
ihtiyarlar olduğu; hem bir haneyi belalardan muhafaza edici, içindeki beli bükülmüş masum 
ihtiyarlar ve ihtiyareler bulunduğu, Hadis-i Şerifin bir parçası olan 

                                                 
3 S.B.M. ci:l2 hadis:2027 
4 S.B.M. ci:4 hadis:640 ve ci:l hadis:90, 92 
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_ÈA«. š«Ÿ«A²7~ vU²[«V«2 Å`M«7 pÅ6 Çh7~ „Y[ÇL7~«�²Y«7«— 5  yâni: “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız 

olmasaydı, belalar sel gibi üzerinize dökülecekti.” diye ferman etmekle, bu hakikatı isbat 
ediyor.” L:235 

“Asrımızda umumileşen «sû-i istimalat ile hâcât-ı gayr-ı zaruriye hâcât-ı zaruriyet 
hükmüne geçip görenek belâsıyla tiryâki olup, terkedemiyor. İşte bu rızk, taahhüd-ü Rabbanî 
altında olmadığı için, bu rızkı tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini 
feda edip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanların ayaklarını öpmek kadar manen bir 
dilencilik vaziyetine düşmek, bazan hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini 
feda etmek suretiyle o bereketsiz menhus malı alır.” L:132 

“Evet geçen baharın defter-i a’malinin sahifeleri ve hidematının sandukçaları olan 
tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şa’şaalı, belki yüz derece 
aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadir-i Zülcelal; elbette sizin de 
netaic-i hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükâfat 
verecektir.” M:227 

“Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfat ile ve 
iktisadsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u zaruret, 
maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o 
derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o 
derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki;6 edna bir hacat-ı hayatiyeyi, büyük bir 
mes’ele-i diniyeye tercih ettiriyor.” K:l04 

“İşte ey derd-i maişşetle sersem olmuş ve hırs-ı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler! Hırs bu 
kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zilleti irtikab ve haram 
helal demeyip her malı kabul ve hayat-ı uhreviyeye lâzım çok şeyleri feda ediyorsunuz. 
Hatta erkân-ı İslâmiyenin mühim bir rüknü olan zekatı, hırs yolunda terkediyorsunuz? 
Halbuki zekat, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyattır. Zekatı vermiyenin herhalde 
elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir; ya bir musibet gelip 
alacaktır.” M:27l-273 

Uykunun bereketle münasebeti 
“Uyku üç nevidir: 
Birincisi: Gayluledir ki, “fecirden sonra ta vakt-i kerahet bitinceye kadardır.” Bu uyku, 

rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisce  sebebiyet verdiği için, hilaf-ı Sünnettir. 
Çünki rızk için sa’yetmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasib zamanı, serinlik 
vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ârız olur. O günkü sa’ye ve dolayısıyla da rızka 
                                                 
5 K.H. hadis:2ll9 
6 Asr-ı Saadetteki cemiyette bütün sohbetler ve umumî olarak merak edilip rağbet gören mes’eleler, kelâm-ı 
ilâhiyeden murad ve marziyat-ı İlâhiyeyi anlamak ve âhireti kazanmak idi. Zamanımızda ise: 

l- Hayat-ı Dünyeviyenin te’mini... 
2- Siyaset merakları... 
3- Felsefenin revacı... Yani: dinî hükümlere tabi olmak yerine, kendi arzusuna ve aklına göre dini te’vil edip 

veya dini mevzu etmeden hareket etmekle kendi isteklerine uymaktır. (Bak: 3698.p.) Böyle bir cemiyetteki 
ferdlerin ekserisi, şahsî ve dünyevî menfaat ve zevklerine bağlı, nefis ve enaniyetine mübtela ve hak nizamına 
uymayıp ihtilaflara yol açan ve hamiyet-i diniye ve vataniye hislerinden mahrum bir hale düşerler. 

İmam-ı Rabani R.A. anlatıyor: “Dünyaya bağlı din âlimlerinin sohbetleri öldürücü zehir, fesatları da 
sarî hastalıktır. Eski devirlerde meydana gelen her belâ, bunların şeameti yüzünden oldu ve iş başındakileri 
bunlar yoldan çıkardı. Dalalet yoluna sapan yetmiş iki milletin rehberleri, hep bu türlü kötü âlimlerdir... Ve yol, 
Âlemlerin Fahri’nin tebliğ ettiği şeriata bütün saffet ve asliyetle uymaktan ibarettir.” (Mektubat, İmam-ı 
Rabbanî, ci:1, 47.mektub) 
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zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok tecrübelerle sabit olmuştur.” 
L:269 

“Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Haktır; O hem Rahim, 
hem Kerimdir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette 
gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle; vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip 
menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir 
divaneliktir. 

Evet ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet; parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik 
hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi 
tahrib etmeye bazan vesile olur. O pis hırs ile, gazab-ı İlahîyi kendine celbeder ve ehl-i 
dalaletin rızasını celbe çalışır.” M:418 

“Hem İmam-ı Şafiî’den (R.A.) rivayet var ki; halis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet 
edebilirim demiş. Çünki rızıklarında vüs’at ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem 
halis talebe-i ulûm ünvanına  Risale-i Nur Şakirdleri bu zamanda tam liyakat göstermişler; 
elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zaruret-i maişet 
özrüyle,  maişet peşinde koşmak yerine en iye çare, şükür ve kanaat ve Risale-i Nur 
Talebeliğine tam sarılmaktır.” K:201 

Bereket hakkında âyetlerden birkaç not: 
-İman ve takva, sebeb-i berekettir: (7:96) 
-Firavuniyetin işkencelerine sabredenlerin, bereketli arza vâris kılınması: (7:l37) 
-Meleklerin âl-i İbrahim’e bereketle duası: (11:73) 
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BERZAH 

1-Allah yolunda geçirilen ömrün neticeleri 
2- İnsanın seyahat ettiği ve edeceği alemler 
3- Mezkür manada müstakîm bir mü’minin akibeti 
4-Âlem-i berzahın peygamberlerin bulunması ile kazandığı değer ve sevilen bir âlem 

olması  
5- Bu samimiyetteki tarafdarlık, berzah ve haşirde şefaat vesilesi olur 
6- Âlem-i berzahta olanların hayatî hususiyetleri  
7- Âlem-i berzahta şerli insanlar için azab vardır 
8- Dünya cehennem-i suğradaki ehlini cehenneme dökecek 
9- Berzahtaki evliyanın temessülü  
10- Mekân işgal etmeyen âlemler 
11- Risale-i Nur, berzahsız ve doğrudan doğruya hakikata gider 
12- Muhtelif berzahlar 
13- Dünyadaki meyve ve nimetlerin berzaha intikal etmesi 
Lügatta, iki şey ve yer arasındaki perde. Berzah hakkındaki bilgiyi Risale-i Nurdan öğrenmek 

gerekiyor. Çünkü ince ve derin bir meseledir. Bu ders bugünki muzdarib beşerin çok ehemmiyetli bir 
müjdesidir. 

1-Allah yolunda geçirilen ömrün neticeleri 
“Fâni mal, beka bulur. Çünki Kayyum-u Bâki olan Zât-ı Zülcelal'e verilen ve onun 

yolunda sarfedilen şu ömr-ü zâil, bâkiye inkılab eder, bâki meyveler verir. O vakit ömür 
dakikaları, âdeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat âlem-i 
bekada, saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler. Ve Âlem-i Berzah'ta ziyadar, munis birer 
manzara olurlar.1 ” S:27 

“Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı 
altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniyeyi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakikî 
gayelerine tevcih etse, elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i 
âhiret ve Cennet'te hadsiz kemalât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve bir 
hakikat-ı daimenin cihazatına câmi' kıymettar bir çekirdek ve revnakdar bir makine ve bu 
şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır.” S:322 

Burada (şükr-ü örfî) hakikatı anlatıldı. Şöyle ki: 

“Hamdin en meşhur manası, sıfât-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak 
insanı kâinata câmi’ bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir fihrist 
olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir âlemden bir örnek, 
bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî herbir uzvunu 
Allah’ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriata 
imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi âlemine bir 

                                                 
1 Yani âlem-i berzah, misal âleminde çekilen ebedî ve canlı filimlerle çok müzeyyen bir âlem olduğu bildiriliyor. 
Bu çok ciddi bir müjdedir. 
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pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden sıfatla, o âlemden 
tezahür eden isme bir mir’at ve bir âyine olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle âlem-i şehadet 
ve âlem-i gayba bir hülâsa olur. Ver her iki âleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu 
cihetle insan, sıfât-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem müzhir olur.” İ:17 Rabian 

“Her âza ve hasselerin kıymeti, birden bine çıkar. Meselâ: Akıl bir âlettir. Eğer Cenab-ı 
Hakk’a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş’um ve müz’iç ve muacciz bir âlet 
olur ki; geçmiş zamanın âlâm-ı hazînanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini 
senin bu bîçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzır bir âlet derekesine iner. İşte bunun 
içindir ki: Fâsık adam, aklın iz’ac ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya 
eğlenceye kaçar. Eğer Mâlik-i Hakikî’sine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan; akıl, öyle 
tılsımlı bir anahtar olur ki: Şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet 
definelerini açar. Ve bununla sahibini, saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî 
derecesine çıkar” S:27 (3.kâr) 

2- İnsanın seyahat ettiği ve edeceği alemler 
Beşerin ebede doğru giden o “yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, 

ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, Sırat'tan geçer bir uzun sefer-i 
imtihandır.2 ” S:31  

3- Mezkür manada müstakîm bir mü’minin akibeti 
“Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre 

hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. "Tevekkeltü alallah" der, sefine-i hayatta kemal-i 
emniyetle hâdisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i 
Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra 
saadet-i ebediyeye girmek için Cennet'e uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın 
ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilîne çeker.3 ” S:314 

4-Âlem-i berzahın peygamberlerin bulunması ile kazandığı değer ve 
sevilen bir âlem olması  

Evet, “Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise: Ehl-i gaflete karanlıklı bir vahşetgâh görünen 
âlem-i berzah, o nuranîlerin vücudlarıyla tenevvür etmiş menzilgâhları suretinde sana 
göründüğü için o âleme gitmeğe tevahhuş, tedehhüş değil; belki bilakis temayül ve iştiyak 
hissini verir; hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların muhabbeti, ehl-i 
medeniyetin meşahir-i insaniyeye muhabbeti nev'inden olsa, o kâmil insanların fena ve 
zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle, elemli hayatına bir 
keder daha ilâve eder. Yani "Öyle kâmilleri çürüten bir mezara, ben de gideceğim" diye 
düşünür; mezaristana endişeli bir nazarla bakar. "Ah!" çeker. Evvelki nazarda ise: Cisim 
libasını mazide bırakıp, kendileri istikbal salonu olan berzah âleminde kemal-i rahatla 
ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyetkârane bakar.4 ” S:645 

                                                 
2 Bu seyahatin de bütün canlı filimleri çekildi ve çekiliyor. Bütün bunlar, ilahî icraat olduğundan hiçbiri zayi 
edilmez. Bu beyanlardan anlaşılıyor ki insan müntehab bir varlıktır ve bu manadaki kıymeti bilenlerin 
derecelerinin yüksek olacağı dahi nazara alınmalıdır. 
3 Yani tahkiki iman kuvvetiyle hakiki tevekkülü kazanan mü’min sıkıntılı hayatı ile kuvvetli bir tevekküle 
ihtiyacı duyduğundan, kendini daima Allah’ın himayeti altında görüp O’na samimî ve ruhî intisab ile kemalat ve 
manevî kurbiyet kazanır ve muhabbet-i ilahinin cazibesiyle, 81:13. ayette işaret edildiği üzere cennete uçar. 
4 Günün çok menfi ictimaî şartlarında ahkâm-ı şer’iyeye samimi tarafdarlık, bu müjdeye dahil olmak vesilesi 
olabilir. Şöyle ki: 

 !®G«3öb«Q²A9ö¬y²[«V«2ö«:ö �xW«9ö¬y²[«V«2ö«:ö|«[²E«9ö«t¬7´)ö]«V«2ödediğim zaman, nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum. Eğer 

bütün dünya bana verilse, bir hakikat-ı imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksini farzetmek, 
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5- Bu samimiyetteki tarafdarlık, berzah ve haşirde şefaat vesilesi olur 
Evet, “Enbiya ve evliyaya Kur'anın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi: O enbiya ve 

evliyanın şefaatlarından berzahta, haşirde istifade etmekle beraber; gayet ulvî ve onlara 
lâyık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. 

Evet Å`«&«!ö²w«8ö«p«8ö š²h«W²7«!ösırrınca, âdi bir adam, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği 

âlî makam bir zâtın tebaiyetiyle girebilir.5 ” S:649 
“Rü'ya misalin zılli, misal ise berzahın zılli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine 

benziyor.6 ” S:717 

6- Âlem-i berzahta olanların hayatî hususiyetleri  
“Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun 

fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda 
ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat 
kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş 
bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle 
mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları 
bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın 
lezzetine yetişmez. Nasılki iki adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi 
rü'yada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" 
diye düşünür. Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor. Hakikî lezzet ile hakikî saadete mazhar olur.7 

İşte Âlem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri, öyle 
farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve 
kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'îdir. Hattâ Seyyid-üş şüheda olan Hazret-i Hamza 
Radıyallahü Anhü, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve 
dünyevî işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve isbat 
edilmiş.8 ” M:6 

7- Âlem-i berzahta şerli insanlar için azab vardır 
“İlm-i Tabakat-ül Arzca malûmdur ki: Ekseriya her otuzüç metre hafriyatta, bir derece-i 

hararet tezayüd eder. Demek merkeze kadar nısf-ı kutr-u Arz, altıbin küsur kilometre 
olduğundan, ikiyüz bin derece-i harareti câmi', yani ikiyüz defa ateş-i dünyevîden şedid ve 
rivayet-i hadîse muvafık bir ateş bulunuyor. Şu Cehennem-i Suğra, Cehennem-i Kübra'ya ait 
çok vezaifi, dünyada ve Âlem-i Berzah'ta görmüş ve ehadîslerle işaret edilmiştir.” M:9 

                                                                                                                                                         
bana gayet elîm geliyor. Bütün dünya benim olsa, bir tek hakaik-i imaniyenin vücud bulmasına bilâ tereddüd 
vermesine, nefsim itaat ediyor. 

@«X²5ÅG«.ö«:ȫ�@«B¬6ö²w¬8ö«a²7«i²9«!ö@«W¬"ö@ÅX«8³~ö«:ö¯”x ,«*ö²w¬8ö«a²V«,²*«!ö@«W¬"ö@ÅX«8³~ö«:ödediğim vakit nihayetsiz bir kuvvet-i iman 

hissediyorum. Hakaik-i imaniyenin herbirisinin aksini aklen muhal telakki ediyorum, ehl-i dalaleti nihayetsiz 
ebleh ve divane görüyorum.” M:35 

Bu mağlubiyetin bir hikmeti, yeniden islamiyetin güzelliğini arzulamaktır. 
“Mühezzeb ve müzehheb yapmak için, muvakkat bâtıl ona musallat, tâ ki sebike-i hak ne miktar lüzum vardır 
Tâ mahz ve hâlis çıksın. Mebadide, dünyada bâtıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. “Akibet-ül müttakin” ona 

vurur bir darbe! 
İşte bâtıl mağlubdur. “El-hakku ya’lu” sırrı onu çarpar ikaba; işte hak da galibdir.” S:726 

5 Bu çok fazla ehemmiyetli bir müjdedir. 
6 Bu üçü birer derece düşük olmakla beraber lâtif kanuniyetleri birbirine benzediği bildiriliyor. 
7 Netice lezzettir, vesilesi o kadar mühim değil. 
8 Hakikaten bu anlatılan saadetli ve kedersiz hayat, sevilmeye layıktır. 
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8- Dünya cehennem-i suğradaki ehlini cehenneme dökecek 
Evet, “Bahr-i muhit-i kâinatta, bir senede yirmibeş bin senelik uzun bir seyahata alışan 

Küre-i Arz; ahalisini alır, gider mahşer meydanına boşaltır. Hem her otuzüç metrede bir 
derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i Arz'da bulunan Cehennem ateşinin 
hadîsçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık ikiyüz bin derece-i harareti taşıyan ve 
hadîsin rivayatına göre, dünyada ve berzahta büyük Cehennem'in bazı vazifelerini gören 
ateşini Cehennem'e döker; sonra emr-i İlahî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder; 
âhiret âleminden bir menzil olur.9 ” M:17 

9- Berzahtaki evliyanın temessülü  
“Nasılki Risale-i Nur'u ve hizmet-i imaniyeyi, dünyevî rütbelerine ve şahsım için uhrevî 

makamlarına âlet yapmaktan sırr-ı ihlas şiddetle beni men'ettiği gibi; öyle de kendi şahsımın 
istirahatına ve dünyevî hayatımın güzelce, zahmetsiz geçmesine, o hizmet-i kudsiyeyi âlet 
yapmaktan cidden çekiniyorum. Çünki uhrevî hasenatın bâki meyvelerini fâni hayatta cüz'î bir 
zevk için sarfetmek, sırr-ı ihlasa muhalif olmasından kat'iyyen haber veriyorum ki: Târik-üd 
dünya ehl-i riyazetin arzu ve kabul ettikleri ruhanî, cinnî hüddamlar bana her gün hem aç 
olduğum zamanda ve yaralı olduğum vakitte en güzel ilâç getirseler, hakikî ihlas için kabul 
etmemeğe kendimi mecbur biliyorum. Hattâ berzahtaki evliyadan bir kısmı temessül edip 
bana helva baklavaları hizmet-i imaniyeye hürmeten verseler, yine onların elini öpüp kabul 
etmemek ve uhrevî, bâki meyvelerini dünyada fâni bir surette yememek için nefsim de kalbim 
gibi kabul etmemeğe rıza gösteriyor. Fakat kasd ve niyetimiz olmadan inayet cihetinde gelen 
bereket gibi ikramat-ı Rahmaniye, hizmetin makbuliyetine bir alâmet olduğundan, nefs-i 
emmare karışmamak şartıyla ruhumla kabul ederim. Her ne ise.. bu mes'ele bu kadar kâfi.” 
Em:13 

Temessül-ü ervah ve ehl-i velayetin misal âleminde temessülleri oluyor. Şöyle ki: 

“Eğer dersen: “Muhakkikîn-i sofiye, “Kaf”a dair pek çok tasviratta bulunmuşlardır?” 
Buna cevaben derim: “Meşhur olan âlem-i misal, onların cevelangâhıdır. Biz elbisemizi 
çıkardığımız gibi, onlar da cesedlerini çıkarıp seyr-i ruhanî ile o ma’rezgâh-ı acaibe temaşa 
ediyorlar.” Mu:64 

10- Mekân işgal etmeyen âlemler 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i 

elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esîr, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi âlemler arasında 
müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsademesiz küçük bir yerde 
içtima ederler. 

Kezalik pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimaları, mümkündür. Evet hava, 
su, insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şuaın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile 
nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin 
cereyanına bir mani' yoktur. 

Kezalik bu kesif âlemde ruhanîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları 
cereyandan, melekleri seyerandan men'edecek bir mani yoktur.10 ” Ms:138 

                                                 
9 99. Zilzal suresinde işaret edildiği gibi (Ans. 3321.p) cehennem-i suğra ehlini mahşere ve zamansızlık dairesi 
olduğundan (Bk.Ş:37 p.1) aynı zamanda cehenneme döker. Keza aynı parçada geçen (dünyada ve berzahta) 
ifadesi oldukça müşkil bir manadır. Cehennem-i suğra dünya içinde olduğu cihetiyle dünyada denebileceği gibi 
berzah ehli cihetiyle de (berzahta) denilebilir diye düşünüyorum. 
10 Vücud, âlem-i şehadete münhasır değildir. Şöyle ki: 

“ELHASIL: Madem ehl-i hikmetle ehl-i din ve ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki: Mevcudat, şu 
âlem-i şehadete münhasır değildir. Hem madem zahir olan âlem-i şehadet, camid ve teşekkül-ü ervaha 
nâmuvafık olduğu halde bu kadar zîruhlarla tezyin edilmiş. Elbette, vücud ona münhasır değildir. Belki daha çok 
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11- Risale-i Nur, berzahsız ve doğrudan doğruya hakikata gider 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! Tevfik-i İlahî refiki olan adam, tarîkat berzahına girmeden 

zahirden hakikate geçebilir. Evet Kur'andan, hakikat-ı tarîkatı -tarîkatsız- feyiz suretiyle 
gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi 
okumaksızın îsal edici bir yol buldum. 

Seri-üs seyr olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîkı ihsan etmek, rahmet-i 
hâkimenin şânındandır.11 ” Ms:212 

12- Muhtelif berzahlar 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! İnkılablar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler 

husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki 
âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, 
mahiyetleri mütebayin; isimleri mütenevvi olur. Meselâ uyku âlemi, yakaza ile âlem-i misal 
arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile âhiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i 
cismanî ile âlem-i ruhanî arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi 
köprüdür. Kıyamette ise, inkılab bir değildir. Pek çok ve büyük inkılablar olacağından, 
köprüsü de pek garib, acib olması lâzım gelir.12 ” Ms:225 

Ayette geçen (sema-i dünya) tabirinden 7 kat semavatın 1.tabakası anlaşılabiliyor. 

 “²v«V²2¬! Ey kardeţ bil ki! @«[²9ÇG7! «š@«WÅK7! @ÅXÅ<«+ ²G«T«7«:  âyetinde, semayı dünyaya izafe ile tavsif 

etmesi ve âhiret mukabilinde dünya olması ile, işaret eder ki; sema-i dünyadan başka altı 
tabaka semavat-ı âherler; berzahtan tâ cennete kadar olan başka âlemlere bakıyorlar. Ve şu 
görünen gökyüzü, bütün yıldızlarıyla ve tabakatıyla Allahü a’lem yalnız bu dünyanın seması 
olsa gerektir.13 ” BMs:298 

13- Dünyadaki meyve ve nimetlerin berzaha intikal etmesi 
“Evet ey miskin-i biçare! Daha sen, ne zamana kadar kendi elindeki semerenin zevaline 

ağlayacaksın!. Gözünü aç. ›«xÅX7!«: ±¬`«E²7! s¬7@«4 olan zatın, o semerenin ağacını ibkasındaki 

nimetlerinin tevatür ve devamına bak. Sonra şayet o ağaç akamete uğrarsa, küre-i arzın 
aktarındaki, onun emsaline nazar et de, O zatın çok vâsi’ olan daire-i in’amatını düşün. Hattâ 
şayet sene ve zamanın dahi kuru ve kurak geçseler de; sen, seneler ve mevsimlerin değişip 
tazelenmesi içinde, onun daire-i ihsanatının teceddüdüne bak!.. Sonra onun, idame-i ihsanının 
hattâ âlem-i misal ve berzahı da içine alan dairesine bak, ta senin âlem-i şehadette müşahede 
ettiğin manzaraların emsalleri, oralarda daha şa’şaalı devam etmekte olduklarını göresin. 
Sonra da, senin, küre-i arz bahçesinde ünsiyet peyda ettiğin nimet ve semeratın eşbah ve 
benzerlerini, âlem-i âhirette daha a’lâ ve ekmel bir tarzda in’am etmesinin geniţ ve ebedî 
in’amat dairesine bak. Sonra ve sonra.. ve hakeza!..” BMs:385 

                                                                                                                                                         
tabakat-ı vücud vardır ki, âlem-i şehadet onlara nisbeten münakkaş bir perdedir. Hem madem denizin balığa 
nisbeti gibi, ervaha muvafık olan âlem-i gayb ve âlem-i mana, ervahlar ile dolu olmak iktiza eder.” S:510 

Vücud, Âlem-i Cismanîde Münhasır Değil 
Vücudun hasra gelmez muhtelif enva’ını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehadet âleminde. 
Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi, şu’le-feşan gaybî avalim üzerinde.” S:698 

11 Alem-i islamda devam edegelen tasavvuf ve arabiyet ilimlerine girmeden hakikatı ders vermesi, bu fitne-i 
âhirzamana karşı son müceddid olduğu bu İ’lemde nazara verildi. 
12 Bu İ’lemde sırat köprüsünün mahiyetine bakan bilgi var. 
13 Bu İ’lemden âlem-i şehadet dairesini de anlamak mümkün… 
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“Evet onun eşedd-i zulmünden şu tek birisine bak ki; kendi nefsine şedid muhabbetinden 
dolayı; onun nefsine ve zatına hizmetleri mikdarından başka eşyaya bir kıymet vermiyor. Ve 
ancak insana menfaatleri mikyasıyla faide ve semerelerine bakıyor. Ve hayatta ille-i gaiye 
yalnız bu hayat olduğunu zannediyor. Kellâ!. Evet her zîhayatın vücudunda akılların seziş ve 
kavrayışından çok dakik, Hâlıkın bir çok hikmetleri vardır. 

Öyle ise, neden caiz olmasın ki; şu kısa ömürlü hayvanat ve bu çabuk zeval bulan 
hayvancıklar, âlem-i misal ve Berzah ve Melekûtun garaib-i ahvaline mebadiler, mistarlar, 
bilançolar ve esaslar ve çekirdekler olsun. Hem âlem-i gaybdaki tasarrufat-ı kudret-i 
Rabbaniye için birer tecelliyat-ı seyyale veya birer tereşşuhat ve semerat olsunlar!..” 
BMs:416 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BESMELE’NİN MÂNA İNCELİKLERİ 

VE EHEMMİYETİ 
Bismillah’da ki Allah ismi, Allah’ın diğer bütün isimlerini içine alır. Bu sebeble de Bismillah’ı bu 

şuur ve teslimiyetle söyleyip gereğini yapmaya çalışmak nisbetinde, Allah’ın bütün isimlerinin yardımı 
ve kayyumiyetleriyle  tecellisine mazhariyet kazanılır. 

Allah isminde Allah’ın diğer isimlerinin bulunduğu şöyle izah ediliyor: 

“Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye Lafza-i Celal olan 
"Allah" bil'iltizam delalet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara 
delaletleri yoktur. Çünki sıfatlar, müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin 
de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Amma 
Lafza-i Celal bil-mutabakat Zât-ı Akdes'e delalet eder. Zât-ı Akdes ile sıfat-ı kemaliye 
arasında lüzum-u beyyin olduğundan sıfatlara da bil-iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet 
ünvanı sıfât-ı kemaliyeyi istilzam etmesi, ism-i has olan "Allah"ın da o sıfatı istilzam ettiğini 
istilzam ediyor. Ve keza "Allah" kelimesi de nefiyden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. 
Binaenaleyh "Lâ ilahe illallah" kelâmı, esma-i hüsnanın adedince kelâmları tazammun 
ediyor. Bu itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelâm iken 
bin kelâm oluyor. "Lâ Hâlıka illallah", "Lâ Fâtıra, Lâ Râzıka, Lâ Kayyume illallah" gibi... 
Binaenaleyh terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı söylerken içindeki binlerce 
kelâmları söylemiş oluyor.” Ms:236 

Evet, “ yÁV7«!ölafza-i celali, bütün sıfât-ı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünki 

lafza-i celal, Zât-ı Akdes'e delalet eder; Zât-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemaliyeyi istilzam eder; 
öyle ise, o lafza-i mukaddese, delalet-i iltizamiye ile bütün sıfât-ı kemaliyeye delalet eder. 

İhtar: Başka ism-i haslarda bu delalet yoktur. Çünki başka zâtlarda sıfât-ı kemaliyeyi 
istilzam etmek yoktur.” İ:15 

İnsanlar ihtiyarlarıyla hareket etmeye mükellef olduklarından, Bismillah’ın bu ince sırlarına 
gösterecekleri samimî ve ciddî teveccüh, şuur, teslimiyet ve gereken yaşayışı ifa etmek derecesinde bu 
isimlerin, sebebler perdesi arkasından gelen inayet ve yardımına nail kılınırlar veya inayet-i hâssa ile 
perdesiz tecellisine mazhar olunur ve kişinin hayatında her nevi ile muhafaza ve istihdam-ı İlâhî zuhur 
eder. Ondokuzuncu Mektubda beyan olunan Peygamberimizin (A.S.M.) mu’cizeleri gibi diğer 
Peygamberlere verilen mu’cizat ve imdatlar ve velilerde kerametler ve muhlis Kur’an hizmetkârlarına, 
hizmet-i diniyede istihdam, teshilat, şer ve şerirlerden muhafaza gibi inayetler, Besmele’nin sırlı 
hakikatiyle zuhur eder. 

Evet, bismillahda geçen “v²,¬!ö: Cenab-ı Hakk'ın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de 

vardır. Bu fiilî isimlerin, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümit gibi pekçok nev'leri vardır. 

S- Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor? 
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C- Kudret-i ezeliyenin kâinattaki mevcudatın nev'lerine, ferdlerine olan nisbet ve 

taallukundan husule gelir. Bu itibarla, ¬¬yÁV7!ö¬v²,¬"ökudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. 

Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyle ise hiç kimse, hiçbir 
işini besmelesiz bırakmasın!” İ:15  diyen Bediüzzaman Hz. mezkür hakikata bakar ve baktırır. 

İhtiyar sahibi olmayan varlıklar ise, yani zerrelerden yıldızlara kadar herşey lisan-ı halleriyle 
Bismillah derler ve Bismillah’daki Allah isminde bulunan İlahî isimlerin tecellilerine mazhardırlar. 
Mesela: 

“Zerreler ve herbir zerre, mebde'-i hareketinde "Bismillah" der. Çünki nihayetsiz, 
kuvvetinden fazla yükleri kaldırır ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı 
gibi bir yükü omuzuna alması gibi... Hem vazifesinin hitamında "Elhamdülillah" der. Çünki 
bütün ukûlü hayrette bırakan hikmetli bir cemal-i san'at, faideli bir hüsn-ü nakış göstererek 
Sâni'-i Zülcelal'in medayihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir; meselâ, nar ve mısıra 
dikkat et.” S:547 

“ELHASIL: Birinci Söz'de denildiği ve isbat edildiği gibi; her şey "Bismillah" der. İşte 
bütün mevcudat gibi herbir zerre ve zerratın herbir taifesi ve mahsus herbir cemaati, lisan-ı hal 
ile "Bismillah" der, hareket eder. 

Evet, geçmiş üç nokta sırrıyla; herbir zerre, mebde'-i hareketinde lisan-ı hal ile 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö   der. Yani: "Ben, Allah'ın namıyla, hesabıyla, ismiyle, 

izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum." Sonra netice-i hareketinde, herbir masnu' gibi herbir 

zerre, herbir taifesi, lisan-ı hal ile «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öG²W«E²7«!ö   der ki, bir kaside-i medhiye 

hükmünde olan san'atlı bir mahlukun nakşında, kudretin küçük bir kalem ucu hükmünde 
kendini gösterir. Belki herbiri; manevî, Rabbanî, muazzam, hadsiz başlı bir fonoğrafın birer 
plağı hükmünde olan masnuların üstünde dönen ve tahmidat-ı Rabbaniye kasideleriyle o 
masnuatı konuşturan ve tesbihat-ı İlahiye neşidelerini okutturan birer iğne başı suretinde 
kendini gösteriyorlar.” S:558 

Bediüzzaman Hz. şu bahsettiği lisan-ı hal zikirlerinin manevî nağmelerini iman kulağıyla işitilip 
kalbin hissiyatıyla zevk edildiğini söyler ve der ki: 

“Güneş ve Arş gibi büyük cirmler, haşmet lisanıyla "ya Celil, ya Kebîr, ya Azîm" dedikleri 
vakit; sinek ve semek gibi o küçücük zîhayatlar dahi rahmet lisanıyla "ya Cemil, ya Rahîm, ya 
Kerim" diyerek o musika-i kübraya latif nağamatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar.” M:234 

“Güya kâinat, azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamata karışmakla, 
haşmetli bir letafet veriyor. Ve hâkeza kıyas et.” S:334 

“Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevî nidaları 
işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hattâ o nur-u iman sayesinde, 
rüzgârların terennümatını, bulutların na'ralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza 
yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den Rabbanî kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, 
İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve 
Rabbanî aşkları intıba' ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, pek garib misalî 
levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder.1 ” İ:70 
                                                           
1 Hz. Üstad burada bu hakikatın vücudunu anlatır. Fakat kendisi bu manevî hali yaşadığı anlaşılıyor. 
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Kur’an’a dayanan Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde tekraren zikredildiği üzere herşey kendi 
kuvvetinin çok üstünde olan harika işleri yüklenmesiyle anlaşılan lisan-ı haliyle Bismillah dediği yani 
Allah’ın ilim, irade ve kudretiyle çalıştırıldığı hakikatıdır. 

Evet Kur’an’ın pek çok ayetlerinde zikrolunan bu hakikatı, açık şekilde ifade eden şu ayet:   

“Ä@«A¬D²7!«:ö •xDÇX7!«:ö h«W«T²7!«:ö j²WÅL7!«:ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö²w«8«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö]¬4ö²w«8ö y«7ö GD²,«<ö«yÁV7!öÅ–«!ö«h«#ö²v«7«!  
(22:18)

¯•¬h²U8ö²w¬8ö y«7ö@«W«4ö yÁV7!öö¬w¬Z <ö²w«8«:2ö Æ!«H«Q²7!ö¬y²[«V«2öÅs«&ö°h[¬C«6«:ö¬‰@ÅX7!ö«w¬8ö°h[¬C«6«:öÇÆ!«:ÅG7!«:ö h«DÅL7!«:
ö     öš@«L«<ö@«8ö u«Q²S«<ö«yÁV7!öÅ–¬!

Şu büyük ve geniş âyetin hazinesinden yalnız birtek cevherini göstereceğiz. Şöyle ki: 

Kur'an-ı Hakîm tasrih ediyor ki: Arştan ferşe, yıldızlardan sineklere, meleklerden 
semeklere, seyyarattan zerrelere kadar herşey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve 
tesbih eder. Fakat ibadetleri, mazhar oldukları esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır, 
çeşit çeşittir.” S:351 

“Buna binaen herbir şey, bir Kadîr-i Ezelî'nin vücub-u vücuduna iki cihetle şehadet eder: 
Biri: Tâkatının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki acz-i mutlak lisanıyla o 

Kadîr'in vücuduna şehadet eder. 
İkincisi: Herbir şey, nizam-ı âlemi teşkil eden düsturlara ve müvazene-i mevcudatı idame 

eden kanunlara tatbik-i hareket etmekle, o Alîm-i Kadîr'e şehadet eder. 
Çünki zerre gibi bir camid, arı gibi küçük bir hayvan, Kitab-ı Mübin'in mühim ve ince 

mes'eleleri olan nizam ve mizanı bilmez. Camid bir zerre, arı gibi küçük bir hayvan nerede? 
Semavat tabakalarını bir defter sahifesi gibi açıp, kapayıp toplayan Zât-ı Zülcelal'in elindeki 
Kitab-ı Mübin'in mühim ince mes'elelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip; zerrede, 
o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen; o vakit o 
zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Evet Fâtır-ı Hakîm, Kitab-ı Mübin'in düsturlarını 
gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçta 
icmal edip derceder. Herşey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse, o Kitab-
ı Mübin'in düsturlarını bilmeyerek imtisal eder.3 Meselâ: Hortumlu sivrisinek dünyaya 
geldiği dakikada hanesinden çıkar; durmayarak insanın yüzüne hücum eder, uzun asâsıyla 
vurur, âb-ı hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta, erkân-ı harb gibi meharet gösterir. Acaba 
bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahluka bu san'atı ve bu fenn-i harbi ve su çıkarmak 

                                                           
2 Allah kimi hor kılarsa  
3 Burada aşk-ı kimyevîye işaret olsa gerek ve aşk-ı kimyevîde de kayyumiyet sırrı mütazammındır. Aynı 
zamanda ayette geçen kelimat-ı Rabbi manası dahi var. Mesela: 

“Birinci Kelime: Kelâm-ı Ezelî; ilim, kudret gibi bir sıfat-ı İlahiye olduğu cihetle gayr-i mütenahidir. 
Nihayetsiz olan bir şeye denizler mürekkeb olsa elbette bitiremezler.” (O.L:662) Ans.1961.p 

“İkinci Harf: Bütün melaikelere ve insanlara hatta hayvanlara gelen umum ilhamlar bir nevi Kelâm-ı İlahî’dir. 
Bu kelâmın kelimatı, elbette gayr-ı mütenahidir. Saltanat-ı mutlakanın nihayetsiz cünudunun mütemadiyen 
aldıkları ilham, evamir-i İlahiyenin kelimatı ne derece çok ve nihaytesiz olduğunu âyet bize haber veriyor, 
demektir.” (O.L:662) Ans.1966.p 

“Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikatı, âlem-i gaybın her tarafında her zamanda hükmediyor. 
Kâinatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadet-i vücud ve tevhid, Allâm-ül Guyub’dan vahiy ve 
ilham hakikatlarıyla geliyor. Kendini ve vücud ve vahdetini, yalnız masnu’larının şehadetlerine bırakmıyor. 
Kendisi, kendine lâyık bir kelâm-ı ezelî ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nâzırın kelâmı dahi 
hadsizdir ve kelâmının manası onu bildirdiği gibi, tekellümü dahi, onu sıfâtıyla bildiriyor.” Ş:123 
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san'atını kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş? Ben, yani bu bîçare Said itiraf ediyorum ki: Eğer 
ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım; bu san'atı, bu kerr u ferr harbini ve su çıkarmak 
hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddid tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. 

İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı 
bu sineğe kıyas et. Hattâ nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet Cevvad-ı Mutlak 
(Celle Celaluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle 
yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamir-i tekviniyenin proğramını ve hizmetlerinin 
fihristesini tevdi' etmiştir. Bak o Hakîm-i Zülcelal'e; nasıl Kitab-ı Mübin'in düsturlarından 
arı vazifesine ait mikdarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. O 
sandukçanın anahtarı da, vazifeperver arıya has bir lezzettir. Onunla sandukçayı açar, 

proğramını okur, emri anlar, hareket eder. ¬u²EÅX7!ö]«7¬!ö«tÇ"«*ö]«&²:«!ö«: âyetinin sırrını izhar 

eder. İşte eğer bu Sekizinci Nota'yı tamam işittin ve tam anladınsa, bir hads-i imanî ile  

 ̄š²z«-öÅu6öyB«W²&«*ö²a«Q¬,«:ö nin bir sırrını, ¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«,<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«:ö   nin bir 

hakikatını, –x U«[«4ö²w6öy«7ö«Äx T«<ö²–«!ö@®\²[«-ö«(!«*«!ö!«)¬!ö ˜h²8«!ö@«WÅ9¬!  nun bir düsturunu,  
«–x Q«%²h#ö¬y²[«7¬!«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö�xU«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö›¬HÅ7!ö«–@«E²A,«4 nun bir nüktesin anlarsın.” L:125 

“Eğer o zerreler Vâhid-i Ehad'e isnad edilse; o vakit her bir masnu, herbir zerre ona 
mensub olur, onun memuru hükmüne geçer. Şu intisabı onu tecelliye mazhar eder. Bu 
mazhariyet ve intisabla, nihayetsiz bir ilim ve kudrete istinad eder. Hâlıkının kuvvetiyle, 
milyonlar defa kuvvet-i zâtîsinden fazla işleri, vazifeleri; o intisab ve istinad sırrıyla yapar.” 
M:255 

Bütün bu anlatılan manalar, besmelenin, yani kudret-i İlahiyenin zerrelerden yıldızlara kadar 
kayyumiyetle kesiksiz hakimiyetini ifade eder ki besmelenin sırrıdır. 

Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde üç kelime vardır. Bunlar da: “Bismillah”, “Rahman” , 
“Rahîm” dir. Baştaki “Bismillah”da bütün Esma-i Hüsna bulunduğundan bütün kâinata, “Errahman” 
dünyaya, “Errahîm” ise insana tecelli edip baktığını beyan ve izah ile bu cümlenin çok ince, lâtif ve küllî 
manalarına dikkat çeken Bediüzzaman Hz. mevzu’a şöyle başlar: 

“Bismillahirrahmanirrahîm"in bir cilvesini şöyle gördüm ki: Kâinat sîmasında, arz 
sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i 
rububiyet var. Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden 
tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor.4 İkincisi: Küre-i Arz 
sîmasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüb, 
intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i Rahmaniyettir ki, 
"Bismillahirrahman" ona bakıyor. Sonra insanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i 
re'fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i 
Rahîmiyettir ki, "Bismillahirrahmanirrahîm" deki "Errahîm" ona bakıyor. Demek 
"Bismillahirrahmanirrahîm" sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i 
ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani 

                                                           
4 Yani ism-i cami olup binbir esmayı içine alan Allah lafzının tecelli-i küllisi cihetiyle kâinatı teavün ile vahdet 
dairesinde ve tasarrufunda tutar. 
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"Bismillahirrahmanirrahîm" yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i 
musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş'a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur. 

“Râbian: Hamdin en meşhur manası, sıfât-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı 
Hak insanı kâinata câmi’ bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir 
fihrist olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir âlemden bir 
örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî herbir 
uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve 
şeriata imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi âlemine 
bir pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden sıfatla, o âlemden 
tezahür eden isme bir mir’at ve bir âyine olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle âlem-i şehadet 
ve âlem-i gayba bir hülâsa olur. Ver her iki âleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu 
cihetle insan, sıfât-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem müzhir olur. 

Nitekim Muhyiddin-i Arabî, ]¬9x 4¬h²Q«[¬7ö«s²V«F²7!ö a²T«V«F«4ö@È[¬S²F«8ö!®i²X«6öa²X6öhadîs-i 

şerifinin beyanında: “Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede cemalimi 
göreyim.” demiştir.” İ:17 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BEŞTE BİR MES’ELESİ 

Aşağıdaki parçada geçen (keyifli hevesat beşte birisi olmalı) ifadesine bir tahşiyedir. 

“Birinci Nokta: Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi 

`±¬[ÅO7!öv¬V«U²7!öG«Q²M«<ö¬y²[«7¬! ayetinin sırrıyla, güzel ve manidar ve imanî ve hakikatlı kelimelerin 

kalem-i kaderin istinsahıyla ve izn-i İlahî ile intişar etmesiyle bütün küre-i havadaki melaike 
ve ruhanîlere işittirmek ve Arş-ı A'zam tarafına sevketmek için kudret-i İlahî kaleminin 
mütebeddil bir sahifesi olmaktır. Madem havanın kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin en 
mühimmi budur. Ve rûy-i zemini radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne getirip nev'-i 
beşere pek büyük bir nimet-i İlahiye olmaktır. Elbette ve elbette beşer bu pek büyük nimete 
karşı, bir umumî şükür olarak; o radyoları herşeyden evvel kelimat-ı tayyibe olan 
Kelâmullah'ın, başta Kur'an-ı Hakîm ve hakikatları ve imanın ve güzel ahlâkların dersleri 
ve beşerin lüzumlu ve zarurî menfaatlerine dair kelimatları olmalı ki o nimete şükür olsun. 
Yoksa nimet böyle şükür görmezse, beşere zararlı düşer. 

Evet beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu 
keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine münafî olur. Hem beşerin 
tenbelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verip 
beşere büyük bir nimet iken, büyük bir nıkmet olur. Beşere lâzım olan sa'ye şevki kırar. 

Şimdi gözümün önündeki makinecik ve radyo kabı, Kur'anı dinlemek için odama 
getirilmişti. Baktım, on hissede bir hisse kelimat-ı tayyibeye veriliyor. Bunu da bir hata-yı 
beşerî olarak anladım. İnşâallah beşer bu hatasını tamir edecek. Ve bütün zemin yüzünü bir 
meclis-i münevver, bir menzil-i âlî ve bir mekteb-i imanî hükmüne geçirmeğe vesile olan bu 
radyo nimetine bir şükür olarak beşerin hayat-ı ebediyesine sarfedilecek kelimat-ı tayyibe, 
beşte dördü olacak.” Em:67  

Beşte bir ruhsatı verilen hevesatın tahşiyesinden önce bir  
“MUKADDEME: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, 

kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas 
ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif a'za ve âlât ile ve mütenevvi letaif 
ve maneviyat ile, techiz ve tezyin etmiştir ki; tâ, mütenevvi ve pekçok âlât ile, hadsiz enva'-ı 
nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini, o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, 
tanıttırsın. Hem tâ binbir esmasının hadsiz enva'-ı tecelliyatlarını, insana o âlât ile bildirsin, 
tarttırsın, sevdirsin. Ve o insandaki pek kesretli âlât ve cihazatın herbirisinin ayrı ayrı hizmeti, 
ubudiyeti olduğu gibi, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfatı vardır.”  S:646     

“Hem nasıl medeniyet-i hazıra, hikmet-i Kur'anın ilmî ve amelî i'cazına karşı mağlub 
oluyor. Öyle de: Medeniyetin edebiyat ve belâgatı da, Kur'anın edeb ve belâgatına karşı 
nisbeti: Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümidsiz ağlayışı, hem süflî bir vaziyette 
sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının (şarkı demektir) nisbeti ile, ulvî bir âşıkın muvakkat bir 
iftiraktan müştakane, ümidkârane bir hüzün ile gınası (şarkısı); hem zafer veya harbe ve ulvî 
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fedakârlıklara sevketmek için teşvikkârane kasaid-i vataniyeye nisbeti gibidir. Çünki edeb ve 
belâgat, tesir-i üslûb itibariyle ya hüzün verir, ya neş'e verir. Hüzün ise, iki kısımdır: Ya fakd-
ül ahbabdan gelir, yani ahbabsızlıktan, sahibsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki; dalalet-
âlûd, tabiatperest, gafletpîşe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün, 
firak-ul ahbabdan gelir, yani ahbab var, firakında müştakane bir hüzün verir. İşte şu hüzün, 
hidayet-eda, nur-efşan Kur'anın verdiği hüzündür. Amma neş'e ise, o da iki kısımdır: Birisi, 
nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının 
şe'nidir. İkinci neş'e, nefsi susturup, ruhu, kalbi, aklı, sırrı maaliyata, vatan-ı aslîlerine, 
makarr-ı ebedîlerine, ahbab-ı uhrevîlerine yetişmek için latif ve edebli masumane bir teşviktir 
ki, o da Cennet ve saadet-i ebediyeye ve rü'yet-i cemalullaha beşeri sevkeden ve şevke getiren 
Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın verdiği neş'edir. İşte  
¬y¬V²C¬W¬"ö«–Y #²@«<ö«�ö¬–³!²IT²7!ö~«H´;ö¬u²C¬W¬"ö~Y #²@«<ö²–«!ö]«V«2öÇw¬D²7!«:ö j²9¬�²!ö¬a«Q«W«B²%!ö¬w¬\ «7ö²u5  

!®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZ N²Q«"ö«–@«6ö²x«7«:

ifade ettiği azîm mana ve büyük hakikat, kasır-ül fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı 
bir belâgat için muhal bir suret zannediliyor. Hâşâ! Mübalağa değil, muhal bir suret değil, 
ayn-ı hakikat bir belâgat ve mümkün ve vaki' bir surettedir.” S:411 

 “İkisi birer şevki de verir: O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves 
olur münbasit; ruha ferah veremez. 

Kur'anın şevki ise: Ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî verir. İşte bu sırra binaen, Şeriat-ı 
Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. 

Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin verip.. Demek hüzn-ü Kur'anî 
veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez. 

Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes 
birbirine benzemez.” S:737 

 “Ve keza, ²v¬Z¬Q²W«,ö]«V«2ö«: kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti 

kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, 
kâinattan gelen manevî nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları 
fehmeder. Hattâ o nur-u iman sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların na'ralarını, 
denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den Rabbanî 
kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü 
avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba' ettirmekle 
kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve 
kalbleri lezzetlere, zevklere gark eder. Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, 
manevî yüksek savtlardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri îras eden avazlar, matem seslerine 
inkılab eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin 
ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. 

Bu sırra binaendir ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet 
ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî 
şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, 
vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.”  İ:70 
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Yukarıda kaydedilen şeriatca tayin edilmeyen kısmın hükmüne, kâmil ve fâsık insanlara göre 
değerlendirilir şöyle ki: 

“Kâmilîn insanların zevk-i maalîsini hoşnud eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe bir 
tabiat sahibine hoş gelmez, 

Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve şehvanî içinde 
tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez. S:736 

İşte haram olmayan sefahet ve levhiyattan yani zahiri hislerle alınan mübah zevklerden, zevk-ı manevi 
alabilen kâmil zatlara mahsus ve hapishanede mecburiyetle kulağa gelen kadın sesi 1 ve gayr-i ahlak-i 
olmadığından haram olmayan nağmeler için Hz. Üstadın verdiği geçici bir fetva: 

 “Aziz Sıddık Kardeşlerim 

 Medrese-i Yusufiyenin birden açılmaları biçare mahbuslara bir bayramdır. Ve  çobanların 
kavalı ve Mevlevilerin ney’i ve dervişlerin tekkelerde def çalmaları gibi, burada düdük ve 
def çalınması dinleyenlere  ya Şafi mezhebini taklid veya ehl-i tarikatın Mevlana 
Celaleddin’in fetvalarına ve Kur’anın neş’e ve şevk-i uhrevi veren ve toprağı altın yerine 
çeviren bir nev’i müsaadesine ve ehl-i kalbe mahsus haram olmayan aynı sefahat ve 
lehviyatta bir çeşit zevk-i maneviyye te’minine binaen muvakkaten dinlenebilir. İnşaallah 
hüsn-ü niyete ve (innemal a’mali binniyet) sırriyle size zararı olmaz. Hem istemeden kulağa 
kendi kendine gelen çalgı sesleri, zararı yoktur. Fıtratımda ziyade şefkat bulunmasından 
hapistekilerin sıkıntıları ve teneffüse beraber çıkmamaları beni sıkıyor. Sıkıntılarıma yüz 
derece sıkıntıları ilave ederdi. Bu hal beni sıkıntılardan kurtardığı için hem kendimi, hem 
onları tebrik ederim.”                        (Elyazma Emirdağ Lahikasından SAİD NURSİ R.A) 

Demek mübah nağmelerden, kâmil insanlar ulvî, sefih insanlar ise süfli te’sir aldıkları cihetlerle 
sefihlere ruhsat yolu açılmaz. Yani mübah nağme, sefihlerin süfli hislerini tahrik eder. Evet M:478’de 
“Lâübaliler ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir.” şeklinde beyan var. 

Bahsimiz olup beşte bir olarak ruhsat verilen hevesat, masumane eğlencelerdendir ki Risalelerde şöyle 
ifade edilir:  

“Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve 
muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya 
meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, 
huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevab cihetiyle bâki kalan sevinçlerdir. 
Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip, gayr-ı meşru daireye sapmamak için, 
rivayetlerde, Zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki; bayramlarda o sevinç ve 
sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünki şükür, nimeti 
ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.” L:274 

“Madem hakikat böyledir. Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, 
güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel; en hoş, 
en yüksek, en ulvî bir eğlence-i masumaneye çalış ki, dağlar sana Davudvari birer muazzam 
fonoğraf olabilsin ve hava-i nesîminin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer tel-i musikî 
gibi nağamat-ı zikriye kulağına gelsin ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acaib-ül 
mahlukat mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar, Hüdhüd-ü Süleymanî gibi birer munis arkadaş 
veya muti' birer hizmetkâr suretini giysin. Hem seni eğlendirsin,hem müstaid olduğun 
                                            
1 “(Kadınlar yürürken) zinetleri bilinsin (göze çarpsın) diye ayaklarını yere vurmasınlar mealindeki /24:31) 
âyetine istinaden Hanefi uleması kadının sesi de avrettir, başkasına hususi duyurması caiz değildir demişlerdir. 
Şafiîler ve bazı ulema ise, bir fitne olmaması halinde avret olmadığına hükmetmişlerdir.”(Ruh-ul Beyan Li-l 
Alusî, ci.18, sh.146) (Bak:15.p.) 
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kemalâta da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi, insaniyetin iktiza ettiği makamdan 
seni düşürtmesin.” S:260 

Gayr-ı meşru nağmeleri takbih eden birkaç parça: 
“Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak, 

şu zelzelenin devamından gelen korku ve me'yusiyet ekser halkın ekser memlekette gece 
istirahatını selbederek dehşetli bir azab vermesi nedendir? 

Yine manevî cevab: Şöyle denildi ki:2 Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde kemal-i neş'e 
ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazan kızların sesleriyle radyo 
ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyetin her köşesinde cazibedarane işittirilmesi, bu korku 
azabını netice verdi.3 ” S:171 

  “Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir 
akşam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet 
ettim, çıktım gördüm ki; hilaf-ı âdet Ömer'dir. Ben de hilaf-ı âdet bir tokat vurdum. Birden, 
sabahleyin hilaf-ı âdet olarak Ömer, başka hapse gönderildi.4 ” Ş:334 

  “Hamza namında onaltı yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, başkalarının da 
iştihalarını açıyor,5 haylazlık ediyordu. Ona dedim: "Böyle yapma, tokat yiyeceksin." Birden, 
ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti.6 ” Ş:334 

Bir temsilin bir kısmı:  

“Bundan sonra birden gördü ki: Sol cihetinden Şeytan gibi dessas, ayyaş aldatıcı bir adam, 
çok zînetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında 
durdu. Ona dedi:7 

–Hey arkadaş! Gel gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. 
Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim…8 

Birden sağ cihetinden ra'd gibi bir ses gelir.9 Der: "Sakın aldanma. Ve o dessasa10 de ki: 
Eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki darağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları 
def'edip peşimdeki yolculuğu men'edecek bir çare sende varsa, bulursan; haydi yap, göster, 
görelim. Sonra de: Gel keyfedelim. Yoksa sus hey sersem!. Tâ Hızır gibi bu zât-ı semavî 11 
dediğini desin.” S:30 

                                            
2 İmam-ı Ali R.A. ile âlem-i misalde görüşme olması, kuvvetli ihtimaldir. 
3 Asırlardır Alem-i islamın bayraktarlık şerefine sahib olan Türkiye’nin ve hilafet merkezi olan İstanbul’un 
4 Terbiyede, taltif ve tecziye liyakat üzere beraberdir. Medenî terbiye ekseriyetle islama tersdir. 
5 Yani umumî hukuka dokunuyor. 
6 Yani Hamza’yı da Allah dövdü. 
7 Bu kişi nifak cereyanını ifade eder. Yani nifak cereyanı her türlü neşir ve telkin imkânları ile ve bilhassa 
cemiyette bid’aları yayarak sefahete alıştırıp diyor ki: 
8 Yani, işretle keyfedelim; nefsanî yaşayış çılgınlığı, kız suretlerine bakmak; göz sefaheti, şarkıları 
dinleyelim; kulak sefaheti, yemekleri yiyelim; dilin dalaleti olarak 4 temel ifsada dikkat çekildi. 
9 Ahirzaman fitnesine karşı tek vazifedar olan Risale-i Nurun kuvvetli ikaz ve irşadı zuhur eder. 
10 İfsad lideri ve cereyanına. 
11 Yani Hızır: kurumuş ve ölü yerleri canlandırıp yeşillendiren manasında manevî dirilme vesilesi olan ve semavî 
Kur’anın feyziyle ve ilhamen ilahî istihdama mazhar kılınan Bediüzzaman. 
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Ehemmiyetli bir kaide-i Kur’aniye 
“Bazan Kur’an, Cenab-ı Hakk’ın fiillerini tafsil ediyor. Sonra bir fezleke ile icmal eder. 

Tafsiliyle kanaat verir, icmal ile hıfzettirir, bağlar.” S:418 

BİD’A FELÂKETİ 
Derlemesinin yapılan özeti 

1- Bid’anın tarifi 
2- Bid’anın vahîm neticeleri 
3- Bediüzzam Hz. 1997 ve sonrası, bid’a ve ifsadatının şiddetleneceğini ihbar eder 
4- Kadın-erkek ihtilatı bid’ası 
5- Bid’alara tarafdar olmanın neticesi 

1- Bid’anın tarifi 
Bid’a kelimesinin geniş mana muhtevasından kısa bir tarifi olarak deriz ki: 

İslam cemiyetinde dinden gelerek ve aleni olarak yaşanan ve şeairin yerine geçirilen bâtıl anlayış ve 
Avrupaî yaşayış  ve adetlerdir. Yani bid’a ve şeair, birbirine zıttır. Bid’a, milleti dinden koparır; şeair ise, 
dine bağlar ve dinî hissiyatı yaşatır ve geliştirir. Bu manadaki bid’a, âhirzaman fitnesini de ifade eder. Bu 
cihhetten bu derlemenin ehemmiyeti büyüktür ve nazara verilen izah ve ikazlara dikkat gerek. Burada 
önemli olan cihet, anlatılan ile hayatımızın kontrol edilmesi ve böylece noksanlığımızın farkına varmaktır. 

2- Bid’anın vahîm neticeleri 
Unutturulması istenen bu şeair, İslâm cemiyetinde dinî hayatın temeli olan haya ve manevî mesuliyet 

duygusu gibi fazilet hislerini, yani hissiyat-ı ulviyeyi yaşatan bu şeairi kaldırıp cemiyeti bid’at istila 
ederse, millî vicdanın bozulacağını ve anarşiye kapı açılacağını bildiren Bediüzzaman Hz. diyor ki:  

 “.....ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet, -bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle- 
cem'iyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh-u habis olmuş, Müslüman 
âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avamın taklidî olan itikadlarını 
himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'ane 
ile gelen hissiyat-ı mütevâriseyi yandırıyor.” K:55 

Yani hissiyat-ı mütevarise, avamın imanını koruyup devam ettirdiği anlatıldı. Hissiyat-ı mütevarise 
ise, müslüman ecdadımızdan gelen fazilet ve utanma hisleri gibi dinî hislerdir. Nifak cereyanı bu millî 
hissiyatı, mimsiz medeniyete alıştırarak tahrib ediyor ve durum gözler önündedir. 

İşte bu yazıda Bediüzzaman Hazretleri, İslâm dünyasının ümid merkezi olan Müslüman ve kahraman 
milletimizi sinsice dinden uzaklaştırıp ele geçirmek isteyen beyn-el milel gizli cereyanın ifsadatını 
bilemiyenlerin aldanarak tehlikeye düştüklerini vecizane anlatır. Bu durumun farkına varmak ve nefret 
etmek, düzelmenin başlangıcıdır. 
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3- Bediüzzam Hz. 1997 ve sonrası, bid’a ve ifsadatının şiddetleneceğini 
ihbar eder 

Evet, millî tereddiyeye sebeb olan zamanın bid’alarını kaldırıp şeairin iade edilmemesi 
halinde,  giderek anarşiye düşüleceğini haber veren Bediüzzaman Hazretleri, resmî makamata 
hitaben 1947 lerde diyor ki: 

 “Evet hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece 
lâübalilik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti 
gösterdiği cihetinden; şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman 
seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek 
elbette anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur'anın 
hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini 
dehşetli lekedar belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline elbette Risale-i Nur gibi bir 
hakikatı verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye 
bildiğimizden; bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz.” E:21 

Evet, 1946-1947 lerde yazılan bu mektub, elli sene sonra yani 1996-1997 ve sonrası 
gelecek tehlikeyi ciddiyetle haber verir. 

4- Kadın-erkek ihtilatı bid’ası 
Cemiyette yaygınlaştırılan açık-saçıklıkla beraber kadın-erkek karışıklığı, maneviyatı 

tahrib eder.   

Bediüzzaman Hazretleri diyor ki 

 “Kadınlar Yuvalarından Çıkıp Beşeri Yoldan Çıkarmış, Yuvalarına Dönmeli 

¬�@«&@«5«x²7@¬"ö�!«i¬-@ÅX7!öš@«,±¬X7!ö«uÅ%«I«#ö!®)¬!ö¬�@«,«x«Z²7@¬"öš@«Z«SÇ,7!öÄ@«%±¬h7!ö«bÅ9«@«#ö!«)¬!ö  

Bu ibarede, icmalen deniliyor ki: erkekler kadınlara mahkûm, kadınlar dahi erkeklere hâkim olur ve 
aile idaresi tersine döner. 

Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul 
metaı yapmış. Şer'-i İslâm onları 

Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayat-ı ailede. 
Temizlik zînetleri. 

Haşmetleri, hüsn-ü hulk; lütf-u cemali, ismet; hüsn-ü kemali, şefkat; eğlencesi, evlâdı. 
Bunca esbab-ı ifsad, demir-sebat kararı 

Lâzımdır tâ dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe riya ile rekabet, hased ile 
hodgâmlık debretir damarları! 

Yatmış olan hevesat, birdenbire uyanır. Taife-i nisada serbestî inkişafı, sebeb olmuş 
beşerde ahlâk-ı seyyienin birdenbire inkişafı. Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu 
suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azîmdir; hem 
müdhiştir tesiri..... Memnu' heykel, suretler: Ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya 
müncemid hevestir. Ya tılsımdır: Celbeder o habis ervahları.” S:727 

Bütün bu anlatılan ifsadat, zamanın en dehşetli ve küllî bid’alarıdır.  
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Bu tahribatın tamirinde Risale-i Nur, cemiyetin bu menfi te’sirini, ictimaiyat ilminin nazariyle idrak 
ettirip nefret ettirerek fitneden uzak durduruyor. Bozuk cemiyetin menfi tesiri hakkında ikazatta bulunan 
Hz. Üstad diyor ki: 

“Şu asrın zulümatlı sahilinde, mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, 
zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, Asr-ı Saadet ceziresine ve Ceziret-ül 
Arab meydanına çıkıp, Fahr-i Âlem'i (A.S.M.) iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zât o 
kadar parlak bir bürhan-ı tevhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve 
gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalalet zulümatını dağıtmıştır.” S:288 
Yukarıda zikredilen, “asrın zulümatlı sahilinde” – “mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan 
soyunup” cümlecikleri... çok ciddi ictimaiyat ilmidir. 

Keza, Büyük Mesnevi sh:40 da bu beyan “Şu muhit, asır ve zamanın hayalâtından 
soyunacağız. Ve bu mülevves libastan tecerrüd edeceğiz.” ifadeside aynı derecede ilm-i 
ictimaiyattır. 

Ve keza S:481 deki mukayese: “Şu zamanda siyaset metaı ve hayat-ı dünyeviyenin temini 
ve felsefenin revaçları gibi... Ve selef-i sâlihîn asrında ve o zaman çarşısında en mergub 
meta, Hâlık-ı Semavat ve Arz'ın marziyatlarını ve bizden arzularını, kelâmından istinbat 
etmek ve nur-u nübüvvet ve Kur'an ile, kapatılmayacak derecede açılan âhiret âlemindeki 
saadet-i ebediyeyi kazandırmak vesailini elde etmek idi.”  parağrafı da aynı hakikatı anlatır. 

“Şu zamanda, medeniyet-i Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, 
şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet 
inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir.” S:481  

Beyanları dahi, mevcud cemiyetin menfi durumunu bildirir. İşte bunlar gibi risale-i Nurdaki pek çok 
ikazları anlayıp kabul edenlerin vicdanları, bu fitneye teslim olmazlar.  

Evet, Bediüzzaman Hz. Diyor ki: 

“Bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli rahnelenen kalb-i 
umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mü'minînin istinadgâhları olan 
İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılması ile bozulmağa yüz tutan 
vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ın i'cazıyla ve geniş yaralarını Kur'anın ve imanın ilâçları ile 
tedavi etmeğe çalışıyor.” Ş:179 

Yani mevcud fitne, vicdanî hissiyatı, yani fıtrat-ı asliyeyi bozuyor. Hakiki bir Nurcu beyan olunan 
hakikatı bilmek ve bildirmek vazifesiyle muvazzafdır. Çünki içinde bulunduğu Risale-i Nurun esasını 
teşkil eden vazifelerdendir. 

5- Bid’alara tarafdar olmanın neticesi 
Âhirzaman  fitnesi olan nifak cereyanını yani süfyaniyeti kabul etmeyenlerin geçmiş 

günahlarının afvedileceği ve kabul edenlerin ise, amellerinin ibtal edileceği, 
(Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları eseri, hadis sıra no:807) de beyan edilir.  

Hadîsin bu hükmüne muvafık olarak Bediüzzaman Hazretleri, talebe, kardeş ve dost olarak üç snıfa 
ayırdığı Nurcular dairesinin en alt derecesi olan dostluk makamı için diyor ki: 

“Dostun hassası ve şartı budur ki: Kat’iyen, Sözler’e ve envar-ı Kur’aniyeye dair olan 
hizmetimize ciddî tarafdar olsun; ve haksızlığa ve bid’alara ve dalalete kalben 
tarafdar olmasın, kendine de istifadeye çalışsın." M: 344 

Hem yine diyor: “Bid’a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir.” 
K:248 
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Yani, zamanın bid’aları, Müslümanın dinî hayatını tahrib ettiği için en azından bu bid’aları kalben 
reddetmek şart koşuluyor. Bu hükmün istinad ettiği şu rivayet de var: 

"Sizden kim (sünnetime zıt düşen) bir münker (kötülük) görürse (seyirci kalmayıp) onu 
eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle 
buğzetsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir." 

(Müslim, İman 78 (49); Ebu Dâvud; Salâtu'l-îdeyn 248 (1140); Tirmizî, Fiten 11 (2173); Nesâî, 17 (8, 
111); İbnu Mâce, Fiten 20, (4013) 

Bu hadisten sonraki hadisin sonu da şöyle: 

“Kim de onlarla kalbiyle mücahede ederse o da mü'mindir. Bunun gerisine, artık zerre 
miktar iman yoktur denilmektedir.” (Müslim, İman 80, (50) 

Ahirzaman fitnelerinden çokça bahsedilmesinin bir sebebi, fitne, yaşayış dairesinde yayıldığı ve 
alışıldığı ve şiddetlendiğinden tahşidat gerekiyor. Çünkü tahşidat, ihtiyacın derecesine baktığı anlatılır. 
Mesela:  

“İşte Hazret-i Ali (R.A.) hakkında fevkalâde senakârane ehadîs-i Nebeviye, bu ikinci 
noktaya bakıyorlar. Bu hakikatı teyid eden bir rivayet-i sahiha var ki; Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: “Her Nebinin nesli kendindendir. Benim neslim, 
Ali’nin (R.A.) neslidir.” 

Hazret-i Ali’nin (R.A.) şahsı hakkında sair hulefadan ziyade senakârane ehadîsin kesretle 
intişarının sırrı şudur ki: Emevîler ile Haricîler, ona haksız hücum ve tenkis ettiklerine 
mukabil Ehl-i Sünnet Ve Cemaat olan ehl-i hak, onun hakkında rivayatı çok neşrettiler. Sair 
Hulefa-i Raşidîn ise, öyle tenkid ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki 
ehadîsin intişarına ihtiyaç görülmedi.” L:23 

Evet, Geçmiş asırlardaki bid’alar, yaşayıştaki şeairde olmayıp daha çok ibadetlerin bazı meselelerinde 
idi. İçinde bulunduğumuz bu asırda ise, daha çok yaşayışta ve cemiyet hayatında, hem de haramlar 
sahasında olduğundan, bu zamandaki bid’at tarafdarlığının felâketini Bediüzzaman yedi kebaire dahil 
ediyor. Şöyle ki: 

"Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb’a tabir edilen günahlar yedidir: 
"Katl, zina, şarab, ukuk-u valideyn (yani kat’-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine 
zarar verecek bid’alara tarafdar olmak"tır." B:335 

Demek en basit müslümanın dahi bu asrın bid’atlarını en azından kalben kabul etmemesi şart oluyor. 

Keza “Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; 
şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin tezelzülüyle de Ye'cüc ve 
Me'cüc'den daha müdhiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü 
bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.” K:149 

Evet, asrın âhirzaman fitnesi olan bid’alara yardım, afv edilmez suçlardan olduğunu bilen 
Bediüzzaman Hazretleri diyor: 

"Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusurumuzu, -
fakat garaz ve inad olmamak şartıyla ve bid’alara ve dalalete yardım etmemek kaydı ile- 
kabul edip minnetdar oluyoruz." E:49  

Yani bilerek veya bilmiyerek Nurun hizmet dairesine zarar veren muhalefetin neticesi, ehl-i bid’aya 
yardım  olur ve failleri afvedilmezler. Nümune-i imtisal bir Nurcunun aleniyetteki yaşayışı şöyle tavsif 
ediliyor: 

 “Şeair-i İslâmiyenin cebren kaldırıldığı ceberut devrinde, dünya hatırı için kendini 
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mecbur zannederek o kudsi şeairden fedakârlık yapanların ve din zararına hareket edenlerin 
ve İslâmiyete muhalif fetvalara ve bid'alara mecbur edilenlerin çokluğu zamanında 
Bediüzzaman, ne lisan-ı halinde, ne lisan-ı kalinde ve ne de fiiliyatında o kadar zulümler 
çektiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilâkis, 
"Ecel birdir, tagayyür etmez... Ölüm, bu âlem-i fenadan âlem-i bekaya ve âlem-i nura gitmek 
için bir terhistir." deyip mücadeleye atılmış; bid'aları tanıtan ve durduran ve şeair-i 
İslâmiyeyi muhafaza eden ve Sünnet-i Seniyeyi ihya eden eserleri perde altında otuz 
senedenberi neşretmiş ve muhitinde, âdeta Devr-i Saadet'in bir cilvesini yaşatmıştır. Bir 
Sünnet-i Seniyyeye muhalif hareket etmemek için işkenceli bir inzivayı ihtiyar 
etmiştir.Otuz senedenberi milyonlara hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istibdad-ı mutlak, 
Bediüzzamanı hiçbir cihetten hiçbir vakit hükmü altına alamamış, bilâkis zâlim müstebitler 
O'na mağlûp olmuşlardır.” T:694 

Evet, “Bu asırda din ve İslâmiyet düşmanları, evvelâ imanın esaslarını zayıflatmak ve 
yıkmak plânını, proğramlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu yirmibeş sene 
içinde, tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın 
erkânına yapılan sû'-i kasdlar pek dehşetli olmuştur, çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir.” 
S:749 

Üstad Bediüzzaman derin bir tefekkürde iken gördüğü geniş bir manzara-i maneviyeyi şöyle ifade 
eder: 

“Sonra o halde ²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7!ö«�!«h¬.ö«v[¬T«B²KW²7!ö«�!«h±¬M7!ö@«9¬G²;¬!ödediğim vakit, 

baktım ki: Mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nuranî, parlak enbiya, 
sıddıkîn, şüheda, evliya, sâlihîn kafilelerini gördüm ki, istikbal zulümatını dağıtıp, 
ebede giden yolda bir cadde-i kübra-yı müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o 
kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden, fesübhanallah dedim. 
Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak 
etmemek, ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre mikdar şuuru olan bilmesi lâzım. Acaba 
bid'aları icad etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden; nereden nur 
bulabilir, hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü esselâm, rehberimiz ferman 

etmiş ki: ¬*@ÅX7!ö]¬4ȫ^«7«Ÿ«/öÇu6«:ö½^«7«Ÿ«/ȫ^«2²G¬"öÇu6öAcaba bu ferman-ı kat'îye karşı ülema-üs sû' 

tabirine lâyık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar, hangi fetvayı veriyorlar ki; 
lüzumsuz, zararlı bir surette şeair-i İslâmiyenin bedihiyatına karşı geliyorlar.....” 
M:395 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

¬*@ÅX7!ö]¬4ȫ^«7«Ÿ«/öÇu6«:ö½^«7«Ÿ«/ȫ^«2²G¬"öÇu6öYani ²vU«X<¬(ö²vU«7öa²V«W²6«!ö«•²x«[²7«!  sırrı ile: Kavaid-i Şeriat-

ı Garra ve desatir-i Sünnet-i Seniye, tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icadlarla o 
düsturları beğenmemek veyahut hâşâ ve kellâ, nâkıs görmek hissini veren bid'aları icad 
etmek, dalalettir, ateştir...... 

Sünnet-i Seniyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeaire de taalluk 
eden Sünnetlerdir. Şeair, âdeta hukuk-u umumiye nev'inden cem'iyete ait bir 
ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cem'iyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de 
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umum cemaat mes'ul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve ilân edilir. Nafile nev'inden de 
olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir.” L:53 

Netice: Bu asrın bid’aları, âhirzaman fitnesidir. Rivayette bildirildiği üzere 
insanlığın başlagıcından kıyamete kadar emsali olmamıştır. Kısaca yapılan bu 
tesbitlerin ikazı, hüsn-ü niyet sahibleri için yeterli bir derstir. Risale-i Nur hareketi, bu 
bid’a istilasını Risale-i Nurdaki ikazlarla tamir etmeğe çalışır. Netice Allah’a aittir. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BİLEREK VEYA BİLMİYEREK İŞLENEN FİİLLER 

1- Bilerek ihlası kırmak hatası 
2- İslamiyeti, bilerek iltizam etmemenin neticesi 
3- Bilerek azgınlık yapanlara gelen ceza 
4- Dişlerin çürümesine bilerek sebebiyet verilse, kaplamaya cevaz olmaz 
5- İctimaiyatta lâdinî rejimin sinsi tesiriyle bilerek dünyayı dine tercih ettirmesi 
6- Bilerek tabi tabi demek hatadır 
7- Şefkat Tokatları Risalesinin yazılmayan ikinci kısmı, bilerek hizmete zarar 

verenlerin yedikleri tokatlar hakkında idi 

1- Bilerek ihlası kırmak hatası 
Hz. Üstad diyor: “Ehl-i dünya ben hissetmediğim enaniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu 

sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların zalimane bana karşı 
muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i İlahîyi düşünüp "Ne için bunları bana musallat etti" 
diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enaniyete fıtrî 
meyletmiş veyahud bilerek beni aldatmış, anlıyorum. O vakit kader-i İlahî, o zalimlerin 
zulmü içerisinde hakkımda adalet etmiş, derdim. Ezcümle: Bu yazın arkadaşlarım güzel bir 
ata beni bindirdiler. Bir seyrangâha gittim. Şuursuz olarak nefsimde hodfüruşane bir keyf 
arzusu uyanmakla ehl-i dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki, yalnız o gizli 
arzuyu değil, belki çok iştihalarımı kestiler. Hattâ ezcümle, bu defa Ramazandan sonra, eski 
zamanda gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle iltifatından sonra 
kardeşlerimin takva ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsn-ü zanları içinde -ben 
bilmeyerek- nefsim müftehirane, güya müteşekkirane perdesi altında riyakârane bir enaniyet 
vaziyetini almak istedi. Birden bu ehl-i dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hattâ riyakârlığın 
zerrelerini de hissedebilir bir tarzda, birden bana iliştiler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum 
ki, bunların zulmü bana bir vasıta-i ihlas oldu.1 ” L:175 

“Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (R.A.) o mu'cizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı A'zam 
(K.S.), o hârika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve 
himayetkârane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şübhe etmeyiniz ki, bu 
teveccühleri, ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. 
Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevî kahramanları arkanızda 

zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz ²v¬Z¬KS²9«!ö|«V«2ö«–: I¬$ÌY<ö«— sırrıyla ihlas-ı tâmmı 

kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize; şerefte, makamda, teveccühte,2 hattâ 
menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ en latif ve güzel bir 
hakikat-ı imaniyeyi muhtaç bir mü'mine bildirmek ki; en masumane, zararsız bir menfaattir. 
Mümkün ise, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaş ile yaptırması 
hoşunuza gitsin. Eğer "Ben sevab kazanayım, bu güzel mes'eleyi ben söyleyeyim" arzunuz 

                                                 
1 Yani bu kadar az bir keyf, tokada sebeb olsa diye düşünüp ibret almak için ders veriliyor. 
2 Teveccüh-ü nası istemek ihlası kırar. Yani yapılan hizmete teveccüh-ü nas zevki karışmamak. 328
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varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlasa zarar 
gelebilir.3 ” L:162 

2- İslamiyeti, bilerek iltizam etmemenin neticesi 
“Şimdi ise firenk usûlünün ve medeniyet namı altında bid'atkârane ve şeriatşikenane 

cereyanlara tarafdar olduğu halde; Allah'a, âhirete, Peygamber'e imanı da taşıyor ve kendini 
de mü'min biliyor. Madem hak ve hakikat olan şeriat-ı Ahmediyenin kavaninini iltizam 
etmiyor ve hakikî tarafgirlik etmiyor, gayr-ı müslim bir mü'min oluyor. İmansız İslâmiyet 
sebeb-i necat olmadığı gibi, bilerek İslâmiyetsiz iman dahi dayanamıyor, belki necat 
veremiyor, denilebilir.” B:49 

3- Bilerek azgınlık yapanlara gelen ceza 
“Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve 

Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen 
insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, 
zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük birtek şahıs olsa, her 
yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki 

 y«#«@«K²X¬8ö u6²@«#ö¬Œ²*«�²!ö ^Å"!«( Å�¬! âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç 

kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına 
kadar yerleşecek. Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan 
tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.” Ş:591 

4- Dişlerin çürümesine bilerek sebebiyet verilse, kaplamaya cevaz olmaz 
“Evet cerihaların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine 

yıkanması, şer'an o yaranın gasli yerine geçtiği gibi; böyle ihtiyaca binaen sabit kaplamanın 

yıkanması dahi dişin yıkanması yerine geçer, guslü ibtal etmez. ¬yÁV7!ö«G²X¬2ö v²V¬Q²7!«: 
Madem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor. Elbette yalnız süs için, ihtiyaçsız dişleri 

kaplamak veya doldurmak bu ruhsattan istifade edemez. Çünki hattâ zaruret derecesine 
geldikten sonra böyle umum-ül belvada eğer bilerek sû'-i ihtiyarıyla olsa, o zaruret ibaheye 
sebebiyet vermez. Eğer bilmeyerek olmuş ise, zaruret için elbette cevaz var.” B:278 

5- İctimaiyatta lâdinî rejimin sinsi tesiriyle bilerek dünyayı dine tercih 
ettirmesi 

“Evet ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< işaretiyle bu asır, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı 

uhreviyeye, ehl-i İslâm'a da bilerek severek tercih ettirdi. Hem bin üçyüz otuzdört (1334)4 

tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu. Evet ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2 cifir ve 

ebced hesabıyla 1333 veya dört ederek, aynı vakitte eski Harb-i Umumî'de İslâmiyet 
düşmanları galebe çalmakla, muahede şartlarını, dünyayı dine tercih rejimi mebdeine 
tevafuk ediyor. İki-üç sene sonra bilfiil neticeleri görüldü.” K:110 

                                                 
3 Yani ders okuma zevkine kapılıp ders yapma rekabetine girmemeli. 
4 1918 329
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6- Bilerek tabi tabi demek hatadır 
“O hayvanatın ayrı ayrı teşahhusları ve sîmalarındaki başka başka hikmetli taayyün ve 

temeyyüzleri delalet eder ki; onların Sani-i Vâhid'i, fâil-i muhtardır ve iradelidir; istediğini 
yapar, istemediğini yapmaz; kasd ve irade ile işler. Madem ilm-i İlahîye ve irade-i 
Rabbaniyeye mevcudat adedince, belki mevcudatın şuunatı adedince delalet ve şehadet vardır. 
Elbette bir kısım feylesofların irade-i İlahiyeyi nefy ve bir kısım ehl-i bid'atın kaderi inkâr ve 
bir kısım ehl-i dalaletin, cüz'iyata adem-i ıttılaını iddia etmeleri ve tabiiyyunun, bir kısım 
mevcudatı tabiat ve esbaba isnad etmeleri; mevcudat adedince muzaaf bir yalancılıktır ve 
mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir dalalet divaneliğidir. Çünki hadsiz şehadet-i sadıkayı 
tekzib eden, hadsiz bir yalancılık işlemiş olur. 

İşte, meşiet-i İlahiye ile vücuda gelen işlerde; "İnşâallah İnşâallah" yerinde, bilerek "tabiî 
tabiî" demek, ne kadar hata ve muhalif-i hakikat olduğunu kıyas et...” M:244 

7- Şefkat Tokatları Risalesinin yazılmayan ikinci kısmı, bilerek hizmete 
zarar verenlerin yedikleri tokatlar hakkında idi 

“Evet bu risale, iki kısım olarak yazılmış. Birinci kısımda; has ve sadık Kur'an 
hizmetkârlarının sehiv ve hataları neticesinde yedikleri tenbihkârane şefkat tokatları.. ikinci 
kısımda; zahirî dost ve kalbi muarız olanların bilerek verdikleri zarara mukabil, zecirkârane 
yedikleri tokatlarından bahsedilecekti. Fakat lüzumsuz bazıların hatırlarını rencide etmemek 
için, yüzer hâdisattan birinci kısmın yalnız onbeş adedinden bahsedildi. İkinci Kısım şimdilik 
yazılmadı.” L:380 

“Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset için değil; çünki onlar da bilirler ki, 
siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmeyerek zendeka 
hesabına, benim dine merbutiyetimden beni tazib ediyorlar. Öyle ise onlara müracaat etmek, 
dinden pişmanlık göstermek ve meslek-i zendekayı okşamak demektir” M:74 

“SUAL: Has dostlarınıza gelen musibetleri, tokat eseri deyip hizmet-i Kur'aniyede 
füturları cihetinde bir itab telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'aniyeye hakikî 
düşmanlık edenler, selâmette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? 

ELCEVAB: •:G«<ö h²SU²7!«:ö •:G«<ö«�ö v²VÇP7«!ösırrınca: Dostların hataları, hizmetimizde bir 

nevi zulüm hükmüne geçtiği için, çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. 
Düşman ise, hizmet-i Kur'aniyeye zıddıyeti, mümanaatı, dalalet hesabına geçer. Bilerek veya 
bilmeyerek hizmetimize tecavüzü, zendeka hesabına geçer. Küfür devam ettiği için, onlar 
ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasılki küçük kabahatleri işleyenlerin, nahiyelerde 
cezaları verilir. Büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de: Ehl-i imanın 
ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve 
sür'aten verilir. Ehl-i dalaletin cinayetleri, o kadar büyüktür ki: Kısacık hayat-ı dünyeviyeye 
cezaları sığışmadığından, mukteza-yı adalet olarak âlem-i bekadaki mahkeme-i kübraya 
havale edildiği için, ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar.” L:47 

Burada sıralanan bilerek bilmeyerek ifadeleri, yani tecavüzü bilerek yapanlar da var, aldanarak ve 
aldatılarak yapanlar da var. 

“Nur talebelerini, emniyeti ihlâl ile ittiham edenler, herhalde ve gayet fena bir surette 
aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik hesabına hükûmeti iğfal 
edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar.” L:262 

“Demek Risale-i Nur'un ekseriyet-i mutlaka eczalarına ilişenler, herhalde bilerek veya 
bilmeyerek anarşilik hesabına vatana ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye hıyanet 
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ederler.”Ş:349 

“Kat'iyyen size beyan ediyorum ki; hiç bir cem'iyetçilik ve cem'iyetlerle ve siyasî 
cereyanlarla hiçbir alâkası olmayan Nur talebelerini, cem'iyetçilik ve siyasetçilik ile itham 
etmek; doğrudan doğruya kırk seneden beri İslâmiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir 
zendeka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi bolşevizm namına bilerek veya 
bilmeyerek bizimle bir mücadeledir.” Ş:395 

“Âtıf'a muaraza eden ve hücum eden tarîkatçı müftü ve taassublu vaiz ve hoca ve ehl-i 
tarîkat, ehemmiyetli ehl-i ilim ve tarîkat, bu muarazada, en son perdesi rejim hesabına ve 
tarafgirliğine ve himayesine dayanıp, Âtıf'ın müdafaa ettiği sünnet-i seniye mesleğine taarruz 
suretine girdiğini; ve Risale-i Nur'a muaraza eden, bilerek veya bilmeyerek zendekaya 
yardım ettiğine bir delil, bu defa adliyece benden sordular ki: 

Kürd Âtıf, rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları, rejime dayandılar. 

Ben de dedim: Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de 
düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, 
istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır.” K:265 

“Bu üç-dört madde ile bizi ittiham edenler ve lüzumsuz, mahkemeleri bizimle meşgul 
eden gizli düşmanlarımız, şübhe yoktur ki; onlar ya siyaseti dinsizliğe âlet etmek istiyorlar 
veya komünist perdesi altında bu mübarek vatanda, bilerek veya bilmeyerek anarşiliği 
yerleştirmek istiyorlar.” E:159 

“Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı siyaset için değil; çünki onlar da bilirler ki, 
siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmiyerek zendeka 
hesabına, benim dîne merbutiyetimden beni tâzib ediyorlar. Öyle ise onlara müracaat etmek, 
dinden pişmanlık göstermek ve meslek-i zendekayı okşamak demektir.” T:277 

“Nur Talebelerini, emniyeti ihlâl ile itham edenler, herhalde ve gayet fena bir surette 
aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmiyerek anarşistlik hesabına hükûmeti iğfal 
edip bizleri eziyetlerle ezmiye çalışıyorlar.” T:554 

“Risale-i Nur'un -ekseriyet-i mutlaka- eczalarına ilişenler, herhalde bilerek veya 
bilmeyerek anarşilik hesabına vatana ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye hiyanet ederler.” 
T:557 

“Risale-i Nur'un neşrine mâni olmaya çalışanlar, emniyet ve asayişin düşmanı ve vatan ve 
millet haini anarşistlerin hesabına bilerek veya bilmiyerek çalışanlardır.” T:688 

“Zira herbir millet için, o milletin cesaret-i milliyesini teşkil eden ve namus-u milliyesini 
muhafaza eden ve kuvveti onda toplanacak bir manevî havuz vardır. Ve sehavet-i milliyesini 
teşkil eden ve menafi'-i umumiyesini temin eden ve fazla kalan malları onda tahazzün edecek 
bir hazine-i maneviyesi vardır. İşte o iki kısım reisler, bilerek veya bilmeyerek, o havuzun 
ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. Maye-i bekayı ve madde-i hayatı çektiler. 
Havuzu kurutup, hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç altında kalıp 
düşecek.” Mü:56 

“Usûl-ü şeriatın kaide-i mühimmesindendir: y«7ö h«P²X<ö«�ö¬*«hÅN7@¬"ö]¬/!Åh7«!öYani: "Bilerek 

zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz.” M:362 

“Hem bazan oluyor ki: Bir keyfiyet-i meczubane veya bir halet-i istiğrakkârane veya bir 
vaziyet-i münzeviyane ve bedeviyane suretinde cadde-i Muhammediyeyi düşünmeyerek, 
yalnız Lâ ilahe illallah onlara kâfi geliyor. Fakat bununla beraber, en mühim bir cihet budur 
ki: "Adem-i kabul" başkadır, "kabul-ü adem" başkadır. Bu çeşit ehl-i cezbe ve ehl-i uzlet veya 331
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işitmeyen veya bilmeyen adamlar; Peygamber'i bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul 
etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Marifet-i İlahiyeye karşı, yalnız Lâ ilahe illallah 
biliyorlar. 

Bunlar ehl-i necat olabilirler. Fakat Peygamber'i işiten ve davasını bilen adamlar onu 
tasdik etmezse, Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında, yalnız Lâ ilahe illallah kelâmı, 
sebeb-i necat olan tevhidi ifade edemez. Çünki o hal, bir derece medar-ı özür olan cahilane 
adem-i kabul değil, belki o kabul-ü ademdir ve o inkârdır. Mu'cizatıyla, âsârıyla kâinatın 
medar-ı fahri ve nev'-i beşerin medar-ı şerefi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ı inkâr 
eden adam, elbette hiçbir cihette hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'ı tanımaz.” M:335 

“Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir mikdar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla 
dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. ve gördü ki; o yol meşkuk ve müşkilâtlı 
ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu 
yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına âlet olmak ihtimali var.” M:61 

“Ehl-i ilhadın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek 
hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın, "Kalbim safidir. Üstadımın 
mesleğine sadıktır." demesi, bu misale benzer ki: Birisi namaz kılarken karnındaki yeli 
tutamıyor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona "Namazın bozuldu" denildiği vakit, o diyor: 
"Neden namazım bozulsun, kalbim safidir.5 ” M:412 

“Şamlı Hâfız Tevfik'tir. O kendisi diyor: Evet itiraf ediyorum ki: Ben bilmeyerek ve 
yanlış düşünerek, hizmet-i Kur'aniyede fütur verecek harekâtım sebebiyle iki şefkatli 
tokat yedim. Şübhem kalmadı ki, bu tokat o cihetten geldi.6 ” L:43 

“Şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hattâ birtek adamın tenkid ve itirazını çekemeyen 
o zât, bilmeyerek bazı dessas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki, şerefi 
zîr ü zeber oldu, yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi.7 ” L:45 

“Hâfız Hâlid'dir (R.H.). Kendisi der: "Evet itiraf ediyorum, Üstadımın hizmet-i 
Kur'aniyede neşrettiği âsârın tesvidinde hararetli bir surette bulunduğum zaman mahallemizde 
bir câmi imamlığı vardı. Eski kisve-i ilmiyemi, sarığı bağlamak niyetiyle muvakkaten o 
hizmete fütur verip, bilmeyerek çekildim. Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. 
Sekiz-dokuz ay imamlık ettiğim halde, müftünün çok va'dlerine rağmen, fevkalâde bir surette 
sarığı saramadım.8 ” L:46 

“İşte kardeşlerim, bu adam çendan bir dostumun damadıdır; o münasebetle benim de 
ahbabım sayılır. Fakat berberlik münasebetiyle vicdansız muallim ve münafık müdürün 
dostudur. Orada kardeşlerimizden birisi bilmeyerek öyle söylemiş. İyi oldu ki, en evvel geldi, 
bana haber verdi. Ben de tenbih ettim, fenalığın önü alındı.9 ” L:105 

“Evet yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-yı Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi 
ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. 
İnşâallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın daire-i kudsiyesine girenler; daima 
nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir.10 ” L:163 

“Hattâ ezcümle, bu defa Ramazandan sonra, eski zamanda gayet büyük, kudsî bir imamın 
bize karşı gaybî kerametiyle iltifatından sonra kardeşlerimin takva ve ihlasları ve 

                                                 
5 Burada anlatılan bilmemek özür değil. 
6 Bu dahi özür değil. 
7 Keza bu dahi mesuliyetli. 
8 Hizmete zarar veren, ma’zur olmuyor. 
9 Münafığı tanıma zorluğundan bir derece kurtuldu. 
10 Bu hata çok mesuliyetli. 332
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ziyaretçilerin hürmet ve hüsn-ü zanları içinde -ben bilmeyerek- nefsim müftehirane, güya 
müteşekkirane perdesi altında riyakârane bir enaniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehl-
i dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hattâ riyakârlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda, 
birden bana iliştiler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki, bunların zulmü bana bir vasıta-i 
ihlas oldu.11 ” L:175 

“Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler 
var. Ehl-i iman, bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz: 

Birincisi: "Evcedethü-l esbab" Yani, "esbab bu şey'i icad ediyor." 

İkincisi: "Teşekkele binefsihi" Yani, "kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor." 

Üçüncüsü: "İktezathü-t tabiat" Yani, "tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor."12 ” L:177 

“İnşâallah bu Üçüncü Medrese-i Yusufiyedeki musibetzedelerin Nurlardan istifadeleri ve 
teselli bulmaları, senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip, sevinçlere çevirecek ve 
hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa bilmeyerek sana zulmediyorlar. Onlar hiddete lâyık 
değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa, 
onlar pek yakın bir zamanda, ölümün i'dam-ı ebedîsiyle kabrin haps-i münferidine girip, 
daimî sıkıntılı azab çekecekler. Sen onların zulmü yüzünden hem sevab, hem fâni saatlerini 
bâkileştirmeyi, hem manevî lezzetleri, hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi ihlas ile yapmasını 
kazanıyorsun!" diye ruhuma ihtar edildi.13 ” L:259 

“hakkında bu pek acib ve asılsız ittihamları yapanlar, anarşilik belki komünistlik 
hesabına bilmeyerek istimal ediliyor diye endişe ediyoruz.14 ” Ş:387 

“İşte bu iki şahıs, bu hakikatı herkesten ziyade anladıkları için, onlar bilmeyerek 
vicdanlarının sevkiyle yazdıkları takdirat ve medihlerini, Risale-i Nur eczaları içinde 
dercedilmeye sebeb olmuştur.15 ” B:22 

“Ben şu vazife-i kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. Siz bilerek hizmet 
ediyorsunuz, bahtiyarsınız.16 ” B:251 

“Manevî bir ihtara binaen, Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyerek zarar verebilen bazı yeni 
eserleri alan bir kardeşimizi bir ikaz, bir ihtardır ki; sair Risale-i Nur talebeleri, vazifelerine 
halel vermemek için bir tenbihtir.17 ” K:76 

“Eski Said, bazı dâhî siyasî insanlar ve hârika ediblerin hissettikleri gibi, çok dehşetli bir 
istibdadı hissedip ona karşı cebhe almışlardı. O hiss-i kabl-el vuku' tabir ve tevile muhtaç iken 
bilmeyerek resmî, zaîf ve ismî bir istibdad görüp ona karşı hücum gösteriyorlardı.18 ” K:78 

“Yoksa Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder, hem bu 
müstakim ve metin cadde-i Kur'aniyeye bilmeyerek zarar verir; zendekaya bir nevi yardım 
olur.19 ” K:122 

“Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz 
kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket 
edenlere karşı bütün haklarını helâl etmelerini isterim. Çünki onlar bilmeyerek, kader-i 
                                                 
11 Yanlışa iten hissiyatı görmek manasında ibretlik derstir. 
12 İmanî tehlikeye vesile olabilir hareketten ikazdır. 
13 Münafıkların aldatmaları ile muaraza edenleri, şahsî hak cihetiyle afv etmek dersi. 
14 Mesuliyetli. 
15 Buradaki bilmemek ihlas vesilesi 
16 Hizmetin kıymetini anlayarak. 
17 Cemiyetin tesirinde kalıp yazılan eserler, mevcud cemiyetten tesir alır. 
18 Hafif mesuliyetli. 
19 Şiddetli mesuliyet. 333
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İlahînin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikat-ı imaniyenin 
inkişafına hizmet ettiler.20 ” Em:80 

“Bununla beraber zamanın ilcaatı ile zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların 
bid'alara tarafdarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek "zaruret var" zannıyla 
hareket eden o bîçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dâhilde sarfetmiyoruz.21” 
Em:243 

“Ben bir maksadımı hedef ederek yoluma koşup gidiyorum. İhtiyarsız, yolumda koşarken 
büyük bir adama çarpıp, o adam yere düşse. Desem: "Efendim, Affet! Ben, maksadıma 
gidiyordum. Bilmeyerek çarpıldım." Elbette affeder ve gücenmez. Eğer kasdî olarak bir 
parmağı o adama taciz suretinde kulağına iliştirsem, hakaret telâkki edecek ve benden 
gücenecek. 

......................................................................................... 

Risale-i Nur'un hedefi iman ve âhiret olduğundan, harekât-ı ilmiye ve fikriyesinde ehl-i 
dünyanın siyasetine çarpsa ve şiddetli kelimat bulunsa, şayan-ı afv ve müsamahadır. 
Maksadımız size ilişmek değildir, hedefimizde yürüyoruz.22 ” T:253 

Nur dairesinde “Başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakîm ve metin 
cadde-i Kur'aniyeye bilmiyerek zarar verir ; belki zendekaya bilmeyerek bir nevi yardım 
hesabına geçer.23 ” T:323 

“Hem Denizli hapsi musibetinden evvel Üstadımız buyururlardı ki: "Kardeşlerim, Risale-i 
Nur'a birkaç cihette hücum hissediyorum, ziyade ihtiyat ediniz." Hakikaten çok geçmedi, 
İstanbul'da bir ihtiyar hoca, bilmeyerek, bir Risalenin bir mes'elesine itiraz ediyor. Sonra eski 
fetva emini merhum Ali Rıza Efendi Hazretleri,o hocanın itirazını red ve Risale-i Nur'un 
hakkaniyetini tam tasdik ediyor.” T:329 

“Bîçare hocalar, Nurların kıymetini bilmiyorlar değil; belki derd-i maişet veyahud o 
heyet-i ülemadaki büyük hocalara itimad edip ve kendi tahsil ettiği ilm-i dinî kendi imanını 
kurtaracak derecesindedir zannıyla lâkayd kalıp, ruhsatla amel etmeğe kendine fetva 
buluyor.24 ” E:214 

“Tedai-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır. Onda mes'uliyet yoktur.” S:276 

“İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, "Eyvah! Kalbim bozulmuş, 
itikadıma halel gelmiş" der. O haller, galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz'-i ihtiyarîsiyle ıslah 
edemediğinden ye'se düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki: 

Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tevehhüm-ü küfür dahi, küfür değildir. Tasavvur-u 
dalalet dalalet olmadığı gibi; tefekkür-ü dalalet dahi,dalalet değildir.” S:277 

Bu kısımlar, mesuliyetsiz halleri anlatır. Yersiz evhamlarla uğraşmamak ikazı var. 

“Beş seneden beri merd ve ciddî ve cesur bir dostum, ehl-i dünyanın ve yeni gelen bir 
âmirin hüsn-ü zannını ve teveccühünü kazanmak için, komşum iken, düşünmeyerek 
ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. Hattâ bayramda ve ramazanda uğramadı. Halbuki 

                                                 
20 Yani, aldanarak muaraza eden fakat neticede hizmete faydası dokunan muarızları şahsî hakta afv etmek dersi 
veriliyor. 
21 Bu kısımda islam tarafdarı oldukları halde cereyanın baskısı sebebiyle zaruret zannedip aldananlarla 
uğraşmamak dersi veriliyor. 
22 Burada, su-i niyetle olmayan hareketler, cezaya layık olmadığı ifade ediliyor. 
23 Yani, cemaatın müsbet hizmet anlayışını yanlışlara düşüreceğinden mesuliyetlidir. 
24 Bu iki parçada hem mesuliyet var ve hem afv etme yolu açık. 334
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maksadının aksiyle karye mes'elesi neticelendi, nüfuzu kırıldı.25 ” M:339 

Dinî cezbe halindeki bazı zatlar dahi “-Sâbıkan geçtiği gibi- ya hale, istiğraka, cezbeye ve 
sekre mağlub olup veya teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkûmu 
olup, daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak, ahkâm-ı şeriatı beğenmemekten veya 
istememekten değil; belki mecburiyetle ihtiyarsız terkediyor. Bu kısım ehl-i velayet var. 
Hem mühim veliler, bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Hattâ bu neviden; değil yalnız 
daire-i şeriattan, belki daire-i İslâmiyet haricinde bulunduğunu bazı muhakkikîn-i evliya 
hükmetmişler. Fakat bir şartla: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın getirdiği ahkâmın 
hiçbirini tekzib etmemektir. Belki, ya düşünmüyor veya müteveccih olamıyor veyahut 
bilemiyor ve bilmiyor. Bilse, kabul etmese olmaz!” M:453 

“Bazı evliya-yı azîme, fahr ve naz ve şatahata muvakkaten, ihtiyarsız girmişler; fakat o 
noktada, ihtiyaren onlara iktida edilmez; hâdîdirler, mühdî değillerdir; arkalarından 
gidilmez!26 ” M:455 

“İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan bâtıl eline gelir; hak 
zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer; hakikat 
zannederek kafasına giydiriyor.27 ” M:470 

“Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi 
dinlemezler; belki de mes'uliyet altına da giremezler. Bazan o latifeler hükmediyorlar, hakkı 
dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki: "Senin istidadın 
hakka ve imana muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız bâtıl şeylere giriyorsun. Demek senin 
kaderin, seni şekavete mahkûm etmiştir." O bîçare adam, ye'se düşüp, helâkete gider. 

İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin tahassüngâhı: Muhakkikîn-i asfiyanın 
düsturlarıyla hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir. Ve 
âhirdeki desiselerine karşı; istiaze ile, ehemmiyet vermemektir. Çünki ehemmiyet verdikçe, 
nazar-ı dikkati celbettirip büyür, şişer. Mü'minin böyle manevî yaralarına tiryak ve merhem, 
Sünnet-i Seniyedir.28 ” L:75 

“Risale-i Nuru müdafa ve muhafazasında herkes hatta ben de çekilsem beş kardeşimizin 
çekilmemeleri gerektir. Bu arkadaşlarımız Hüseyin usta, Halil İbrahim, Refet bey, Hüsrev ve 
Hakkı efendilerdir. Üç evvelkilerin ihtiyarsız ihtiyatsızlığı, diğer ikisinin zahiri 
düşmanlarının şahsî garazları yüzünden Risale-i Nura karşı çok fazla zarar yapılmak 
istenilmesine göre Risale-i Nur ehemmiyetli bir surette iştihar ve intişar etmesi gibi bir nimet-
i azimeyi netice vermese idi bu kadar ma’zur ve ma’sum Risale-i Nur şakirdlerinin 
teellumatına sebebiyet verdiklerinden dolayı bu kardeşlerimizin ruhları pek çok sıkılacaktı.” 
OL:677 

 

                                                 
25 Bu kısımda anlatılan hadisenin şekline göre tokada layık görülmüyor. Çünkü kasdî bir hata değil. Fakat, 
mehdiyet cereyanına kuvvet vermek yerine kendi menfaatını düşünmesi, büyük hatadır. Her zamana bakar 
derstir. 
26 Kendileri mazur, ittiba edenler mesul olur. 
27 Kurtulma ihtimali var. 
28 Yani, esasat-ı diniyeyi esas almak, sebeb-i necattır. 335
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 Risale-i Nur’da geçen “bu zaman”, “bu asır” gibi ifadelerin geçtiği parçalardan zamanımızın 
hususiyetlerini anlamak için o parçalar tesbit edilmiştir. Okunan parçalardan alınacak derslere dikkat 
gerekiyor. 

 “O divanlar ve risalelerin çoğu has mü'minlere ve ferdlere hitab ederler, bu zamanın 
dehşetli taarruzunu def'edemiyorlar.” K:11 

“Nefs-i emmaresini tam ikna' eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders, gayet 
kuvvetli ve hâlistir ki, bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevî-i dalalet 
karşısında tek başıyla galibane mukabele eder.” K:11 

Yani bu iki parçada Risale-i Nurun çare olduğu nazara veriliyor. 

“Bu asrın acib bir hassasıdır. (Haşiye1) Bu asırdaki ehl-i İslâm'ın fevkalâde 
safderunluğu ve dehşetli canileri de âlîcenabane afvetmesi; ve bir tek haseneyi, binler 
seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona bir 
nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar ile 
ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i âmmenin devamına ve 
idamesine belki teşdidine kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna müstehakız derler. Evet 
elması bildiği (âhiret ve iman gibi) halde, yalnız zaruret-i kat'iyye suretinde şişeyi (dünya ve 
mal gibi) ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya 
tama' ve hafif bir korku ile tercih edilse; eblehane bir cehalet ve hasarettir, tokada müstehak 
eder. Hem âlîcenabane afvetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini afvedebilir. Kendi 
hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afuvkârane 
bakmağa hakkı yoktur, zulme şerik olur.” K:25 

Yani bu hayatta ahireti dünyaya tercih etmekte hassas olmak dersi veriliyor. 

“Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, 
faraza hakikî beklenilen o zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak 
için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin 
ediyorum.” K:90 

Yani İslam ve İsevî ittifakı olmadıkça geniş dairede muvaffakıyetli hizmet 
yapılamıyacağına dikkat çekiliyor. Şöyle ki:  

“İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm’ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani 
rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı 
tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen 
Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur’ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı 
manevîsi tâbi’ ve İslâmiyet metbu’ makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm 
bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve 

                                                 
1 (Haşiye): Yani elması elmas bildiği halde, camı ona tercih eder. 
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İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; 
âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının 
başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey’in va’dine istinad ederek haber 
vermiştir.” M:57 

“Bu asrın bir hassası şudur ki; hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bâkiyeye bilerek tercih 
ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, bâki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur 
hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki: 

Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa sair a'za vazifelerini kısmen bırakıp onun 
imdadına koşar; öyle de, hırs-ı hayat ve hıfzı, zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı 
insaniyede dercedilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle 
meşgul edip sukut ettirmeye başlamış; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmağa çalışıyor. 

Evet hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı umûr-
u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca 
binaen, helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur.  

Halbuki bu asır, o damar-ı insanîyi o derece şırınga etmiş ki; küçük bir ihtiyaç ve âdi bir 
zarar-ı dünyevî yüzünden elmas gibi umûr-u diniyeyi terkeder. 

Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfat ile ve 
iktisadsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u zaruret-i maişet 
ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o derece 
zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece 
nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki; edna bir hacat-ı hayatiyeyi, büyük bir mes'ele-i diniyeye 
tercih ettiriyor. Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mu'ciz-
ül Beyan'ın tiryakmisal ilâçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir; ve onun metin, 
sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sadık, fedakâr şakirdleri mukavemet ederler. Öyle ise, her şeyden 
evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve ciddî ihlas ve tam itimad ile ona 
yapışmak lâzım ki; o acib hastalığın tesirinden kurtulsun.” K:104 

Yani zamanın cemiyetinden yaşayışca uzak durmanın lüzumiyeti ikazı var. 

“Bu acib asrın hayat-ı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok 
etmesi ve hacat-ı gayr-ı zaruriyeyi, görenekle tiryaki ve mübtela etmekle hacat-ı zaruriye 
derecesine getirmesiyle, hayatı ve yaşamayı, herkesin her vakitte en büyük maksad ve gayesi 
yapmıştır. Onunla hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı ya sed çeker veya ikinci, 
üçüncü derecede bırakır. Bu hatanın cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki, dünyayı 
başına Cehennem eyledi. 

İşte bu dehşetli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen 
anlamıyorlar. 

Ezcümle: Ben gördüm ki; ehl-i diyanet belki de ehl-i takva bir kısım zâtlar, bizimle gayet 
ciddî alâkadarlık peyda ettiler. O bir-iki zâtta gördüm ki; diyaneti ister ve yapmasını sever, tâ 
ki hayat-ı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rastgelsin. Hattâ tarîkatı keşf ü keramet için 
ister. Demek âhiret arzusunu ve dinî vezaifin uhrevî meyvelerini, dünya hayatına bir dirsek, 
bir basamak gibi yapıyor. Bilmiyor ki, saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar 
olan hakaik-i diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve teşvik edici 
derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel-i hayrın yapmasına sebeb o faide 
olsa, o ameli ibtal eder; lâakall ihlası kırılır, sevabı kaçar. 

Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden en 
mücerreb bir kurtarıcı, Risale-i Nur'un mizanları ve müvazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunu 
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kırkbin şahid vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, içine girmezse, 
tehlike ihtimali kavîdir. 

Evet ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< işaretiyle bu asır, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı 

uhreviyeye, ehl-i İslâm'a da bilerek severek tercih ettirdi. Hem bin üçyüz otuzdört (1334) 2 

tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu. Evet ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2 cifir ve 

ebced hesabıyla 1333 veya dört ederek, aynı vakitte eski Harb-i Umumî'de İslâmiyet 
düşmanları galebe çalmakla, muahede şartlarını, dünyayı dine tercih rejimi mebdeine 
tevafuk ediyor. İki-üç sene sonra bilfiil neticeleri görüldü.” K:109-110 

“Evet bu asırda, bir-iki mektubda beyan edildiği gibi, o derece hayat-ı dünyeviye 
damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki; mübarek ve ihtiyar ve hoca ve 
ehl-i salahat olan bir zât dahi, dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor; birinci 
derecede, dünyada zevk-i hayat onda hükmediyor.” K:134 

Yani dine dayanmayan rejim, cemiyette aşılandığından, kalben nefret ederek tesirinden kurtulmak 
gayreti telkin ediliyor. 

“Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve sair şeyler 
ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci 
vazife ve medar-ı merak ve maksud-u bizzât olmak lâzım iken; şimdiki hal-i âlem hayat-ı 
dünyeviyeyi hususan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa 
medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gazab-ı İlahînin bir cilvesi olan harb-i 
umumînin tarafgirane, damarları ve asabları tehyic edip bâtın-ı kalbe kadar, hattâ hakaik-i 
imaniyenin elmasları derecesine o zararlı, fâni arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um 
asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki; Risale-i Nur dairesi haricinde 
bulunan ülemalar, belki de veliler; o siyasî ve içtimaî hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaik-i 
imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tâbi' olarak 
hemfikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehl-i hakikatı belki ehl-i velayeti 
tenkid ve adavet eder, hattâ hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tâbi' yaparlar. 

İşte bu asrın bu acib tehlikesine karşı, Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, şimdiki 
siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki; bu harb-i umumîyi bu dört ayda 
merak etmedim, sormadım.” K:117-118 

Yani şimdiki siyaset, ictimaî fitne manasında olduğundan, Hz. Üstad bu siyasetten uzak durmayı 
tavsiye ediyor. 

 “Madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve 
Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.” 
K:187 

 “Bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti mikdarında bir buz parçası olan 
enaniyetini eritmeyip, bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan niza çıkıyor. Ehl-i hak zarar 
eder, ehl-i dalalet istifade ediyor.” K:196 

 “Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hâdiseler içinde, 
hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir.” K:197 

                                                 
2 1919 
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 “Ben tahmin ediyorum ki: Eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylanî (R.A.) ve Şah-ı Nakşibend 
(R.A.) ve İmam-ı Rabbanî (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, 
hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarfedeceklerdi.” M:23 

“Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle 
kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur 
göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hareket 
edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden daha fenadır. 
Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır; nifaka 
inkılab eder. Hem nur, hem topuz.. ikisini, bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz. Onun 
için bütün kuvvetimle nura sarılmağa mecbur olduğumdan, siyaset topuzu ne şekilde olursa 
olsun bakmamak lâzım geliyor. Amma maddî cihadın muktezası ise; o vazife şimdilik 
bizde değildir. Evet ehline göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına sed çekmek için topuz 
lâzımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak 
elimiz yok!..” L:104 

 “Evet hiçbir zaman, bu zeminde bu zaman kadar böyle bir ihtiyac-ı şedid olmamış 
gibidir. Çünki tehlike hariçten şiddetle gelmiş.3 ” Ş:397 

“Bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifakına ve münakaşa etmemesine 
muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilafı bırakmağa ve medar-ı münakaşa etmemeğe 
mecburuz.” Ş:403 

Yani esasatta ihtilaf, imana dokunur. Şöyle ki: 

“Zaruriyat-ı Diniye” denilen ve kabil-i tevil olmayan ve “Muhkemat” denilen düsturları 
ise, hiç bir cihette kabil-i tebdil değildir ve medar-ı içtihad olamaz. Onları tebdil eden, başını 

dinden çıkarıyor; ¬‰²x«T²7!ö«w¬8ö v²ZÅ,7!ö ’h²W«<ö@«W«6ö¬w<±¬G7!ö«w¬8ö«–x 5 h²W«<ökaidesine dâhil oluyor.”M:435 

Bu zamanda “Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu 
asrın şeriat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye (A.S.M.) ettiği tahribatın 
dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze 
etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü'minlerin imanlarını kurtarması 
noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki; Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat 
etmiş ve Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı A'zam (R.A.) 
kerametkârane ondan haber verip tercümanını teşci' etmiş. Evet bu asrın dehşetine karşı, 
taklidî olan itikadın istinad kal'aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş 

4 
olduğundan; her mü'min, tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek 
gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi; en 
dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, 
hakaik-i Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile isbat 
ederek, o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirdleri dahi, bulundukları kasaba, karye 
ve şehirlerde -hizmet-i imaniye itibariyle- âdeta birer gizli kutub gibi, mü'minlerin manevî 
birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, 
kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyeyi ehl-i imanın 
kalblerine verip, mü'minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.” Ş:748-749 
                                                 
3 “Lozan Konferansı’nın ikinci sahifesi: ...Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile 
herşey yapılacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) bundan böyle bu millette, İslâmiyet’i katletmek 
prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salib kumandanlarından, dini 
vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudud dışı değil de, hudud içi ve millî irade 
yaftası altında çalışacağı şübheden vârestedir.” Em:31 
4 Kısmî bir fetret 
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Nurun haslar dairesi, mezkûr hususiyetlere sahib olmalıdır. 

“Ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet, -bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle- cem'iyet 
ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh-u habis olmuş, Müslüman âlemindeki 
vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden 
İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'ane ile gelen hissiyat-ı 
mütevâriseyi yandırıyor. Herbir müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya 
me'yusane çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kâinatı ihata eden son ordusunu 
(*5) gösterip ve ondan mukavemetsûz maddî, manevî imdad getirmek hizmetinde hârika bir 
emirber nefer olarak Âyet-ül Kübra Risalesi'ni İmam-ı Ali (R.A.) keşfen görmüş, 
ehemmiyetle göstermiş. 

Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz, tâ o sırrın bir hülâsası görünsün.” K:55 

“Şu zamanda, medeniyet-i Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, 
şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet 
inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. İşte bunun içindir ki, 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 6 
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 

Bu parağrafta İslâmî cemiyette fitne cemiyetinin mukayesesine dikkat çekiliyor. 

“Şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. 
Elbette böyle içtihadat arziyedir, semavî değildir. 

İkincisi: Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzât saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları 
ona tevcih ediyor. Halbuki Şeriatın nazarı ise, evvelâ ve bizzât saadet-i uhreviyeye bakar, 
ikinci derecede -âhirete vesile olmak dolayısıyla- dünyanın saadetine nazar eder. Demek şu 
zamanın nazarı, ruh-u Şeriattan yabanidir. Öyle ise, Şeriat namına içtihad edemez.” S:482 

 “İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları mübtela eden bir beliyye-i âmme 
suretine giren çok umûrlar vardır ki; sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram 
muamelelerden tevellüd ettiklerinden, ruhsatlı ahkâmlara medar olup, haramı helâl etmeye 
medar olamazlar. Halbuki şu zamanın ehl-i içtihadı, o zaruratı ahkâm-ı şer'iyeye medar 
yaptıklarından, içtihadları arziyedir, hevesîdir, felsefîdir, semavî olamaz, şer'î değil.” S:483 

 “Şu zamanda, kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki, âdeta omuz omuza 
vermişler. Sıdktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hattâ siyaset propagandası vasıtasıyla 
yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir 
dükkânda, bir fiatla satılsa; elbette pek âlî olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak 
pırlantası o dükkâncının marifetine ve sözüne itimad edip, körükörüne alınmaz.” S:484 

                                                 
5 (*): Kâinatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz.  
6 Bir çocuğun hak ile batılı ayırdığı devresi 
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 “Şu zamanda on senede, belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünki şimdi saadet-i 
ebediyeye bedel, saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. Beşerin nazar-ı dikkati, başka 
maksadlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derd-i maişet, ruha sersemlik ve felsefe-i 
tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden; beşerin muhit-i içtimaîsi, o şahsın zihnine ve 
istidadına, içtihad hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor.” S:492 

 “Kızlarım, hemşirelerim! Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslâmiye yerine 
terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir kadını 
ebedî bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan kendini 
muhafaza etmek için almak lâzım gelirken; o bîçare zaîfeyi daim tahakküm altında, yalnız 
dünyevî muvakkat gençliğinde sever.” Em:49 

 “Bu dehşetli zamanda, eski zamandaki Firavunların dünyevî şan ü şeref arzusuyla 
heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ı beşeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve 
benlik verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları, mana-yı harfîden mana-
yı ismîyle tamamen kendilerine çevirtmeleri..” Em:204 

“Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, 
enaniyet, hodfüruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik 
gibi hastalıklardır.” Em:245 

 “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.” E:22 

“Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına 
kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. 
Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu 
asırda en büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat, 
mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir.” E:62 

 “Bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi: Akibeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, 
ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-
i sefaheti sefahetinden kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemini gösterip hissini 

mağlub etmektir. Ve ¬?«h¬'À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«œY«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< âyetinin işaretiyle; bu zamanda 

âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını ona 
tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalalete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi olmak 
tehlikesinden kurtarmanın çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem azabını ve elemlerini 
göstermekle olur ki; Risale-i Nur o meslekten gidiyor. 

Yoksa bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetten gelen 
tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve Cehennem'in vücudunu 
isbat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek; ondan, belki yirmiden 
birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da, "Cenab-ı Hak Gafur-ur Rahîm'dir, hem Cehennem 
pek uzaktır." der, sefahetine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlub olur. 

İşte Risale-i Nur'daki ekser müvazeneler küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü 
neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru 
lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevkeder.” H:8 

 “Bedevilikte beşer üç-dört şeye muhtaç oluyordu. O üç-dört hacatını tedarik etmeyen on 
adedde ancak ikisi idi. Şimdiki garb medeniyet-i zalime-i hazırası sû'-i istimalat ve israfat ve 
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hevesatı tehyic ve havaic-i gayr-ı zaruriyeyi, zarurî hacatlar hükmüne getirip görenek ve 
tiryakilik cihetiyle şimdiki o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hacatı yerine, yirmi şeye 
bu zamanda muhtaç oluyor. O yirmi hacatı tam helâl bir tarzda tedarik edecek, yirmiden 
ancak ikisi olabilir. Onsekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek bu medeniyet-i hazıra insanı 
çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Bîçare 
avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş.” H:148 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
BULUT 

1- Bulutları âb-ı hayat çeşmesi  
2- Bulutlar, onun bostanında bir süngerdir anlar  
3- Bulutları bir mahşer-i acaib gibi muallakta  
4- Bulutlara bak  
5- Bulut meyletti, gölge yaptı  
6- Bulut daha kafile yerinde gölge ediyor 
7- Bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler, bulut Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm’ın başına gölge  
8- Meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş  
9- Bulutu süzgeç ve murdia 
10- Bulut süngeri  
11- Bulut süngeri  
12- Bulut gayet hakîmane 
13- Bulut elbette bizleri bilmez 

«•_«W«R²7~ vU²[«V«2 _«X²VÅV«1«—  Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık, 2:57 

«•_«W«R²7~ v¬Z²[«V«2 _«X²VÅV«1«— Bulutu da üzerlerine gönderdik, gölgeledik. 7:160 

¬�_«EÅK7~«— ¬ƒ_«<¬±h7~ ¬r<¬h²M«#«— rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan 

bulutta, 2:164 

«”_«T¬±C7~ «�_«EÅK7~ ]¬LX«<— o yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur, 13:12 
–x 7¬i²XW²7~ w²E«9 ²•Ï~ ¬–²iW²7~ «w¬8 Buluttan onu siz mi indirdiniz, 56:69 
_®"_«E«, ²aÅV«5Ï~ ³~«†Ë~ O rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları yüklenince, onu kurak bir memlekete 

gönderir, 7:57 

y«X²[«" r±¬7Ïx< Åv$ _®"_«E«, z¬%²i< «yÅV7~ Å–Ï~ «h«# ²v«7Ï~ Görmez misin ki Allah bulutları (dilediği yere) 

sürüklüyor; sonra onları biraraya getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında 
yağmur çıkıyor. 24:43 
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«ƒ_«<¬±h7~ u¬,²h< rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. 30:48 

_®"_«E«, h[¬C B«4 «ƒ_«<¬±h7~ «u«,²‡Ï~  Rüzgârları gönderip bir bulut kaldıran da Allah'tır. 35:9 
1- Bulutları âb-ı hayat çeşmesi  
 “Şu surenin1 başında Kıyamet gününü isbat için der: "Size zemini güzel serilmiş bir 

beşik; dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk, hazineli kazık; sizi birbirini sever, 
ünsiyet eder çift; geceyi hâb-ı rahatınıza örtü; gündüzü meydan-ı maişet; Güneş'i ışık 
verici, ısındırıcı bir lâmba; bulutları âb-ı hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttım. Basit bir 
sudan bütün erzakınızı taşıyan bütün çiçekli, meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda 
icad ederiz. Öyle ise, yevm-i fasl olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır 
gelemez." İşte bundan sonra kıyamette dağların dağılması, semavatın parçalanması, 
Cehennem'in hazırlanması ve Cennet ehline bağ ve bostan vermesini gizli bir surette 
isbatlarına işaret eder. Manen der: "Madem gözünüz önünde dağ ve zeminde şu işleri yapar. 
Âhirette dahi bunlara benzer işleri yapar." Demek surenin başındaki "dağ", kıyametteki 
dağların haline bakar ve bağ ise, âhirde ve âhiretteki hadikaya ve bağa bakar. İşte sair 
noktaları buna kıyas et, ne kadar güzel ve âlî bir üslûbu var, gör.” S:375 

2- Bulutlar, onun bostanında bir süngerdir anlar  

 “Meselâ @«W;@«X²T«B«S«4ö@®T²#«*ö@«B«9@«6ö«Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!öÅ–«! daki @®T²#«*ökelimesi, tedkikat-ı 

felsefe ile âlûde olmayan bir âlime, o kelime şöyle ifham eder ki: Sema berrak, bulutsuz; 
zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken.. semayı yağmurla, zemini 
hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan halketmek, 
öyle bir Kadîr-i Zülcelal'in işidir ki; rûy-i zemin, onun küçük bir bostanı ve semanın yüz 
örtüsü olan bulutlar, onun bostanında bir süngerdir anlar, azamet-i kudretine secde eder.”  
S:392 

3- Bulutları bir mahşer-i acaib gibi muallakta  

“İşte Cenab-ı Hakk'ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve 
vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli-i saltanat-ı uluhiyet; ve gece 
gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet; ve hayat-ı içtimaiye-i insana en büyük bir vasıta 
olan gemiyi denizde teshir ile tecelli-i rahmet; ve semadan âb-ı hayatı ölmüş zemine gönderip 
zemini yüzbin taifeleriyle ihya edip bir mahşer-i acaib suretine getirmekteki tecelli-i azamet-i 
kudret; ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halketmekteki tecelli-i 
rahmet ve kudret; ve rüzgârları, nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkîhlerine hizmet gibi 
vezaif-i azîme ile tavzif edip tedbir ve teneffüse sâlih vaziyete getirmek için tahrik ve 
idaresindeki tecelli-i rahmet ve hikmet; ve zemin ve âsuman ortasında vasıta-i rahmet olan 
bulutları bir mahşer-i acaib gibi muallakta toplayıp dağıtmak, bir ordu gibi istirahat ettirip 
vazife başına davet etmek gibi teshirindeki tecelli-i rububiyet gibi mensucat-ı san'atı ta'dad 
ettikten sonra aklı, onların hakaikına ve tafsiline sevkedip tefekkür ettirmek için  

«–x V¬T²Q«<ö¯•²x«T¬7ö¯�@«<�«Àöder. Onunla ukûlü ikaz için akla havale eder.” S:417 

                                                 
1 78. Amme, yani Nebe suresi 
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4- Bulutlara bak  

“Şimdi bulutlara bak! Yağmurun şıpıltıları, manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök 
gürlemesi, boş bir gürültü olmadığına kat'î delil ise, hâlî bir boşlukta o acaibi icad etmek ve 
onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak 
zîhayatlara emzirmek, gösteriyor ki: O şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmettardır ki; bir 
Rabb-i Kerim'in emriyle, müştaklara o yağmur bağırıyor ki, "Sizlere müjde, geliyoruz!" 
manasını ifade ederler.” S:671 

5- Bulut meyletti, gölge yaptı  
 “Sekizinci Misal: Meşhur Buheyra-yı Rahib'in meşhur kıssasıdır ki: Nübüvvetten evvel, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amucası Ebu Talib ve bir kısım Kureyşî ile beraber, 
Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buheyra-yı Rahib'in Kilisesi civarına geldikleri vakit 
oturdular. İnsanlar ile ihtilat etmeyen münzevi Buheyra-yı Rahib birden çıkageldi. Kafile 
içinde Muhammed-ül Emin'i (A.S.M) gördü. Kafileye dedi: "Şu Seyyid-ül Âlemîn'dir ve 
peygamber olacaktır." Kureyşîler dediler: "Neden biliyorsun?" Mübarek rahib dedi ki: Siz 
gelirken baktım ki, havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken, şu Muhammed-ül 
Emin (A.S.M.) tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki: Taş, ağaç ona secde 
eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise, nebilere yapılır.” M:135 

6- Bulut daha kafile yerinde gölge ediyor 
“Hem ülema-i Nasara'dan, bahsi geçen meşhur Buheyra-i Rahib ki; Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm Şam tarafına amucasıyla gittiği vakit oniki yaşında idi. Buheyra-i 
Rahib, onun hatırı için Kureyşîleri davet etmiş. Baktı ki, kafileye gölge eden bir parça bulut, 
daha kafile yerinde gölge ediyor. "Demek aradığım adam orada kalmış!" Sonra adam 
göndermiş, onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş: "Sen dön Mekke'ye git! Yahudiler 
hasûddurlar; bunun evsafı Tevrat'ta mezkûrdur; hıyanet ederler." ” M:164 

7- Bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler, bulut Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm’ın başına gölge  

“Altıncısı: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm küçüklüğünde Halime-i Sa'diye'nin 
yanında iken, Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle; güneşten rahatsız olmamak için, 
çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve 
o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. 

Hem Şam tarafına oniki yaşında iken gittiği vakit, Buheyra-yı Rahib'in şehadetiyle, bir 
parça bulut, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın başına gölge ettiğini görmüş ve 
göstermiş.” M:177 

8- Meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş  

“Hem yine bi'setten evvel Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, bir defa Hatice-i 
Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkârıyla ticaretten geldiği zaman, Hatice-i Kübra, Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini 
görmüş. Kendi hizmetkârı olan Meysere'ye demiş. Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş: 
"Bütün seferimizde ben öyle görüyordum." M:178 

9- Bulutu süzgeç ve murdia 
“İşte şu fıkra işaret eder ki: Kâinatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet, o koca Güneş'i şu 

zemin yüzündeki zîhayatlara bir hizmetkâr, bir lâmba, bir ocak; ve koca Küre-i Zemini onlara 
bir beşik, bir menzil bir ticaretgâh; ve ateşi, heryerde hazır bir aşçı ve dost; ve bulutu, süzgeç 
ve murdia; ve dağları, mahzen ve anbar; ve havayı, zîhayata enfas ve nüfusa yelpaze; ve 
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suyu, yeniden hayata girenlere süt emziren daye ve hayvanata âb-ı hayat veren bir şerbetçi 
hükmüne getiren rububiyet-i İlahiye, gayet vazıh bir surette vahdaniyet-i İlahiyeyi gösterir. 
Evet Hâlık-ı Vâhid'den başka kim Güneş'i Arzlılara müsahhar bir hizmetkâr eder? Ve o 
Vâhid-i Ehad'den başka kim havayı elinde tutar, pek çok vazifelerle tavzif edip, rûy-i zeminde 
çevik-çalak bir hizmetkâr eder? Ve o Vâhid-i Ehad'den başka kimin haddine düşmüştür ki, 
ateşi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe, binler batman eşyayı yuttursun ve 
hakeza... Herbirşey, herbir unsur herbir ecram-ı ulviye, o haşmet-i rububiyet noktasında 
Vâhid-i Zülcelal'i gösterir.” M:235 

 10- Bulut süngeri  
“Ve o emri; göz kapakları, gözleri temizlemek ve sinekler, kanatlarını süpürmek için 

dinledikleri gibi, koca hava ve bulut dahi dinler. Hava zeminin sathına, yüzüne konan toz 
toprak gibi süprüntülere üfler, tanzif eder. Bulut süngeri, zemin bahçesine su serper, toz 
toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için, çabuk süprüntülerini 
toplayıp kemal-i intizamla çekilir, gizlenir. Göğün güzel yüzünü ve gözünü, silinmiş ve 
süpürülmüş, parıl parıl parlar gösteriyor. Ve o evamir-i tanzifiyeyi yıldızlar, unsurlar, 
madenler, nebatlar dinledikleri gibi, bütün zerreler dahi dinliyorlar ki, hayret-engiz tahavvülât 
fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, 
kalabalık etmiyorlar. Mülevves olsalar, çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en 
parlak ve en pâk vaziyetleri; en güzel, en saf, en latif suretleri almak için, bir dest-i hikmet 
tarafından sevkolunuyorlar.” L:306 

11- Bulut süngeri  
“İkinci İşaret: Kâinatın âlemleri, enva'ları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak 

girmiştir ki, kâinatın heyet-i mecmuasına mâlik olmayan bir sebeb, hiçbir nev'ine, hiçbir 
unsuruna hakikî tasarruf edemez. Âdeta İsm-i Ferd'in cilve-i vahdeti, bütün kâinatı bir vahdet 
içine almış; herşey o vahdeti ilân ediyor. Meselâ: Bu kâinatın lâmbası olan Güneş'in bir 
olması, umum kâinat birinin olmasına işaret ettiği gibi; zîhayatların çevik ve çalak 
hizmetçileri olan hava unsuru bir olması.. ve aşçıları olan ateş bir olması.. ve zemin bahçesini 
sulayan bulut süngeri bir olması.. ve umum zîhayatın imdadına yetişen yağmur bir olması ve 
her yere yetişmesi.. ve ekser hayvanat ve nebatat taifelerinin herbirisi umum zemin yüzünde 
serbest yayılmaları, vahdet-i nev'iyeleri ve meskenleri bir bulunması; gayet kat'î bir surette 
işaretler, şehadetlerdir ki: Meskenleri ile beraber umum o mevcudat, bir tek zâtın malı 
olduğuna delalet ederler.” L:319 

12- Bulut gayet hakîmane 
“Zemin ile âsuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakîmane ve rahîmane 

bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-ı hayat getirir ve harareti (yani 
yaşamak ateşinin şiddetini) ta'dil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu 
vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber, muntazam bir ordunun acele emirlere göre 
görünmesi ve gizlenmesi gibi, birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları 
istirahata çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra "Yağmur başına arş!" emrini aldığı anda; bir 
saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi 
durur.” Ş:107 

13- Bulut elbette bizleri bilmez 

“Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki: "Atılmış pamuk gibi bu camid, 
şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve 
emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez; belki gayet kadir ve rahîm bir kumandanın emriyle 
hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve def'aten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet 
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fa'al ve müteâl ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be-
vakit cevv âlemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar 
tahtasına ve mahv ve isbat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkâr ve 
ihsanperver ve gayet keremkâr ve rububiyetperver bir hâkim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgâra 
biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara 
acıyıp ağlayarak göz yaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet-i ateşini serinlendirir 
ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler."” Ş:107 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
CADDE 

Geniş ve büyük yol manasında olan bu tabir, muhtelif dinî yolları ifade eder. Bu dinî yol ve 
mesleklerin, dinî ölçüler dairesinde meşruiyetlerini ve hakka isabet derecelerini bilmek, Kur’anî 
istikamette gidebilme imkânını sağlar. 

 “Bu tarîk daha umumî ve cadde-i kübradır. Çünki kâinatı ehl-i vahdet-ül vücud gibi, 
huzur-u daimî kazanmak için i'dama mahkûm zannedip, "Lâ mevcude illâ Hû" hükmetmeye 
veyahut ehl-i vahdet-üş şuhud gibi, huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse 
mahkûm tahayyül edip, "Lâ meşhude illâ Hû" demeye mecbur olmuyor. Belki i'damdan ve 
hapisten gayet zahir olarak Kur'an afvettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri 
hesabına hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip, esma-i hüsnasının 
mazhariyet ve âyinedarlık vazifesinde istimal ederek mana-yı harfî nazarıyla onlara bakıp, 
mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimîye girmektir; herşeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol 
bulmaktır. 

Elhasıl: Mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, mana-yı ismiyle 
bakmamaktır.” S:479 

Bu parçada cadde-i kübranın bir esası olarak kâinat kitabını okuma manası nazara verildi. 

 “Üçüncü Sual: Tarîkatlar, hakikatların yollarıdır. Tarîkatların içerisinde en meşhur ve en 
yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan tarîk-ı Nakşbendî hakkında, o tarîkatın 
kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler. Demişler ki: 

¾²h«#ö²‡@«åö²G«8³~ö²•¬+«�ö›¬G²X«A¬L²T«9ö¬s<¬h«0ö²*«(

¾²h«#ö¬¾²h«#ö]¬B²,«;ö¬¾²h«#ö]«A²T2ö¬¾²h«#ö@«[²9(ö¬¾²h«#

Yani, tarîk-ı Nakşîde dört şeyi bırakmak lâzım. Hem dünyayı, hem nefis hesabına âhireti 
dahi maksud-u hakikî yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucbe, fahre girmemek için bu 
terkleri düşünmemektir. Demek hakikî marifetullah ve kemalât-ı insaniye terk-i masiva ile 
olur? 

Elcevab: Eğer insan yalnız bir kalbden ibaret olsaydı; bütün masivayı terk, hattâ esma ve 
sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. Fakat 
insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır. İnsan-ı kâmil odur 
ki: Bütün o letaifi; kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubudiyette, hakikat canibine sevketmek 
ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalb bir kumandan gibi, letaif askerleriyle 
kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalb, yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp 
tek başıyla gitmek, medar-ı iftihar değil, belki netice-i ızdırardır.” S:495 

“Hâtime: Şu mes'eleden anlaşılıyor ki: Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok 
aşağıdır. Yani: Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, 
veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur'ana ve vahye, gaybî 
fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. Demek bütün 
ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve mehenkleri, 
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Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i hadsiyeleridir.” 
M:83 

Eski hocanın sual ettiği üç mes'elenin izahatı, Risale-i Nur'un eczalarında vardır. Şimdilik 
icmalî bir işaret edeceğiz: 

Birinci Suali: Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye mektubunda demiş: "Allah'ı 
bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır." Bu ne demektir, maksad nedir? soruyor. 

Evvelâ: Ona okuduğun Yirmiikinci Söz'ün Mukaddemesinde, tevhid-i hakikî ile tevhid-i 
zahirînin farkındaki misal ve temsil, maksada işaret eder. Otuzikinci Söz'ün İkinci ve Üçüncü 
Mevkıfları ve Makasıdları, o maksadı izah eder. 

Ve sâniyen: Usûl-üd Din imamları ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın akaide dair ve vücud-u 
Vâcib-ül Vücud ve tevhid-i İlahîye dair beyanatları, Muhyiddin-i Arabî'nin nazarında kâfi 
gelmediği için, İlm-i Kelâm'ın imamlarından Fahreddin-i Râzî'ye öyle demiş. 

Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam 
vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi verir, 
hem huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı 
Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. 

Hem Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına, Fahreddin-i Râzî'nin İlm-i Kelâm vasıtasıyla aldığı 
marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi, 
Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete nisbeten o 
kadar noksandır. Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u daimî kazanmak için 

«x;öÅ�¬!ö«(x%²x«8ö«�ödeyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir tarza kadar gelmiş. Ve 

sairleri ise, yine huzur-u daimîyi kazanmak için «x;öÅ�¬!ö«(xZ²L«8ö«�ödeyip, kâinatı nisyan-ı 

mutlak altına almak gibi acib bir tarza girmişler. Kur'an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-
u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta 
hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı 
marifet olur. Sa'dî-i Şirazî'nin dediği gibi: 

²‡@«ó¬(²I¬6ö¬a«4¬h²Q«8ö²+«!öa²K<¬h«B²4«(ö]¬5«*«:ö²h«;ö²*@«[¬-x;ö¬h«P«9ö²*«( 
Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. 
Bazı Sözlerde ülema-i İlm-i Kelâm'ın mesleğiyle, Kur'andan alınan minhac-ı hakikînin 

farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki; meselâ: Bir su getirmek için, bazıları küngân 
(su borusu) ile uzak yerden, dağlar altında kazar, su getirir. Bir kısım da, her yerde kuyu 
kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir; tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyuları kazıp 
su çıkarmağa ehil olanlar, zahmetsiz herbir yerde suyu buldukları gibi.. aynen öyle de: 
Ülema-i İlm-i Kelâm, esbabı nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, sonra 
Vâcib-ül Vücud'un vücudunu onunla isbat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Amma Kur'an-ı 
Hakîm'in minhac-ı hakikîsi ise her yerde suyu buluyor, çıkarıyor. Herbir âyeti, birer asâ-yı 

Musa gibi, nereye vursa âb-ı hayat fışkırtıyor. ½G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇÄG«#ö½^«<³~ö y«7ö¯š²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«: 
düsturunu, her şey'e okutturuyor. 

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 
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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. İşte Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye bu noktayı ihtar ediyor.” M:330 

Yedinci Nükte: Sonra o halde ²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7!ö«�!«h¬.ö«v[¬T«B²KW²7!ö«�!«h±¬M7!ö@«9¬G²;¬!ö 
(1:6-7) dediğim vakit, baktım ki: Mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nuranî, 
parlak enbiya, sıddıkîn, şüheda, evliya, sâlihîn kafilelerini gördüm ki, istikbal zulümatını 
dağıtıp, ebede giden yolda bir cadde-i kübra-yı müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o 
kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden, fesübhanallah dedim. 
Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak 
etmemek, ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre mikdar şuuru olan bilmesi lâzım. Acaba 
bid’aları icad etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden; nereden nur bulabilir, hangi yoldan 
gidebilir? Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, rehberimiz ferman etmiş ki: 

¬*@ÅX7!ö]¬4ö¯^«7«Ÿ«/öÇu6«:ö½^«7«Ÿ«/ö¯^«2²G¬"öÇu6öAcaba bu ferman-ı kat’îye karşı ülema-üs sû’ tabirine 

lâyık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar.” M:395 
Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri 

var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur'an gibi 
okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri 
var. Böyle imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez. Ve ülema-i İlm-i 
Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden te'lif edilip, yalnız o marifet-i 
imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, 
zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'anın 
mu'cizekâr cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; o ülema ve 
evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu câmi' ve küllî 
ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve 
insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve 
iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor.” E:104 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
CÂMİ-CÂMİİYET 

1- Beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan esma 
2- Câmiiyet-i istidad cihetiyle mazhar olduğu kemalat-ı ilmiye 
3- Fıtratın camiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih olmak 
4- İnsan, kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu 
5- Tezekki etmiş olan nefsi insaniyenin câmiiyeti 
Yani çok şeyleri kendinde toplamış olmak manasında. Hakiki insanların kıymetini anlatan bu ders ile, 

insanın kendine bakışı ciddiyet kazanmalı ve basit bir anlayış ve yaşayış dairesinde gömülmemelidir. 
Yakın tarihin bedi’ bir şahsiyeti olan Hz. Üstadın en üstün dava adamı evsafını örnek almaya gayret 
edilmelidir. 

1- Beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan esma 

“Nasılki, @«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2 (2:31) Hazret-i Âdem’in melaikelere karşı kabiliyet-i 

hilafet için bir mu’cizesi olan talim-i esmadır ki, bir hâdise-i cüz’iyedir. Şöyle bir düstur-u 
küllînin ucudur ki: Nev’-i beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve 
kâinatın enva’ına muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuunat ve evsafına şamil kesretli maarifin 
talimidir ki; nev’-i beşere değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı 
emanet-i kübrayı haml davasında bir rüchaniyet vermiş ve heyet-i mecmuasıyla arzın bir 
halife-i manevîsi olduğunu Kur’an ifham ettiği misillü; melaikelerin Âdem’e secdesiyle 
beraber, Şeytan’ın secde etmemesi olan hâdise-i cüz’iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u 
külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi, pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor.” S:246 

2- Câmiiyet-i istidad cihetiyle mazhar olduğu kemalat-ı ilmiye 
“Şu âyet-i acibe, insanın câmiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalât-ı 

ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarik-ı sun’iyeyi “talim-i esma” ünvanıyla ifade ve 
tabir etmekte şöyle latif bir remz-i ulvî var ki: Herbir kemalin, herbir ilmin, herbir 
terakkiyatın, herbir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki; o hakikat, bir ism-i İlahîye 
dayanıyor.” S:262 

3- Fıtratın camiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih olmak 
“İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle insanın 

hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle 
çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın 
câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i 
fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın 
bütün enva’ına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalâtın tohumlarına câmi’ bir 
istidad verilmiştir.” S:325 
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4- İnsan, kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu 
“İnsan, kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için, kâinatı istila edecek bir muhabbet o 

meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık 
olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir.” S:358 

“İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün 
kâinatta cilveleri tezahür eden esma-i hüsnayı, birden âyine-i ruhunda gösterebilmesi 
cihetiyle Cenab-ı Hak, tecelli-i zâtıyla ve esma-i hüsnanın a’zamî mertebede, nev’-i insanın 
manen en a’zam bir ferdine, tecelli-i a’zam tezahür eder ki; bu tezahür ve tecelli, Mi’rac-ı 
Ahmedî (A.S.M.) sırrıdır ki; onun velayeti, risaletine mebde’ olur.” S:562 

“Şu şecere-i kâinatın semeresi olan beşer; kâinatın vücudundan ve icadından maksud 
odur ve icad-ı mevcudatın gayesi de odur. Ve o meyvenin çekirdeği olan insanın kalbi dahi, 
Sâni’-i Kâinat’ın en münevver ve en câmi’ bir âyinesidir. İşte şu hikmettendir ki: Şu küçücük 
insan, neşir ve haşir gibi muazzam inkılablara medar olmuş. Kâinatın tahrib ve tebdiline 
sebeb olur. Onun muhakemesi için dünya kapısı kapanıp, âhiret kapısı açılır.” S:614 

5- Tezekki etmiş olan nefsi insaniyenin câmiiyeti 
“Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyer, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve 

Cennet’le ne alâkası var? Madem ruhun âlî lezaizi vardır; ona kâfidir. Lezaiz-i cismaniye 
için, bir haşr-i cismanî neden îcabediyor? 

Elcevab: Çünki nasıl toprak, suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır; fakat 
masnuat-ı İlahiyenin bütün enva’ına menşe’ ve medar olduğundan bütün anasır-ı sairenin 
manen fevkine çıktığı gibi.. hem kesafetli olan nefs-i insaniye; sırr-ı câmiiyet itibariyle, 
tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkıne çıktığı gibi.. öyle de, cismaniyet; 
en câmi’, en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir. Bütün hazain-i 
rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek âletler, cismaniyettedir. Meselâ: Dildeki 
kuvve-i zaika, rızk zevkinde enva’-ı mat’umat adedince mizanlara menşe’ olmasaydı; 
herbirini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i İlahiyenin 
tecelliyatını hissedip bilmek, zevkedip tanımak cihazatı, yine cismaniyettedir. Hem gayet 
mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidadlar, yine cismaniyettedir. 
Madem şu kâinatın Sânii, şu kâinatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı 
esmasını bildirmek ve bütün enva’-ı ihsanatını tattırmak istediğini; kâinatın gidişatından ve 
insanın câmiiyetinden, -Onbirinci Söz’de isbat edildiği gibi- kat’î anlaşılıyor. Elbette şu 
seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat tezgâhının işlediği mahsulâtın bir meşher-i 
a’zamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata bir 
derece benzeyecektir. Hem cismanî, hem ruhanî bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o 
Sâni’-i Hakîm ve o Âdil-i Rahîm; elbette cismanî âletlerin vezaifine ücret olarak ve 
hidematına mükâfat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevab olarak, onlara lâyık lezaizi 
verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıd bir halet olur ki, hiç bir cihetle onun 
cemal-i rahmetine ve kemal-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz.” S:498 

“Kâinata tecelli eden kayyumiyetin cilvesi, vâhidiyet ve celal noktasında olduğu gibi, 
kâinatın merkezi ve medarı ve zîşuur meyvesi olan insanda dahi, kayyumiyetin cilvesi 
ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani nasılki kâinat sırr-ı kayyumiyetle kaimdir.. 
öyle de İsm-i Kayyum’un mazhar-ı ekmeli olan insan ile, bir cihette kâinat kıyam bulur; 
yani kâinatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için, güya insandaki cilve-
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i kayyumiyet, kâinata bir direktir.1 Evet Zât-ı Hayy-ı Kayyum, bu kâinatta insanı irade etmiş 
ve kâinatı onun için yaratmış denilebilir. Çünki insan, câmiiyet-i tâmme ile bütün esma-i 
İlahiyeyi anlar, zevkeder. Hususan rızktaki zevk2 cihetiyle pek çok esma-i hüsnayı anlar. 
Halbuki melaikeler, onları o zevk ile bilemezler. 

İşte insanın bu ehemmiyetli câmiiyetidir ki: Zât-ı Hayy-ı Kayyum, insana bütün esmasını 
ihsas etmek ve bütün enva’-ı ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, o 
midenin geniş sofrasını hadsiz enva’-ı mat’umatıyla kerimane doldurmuş. Hem bu maddî 
mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş 
bir sofra-i nimet açmış. O hayat ise, duyguları vasıtasıyla, o sofra-i nimetten her çeşit 
istifadeler ile, teşekküratın her nev’ini yapar.3 Ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet 
midesini vermiş ki, o mide, hayattan daha geniş bir dairede rızk ve nimet ister. Akıl ve fikir 
ve hayal, o midenin elleri hükmünde, semavat ve zemin genişliğinde, o sofra-i rahmetten 
istifade edip şükreder. Ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet 
açmak için, İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızk ister bir manevî mide hükmüne getirip, 
onun rızk sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esma-i İlahiyeyi de 
içine alır kılmıştır ki, o mide ile İsm-i Rahman’ı ve İsm-i Hakîm’i en büyük bir zevk-i rızkî 
ile hisseder. “Elhamdülillahi alâ Rahmaniyyetihi ve alâ Hakîmiyyetihi” der4 ve hakeza.. bu 
manevî mide-i kübra ile hadsiz nimet-i İlahiyeden istifade edebilir ve bilhassa o midedeki 
muhabbet-i İlahiye zevkinin daha başka bir dairesi var.5 

İşte Zât-ı Hayy-ı Kayyum, insanı bütün kâinata bir merkez, bir medar yaparak, kâinat 
kadar geniş bir sofra-i nimet insana açtığının ve kâinatı insana müsahhar ettiğinin ve kâinatın 
insan ile mazhar olduğu sırr-ı kayyumiyetle bir cihette kaim olduğunun hikmeti ise, insanın 
mühim üç vazifesidir. 

Birincisi: Kâinatta münteşir bütün enva’-ı nimeti insanla tanzim etmek ve insanın 
menfaatı ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder, nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına 
bağlar, rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir. 

İkinci Vazifesi: Zât-ı Hayy-ı Kayyum’un hitabatına, insan câmiiyeti haysiyetiyle en 
mükemmel muhatab olmak ve hayretkârane san’atlarını takdir ve tahsin etmekle en yüksek 

                                                 
1 Yani insan olmazsa çok şeyler hikmetsiz ve abes görünür…Mesela: dünyada büyük yekün teşkil eden kömür, 
petrol ve fıtrî gaz gibi unsurların insanlara bakan faideleri abesiyete dönmesi gibi pek çok külli unsurlar nazara 
alınmalı… 
2 Bu gelen parağrafta rızkın envaına bakan manevî mi’deler anlatılıyor. Bilhassa nebatî, hayvanî ve insanî hayat 
mertebelerindeki küllî mi’dalerin rızıkları nazara veriliyor. Hasseten rızıklara mana-yı harfiyle bakma 
mertebesinde olanlar ki onlar, şükür dairesinda olan şahsiyetlerdir… 
     “Bir zaman Hazret-i Gavs-ı A’zam Şeyh Geylanî’nin (K.S.) terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir 
tek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine; bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve 
siyah ekmek yiyor. O riyazattan za’fiyetiyle vâlidesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs’ın 
yanına şekva için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş: “Ya 
Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin!” Hazret-i Gavs tavuğa demiş: “Kum biiznillah!” O 
pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp, tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemed ve mevsuk çok 
zâtlardan Hazret-i Gavs gibi keramat-ı hârikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak 
manevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: “Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da 
tavuk yesin.” İşte Hazret-i Gavs’ın bu emrinin manası şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi 
nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir...” L:141  
3 Yani bütün bu beyan olunanların neticesi şükür olduğu anlaşılıyor. 
4 “Zira insanın nefsi, rahmaniyetin cilveleri ile, kalbi de rahîmiyetin tecelliyatı ile nimetlendikleri gibi; insanın 
aklı da hakîmiyetin letaifi ile zevk alır, telezzüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusu ile “Elhamdülillah” söylemekle 
hamd ü senaları istilzam eder.” Ş:759 
5 İşte bu câmiiyyetin en geniş mertebesi ile insan halife-i arz ve ahsen-i takvim makamına mazhar kılındı. 
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sesli bir dellâl olmak ve şuurdarane teşekküratın bütün enva’ıyla, bütün enva’-ı nimetine ve 
çeşit çeşit hadsiz ihsanatına şükür ve hamd ü sena etmektir. 

Üçüncü Vazifesi: Hayatı ile, üç cihetle Zât-ı Hayy-ı Kayyum’a ve şuunatına ve sıfât-ı 
muhitasına âyinedarlık etmektir. 

Birinci Vecih: İnsan kendi acz-i mutlakıyla, Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecatını; 
ve aczin dereceleriyle, kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve 
rahmetinin derecelerini idrak etmek ve za’fıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve hakeza.. 
noksan sıfatlarıyla Hâlıkının evsaf-ı kemaline mikyasvari âyine olmak. Gecede nurun daha 
ziyade parlamasına nazaran, gece zulmetinin elektrik lâmbalarını göstermeğe mükemmel bir 
âyine olduğu gibi, insan dahi böyle nâkıs sıfatlarıyla6 kemalât-ı İlahiyeye âyinedarlık eder. 

İkinci Vecih: İnsan, cüz’î iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahirî 
mâlikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle, bu kâinat ustasının mâlikiyetini ve san’atını ve 
iradesini ve kudretini ve ilmini, kâinatın büyüklüğü nisbetinde anlar, âyinedarlık eder.7 

Üçüncü Vecih’teki âyinedarlığın iki yüzü var: 
Birisi, esma-i İlahiyenin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Âdeta insan, 

câmiiyetiyle kâinatın küçük bir fihristesi ve bir misal-i musaggarası hükmünde olup, umum 
esmanın nakışlarını gösteriyor. 

İkinci yüzü, şuunat-ı İlahiyeye âyinedarlık eder. Yani kendi hayatıyla Zât-ı Hayy-ı 
Kayyum’un hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında inkişaf eden sem’ ve basar gibi 
duyguların vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyum’un sem’ ve basar gibi sıfatlarına âyinedarlık 
eder, bildirir. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde 
galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayatî duygular, manalar ve hisler 
vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyum’un şuunat-ı kudsiyesine âyinedarlık eder. Meselâ: O 
hassasiyet içinde; sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi 
manalar ile Zât-ı Akdes’in kudsiyetine ve gına-yı mutlakına münasib ve lâyık olmak şartıyla, 
o neviden olan şuunatına âyinedarlık eder. 

Hem insan, nasılki hayat-ı câmiasıyla Zât-ı Zülcelal’in sıfât ve şuunatına bir mikyas-ı 
marifettir ve cilve-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir âyinedir.. ve hakeza çok cihetlerle 
Zât-ı Hayy-ı Kayyum’a âyinedarlık eder. Öyle de: İnsan, şu kâinatın hakaiklerine bir vâhid-i 
kıyasîdir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Meselâ: Kâinatta Levh-i Mahfuz’un 
gayet kat’î bir delil-i vücudu ve bir nümunesi, insandaki kuvve-i hâfızadır ve âlem-i misalin 
vücuduna kat’î delil ve nümune, kuvve-i hayaliyedir (Haşiye) ve kâinattaki ruhanîlerin bir delil-i 
vücudu ve nümunesi, insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza... İnsan, küçük bir 
mikyasta, kâinattaki hakaik-i imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir. 

İşte insanın mezkûr vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Cemal-i bâkiye âyinedir, 
kemal-i sermedîye dellâl-ı mazhardır ve rahmet-i ebediyeye muhtac-ı müteşekkirdir. Madem 
cemal, kemal, rahmet bâkidirler ve sermedîdirler; elbette o cemal-i bâkinin âyine-i müştakı ve 
o kemal-i sermedînin dellâl-ı âşıkı ve o rahmet-i ebediyenin muhtac-ı müteşekkiri olan insan, 
bâki kalmak için, bir dâr-ı bekaya girecek ve o bâkilere refakat için ebede gidecek ve o ebedî 

                                                 
6 İnsanın kendi nakıs sıfatlarını görebilmesi gerekiyor. Onun için enaniyet ve gurur bu hikmete zıt olduğundan 
büyük hatadır. 
7 Tafsilatı, 30.Söz, Ene bahsidir. 
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cemal ve o sermedî kemal ve daimî rahmete, ebed-ül âbâdda refakat etmek gerektir, lâzımdır. 
Çünki ebedî bir cemal, fâni bir müştaka ve zâil bir dosta razı olmaz.” L:353 
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