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CEHİL 

Bilgisizlik manasında olan bu kelimenin zıddı ilimdir. İslamiyet ilme çok değer verip cehaleti izale 

eder. Şahsî anlayışlarını hakka cahilane tercih edenlere Kur’an şöyle hitab eder: «–x .~Åh«F²7~ «u¬B5 Yani 

kendi tahminlerini hak budur diyerek ileri sürenler kahrolsun! 
«–x ;_«, ̄?«h²W«3 z¬4 ²v; «w<¬gÅ7«~ Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar. Sure:51,âyet:10,11 

w[¬V¬;_«D²7~ w«2 ²Œ¬h²2Ï~«— ve cahillerden yüz çevir. 7:199 ve örnek gösterdiğimiz bu âyetler gibi âyetler 

vardır. 

Yani, kitaba bakmadan din namına şahsî anlayışla konuşmak, en azından cehalettir ve 
hodfüruşluktur diye Kur’an ikaz ediyor. 

Evet, kâinata mana-yı ismî ile bakan insan, kâinatı, enesinin karanlıklı rengiyle görür. 

“İşte ene, şu hainane vaziyetinde iken; cehl-i mutlaktadır. Binler fünunu bilse de, cehl-i 
mürekkeble bir echeldir. Çünki duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği 
vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için 
sönerler. Gelen herşey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde 
abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünki şu haldeki ene'nin rengi, şirk ve ta'tildir, Allah'ı 
inkârdır. Bütün kâinat parlak âyetlerle dolsa; o ene'deki karanlıklı bir nokta, onları nazarda 
söndürür, göstermez.” S:538 

Keza, “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. 

İşte bundan anlaşılıyor ki; onların ilimleri ilim değil, cehildir. Hikmetleri, 
hikmetsizliktir.” S:552 

 “Feyâ Sübhanallah! Zındık maddiyyun gâvurlar bir Vâcib-ül Vücud'u kabul 
etmediklerinden, zerrat adedince bâtıl âliheleri kabul etmeğe mezheblerine göre muztar 
kalıyorlar. İşte şu cihette münkir kâfir ne kadar feylesof, âlim de olsa; nihayet derecede bir 
cehl-i azîm içindedir, bir echel-i mutlaktır.”  S:554 

Bunun içindir ki Hz. Üstad, cehalet dairesinde bulunan zulmetli münevverlere, yani dünyevî bilgileri 
mana-yı ismî ile kafalarını dolduranlara şöyle hitab ediyor:  

“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 
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bir zulmet-i müzevver.1” S:705 

Hem yine Hz. Üstad, bu zulmetli anlayışa karşı hakiki münevverliği şöyle nazara verir: 

 “Niyet Gibi, Tarz-ı Nazar Dahi Âdeti İbadete Çevirir 
Şu noktaya dikkat et; nasıl olur niyetle mubah âdât, ibadat... Öyle tarz-ı nazarla fünun-u 

ekvan, olur maarif-i İlahî... 
Tedkik dahi tefekkür, yani ger harfî nazarla, hem san'at noktasında "ne güzeldir" yerine 

"ne güzel yapmış Sani', nasıl yapmış o mâhi" 

Nokta-i nazarında kâinata bir baksan, nakş-ı Nakkaş-ı Ezel, nizam ve hikmetiyle lem'a-i 
kasd ve itkan, tenvir eder şübehi. 

Döner ulûm-u kâinat, maarif-i İlahî. Eğer mana-yı ismiyle, tabiat noktasında, "zâtında 
nasıl olmuş" eğer etsen nigahı, 

Bakarsan kâinata, daire-i fünunun daire-i cehl olur. Bîçare hakikatlar, kıymetsiz eller 
kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı...” S:723 

Bu beyanlardan anlaşılıyor ki, dünyevî ilim dairesinde görünenler, her şeye mana-yı ismî ile bakanlar, 
her şeyi biz biliriz diyerek ortalığı karıştıran zulmet-i müzevver vasfında olanlardır. Evet, enaniyet 
mütecavizdir. 

 “Hakaik-i İslâmiyeye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkârdır, bir 
cehildir, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudî görülse de manası ademdir. İman ise ilimdir, 
vücudîdir, isbattır, hükümdür. Herbir menfî mes'elesi dahi, bir müsbet hakikatın ünvanı ve 
perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehl-i küfür, gayet müşkilât ile menfî itikadlarını 
kabul-ü adem ve tasdik-i adem suretinde isbat ve kabul etmeğe çalışsalar; o küfür, bir cihette 
yanlış bir ilim ve hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa, irtikâbı çok kolay olan yalnız adem-i 
kabul ve inkâr ve adem-i tasdik ise cehl-i mutlaktır, hükümsüzlüktür.”Ş:102 

Yani bir şeyin vücuda gelme sebeblerini, nazar-ı ismî ile tesbit etmek, zâhiren müsbet ve vücudî 
görünür, fakat bu tesbit, mana-yı harfî nazariyle görünen hakikatın zıddı olup yanlış bir ilim ve hata bir 
hükümdür ve cehildir. Çünkü hakikat nokta-i nazarında cehalet, kâinatı yaratan Zâtın, yarattıkları 
hakkında bildirdiği maksad ve hikmetleri bilmemektir. Evet müsbet ilim, sebeb-müsebbebi zâhiren görür. 
Fakat hikmet-i İlahî imtihan sırrı için, harfî ve ismî nazar dairesinde ve ilm-i imanî ile harfî nazarı tercih 
etmek gerektir. Aksi halde esbab karanlığına düşülür. Şöyleki: 

“Gafletten neş’et eden dalalet, pek garib ve acibdir. Mukareneti illiyete kalbeder. İki şey 
arasında bir mukarenet olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse, birisinin ötekisine illet 
gösterilmesi o dalaletin şe’nindendir.” Ms:72 

“Sâni’-i Zülcelal, Kadîr-i Külli Şey’, esbabı halketmiş; müsebbebatı da halkediyor. 
Hikmetiyle, müsebbebatı esbaba bağlıyor. Kâinatın harekâtının tanzimine dair kavanin-i 
âdetullahtan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübra-yı İlahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o 
cilvesine, yalnız bir âyine ve bir ma’kes olan tabiat-ı eşyayı, iradesiyle tayin etmiştir. Ve o 
tabiatın vücud-u haricîye mazhar olan vechini, kudretiyle icad etmiş ve eşyayı o tabiat 
üzerinde halketmiş, birbirine mezcetmiş.” L:187  

Evet, Hz. Üstad diyor ki: “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 
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kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki havarik-ul âdât mu'cizeleri o âdiyat 
içerisinde gösterir.” Ms:197 

“Kezalik Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer 
gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur.” Ms:199 

 “Evet bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da, 
kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir âlemini açar fakat içinde 
boğulur. Sahil-i vahdet ve tevhide zorla vâsıl olur. Demek, insanın seyr-i ruhanîsinde çok 
tabakalar vardır. Bir tabakada, insanlara huzur u tevhid pek sühuletle nasib ve müyesser olur. 
Bir tabakasına da, gaflet ve evham öyle istilâ eder ki, kesret içinde garkolmakla tam 
manasıyla tevhidi unutmuş olur. Sukutu suud, tedenniyi terakki, cehl-i mürekkebi yakîn, 
uykunun son perdesini intibah zan ve tevehhüm eden bir kısım medenîler ikinci tabakadaki 
insanlardandır. Onlar, hakaik-i imaniyeyi derketmekte bedevilerin bedevileridir.” 
Ms:210 

Bu parağrafta anlatılan mütezadiyet, yani batılı hak ve enaniyet hastalığını kemalat görme  gibi 
felâketli haller, bu enaniyet ve gaflet asrında şiddet peyda etmiştir. Ancak Risale-i Nura ihlâs, sadakat 
ve tam teslimiyetle liyakat kazanıp rahmet-i İlâhiye necata erdirir.   

Cehaletle alakalı parçalara devam ediyoruz.  

“Harf, gayrın manasını izah için bir âlet, bir hâdim olduğu gibi; şu mevcudat da, esma-i 
hüsnanın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım İlahî mektublardır ki, içlerinde yazılı 
delail, berahin, havarık mu'cize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması; 
ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksud-u bizzât cihetiyle bakılırsa, 
küfran ve cehl-i mürekkeb olur.” Ms:214 

“Küfür, cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed'i (A.S.M.) evlâdları kadar 
tanıyorlardı? 

C- Küfür, iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde inkâr 
eder. Bu da, birkaç şubedir. Birincisi; bilir lâkin kabul etmez. İkincisi; yakîni var, lâkin 
itikadı yoktur. Üçüncüsü; tasdiki var, lâkin vicdanî iz'anı yoktur.” İ:66 

Kabul: Yani kalben benimsemektir. 
Yakîn: Şübhesiz ve kat’î bilmektir. 
İtikad: Hükme ciddi bağlılıktır. 
Tasdik: Bir hükmün doğruluğunu, delillerine istinaden bilmektir. 
Vicdanî iz'an: Fıtrî ihtiyac duyarak ve tam tarafgirlik meyli ile, ruhen, kalben, hissen, aklen ve 

amelen temessül etmektir. 
İşte mezkür cihetlerdeki yetersizlik derecesiyle kişide, enaniyet ve haktan kopukluk olur. Mesela şu 

beyana dikkat edilmelidir: 

ö¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«œ@«[«E²7!ö«– YÇA¬E«B²K«<ö«w<¬HÅ7«! 
@®%«x¬2ö@«Z«9x R²A«<«:ö¬yÁV7!ö¬u[¬A«,ö²w«2ö«–:ÇGM«<«: 

¯G[¬Q«"ö¯Ä«Ÿ«/ö]¬4ö«t¬\ ´7:! 
…… birinci cümlesiyle der ki: "O bedbahtlar, bazı ehl-i imanın (imanları beraber 
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olduğu halde) ve bir kısım ehl-i ilmin (âhireti tam bildikleri halde) onlara iltihak 
delaletiyle, bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve âhirete, yani elması tanıdığı ve 
bulduğu halde beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi; sefahet-i hayatı, dinî hissiyata 
muannidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler." Ş:724 

Bütün bu beyanlardan anlaşıldı ki cehil ve cehalet tabirlerinden maksad, dinî hakikatları bilmemek 
veya tasdik ve kabul etmemek demektir.   
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CEMAAT 

1- Kur’anda ve hadislerde müsbet cemaatın lüzumundan bahsedilir 
2- Cemaat-ı mütesanidenin lüzumu ve merkeziyeti  

Bir maksad ve o maksada götüren muayyen esaslar dairesinde birleşen topluluktur. İslam cemaatında 
maksad, Rıza-yı İlahî ve zaruriyat-ı diniyede ittifaktır. Şöyle ki: 

“İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı Muhammedî’nin (Aleyhissalâtü Vesselâm) 
cihet-i vahdeti tevhid-i İlahîdir. Peyman ve yemini de imandır. Encümen ve cem’iyetleri, 
mesacid ve medaris ve zevayadır. Müntesibîni umum mü’minlerdir. Nizamnamesi Sünen-i 
Ahmediye’dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). Kanunu, evamir ve nevahi-i şer’iyedir. Bu ittihad, 
âdetten değil, ibadettir.” H:90 

“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. 

Sâlisen: İ’lâ-yı Kelimetullahı hedef-i maksad eden cemaat, hiçbir garaza vasıta olamaz. 
İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir şeye feda olunmaz. Nasıl 
Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i hakikata “püf, üf” 
eden, divaneliğini ilân eder. 

Ey dinî cerideler! Maksadımız: Dinî cemaatlar maksadda ittihad etmelidirler. Mesalikte ve 
meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklid yolunu açar ve “Neme 
lâzım, başkası düşünsün” sözünü de söylettirir.” H:98 

1-Kur’anda ve hadislerde müsbet cemaatın lüzumundan bahsedilir 
Ehl-i Sünnet ve Cemaatın mahiyetini bildiren bir rivayet, Peygamberimiz A.S.M  
“ -nakl-i sahih-i kat’î ile- ferman etmiş ki: 

_«Z²X¬8ö°œ«G¬&!«:ö }«[¬%@ÅX7«!ö®}«5²I¬4ö«w[¬Q²A«,ö«—ö_®$«Ÿ«$ö|¬BÅ8!ö ’¬I«B²S«B«, 
|¬"@«E².«!ö«—ö¬y²[«V«2ö_«9«!ö_«8ö«”@«5ö²v;ö²w«8ö«u[¬5 
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deyip, ümmeti yetmişüç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i naciye-i kâmile, Ehl-
i Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.” M:106 

Bu rivayetten beşeriyette üç sınıf insanın varlığı anlaşılıyor: 1-doğrudan cennete gidenler, 2-cezayı 
çekip cennete girenler, 3-cehennemde ebedi kalanlar. 1. fırka, sünnete samimi ve ciddi olarak ittiba 
edenlerdir. 

 2- Cemaat-ı mütesanidenin lüzumu ve merkeziyeti  
Evet Resul-i Ekrem A.S.M “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. 
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.” 
L:22 

Ahirzamanda Âl-i beytin devamı Risale-i Nurun hâlis ve sadık şakirdleridir. İman-Hayat-Şeriat 
broşürü sh:26 da 38 ilâ 41.parağraflarda bu konu şöyle izah edilir. 

38- Bediüzzaman Hazretleri “Âl” hakkında şöyle der: 
«Resul-i Ekrem’in (asm) iki âl’i var. Biri: Nesebî âl; biri de şahs-ı manevî ve 

nuranîsinin risalet noktasında Âl’i var.» (Osm. Lem’alar sh: 120) 
Demek oluyor ki, ikinci manevî Âl’in manevî vazifesi daha ehemmiyetlidir. Çünkü biri nesebe, diğeri 

risaletin vazifesine bağlıdır. 

39- Risale-i Nur Külliyatının müteferrik yerlerinde, mehdiyetin asıl vazifesi manevî iman hizmetinin 
birinci derecede olduğu ve bu hizmetin de birinci derecede Nur şakirdlerinin haslar dairesine istinad ettiği 
beyan edilir. 

40- Bediüzzaman Hazretleri, iman hizmetinin hâdimleri olan Nur şakirdlerinin, ikinci manevî âl’in 
devamı olduğunu şöyle izah eder: 

«Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (r.a.) ve Gavs-ı Âzamın 
(k.s.) ihbarat-ı gaybiyeleriyle, şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir.» E:67 

41- «Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilâfetiyle beraber Risale-i Nur’un 
Cevşenü’l-Kebîrden ve Celcelûtiyeden aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilâfetin en 
ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kı-
sacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, 
adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes’ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur’dur 
ve onun şahs-ı mânevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir 
mânevî veledi hükmündedir.» E:72 

Mezkûr nakillerde, Risale-i Nur ve has şakirdlerinin şahs-ı manevîsi, en birinci ve âli hizmet olan 
hakaik-i imaniyenin neşrinde vazifedar gösteriliyor. Yine Bediüzzaman Hazretleri şimdi bu asırda Âlem-i 
İslâmda büyük bir yekün teşkil eden Âl-i Beyt cemaatlerinin ikinci ve üçüncü derecedeki “hayat” ve 
“Şeriat” dairelerinde hizmet edeceklerini ve bu vazifenin tatbikçi mümessili olan Hz. Mehdi’nin en has 
ordusu olduğunu da beyan eder.  
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“Hem ehl-i dalalet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı 
manevînin dehasıyla hücumu zamanında; o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan 
mukavemetin mağlub düştüğünü anlayıp ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî 
çıkarıp o müdhiş şahs-ı manevî-i dalalete karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek.” L:151 

Evet, “Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve 
Risale-i Nur’a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i 
istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç 
bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, 
aldatmaz bir merci’, bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü 
gören kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, 
mağlub olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete 
iltihaktan kurtulur.1 ” Ş:320 

Hz. Üstad diyor: “Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara 
almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği vakit, manevî 

hayat da gider. ²vUE<¬*ö«`«;²H«#ö«:ö!x V«L²S«B«4ö!x 2«+@«X«#ö«�ö«:  (8:46) işaret ettiği gibi, tesanüd 

bozulsa cemaatın tadı kaçar. Bilirsiniz ki; üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü 
adedî ile içtima etse, yüzonbir kıymetinde olduğu gibi.. sizin gibi üç-dört hâdim-i hak, ayrı 
ayrı ve taksim-ül a’mal olmamak cihetiyle hareket etse, kuvvetleri üç-dört adam kadardır. 
Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı 
olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler; o dört adam, dörtyüz adam kuvvetinin 
kıymetindedirler.” B:124 

Böyle bir cemaatın varlığına şu esas lâımdır: “Lâkin ittihad, cehl ile olmaz. İttihad, imtizac-ı 
efkârdır. İmtizac-ı efkâr, marifetin şua’-ı elektrikiyle olur.” Mü:73 

Evet resul-i Ekrem A.S.M, “ «u¬[=!«h²,¬!ö]¬X«"ö¬š@«[¬A²9«@«6ö]¬BÅ8!ö š@«W«V 2 ferman etmiş. Gavs-ı A’zam 

Şah-ı Geylanî, İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi hem şahsen, hem vazifeten büyük ve 
hârika zâtlar bu hadîsi, kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O 
zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan hikmet-i Rabbaniye onlar gibi ferîdleri ve 
kudsî dâhîleri ümmetin imdadına göndermiş. Şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilâtlı ve 
dehşetli şerait içinde, bir şahs-ı manevî hükmünde bulunan Risalet-in Nur’u ve sırr-ı 
tesanüd ile bir ferd-i ferîd manasında olan şakirdlerini bu cemaat zamanında o mühim 
vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında 
ancak bir dümdarlık vazifesi var.2 ” K:7  

Evet, “Cemaatte vâhid-i sahih olmazsa; cem’ ve zam, kesir darbı gibi küçültür. (Haşiye) 
(Haşiye): Hesabda malûmdur ki; darb ve cem’, ziyadeleştirir. Dört kerre dört, onaltı olur. 

Fakat kesirlerde darb ve cem’, bilakis küçültür. Sülüsü sülüs ile darbetmek, tüsü’ olur; yani, 
dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet3 ile vahdet olmazsa, 
ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur!.. 

                                                 
1 Bu kısım, mütesanid ve metin bir cemaatın varlığı, ekseriyet teşkil eden avam-ı ehl-i imana manen istinad 
noktası olup müfsid cereyana iltihak etmeyeceğinden, zâhirde cemaatı bölmek ve dağıtmak isteyen cereyana 
karşı ehemmiyetli bir ikazdır. 
2 Bu kısımda ise bir şahsa değil belki sırr-ı tesanüde sahib sağlam bir cemaatın lüzumuna dikkat çekiliyor.  
3 Yani şeri’atta gösterildiği gibi Allah’ın emirlerine uymak, yani kitabı esas almak ile. 362
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“Dâr-ül Hikmet eczaları kabil-i imtizac, belki de ihtilat değil. Şahsî meziyetleri vardır. 
Cemaat ruhu tevellüd etmedi. “Ene”ler kavîdir, delinmedi ki bir “nahnü” olsun. “Ben”, 
“biz” olmadı. Mesaîlerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi. 

Teşarük, maddiyatta eseri azîmleştirir, fevkalâde yapar. Maneviyat ve efkârda âdileştirir, 
belki çirkinleştirir.” STİ:97 

Netice: Risale-i Nur dairesinde tesanüdü korumak ehemmiyetli bir vazife ve fazilettir. Yani 
teferruat sayılan, yani kitabdaki açık beyanata dayanmayan meselelerle ihtilaf çıkarmamak gerektir. 
Esaslardaki yanlış hareket olsa ve israr edilse, o hatanın mesuliyetine ortak olmamak için uzak 
durulabilir. Evet,  

“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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CEMAL 

1- Cemal, kemal ve celâline karşı gereken vazifeler 
2- Rü’yet-i cemalullah müjdesi  
3- Cemal silsilesi  
4- Celalî, diğeri cemalî iki türlü tecellisi  

Maddi ve manevi; yani cesedî ve ruhî ve ahlâkî kemalatı ve güzellikleri ifade eder. İlahiyat lisanında 
ise, Cemalullahı anlatır. Tecelli-i cemalullahın eserlerine gösterilen muhabbetler, kâinatı kaplayan en geniş 
hakikatler olup ebedler âleminde tam tezahür edecektir. 

Risale-i Nurda Cenab-ı Hakkın cemalî, celâlî ve kemalî olan sıfatlarından bahsedilir. Meselâ: 

“Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem cemalî, hem celalî iki kısım esması 
bulunduğundan….” L:80 

“hem bu dünyada nümuneleri görülen celalî ve cemalî isimlerinin tecellileri daha parlak 
bir surette ebed-ül âbâdda devam edeceğine….” Ş:57 

“hem bu dünyada nümuneleri görülen celalî ve cemalî isimlerinin tecellileri daha parlak 
bir surette ebed-ül âbâdda devam edeceğine….” İ:64 

“Mevcudat, Cenab-ı Hakk'ın vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettiği gibi, celalî, cemalî, 
kemalî olan cemi' sıfâtına da delalet etmekle Hâlık'ın zâtında naks ve kusur olmadığını ve 
şuunatında, sıfâtında ve esmasında ve ef'alinde de naks ve kusur bulunmadığını ilân ediyor.” 
Ms:20  şeklindeki ifadelerinden anlaşılıyor.  

Cemalî isimler, iylikleri, ni’metleri ve güzellikleri ihsan eder ve hamd ve şükrü gerektirir. 

 Kemalî isimler de, san’at mu’cizelerini izhar eder ve tefekkür ve tekbirle karşılamağı icab ettirir.  

Celalî isimler ise, heybet, azamet, haşmet, kahr manasındaki isimleri nazara verir ki, havf ve tesbihi 
lâzım kılar.   

Şimdi külliyattan bazı parçalara geçiyoruz: 

1- Cemal, kemal ve celâline karşı gereken vazifeler 
“Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür. Yani, celaline karşı 

kavlen ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı, lafzan ve amelen 
"Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek. Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen 
"Elhamdülillah" deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın 
çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında bu üç şey, her 
tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını te'kid ve takviye 
için şu kelimat-ı mübareke, otuzüç defa tekrar edilir. Namazın manası, şu mücmel hülâsalarla 
te'kid edilir.” S:40 

“Sübhanallah ve Elhamdülillah cümleleri, Cenab-ı Hakk'ı Celal ve Cemal sıfatlarıyla 
zımnen tavsif ediyorlar. "Celal" sıfatını tazammun eden "Sübhanallah", abdin ve mahlukun 
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Allah'tan baid olduklarına nâzırdır. 

Cemal sıfatını içine alan "Elhamdülillah", Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlukata 
karib olduğuna işarettir. Meselâ biri kurb, diğeri bu'd olmak üzere bize nâzır şemsin iki ciheti 
vardır. Kurb cihetiyle hararet ve ziyayı veriyor. Bu'd cihetiyle insanların mazarratlarından tahir 
ve safi kalıyor. Bu itibarla insan şemse karşı yalnız kabil olabilir, fâil ve müessir olamaz.” 
Ms:124 

 “ Celil-i Mutlak'ın (Celle Celalühü) ve Cemil-i Mutlak'ın (Azze Cemalühü) kâinatın 
mezahirinde ve mevcudatın âyinelerinde kibriya ve kemalini, celal ve cemalini izhar etmesine 
mukabil; tekbir ve tesbih ile ve mahviyet içinde ubudiyet ile ve hayret ve muhabbet içinde 
secde ile mukabele etmektir.” Ni:64 

 “Hem hiç mümkün olur mu ki; nihayet derecede bir hüsn-ü zâtî sahibi, cemalinin 
mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde görmek ve göstermek istemesin! Yani bir habib 
resul vasıtasıyla ki; hem habibdir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, âyinedarlık eder. Hem 
resuldür; onu mahlukatına sevdirir, cemal-i esmasını gösterir.1 ” S:61 

Hem denilebilir ki, ruha te’sir edip rü’yet-i cemalullaha sevkeden nağmelere bu sebeble helal 
denilmiştir. 

Evet, “... 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.” S:411 

Yaradılışta, cemal ve cemalden alınan meşru ve masumane ve kalbi Allaha tevcih eden zevkler, 
hissiyat âleminin neticeleridir ve esasdır. Çünkü sonsuzluk diyarı olan cennette, elemsiz lezzetlerin varlığı 
bu hakikatı isbat eder. 

Mesela şu beyanata im’an-ı nazar ile bakılırsa bu hakikat anlaşılır. Şöyle ki: “Ehadîste 
denilmiş: "Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri 
görünüyor." Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir? 

Elcevab: Manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, camid ve 
çoğu kışır olan dünyada; hüsün ve cemal, yalnız göze güzel görünüp, ülfete mani olmazsa, 
yeter. Halbuki güzel, hayatdar, revnakdar, bütün kışırsız lüb ve kabuksuz iç olan 
Cennet'te; göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri cins-i latif olan hurilerden ve huriler 
gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, Cennet'teki nisa-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i 
zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı hullenin güzelliğinden tut, 
tâ kemik içindeki iliklere kadar, birer hissin birer latifenin medar-ı zevki olduğunu hadîs 
işaret ediyor. Evet "Hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri 
görünmesi" tabiriyle hadîs-i şerif işaret ediyor ki: İnsanın ne kadar hüsünperver ve zevkperest 
ve zînete meftun ve cemale müştak duyguları ve hassaları ve kuvaları ve latifeleri varsa, 
umumunu memnun edip doyuracak ve herbirisini ayrı ayrı okşayıp mes'ud edecek, maddî ve 
manevî her nevi zînet ve hüsn-ü cemale huriler câmi'dirler.” S:500 

Demek kâinatta ve ebedilik dairesinde zevk u lezzet esasdır. 

                                                 
1 Bütün bu beyanlardan anlaşılıyor ki: varlık dairesinde  cemal ve muhabbet hissi, ehemmiyetli bir hakikat ve 
esastır. 365
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Evet, “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.” 
S:552 

Demek dünyadaki tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesiyle, dar-ı ezvak olan ebedilik âlemi 
ihzar ediliyor. O halde dünya dar-ı lezzet değil, dar-ül izmet olduğu tekraren nazara veriliyor. 

İşte mezkür müjdeleri görüp getiren “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-ı tevfik-i 
İlahîye biner; berk gibi bütün daire-i mümkinatı kat'edip, acaib-i mülk ve melekûtu görüp, 
daire-i vücub noktasına çıkıp, sohbete müşerref olup, rü'yet-i cemal-i İlahîye 
mazhar olarak, fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir.” S:571 

“İşte Sâni'-i mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli-i muhabbetin bütün enva'ını; 
bir noktada, bir âyinede görmek ve bütün enva'-ı cemalini, ehadiyet sırrıyla göstermek 
için şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi, o şecerenin hakaik-i 
esasiyesini istiab edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zâtı, o mebde'-i 
evvel olan çekirdekten, tâ münteha olan meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir 
Mi'rac ile, o ferdin kâinat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve 
rü'yet-i cemaline müşerref etmek ve ondaki halet-i kudsiyeyi başkasına 
sirayet ettirmek için kelâmıyla taltif edip, fermanıyla tavzif etmektir.” S:572 

Bu halet-i kudsiyenin sahabeler üzerindeki manevî insibağ ve in’ikasatını bir nebze hissetmek için, 
hayalen asr-ı saadete gidip muhabbet ve teslimiyet nazariyle seyredebilmek gerektir.  

2- Rü’yet-i cemalullah müjdesi  
Evet, “.....fâni, âciz bir hayvan-ı nâtık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bîçare insana, 

birden ebedî, bâki bir Cennet'te, Rahîm ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayal 
sür'atinde, ruhun vüs'atinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve 
melekûtunda tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede 
rü'yet-i cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir 
insan, ne kadar derin ve ciddî bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül 
edebilirsin.” S:583 

Evet, “.... şu kâinatın mezahirinde ve şu mevcudat-ı seyyalenin âyinelerinde cemal ve celal 
ve kemal-i kibriyasının izharına karşı, mahviyet içinde muhabbet ve hayretle secde edip 
mukabele ettiler.” Ni:76 

“Nitekim Muhyiddin-i Arabî, ]¬9x 4¬h²Q«[¬7ö«s²V«F²7!öa²T«V«F«4ö@È[¬S²F«8ö!®i²X«6öa²X 6öhadîs-i şerifinin 

beyanında: "Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede cemalimi göreyim." 
demiştir.” İ:17 

3- Cemal silsilesi  

“¬v[¬&Åh7!ö¬w´W²&Åh7«! : Bu iki sıfatın lafza-i celalden sonra zikirlerini îcab eden 
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münasebetlerden birisi şudur ki: Lafza-i celalden celal silsilesi tecelli ettiği gibi, bu iki sıfattan 
dahi cemal silsilesi tecelli ediyor. Evet herbir âlemde emr u nehiy, sevab u azab, tergib u 
terhib, tesbih u tahmid, havf u reca gibi pek çok füruat, celal ve cemalin tecellisiyle teselsül 
edegelmektedir. İkincisi: Cenab-ı Hakk'ın ismi, Zât-ı Akdes'ine ayn olduğu cihetle; lafza-i 

celal, sıfât-ı ayniyeye işarettir. v[¬&Åh7!öde, fiilî olan sıfât-ı gayriyeye îmadır. w´W²&Åh7«!ödahi, ne 

ayn ne gayr olan sıfât-ı seb'aya remizdir. Zira Rahman, Rezzak manasınadır. Rızk, bekaya 
sebebdir. Beka, tekerrür-ü vücuddan ibarettir. Vücud ise; birincisi mümeyyize, ikincisi 
muhassısa, üçüncüsü müreccihe olmak üzere "ilim, irade, kudret" sıfatlarını istilzam eder. 
Beka dahi, semere-i rızık mahsulü olduğu için, "basar, sem', kelâm" sıfatlarını iktiza eder ki; 
merzuk istediği zaman, ihtiyacını görsün, istediği zaman işitsin, aralarında vasıta bulunduğu 
takdirde o vasıta ile konuşsun. Bu altı sıfat, şübhesiz birinci sıfatı olan hayatı istilzam ederler.” 
İ:15 

4- Celalî, diğeri cemalî iki türlü tecellisi  
“Arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye âleminde biri celalî, diğeri cemalî iki türlü 

tecellisi vardır. Celal ile Cemal'in sıfat-ı ef'al âleminde tecellisinden; lütuf ve kahr, hüsün ve 

heybet tezahür eder. Ef'al âlemine tecelli edince; tahliye (y«[¬V²E«# ) ile tahliye (y«[¬V²F«# ) (tezyin ile 

tenzih) doğar. Âsâr ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba edince; lütuf, Cennet ve nur 
olarak; kahr da, Cehennem ve nar olarak tecelli eder. Sonra âlem-i zikre in'ikas edince; biri 
hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, 
kelâmın emir ve nehye taksimine sebeb olur. Sonra âlem-i irşada intikal edince; irşadı tergib 
ve terhib, tebşir ve inzara taksim eder. Sonra vicdana tecelli edince, reca ve havf husule 
gelir. Sonra irşadın iktizasındandır ki, havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza 
edilsin ki, reca ile doğru yollara sülûk edilsin, havf ile de eğri yollara gidilmesin. Ne Allah'ın 
rahmetinden me'yus, ne de azabından emin olunsun. 

İşte böylece teselsül eden şu hikmetten dolayı Kur'an-ı Kerim; aleddevam, tergibden 
sonra terhib ve ebrarı medhettikten sonra füccarı zemmetmiştir.” İ:64 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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CENNET 

1- Cennet ve Cehennem’in lüzumu 
2- Cennet’e lâyık bir kıymet almak 
3- Cennet hayatnı müjdeleyen bir âyet 
4- Kıyamette âhiretin tezahür etmesi 
5- Cennet-ül Me’va 
6- Cennetlerin herbirisi birer sofra-i nimet 
7- Dünyevî hâdisatın manzaraları cennette ebedi olarak seyredilecektir 
8- Ehl-i Cennet ve Cehennem’in libasları meselesi 
9- Cehennem’siz Cennet’in pek çok lezzetleri gizli kalır  
10-Cennet vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor  
11- Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir 

1- Cennet ve Cehennem’in lüzumu 
“Şu küçücük insan, şu küçüklüğü nisbetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, 

mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nisbetinde mükâfat ve mücazat görsün. 
Madem şu fâni, geçici dünya; ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve 
hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Elbette âdil olan o Zât-ı Celil-i Zülcemal'in ve Hakîm olan 
o Zât-ı Cemil-i Zülcelal'in daimî bir Cehennem'i ve ebedî bir Cennet'i bulunacaktır.” 
S:67 

2- Cennet’e lâyık bir kıymet almak 
“İnsan, nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet'e lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i 

küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem'e ehil (olacak) bir vaziyete girer. Çünki iman, 
insanı Sâni'-i Zülcelal'ine nisbet ediyor; iman, bir intisabdır. Öyle ise insan, iman ile insanda 
tezahür eden san'at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o 
nisbeti kat'eder. O kat'dan san'at-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle 
olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, 
kıymeti hiç hükmündedir.” S:311 

3- Cennet hayatnı müjdeleyen bir âyet 

›¬I²D«#ö¯�@ÅX«%ö²vZ«7öÅ–«!ö¬�@«E¬7@ÅM7!ö!x V¬W«2ö«:ö!x X«8³~ ö¬«w<¬HÅ7!ö¬h±¬L«"«: 
¯?«h«W«$ö²w¬8ö@«Z²X¬8ö!x 5¬+*ö@«WÅV6ö *@«Z²9«�²!ö_«Z¬B²E«#ö²w¬8ö 
@®Z¬"@«L«B8ö¬y¬"ö!x #!ö«:ö u²A«5ö²w¬8ö@«X²5¬+*ö›¬HÅ7!ö!«H´;ö!x 7@«5ö@®5²+¬*
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«–: G¬7@«'ö@«Z[¬4ö²v;«:ö½?«hÅZ«O8ö°‚!«:²+«!ö@«Z[¬4ö²vZ«7ö«:ö 
....Evet, Cennet bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezaiz-i cismaniyeye 

de medardır.” S:497 

“Sual: Å «̀&«!ö²w«8ö«p«8öš²h«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 

“Sual: Ehadîs-i şerifede denilmiştir ki: "Bazı ehl-i Cennet'e, dünya kadar bir yer 
veriliyor, yüzbinler kasr, yüzbinler huri ihsan ediliyor." Birtek adama bu kadar şeylerin ne 
lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? 

Elcevab: Eğer insan yalnız camid bir vücud olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret 
nebatî bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyed, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı 
cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsaydı; öyle çok kasırlara, çok hurilere lâyık ve 
mâlik olmazdı. Fakat insan, öyle câmi' bir mu'cize-i kudrettir ki; hattâ şu dünya-yı fânide, 
şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle bütün dünyanın 
saltanatı, serveti ve lezaizi verilse belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki ebedî bir dâr-ı 
saadette, nihayetsiz istidada mâlik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla, nihayetsiz arzular 
eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan; elbette ehadîste beyan olunan ihsanat-ı 
İlahiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattır.” S:500 

Evet, “.....nuranî, kayıdsız, geniş ve ebedî olan Cennet'te, cisimleri ruh kuvvetinde ve 
hıffetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüzbin yerlerde bulunup yüzbin 
hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî Cennet'e, o nihayetsiz rahmete 
lâyıktır ve Muhbir-i Sadık'ın (A.S.M.) haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber, 
bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz.” S:502 
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4- Kıyamette âhiretin tezahür etmesi 
“Şu dünyanın sekeratını, âyât-ı Kur'aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek 

istersen, bak: Şu kâinatın eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafî, nazik, 
latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki; eğer ecram-ı ulviyeden tek 
bir cirm, "Kün" emrine veya "Mihverinden çık" hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata 
başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar 
gülleleri, küreler gibi büyük topların müdhiş sadâları gibi vaveylâya başlar. Birbirine 
çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. İşte 
şu mevt ve sekerat ile Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip, Cehennem ve 
Cehennem'in maddeleri bir tarafa, Cennet ve Cennet'in mevadd-ı münasibeleri başka 
tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder.” S:531 

Evet, “Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, 
kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef' zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur 
nâr, iman küfür, taat isyan, havf muhabbet gibi âsârlarıyla, meyveleriyle şu kâinatta ezdad 
birbiriyle çarpışıyor. Daima tegayyür ve tebeddülâta mazhar oluyor. Başka bir âlemin 
mahsulâtının tezgâhı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıd olan 
dalları ve neticeleri, ebede gidecek; temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit, Cennet-
Cehennem suretinde tezahür edecektir. Madem âlem-i beka, şu âlem-i fenadan 
yapılacaktır. Elbette anasır-ı esasiyesi, bekaya ve ebede gidecektir. Evet Cennet-Cehennem, 
şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i 
kâinatın iki neticesidir ve şu seyl-i şuunatın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve 
dalgalanan mevcudatın iki havzıdır ve lütuf ve kahrın iki tecelligâhıdır ki; dest-i kudret bir 
hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.” 
S:531 

“O Sâni'-i Zülcelal'in hikmet-i sermediyesi ve inayet-i ezeliyesi; o imtihan neticelerini, o 
tecrübenin neticelerini, o esma-i hüsnanın tecellilerinin hakikatlarını, o kalem-i kader 
mektubatının hakaikını, o nümune-misal nukuş-u san'atının asıllarını, o vezaif-i 
mevcudatın faidelerini, gayelerini, o hidemat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-ı kitab-
ı kâinatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istidad çekirdeklerinin sünbüllenmesini 
ve bir mahkeme-i kübra açmasını ve dünyadan alınmış misalî manzaraların göstermesini1 
ve esbab-ı zahiriyenin perdesini2 yırtmasını ve herşey doğrudan doğruya Hâlık-ı 
Zülcelal'ine teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti ve o mezkûr hakikatları iktiza ettiği için, 
kâinatı dağdağa-i tegayyür ve fenadan, tahavvül ve zevalden kurtarmak ve 
ebedîleştirmek için o zıdların tasfiyesini istedi ve tegayyürün esbabını ve ihtilafatın 
maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. 
İşte şu tasfiyenin neticesinde Cehennem ebedî ve dehşetli bir suret alıp, taifeleri 

 «–Y 8¬I²DW²7!ö@«ZÇ<«!ö«•²x«[²7!ö!:+@«B²8!«:  tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedî, haşmetli bir suret 

                                                 
1 “Küre-i Arz’ın bütün manevî mahsulatı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve 
elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek; o manevî 
mahsulatları da, gaibden şehadete geçecektir." M: 38 

2  “ «–xQ«%²h#ö¬y²[«7¬!öÅv$ö: Bu Åv$ ise, ikinci ihya ile rücu' arasında mevcud büyük bir perde ve hicabın 

bulunduğuna işarettir. 

«–xQ«%²h#ö Yani: Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla Allah'a rücu' edeceksiniz. 
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giyerek ehil ve ashabı «w<¬G¬7@«'ö@«;x V'²(@«4ö²vB²A¬0ö²vU²[«V«2ö°•«Ÿ«, hitabına mazhar olacak. 

Yirmisekizinci Söz'ün Birinci Makamının İkinci Sualinde isbat edildiği gibi; Hakîm-i Ezelî, 
şu iki hanenin sekenelerine, kudret-i kâmilesiyle ebedî ve sabit bir vücud verir ki; hiç inhilal 
ve tegayyüre ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz kalmazlar. Çünki inkıraza sebebiyet veren 
tegayyürün esbabı bulunmaz.” S:533 

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 

5- Cennet-ül Me’va 
Kur’an (32:l9) âyetinde geçen Me’va Cennetleri tabiri, her mü’minin dünyada kazandığı amel-i salih 

ve füyuzat-ı maneviye derecelerine göre mükâfatlarını görecekleri me’va ve makamları mânasına da gelir. 

Risale-i Nur’da “Tûba” kelimesinin geçtiği yerlerden anlaşıldığı vechiyle bu ağaç, bütün enva-i niam 
ve lezaiz-i cennatı mutazamın ve ehl-i cennetin dünyada kazandıkları derece ve kabiliyetlerine ve 
ihtiyacatına bitamamiha cevap veren ve esmâ-i cemaliyenin ve bilhassa rahmetin eseri olan ve bu dünyada 
mahiyetini idrakten âciz bulunduğumuz bir ağaçtır ki, cemal sıfatının azamiyet derecesindeki tecellisinin 
mazharı ve kökü Arş-ı Azamda olmakla âlem-i âhirete doğru tedelliyen tecelli etmektedir. Bilhassa 
Cennet-ül Me’va bu tecellinin mazharı olduğu anlaşılıyor.  

“Evet âlem-i süflînin manevî tezgâhları ve küllî kanunları, avalim-i ulviyededir. Ve 
mahşer-i masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaic-i a'malleri ve cin ve insin 
semerat-ı ef'alleri, yine avalim-i ulviyede temessül eder. Hattâ hasenat Cennet'in meyveleri 
suretine, seyyiat ise Cehennem'in zakkumları şekline girdikleri, pek çok emarat ve pekçok 
rivayatın şehadeti ile ve hikmet-i kâinatın ve ism-i Hakîm'in iktizasıyla beraber, Kur'an-ı 
Hakîm'in işaratı gösteriyor. Evet zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o 
kadar teşa'ub etmiş ki, bütün kâinatta münteşir umum masnuatın pekçok fevkinde ecnas-ı 
mahlukat ve esnaf-ı masnuat, küre-i zeminde bulunur, değişir; daima dolup boşalır. 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. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o Cennet'in meyveleri suretinde (Muhbir-i Sadık'ın 
ihbarı ile) temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki: Yerde olan netaic ve 
semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulâtı o tarafa gider. 

Deme ki: Havaî bir "Elhamdülillah" kelimem, nasıl mücessem bir meyve-i Cennet olur? 
Çünki sen gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin; bazan rü'yada güzel bir elma şeklinde 
yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, 
murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyle ise, şu dünya uykusunda söylediğin güzel 
sözlerin ve çirkin sözlerin; meyveler suretinde uyanık âlemi olan âlem-i âhirette yersin ve 
yemesini istib'ad etmemelisin.” S:580 

Mi’racın semeratından“Üçüncü Meyve: Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını 
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alıp getirmiş; cin ve inse hediye etmiştir. Evet Mi'rac vasıtasıyla ve kendi gözüyle Cennet'i 
görmüş ve Rahman-ı Zülcelal'in rahmetinin bâki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i 
ebediyeyi kat'iyyen hakkalyakîn anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve 
inse hediye etmiştir ki: Bîçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak 
içindeki mevcudatı, seyl-i zaman ve harekât-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedî denizine 
döküldüğü olan vaziyet-i mevhume-i canhıraşanede oldukları hengâmda; şöyle bir müjde, ne 
kadar kıymetdar olduğu ve i'dam-ı ebedî ile kendilerini mahkûm zanneden fâni cin ve insin 
kulağında öyle bir müjde, ne kadar saadet-aver olduğu tarif edilmez. Bir adama, i'dam 
edileceği anda, onun afvıyla kurb-u şahanede bir saray verilse, ne kadar sürura sebebdir. 
Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver.” S:582 

“Çünki âdi bir nefere denilse: "Sen müşir oldun." Ne kadar memnun olur. Halbuki fâni, 
âciz bir hayvan-ı nâtık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bîçare insana, birden ebedî, bâki 
bir Cennet'te, Rahîm ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayal sür'atinde, ruhun 
vüs'atinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda 
tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede rü'yet-i cemaline 
de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve 
ciddî bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin.” S:583 

6- Cennetlerin herbirisi birer sofra-i nimet 
“Meselâ: Nasılki sehavetli, âlîcenab, müşfik bir zât, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve 

muhtaç olanlara vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de üstünde 
seyreder. O fukaranın minnetdarane tena'umları ve o aç olanların müteşekkirane 
telezzüzleri ve o muhtaç olanların senakârane memnuniyetleri; ne derece o kerim zâtı mesrur 
ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider, anlarsın. 

İşte küçücük bir sofranın hakikî mâliki olmayan ve bir tevziat memuru hükmünde olan bir 
insanın mesruriyeti böyle ise; cin ve insi ve hayvanatı, feza-yı âlem denizinde seyr ü seyahat 
ettiren ve bir sefine-i Rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip, yüzünde hadsiz enva'-ı 
mat'umatı câmi' bir sofrayı serip, bütün zîhayatı küçük bir kahvaltı nev'inde o ziyafete davet 
etmekle beraber, gayet mükemmel ve bütün enva'-ı lezaizi câmi', sermedî, ebedî bir dâr-ı 
bekada cennetleri, herbirisini birer sofra-i nimet ederek hadsiz lezaizi ve letaifi câmi' bir 
tarzda, nihayetsiz bir zamanda, nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz müştak, nihayetsiz ibadına, 
hakikî yemek için ziyafet açan bir Rahman-ı Rahîm'e ait ve tabirinde âciz olduğumuz meâni-i 
mukaddese-i muhabbeti ve netaic-i rahmeti kıyas edebilirsin.”S:623p.3 

Keza “Leziz taamlara, hoş meyvelere şâkirane muhabbet-i meşruanın uhrevî neticesi, 
Kur'anın nassıyla, Cennet'e lâyık bir tarzda leziz taamları, güzel meyveleridir. Ve o 
taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hattâ dünyada yediğin meyve üstünde 
söylediğin "Elhamdülillah" kelimesi, cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim 
edilir. Burada meyve yersin, orada "Elhamdülillah" yersin. Ve nimette ve taam içinde in'am-ı 
İlahîyi ve iltifat-ı Rahmanîyi gördüğünden o lezzetli şükr-ü manevî, Cennet'te gayet leziz 
bir taam suretinde sana verileceği, hadîsin nassıyla, Kur'anın işaratıyla ve hikmet ve rahmetin 
iktizasıyla sabittir. 

Hem “Dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinine bina edilen 
muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeğe bina edilen şefkat ile onu 
terbiye etmek ve onu hayra sevketmek3 neticesi; o nefse lâyık mahbubları, Cennet'te 

                                                 
3 Evet, “...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 372
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veriyor. Nefis, madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsn-ü istimal etmiş. 
Cihazatını, duygularını hüsn-ü suretle istihdam etmiş. Kerim-i Mutlak, ona dünyadaki meşru 
ve ubudiyetkârane muhabbetin neticesi olarak Cennet'te, Cennet'in yetmiş ayrı ayrı enva'-ı 
zînet ve letafetinin nümuneleri olan yetmiş muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri 
memnun edecek, okşayacak yetmiş enva'-ı hüsün ile vücudunu süslendirip; herbiri, ruhlu 
küçük birer cennet hükmünde olan hurileri, o dâr-ı bekada vereceği, pekçok âyât ile tasrih 
ve isbat edilmiştir.” S:647 

“Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şübheli sualin esası şudur: Cennet ve 
Cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehl-i Cennet, lütf-u İlahî ile berk ve burak gibi uçarak 
haşirden geçerler, Cennet'e giderler. Fakat ehl-i Cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır 
günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile? 

İşte hatıra gelen şudur: Nasılki meselâ Amerika'da, bütün milletler umumî bir kongreye 
davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de: 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.” M:17 

 “BİRİNCİ SUALİNİZ: Hazret-i Âdem'in (A.S.) Cennet'ten ihracı ve bir kısım benî-
âdemin Cehennem'e idhali ne hikmete mebnîdir? 

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 âyine-i câmia olması, o vazifenin 
netaicindendir. Eğer Hazret-i 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 dâr-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak 
mukteza-yı fıtratları olan malûm günahla Cennet'ten ihraç edildi. Demek Hazret-i Âdem'in 
Cennet'ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi; küffarın da Cehennem'e 
idhalleri, haktır ve adalettir.” M:42 

Yani Âdem A.S.ın bulunduğu hayat şartlarında zıdların tedahulü ile olan tagayyür ve tekâmül 
kanunları yoktu. Alimlerin bu mesele hakkında hayli izahlarına girilmeden, mesele, cami ve manidar bir 
icmal ile yüksek anlayış erbabının nazarlarına verildi. 

7- Dünyevî hâdisatın manzaraları cennette ebedi olarak seyredilecektir 
“Nasılki cinn ve insin amelleri âhiret pazarına gönderiliyor. Öyle de: Dünyanın sair 

                                                                                                                                                         
endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına 
alınmamış bir istikbale teveccüh eder. 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, 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. O haslet-i rezile olan inad-ı mecazî, güzel ve âlî bir haslet olan hakikî inada, -
yani hakta şiddetli sebata- inkılab eder.”M:33   Ve bak: S:27, 3. kâr gibi dersler ölçü alınabilir. 373
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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.4 Madem öyledir, herhalde dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı 

Cennet'te, «w[¬V¬"@«T«B8ȫ*h ,ö]«V«2öişaretiyle; 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.” M:294 

8- Ehl-i Cennet ve Cehennem’in libasları meselesi 
“Ehl-i Cennet ve Ehl-i Cehennem'in libasları ise, Yirmisekizinci Söz'de hurilerin yetmiş 

hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada da câridir. Şöyle ki: 

Ehl-i Cennet olan bir insan, Cennet'in her nev'inden her vakit istifade etmek, elbette 
arzu eder. Cennet'in gayet muhtelif enva'-ı mehasini var. Her vakit bütün Cennet'in 
enva'ıyla mübaşeret eder. Öyle ise Cennet'in mehasininin nümunelerini, küçük bir mikyasta 
kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük Cennet hükmüne geçer. 

..... 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,5 kendilerine ve hurilerine 
rahmet-i İlahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddid hulleler bir cinsten, bir neviden 
olmadığına delil, şu mealdeki hadîstir ki: "Huriler yetmiş hulle giydikleri halde, 
bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor." Demek en üstündeki hulleden, tâ en alttaki 
hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle, ayrı ayrı tarzda, hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, 
memnun edecek mertebeler var. Ehl-i Cehennem ise; nasılki dünyada gözüyle, kulağıyla, 
kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hâkeza bütün cihazatıyla günahlar işlemiş; elbette Cehennem'de 
onlara göre elem verecek, azab çektirecek ve küçük bir Cehennem hükmüne gelecek 
muhtelif-ül cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafî 
görünmüyor.” M:384 

“Evet:   w[²2«�²!öÇH«V«#ö«:öjS²9«�²!ö¬y[¬Z«B²L«#ö@«8ö@«Z[¬4ö«: âyetinin sarahat-ı kat'iyyesiyle: İnsan, en 

ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada nümunesini tatmış olduğu cismanî lezzetleri Cennet'e lâyık 
bir tarzda görecek, tadacak. Ve lisan, göz ve kulak gibi a'zaların ettikleri hâlis şükürler ve 
hususî ibadetlerin mükâfatları, o uzuvlara mahsus cismanî lezzetler ile verilecektir. Kur'an-ı 
Mu'ciz-ül Beyan o derece cismanî lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka teviller ile 
mana-yı zahirîyi kabul etmemek, imkân haricindedir.” Ş:228 

9- Cehennem’siz Cennet’in pek çok lezzetleri gizli kalır  
“Evet bu kâinatta hayır-şer, lezzet-elem, ziya-zulmet, hararet-bürudet, güzellik-çirkinlik, 

hidayet-dalalet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi, pek büyük bir hikmet içindir. Çünki 
                                                 
4  Şimdi ekseriyetle ifsadda kullanılan televizyonlar, bu ebedi manzaraları seyretmek hakkını ve istidadını 
kaybettiren kalın gafleti aşılıyorlar. Gafletle tesirine kapılmamalı. 
5 Yani cennetin muhtelif lezzetlerini hissedebilecek cihazatla techiz edilmiş bir vücudu 374
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şer olmazsa, hayır bilinmez. Elem olmazsa, lezzet anlaşılmaz. Zulmetsiz ziya, ehemmiyeti 
olmaz. Soğukla, hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile, hüsnün tek bir hakikatı, bin 
hakikat ve binler çeşit hüsün mertebeleri vücud bulur. Cehennem'siz Cennet'in pek çok 
lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen, herşey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve birtek 
hakikatı, sünbül verip çok hakikatlar olur. Madem bu karışık mevcudat dâr-ı fâniden dâr-ı 
bekaya akıp gidiyor; elbette nasılki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e 
akar. Öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler Cehennem'e 
yağar. Ve bu mütemadiyen çalkanan kâinatın selleri o iki havuza girer, durur.” Ş:232 

10-Cennet vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor  
“Nasılki Cennet bütün vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği 

tohumları bâkiyane sünbüllendiriyor, öyle de; Cehennem dahi, hadsiz dehşetli adem ve 
hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için o adem mahsulâtlarını kavuruyor ve o 
dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem 
pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli mes'elenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşâallah 
sonra izah edilecek.” Ş:259 

11- Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir 
Evet, “Esmâ-i Hüsnâdan “Vâris” isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usulün 

zevâlinden sonra bâki kalan fürûatın sayısınca ve âlem-i âhiretin mevcudatı adedince ve 
uhrevî mükâfatları almaya medar olmak üzere hıfzedilen beşerin amelleri sayısınca, sadâsı ile 
şu fezayı dolduracak kadar büyük bir “Elhamdü lillâh” ile hamd edilecek hafîziyet nimetidir. 
Çünkü, nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha 
lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir. Ve hâkeza...” Ş:759 
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CEREYAN 

1- Dinsizlik cereyanına karşı çare 
2- Avrupa fikir adamları Peygamberimiz A.S.M. hakkında diyorlar ki 
Müsbet veya menfi bir gayeye varmak için birleşmiş insanların hareketi. Yani cemaat ve şahs-ı 

manevî hareketi manasında bir tabirdir. Esasen bu zamanın cereyanı, gizli nifak cereyanı olup bu 
cereyanı bilmek zaruridir. Aksi halde manevî tehlike felâketi vardır. 

“İşte bak: Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki 
silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme 
hükmünde... Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş 
gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani silsile-i felsefe, silsile-i 
diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse; âlem-i insaniyet parlak bir surette bir 
saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, 
silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin 
etrafına cem'olmuştur” S:538 

Yani beşerî anlayışın, vahye yani hak dine bağlanmakla hikmet-i İlahiyeye muvafık ve müstakım 
anlayış ve yaşayışa girmesi gerekiyor. Felsefe-i tabiiyeden gelen cereyan-ı küfriyeyi ihbar eden hadisin 
hakikatı şöyle izah ediliyor: 

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ile 
amel edecek mealindeki hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği 
cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan 
tecerrüd edip İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı manevîsi, vahy-i 
semavî kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevîsini öldürür; öyle de Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil 
eden Deccal'ı öldürür.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.” M:6 

Evet, nüzul-ü İsa A.S. ile “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 
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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 

Yani mehdiyet ve İseviyetle birleşen hak dini cereyanı ile, deccaliyet ve süfyaniyet cereyanlarının 
birleşmesiyle meydana gelen dinsizlik cereyanı arasındaki mücadelede deccaliyetin mağlubiyeti 
anlatılıyor. 

“Sual: Rivayetlerde gelmiş ki: "Deccal'ın bir yalancı Cennet'i var; kendine tâbi' olanları 
ona atar. Hem yalancı bir Cehennemi var; tâbi' olmayanları ona atar. Hattâ o kendi 
merkebinin de bir kulağını Cennet gibi, bir kulağını da Cehennem gibi yapmış. Azamet-i 
bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır..." diye tarifat var? 

Elcevab: Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş 
olduğundan; surî, cebbarane olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır 
ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı manevîsi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi, pek cesîmdir. 
Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın 
başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port 
Artür Kal'asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanı'nın bu surette tasviriyle, 
ordusunun şahs-ı manevîsi gösterilmiş.” M:58 

Burada da cereyan, yani kuvvet ve hâkimiyet, şahs-ı manevinin teşekkülü ile olduğu anlatıldı. Yani 
islam dünyasının dahi zaruriyat ve esasat-ı Kur’aniye etrafında ve Nur Cemaatı ise, desatir-i Nuriye 
dairesinde esaslara teslimiyetle birleşip tam tesanüd etmek, hikmet-i İlahiyede fiilî dua olarak şarttır. 

1- Dinsizlik cereyanına karşı çare 
“Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli 

manevî belayı def'etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi 
veya gelecek gibidir zannederim. 

O dehşetli beladan birisi: Hristiyan dinini mağlub eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde 
çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı manevî istilasına karşı Risale-in Nur, sedd-i 
Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî vazifesini görebilir. Ve âlem-i İslâmın bu mübarek 
vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla 
konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. 

Ben dünyanın halini bilmiyorum, fakat Avrupa'da istilakârane hükmeden ve edyan-ı 
semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatları bir 
kal'a olduğu gibi; âlem-i İslâmın ve Asya kıt'asının hal-i hazırdaki itiraz ve ittihamını izale 
ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeğe vesile olan bir mu'cize-i Kur'aniyedir. Bu 
memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur'u tab'ederek resmî 
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neşretmeleri lâzımdır ki, bu iki belaya karşı siper olsun.” E:102 
Bu kısımda anlatılan iki belâ, deccaliyet cereyanı ile, âlem-i İslamın bize karşı olan uhuvvetini 

muhalefete çeviren süfyaniyet cereyanıdır ki ikisinin de kökü haricdedir. 

“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. 

İkinci cereyan: Âlem-i İslâm'daki müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam 
bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyet-i İslâmiyeyi dinsizlikle ittiham etmekle 
bozmak ve âlem-i İslâm'ın irtibatını manen kesmek ve uhuvvetlerini bu millete adavete 
çevirmek gibi bir plânla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş. Eğer bu cereyanın 
aklı başında olsa, bu dehşetli plânı değiştirip hariçteki âlem-i İslâm'ı okşadığı gibi; bu 
merkezdeki İslâmiyet dinini okşasa, hem o da çok istifade eder, hem azîm fütuhatını bir 
derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli beladan kurtulur.” E:218 

Yani Avrupa devletlerinin menfi olmayan kısmı, Türkiyeye karşı düşmanlığını bırakıp dost olsalar, 
menfaatı olur. Evet, Bediüzzaman Hz. Diyor: “Eskiden Hristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma 
tarafdar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için; hem Amerika, hem 
Avrupa devletleri Kur'ana ve ittihad-ı İslâma tarafdar olmağa mecburdurlar.” Em:54 

Evet, Avrupanın menfi olmayan kısmı hakkında Bediüzzaman Hz. Şöyle der: 

“Avrupa ikidir: 
Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi' 

san'atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takib eden bu birinci Avrupa'ya 
hitab etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin 
zannederek, beşeri sefahete ve dalalete sevkeden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitab 
ediyorum.” L:115 

İşte bu gibi beyanlariyle Bediüzzaman Hz. Sulh-u umumiyi de tavsiye etmiş oluyor. 

2- Avrupa fikir adamları Peygamberimiz A.S.M. hakkında diyorlar ki: 
“"Ya Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi 

mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bâdema göremeyecektir. Binaenaleyh, senin huzurunda 
kemal-i hürmetle eğilirim." 

Bismark 
diye imzasını atmış. ............ 

O zât ondokuzuncu asrın en akıllı ve en büyük bir feylesofu ve siyasetin ve içtimaiyat-ı 
beşeriyenin en mühim bir şahsiyeti olması; hem âlem-i İslâm istiklaliyetini bir derece elde 
etmesi ve ecnebi hükûmetlerin hakaik-i Kur'aniyeyi araması ve garb ve şimal-i garbîde Kur'an 
lehinde büyük bir cereyan bulunması; hem Amerika'nın en yüksek ve meşhur feylesofu 
olan Mister Karlayl dahi aynen Bismark gibi demiş: "Başka kitablar, hiçbir cihette Kur'ana 
yetişemez. Hakikî söz odur, onu dinlemeliyiz." diye kat'î karar vermesi .......... ve Nurların da 
her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi, büyük bir fâl-i hayırdır ki, ecnebide çok Bismark'lar ve 
Mister Karlayl'lar çıkacaklar ve emareleri de var.....” E:269 

“İslâmiyet'in ikinci bir kanun-u esasîsi şu hadîs-i şeriftir: 
378
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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 
za'fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. 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. 

Şimdi Adnan Menderes gibi, "İslâmiyet'in ve dinin îcablarını yerine getireceğiz" diye ve 
mezkûr iki kanun-u esasîye karşı muhalefet edip tam zıddına olarak iki dehşetli cereyan, 
gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde 
hücum etmek ihtimali kuvvetlidir.1 

Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir câni yüzünden kırk masumu kesmiş, bir 
köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete 
bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor. 

İkinci hücum da: İslâmiyet milliyet-i kudsiyesini bırakıp -evvelkisi gibi- bir câni 
yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatta ırkçılık 
damarıyla hem hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi 
sair unsurlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare Türkler aleyhine, hem 
Demokrat'ın takib ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet 
zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli 
faideden bin defa daha ziyade hakikî kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acib tehlikeyi, o 
sarhoşluğu ile hissedemiyor. Meselâ: İslâmiyet milliyeti ile dörtyüz milyon hakikî kardeşin 

her gün ¬�@«X¬8ÌxW²7!ö«:ö«w[¬X¬8ÌxW²V¬7ö²h¬S²3!öÅvZÁV7«!ödua-yı umumîsiyle manevî yardım görmek yerine, 

ırkçılık dörtyüz milyon mübarek kardeşleri, dörtyüz serseriye ve lâübalilere yalnız dünyevî 
ve pek cüz'î bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, hem de 
dindar Demokratlara ve Türkler'e büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakikî Türk 
değillerdir. Necib Türkler böyle hatadan çekinirler. Bu iki taife herşeyden istifadeye 
çalışıp, dindar Demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları, meydandaki âsâr 
ile tahakkuk ediyor. Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı; kırk sahabe ile 
dünyanın kırk devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden ve bin dörtyüz sene 
zarfında ve her asırda üçyüz-dörtyüz milyon şakirdi bulunan hakikat-ı Kur'aniyenin 
sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevî ve uhrevî saadet-i ebediyenin 
zevklerine o cazibedar hakikatla beraber nokta-i istinad yapmak, o mezkûr muarızlarınıza ve 
hem dâhil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lâzım ve elzem ve zarurî bir çare-i yegânedir. 
Yoksa o insafsız dâhilî ve haricî düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve 
eskilerin de cinayetlerini ilâve ederek başkaların başına yükledikleri gibi, size de 
yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telafi edilmeyecek bir tehlike olur. 

Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden 
muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkûr hakikatı 
kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz.” Em:173  

“Evet şimalden gelen küfr-ü mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i Nur'dur. 
Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi ve 

                                                 
1 Yuarıda bildirilen iki dehşetli cereyan, Demokrat devresindeki ırkcılar ve Halkcılar cereyanlarıdır. 379
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siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet var.” E:207 

“Demokratlara büyük bir hakikatı ihtar: 
Şimdi Kur'an, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var: 
Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan yüzde otuz-kırk adama zarar 

verebilir. 
İkincisi: Eskiden beri müstemlekâtların, Türklerle alâkalarını kesmek için, Türkiye 

dairesinde dinsizliği neşretmek için; ifsad komitesi namında bir komite. Bu da yüzde on-
yirmi adamı bozabilir. 

Üçüncüsü: Garplılaşmak ve Hristiyanlara benzemek ve bir nevi Purutluk mezhebini 
İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasîler heyetidir. 

Bu cereyan yüzde belki binde birisini, Kur'an ve İslâmiyet aleyhine çevirebilir. 
Biz Kur'an hizmetkârları ve Nurcular, evvelki iki cereyana karşı daima Kur'an 
hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya 
mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki: 

Demokratlar, evvelki iki müdhiş cereyana karşı bize (Nurculara) yardımcı hükmünde 
olabilirler. Hem onların dindar kısmı daima o iki dehşetli cereyana mesleklerince 
muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garblılaşmak ve garblılara tam benzemek 
mesleğini takib edenler ise, üçüncü cereyana bir yardım ediyorlar. Madem o 
cereyanın yüzde ancak birisini belki binden birisini Purutlar ve Hristiyan gibi yapmaya 
çevirebilirler. Çünki İngiliz ikiyüz sene zarfında tahakküm ettiği ikiyüz milyon İslâm'dan 
ikiyüz adamı Purutluğa çevirememiş ve çeviremez. Hem hiçbir tarihte bir İslâm, Hristiyan 
olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslâmiyete tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, iktidar 
partisinde bulunan az bir kısım, dinin zararına siyaset namıyla üçüncü cereyana yardım 
etse de; madem o Demokrat Partisi, meslek itibariyle öteki iki cereyan-ı azîmenin 
durmasında ve def'etmesinde mecburî vazifeleri olmasından, bu vatana ve İslâmiyete büyük 
bir faidesi dokunabilir. 

Bu cihetten biz, Demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'an menfaatına 
kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil; belki dehşetli, baştaki iki 
cereyana siyasetlerince muârız oldukları için; onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, 
vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî 
bir zarardan kurtulmamıza sebeb oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i 
dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali kısmını dahi cidden ikaz edip "Aman çabuk 
hakikat-ı İslâmiyeye yapışınız" ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti, 
hakaik-i Kur'aniyeye dayanmak ve bütün âlem-i İslâmı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak 
ve uhuvvet-i İslâmiye ile dörtyüz milyon kardeşi bulmak ve Amerika gibi din lehinde ciddî 
çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost yapmak, iman ve İslâmiyet'le olabilir.2  

Biz bütün Nurcular ve Kur'an hizmetkârları, onlara hem haber veriyoruz, hem İslâmiyet'e 
hizmette muvaffakıyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki: Bu memleketin bir 
ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i İslâmda pek büyük faidesi ve hizmeti 
bulunan Risale-i Nur'u, müsaderelerden kurtarıp neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki 
dindarları kendine taraftar etsinler ve selâmeti bulsunlar.” Em:208 

“Evet inkâr edilmez ki; kâinatta, dinsizlik ile dindarlık, Âdem zamanındanberi cereyan 
edip geliyor ve kıyamete kadar gidecektir. Bu mes'elemizin künhüne vakıf olan herkes, bize 
olan bu hücumun, doğrudan doğruya dinsizlik hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu 
                                                 
2 Bu parçada nazara verilen Amerika, Demokrat devresinde ve Kenedi başkanlığındaki Amerikadır. 380
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anlar.” T:241 
Yani müsbet ve menfi cereyanların mücadelesi kıyamete kadar devam edip en sonunda çok 

azgınlaşan cereyanın başına kıyamet kopacağı şöyle beyan ediliyor:  

“İşte İsevîliğin din-i hakikîsi zuhur ile ve İslâmiyete inkılab etmesiyle, çendan âlemde 
ekseriyet-i mutlakaya nurunu neşreder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir 
dinsizlik cereyanı başgösterir, galebe eder ve “El-hükmü lil-ekser” kaidesince, yeryüzünde 
“Allah Allah” diyecek kalmayacak, yani ehemmiyetli bir cemaat, Küre-i Arz’da mühim bir 
mevkiye sahib olacak bir surette “Allah Allah” denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette 
kalan veyahut mağlub düşen ehl-i hak, kıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin 
kopacağı anında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın 
ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.” M:58 
 
 

381



CESARET     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«! 
CESARET 

Cesaret hakkında Risale-i Nurdan birkaç seçme parçalardır.  

Evet, “.....âbid, namazında der: yÁV7!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö²–«!ö f«Z²- «! Yani: "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 

Yani şuurlu iman ve teslimiyetli tevekkül derecesine göre cesaret dereceli olduğu dersi veriliyor. 
Hz. Üstad diyor: “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 
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:157 

Yani, cesaret bizzat meziyet değil, ancak hakka vesile olursa değer alır. kâmil insan, merhametli 
olur. Cesaretin bizzat meziyet olduğunu zannedenler, vahşilik manasındaki gaddarlık ve zulümkârlıkla 
övünürler. Bu enaniyet ve vahşet asrında bu ciheti iyi anlamak gerekiyor. 

Mesela hakkın tebliğinde cesaret, büyük bir meziyettir. Resulullahın cesareti hakkında Üstad Hz. 

Diyor ki:  “...tebliğ-i risalette ve nâsı hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret 
göstermiş ki; büyük devletler ve büyük dinler, hattâ kavim ve kabilesi ve amucası ona şiddetli 
adavet ettikleri halde, zerre mikdar bir eser-i tereddüd, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi 
ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslâmiyeti 
dünyanın başına geçirmesi isbat eder ki; tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz.” 
Ş:129 

İşte bu hal, cesaretin istikametli bir örneği. 

Bediüzzaman Hz. Hizmette cesur Nurcuları medhederken diyor ki: 
382



CESARET     2 

“Hadsiz şükür ederim ki: Risale-i Nur'un hakikî sahibleri olan müftüler, vaizler, imamlar, 
hocalardan manevî kahramanlar meydana çıktılar. Şimdiye kadar Nur'un fedakârları; gençler, 
mektebliler, muallimler idi. Bin bârekâllah Edhem, İbrahimler, Ali Osmanlar ehl-i medresenin 
yüzlerini ak ettiler, çekingenliklerini cesarete çevirdiler.” Ş:482 

Hem dessas münafıklar “Gayet dikkatle ve şeytancasına, şakirdlerin hakikî kuvvetleri 
olan tesanüdü bozmağa çalışıyorlar. Sizlere risaleleri iade ettikleri halde, kurnazcasına 
dolaplar çevriliyor. Biz sizin bir şubeniz hükmünde olduğumuz halde, bizi asıl ve merkez 
telakki ettiklerinden, daha ziyade desiseleri bize karşı istimal ediyorlar. Hâfız-ı Hakikî 
Cenab-ı Hak'tır. İnşâallah hiçbir zarar edemeyecekler. Fakat bu şuhur-u mübarekenin eyyam 
ve leyali-i mübarekesinde hâlis dualarınız ile bize yardım ediniz. Birşey yok. Fakat mümkün 
oldukça ihtiyatlı ve dikkatli olunuz. 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 

“Şimdi bundan on dakika evvel, cesurca fakat kalemsiz iki adam, Risale-i Nur dairesine 
biri birisini getirdi. Onlara dedim ki: "Bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz 
bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdikleri hârikalar ve 
cihanpesendane hidemat-ı nuriyenin esası, hârika sadakatları ve fevkalâde metanetleridir. Bu 
metanetin birinci sebebi: Kuvvet-i imaniye ve ihlas hasletidir. İkinci sebebi: Cesaret-i 
fıtriyedir." Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait 
ehemmiyetsiz şeyler için fedakârlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsî hizmetinde 
ve cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, merdane ve fedakârane cesaret ve metanet 
gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz." dedim. Onlar da tam kabul ettiler.” K:144 

Hem “Hasan Âtıf'ın mektubunda, cesur ve sebatkâr zâtlardan -ki efeler tabir ediyor- bahis 
var. Biz o cesur ve sebatkâr yeni kardeşlerimizi ruh u canla kabul ediyoruz. Fakat Risale-i 
Nur dairesine girenler, şahsî cesaretlerini kıymetleştirmek için, sarsılmaz bir sebat ve 
metanete ve ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışmağa sarfedip, o cam parçası hükmünde 
şahsî cesaretini, hakikatperestlik sıddıkıyetindeki fedakârlık elmas'ına çevirmek 
gerektir.” K:248 

Fakat “Bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-ı mütesanideye 
girdikten sonra, onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, o şahsî 

cesareti istimal edemez. ²²vU¬S«Q²/«!ö¬h²[«,ö]«V«2ö!: h[¬, hadîs-i şerifinin sırrıyla hareket 

etmek......” gerektir. K:248 

Bu okunan parçalarda cesaretin meşruiyeti ve istikameti dersleri verildi. 

Şimdi de sağlam imandan alınan hakiki cesareti, bir tren seyahatında Bediüzzaman Hz. şöyle bir 
temsil ile anlatıyor:  

“Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. Altı 
yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki 
muallim arkadaşlarıma dedim: 

İşte bu çocuk lisan-ı haliyle sualimize tam cevab veriyor. Benim bedelime o masum 
çocuk, bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan-ı hali bu gelecek hakikatı der: 

Bakınız bu dabbetülarz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden 
çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yolda bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O 
dabbetülarz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdid ediyor. "Bana rast 383
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gelenlerin vay haline" dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve 
hârika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu 
dabbetülarzın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla diyor: "Ey şimendifer! Sen ra'd 
ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın."” H:66 

“İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim! Bu 
masum çocuğun yerinde Rüstem-i İranî ve Herkül-ü Yunanî o acib kahramanlıklarıyla beraber 
tayy-ı zaman ederek, o çocuk yerinde burada bulunduklarını farzediniz. Onların zamanında 
şimendifer olmadığı için, elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikadları 
olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde 
elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdid hücumuyla Rüstem ve 
Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar!.. 
O hârika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu dabbetülarzın 
tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. 
Çünki onlar, onun kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için mutî bir merkeb 
zannetmiyorlar. Belki gayet müdhiş, parçalayıcı, vagon cesametinde yirmi arslanı arkasına 
takmış bir nevi arslan tevehhüm ederler. 

..... Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte altı yaşına 
girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe 
onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o masumun kalbinde hakikatın bir 
çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve 
cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve 
itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, 
onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane 
itikadsızlıklarıdır.” H:68 

İşte bütün kâinat, zerrelerden yıldızlara kadar her şey ve hadiseler, kudret ve irade-i İlahiyenin 
tasarrufunda olduğuna olan imanın derecesine göre cesaretin tahakkuk edeceği anlatıldı. 

“Hattâ diyebilirim ki: Ey Şark vilayetlerindeki vatandaşlarım... Başkalarının sükûtî 
medreselerine nisbeten, sizin gürültülü olan medreseleriniz bir meclis-i meb'usan-ı ilmiyeyi 
gösteriyor. Hem Şafiî olduğunuzdan ve imam arkasında kıraat-ı Fatiha ile semavî ve ruhanî 

vızıltılarınız sizi mezheben ve medreseten ve fıtraten  ]«Q«,ö@«8öÅ�¬!ö¬–@«,²9¬Ÿ²7¬ö«j²[«7ö²–«!ö«: nın 

başka bir ünvanı olan teşebbüs-ü şahsiyeye teşvik ediyor. 
Hem de herbir kemalin müessis ve hâmisi olan cesaret ve namus-u millet-i 

İslâmiye sizlere emrediyor ki: Nasılki şimdiye kadar dimağdan kalbe mecra açmakla, aklı 
kuvvete mezc ederek maarifinizi kılınçlarınızın hutut-u cevherinden öğrenmekle şecaat-i 
maddiyede terakki ettiniz. Şimdi ise kalbden fikre karşı menfez açınız. Kuvveti aklın 
imdadına ve hissiyatı efkârın arkasına gönderiniz. Tâ ki şecaat-i akliye-i medeniyet 
meydanında, namus-u millet-i İslâmiye pâyimal olmasın. Kılınçlarınızı, fen ve san'at ve 
tesanüd-ü hikmet-i Kur'aniye cevherinden yapmalısınız.” D:54 

Yani şimdi şecaat-ı maddiyeden daha çok şecaat-i akliye-i medeniyet, yani Bediüzzaman Hz. Kur’anî 
ilmin hâkimiyetinin esas alınmasını söyler. 

Keza zaruret halleri, müşkilatları aşacağını nazara veren Bediüzzaman Hz. Diyor: 

“ ¬�«Ÿ¬U²LW²7!öu±¬Z«,#ö«t¬7´H«6ö¬�!«*xP²E«W²7!öd[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–«!ö@«W«6 
Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk, çocukları yanında iken şefkat-i 
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cinsiyesiyle camuşa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret. 
Hem darb-ı mesel olmuş, keçi, kurttan havfı, (ızdırar) vaktinde mukavemete inkılab eder, 

boynuzuyla kurdun karnını deldiği vaki'dir. İşte hârika bir şecaat. 
Fıtrî meyelan, mukavemetsûzdur. Bir avuç su, kalın bir demir gülle içinde atılsa, kışta 

soğuğa bırakılsa, meyl-i inbisat demiri parçalar. 
Evet şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ızdırarî şecaatı gibi fıtrî bir heyecan, demir 

güllede su gibi zulmün bürudetli husumet-i kâfiranesine maruz kaldıkça herşeyi parçalar. (Rus 
mojikleri buna şahiddir.)” STİ:60 

Bu misallere bir millî kavgada zuhur eden millî feveranı hatırlatır. 

Medenî cesaret örneği olan ve hak karşısında susmayan Bediüzzaman Hz. Hakkında deniliyor ki: 

“Nüsha-i nâdire-i zaman olan Üstadımız, gayet şecî ve metin ve ulülazmâne bir 
cesaret-i fevkalâdeye mâlik bir lisanül-hakdır ki, hak yolunda söz söylemekten çekinmez 
ve levm-i lâimden korkmazlar. Bir gün, "Bismillâh" yazılı kabir taşlarını lâğımlar üzerine 
konurken görürler. Orada, dünyaca mühim zatlar hazır oldukları halde, kimsenin 
söyleyemediği gayet acı sözlerle o haksız işe ve daha başka haksız işlere de sedd-i sedid 
olmuşlardır.” T:331 

Yine Gizli cereyana baş eğmeyen Bediüzzaman Hz. Diyor: 

“Bu Cuma gününde mühim bir hizb okurken siz hatıra geldiniz. "Bu musibetten 
kurtulmak için ne yapacağız?" lisan-ı hâl ile dediniz. Benim kalbime bu geldi: Sıkı bir 
tesanüdle, el ele, omuz omuza veriniz. Çünki; birbirinden ve Risale-i Nurdan ve benden 
çekinmek ve inkâr etmek ve bizi ezmek istiyen gizli kuvvete dalkavukluk etmek gibi 
tedbirleri yapanların zarardan başka hiçbir menfaatleri yoktur. Sizi temin ederim; eğer 
bilseydim ki benden teberri etmekle kurtulacaksınız, beni tahkir ve ihanet ve gıybet etmeye 
izin verip helâl ederdim. Fakat, bizi ezmek istiyen gizli kuvvet sizi biliyor, aldanmıyor; 
za'fınızdan, teberrînizden cesaret alır, daha ziyade ezer.” T:431 

Bu kısımda dessas münafıklara tabasbus edip dost görünmek fayda değil zarar getiriyor diye ders 
veriliyor. 
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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«! 
CEZA 

1- Zâlimlere gelen cezalar 
2- Cihadı dünya hayatına tercih edenlere ceza 
3- Mü’min, kısmen kusuratının cezasını dünyada görür 
4- Enaniyetin eşkal-i habisesine gereken ceza 
5- Adalet-i Rabbaniye namına ceza 
6- Masumlara gelen ceza 
7- Kâfirin gayr-ı mütenahî bir ceza ile tecziyesi 
8- İrtidad cezası, yani mürtedin idam edilmesi 
Suçların neticesi olan ceza, Kur’anda çeşidleriyle çokça zikredilir. Dersini Kur’andan alan Risale-i 

Nurda da hayli geçer. Beşer âleminde fikrî, hissî ve amelî suçların varlığı dahi malumdur. O halde suç ve 
ceza meselesi, dinî hayatta ehemmiyetli yer aldığından az bir miktarı nazara veriliyor. 

Herkesçe bilinir ki, beşer âleminde ahyar ve eşrar, zâlim ve mazlum vardır. Her vicdan sahibi; 
zâlimin tecziyesini, mazlumun taltifini vicdanen hissedip ister. Madem bu dünyada beşer âlemindeki 
mezkür ahvale uygun adalet ve ceza icra edilmiyor, elbette âhirette ceza ve mükâfat olacaktır diye Risale-i 
Nur’da nazara veriliyor. 

Ceza kelimesi yalnız ikab ve ukubet demek olmayıp, iyi veya kötü yapılan bir işin tatlı 
veya acı karşılığını, ecrini vermek mânasına masdardır ve isim olarak bu ecre dahi ıtlak 
olunur. Meselâ: “Cezakellahü hayran kesirâ” demek, Allah sana çok hayırlı ecirler, 
mükâfatlar versin demektir.” (E.T.82) 

1- Zâlimlere gelen cezalar 
Zalimlere gelen musibet ve cezaları bildiren Kur’an’daki âyetlerde, geçmiş ve gelecek bütün zalimlere 

tehdid ve ihtarlar ve ehl-i iman için dahi ibret dersleri ve teselliler vardır. 

Her zaman kötü ve şerli insanların tahribat ve fitnelerinden uzak durmak ve müteyakkız olmak için; 
hem bu gibi şerlerden ve şerirlerden ikaz ve irşad eden dinî şahsiyetleri dinlemek ve onlardan 
istifade etmek için Kur’an ve ehadis, cebbar insanların şerlerini takbih ve onlara karşı mücahede 
edenlerle beraber olmayı teşvik eder. Bu ikaz ve teşvikler, sadece o şerir şahıslara ve devrelerine 
münhasır değildir. Çünki Kur’an düstur-u küllî cihetinde bütün zaman ve mekânlara hitab eder ve 
kıssadan hisse verir. Hem fir’avunlardan daha çok, onların açtıkları zulüm ve idlal cereyanları olan 
Fir’avuniyet ve süfyaniyet cereyanları daha müdhişdir. Bu itibarla her asır, böyle kıssalardan 
alınacak hisseyi görmeli ve almalıdır. Şuâlar eserinde şu beyan var: 

“Evet kavm-i Nuh ve Semud ve Âd ve Firavun ve Nemrud gibi bütün muarızlar, gadab-ı 
İlahîyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybî tokatlar yedikleri gibi; kafile-i kübranın Nuh 
Aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalatü 
Vesselâm gibi bütün kudsi kahramanları dahi, hârika ve mu’cizane ve gaybî bir surette 
mu’cizelere ve ihsanat-ı Rabbaniyeye mazhar olmuşlar. Birtek tokat hiddeti, birtek ikram 
muhabbeti gösterdiği halde, binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet kafileye 
gelmesi, bedahet derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve 
sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delâlet eder.” Ş:96 
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Keza “Ders-i Kur’anın muhatablarından en kesretli taife olan tabaka-i avamın basit 
fehimlerini okşıyan zahirî ve basit mertebesi dahi, en ulvi tabakayı da tam hissedar eder. Güya 
kıssadan yalnız bir hisse ve bir hikâye-i tarihiyeden bir ibret değil, belki bir külli düsturun 
efradı olarak her asırda ve her tabakaya hitab ederek taze nazil oluyor. Ve bilhassa çok tekrar 

ile «w[¬W¬7_ÅP7«~ «w[¬W¬7_ÅP7«~ deyip tehdidleri ve zulümlerinin cezası olan musibet-i semaviye ve 

arziyeyi şiddetle beyanı, bu asrın emsalsiz zulümlerine Kavm-i Ad ve Semud ve 
Firavunun1 başlarına gelen azablarla baktırıyor. Ve mazlum ehl-i imana, İbrahim ve Musa 
Aleyhisselâm gibi enbiyanın necatlarıyla teselli veriyor.” Ş:244 

 “Şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kudsi 
hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki, ehl-i şirk ve küfre karşı kâinat kızıyor ve 
semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anasır ittifak edip, kavm-i Nuh 
(Aleyhisselâm) ve Âd ve Semud ve Firavun gibi ehl-i şirki boğuyor, gark ediyor. (67:8) 

¬o²[«R²7~ «w¬8 ÇiÅ[«W«# …_«U«# âyetinin sırrıyla Cehennem dahi ehl-i şirk ve küfre öyle kızıyor ve 

kızışıyor ki, parçalanmak derecesine geliyor.” Ş:12 
“Tarih-i beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve küllî ve kat’i hâdisat ve malumat ve 

müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bil’ittifak, sarih ve kat’i bir surette haber veriyorlar ki: Sırat-
ı müstakim ehli olan Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta imtimdadlarına hârika 
bir tarzda gaybî imdad gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan 
münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gadab gelmesi ve semavî musibet başlarına inmesi 
kat’i şeksiz gösterir ki; bu kâinatın ve içindeki nev-i beşerin Hâkim ve Âdil ve Muhsin ve 
Kerim ve Aziz ve Kahhar bir mutasarrıfı, bir Rabbi var ki; Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve 
Salih (Aleyhimüsselâm) gibi çok nebilere pek hârika bir surette tarihî ve geniş hâdiselerle 
muzafferiyet ve necatlar vermiş ve Semud ve Âd ve Fir’avun kavimleri gibi çok zalimlere ve 
münkirlere dahi, peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir ceza olarak, başlarına 
dehşetli semavî musibetler indirmiş.” Ş:6l7 

Hem, zulm-ü beşer içinde kaderin adaleti bulunur. Evet “Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder. 
Yani insan bir sebeble bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır; bu sebeb haksız olur. Bu hüküm 
bir zulüm olur. Fakat bu vakıa, adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i İlahî başka bir 
sebebten dolayı cezaya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu def’a bir zalim 
eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür. Bu, adalet-i İlahî’nin tecellisidir.” Em:78 

Hem âhirette mükâfat ve cezanın bulunmasının gerekliliğine işaret eden  

“(4l:46) ¬f[¬A«Q²V¬7 ¯•«Ÿ«P¬" «tÇ"«‡ _«8«— gibi âyetlerin işaret ettikleri kıyas-ı adlinin hülasası 

şudur ki: Âlemde çok görüyoruz ki: Zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve 
mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm 
gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu müsavat nihayetsiz ise, bir nihayeti yoksa, zulüm görünür. 

Halbuki zulümden tenezzühü, kâinatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i İlahiye, bu 
zulmü hiç bir cihetle kabul etmediğinden; bilbedahe bir mecma’-i âhire iktiza ederler ki; 
birinci cezasını, ikinci mükâfatını görsün. Tâ şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasib 

                                                 
1 Kavm-i Âd: Hud peygamberin kendilerine gönderildiği topluluk. 
Kavm-i Semud: Hz. Salih’in A.S. kendilerine gönderildiği topluluk. 
Kavm-i Fir’avn: Firavun denen azgına bağlı olan topluluk 387
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tecziye ve mükâfat görüp adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniyeye mazhar ve 
hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük kardeşi olabilsin.” S:524 

2- Cihadı dünya hayatına tercih edenlere ceza 

²vU#«h[¬L«2«— ²vU%~«—²ˆ«~«— ²vU9!«Y²'¬!«: ²v6Î— _«X²"«~«— ²v6 Î—_«"³~ «–_«6 ²–¬~ ²u5 

_«Z«9²Y«/²h«# w¬6_«K«8«— _«;«…_«K«6 «–²Y«L²F«# °?«‡_«D¬#«— _«;Y WB²4«h«B²5~ °Ä~«Y²8«~«— 

¬y¬V[¬A«, |¬4 ¯…_«Z¬%«— ¬y¬7Y,«‡«— ¬yÁV7~ «w¬8 ²vU²[«7¬~ Å`«&~ 

(9:24) «w[¬T¬,_«S²7~ «•²Y«T²7~ >¬f²Z«< «� yÁV7~«— ¬˜¬h²8«_¬" yÁV7~ «|¬#²_«< |ÅB«& ~Y MÅ"«h«B«4 

Âyetinin ahkâm-ı şer’î cihetinde değil ancak, ders ve ibret makamında olmak üzere çok kısa bir 
meali şöyledir: 

“De ki: Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, akraba ve 
kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve 
hoşunuza giden meskenleriniz, evleriniz size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda 
cihaddan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri (lâyık olduğunuz cezası ve felaketi) gelinceye 
kadar bekleyin. Allah öyle fâsıklar güruhunu hidayete erdirmez.” 

Yani bu zamanda cihad-ı manevî, yani hizmet-i diniyenin muzaaf farz-ı ayn hükmüne geçtiğine 
delalet eden şu ifade: 

“Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne 
geçmiştir.” H:143 

3- Mü’min, kısmen kusuratının cezasını dünyada görür 

Bir hadis-i şerif şöyledir: ¬h¬4_«U²7~ }ÅX«% «— ¬w¬8ÌYW²7~ w²D¬, _«[²9 Çf7«~ (2) “Yani: Dünyada şu 

mü’min, kısmen kusuratından cezasını gördüğü için, dünya onun hakkında bir dar-ı cezadır. 
Dünya, onların saadetli âhiretlerine nisbeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kâfirler, madem 
Cehennem’den çıkmıyacaklar. Hasenatlarının mükâfatlarını kısmen dünyada gördükleri ve 
büyük seyyiatları te’hir edildiği cihetle, onların âhiretine nisbeten dünya, cennetleridir. Yoksa 
mü’min bu dünyada dahi kâfirden manen ve hakikat nokta-i nazarında çok ziyade mes’uddur. 
Adeta mü’minin imanı, mü’minin ruhunda bir cennet-i maneviye hükmüne geçiyor; kâfirin 
küfrü, kâfirin mahiyetinde manevi bir cehennemi ateşlendiriyor.” L:48  

Bir hadiste: «Allah kuluna hayır murad ederse, cezasını dünyada, şer murad ederse, 
âhirette verir» diye buyuruluyor. (R.E. sh:26) 

4- Enaniyetin eşkal-i habisesine gereken ceza 
“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. 

... Cemaat itibariyle görüyoruz ki: Bir şahs-ı muhteris, bir intikamıyla veya müntakim bir 
muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikir ile demiş ki: “İslâm parçalanacak.” veyahud 
“Hilafet mahvolacak.” Sırf o meş’um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini 

                                                 
2 S.M. ci:8 sh:509 ve hadis: l, Tirmizi zühd/3 ve İ.M.zühd/3  ve K.H. hadis:l3l8 388
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tatmin etmek için, İslâmın perişaniyetini, (el’iyazübillah) uhuvvet-i İslâmiyenin boğulmasını 
arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli te’villerle adalet suretinde 
göstermek ister.” STİ:23  

5-  Adalet-i Rabbaniye namına ceza 
Elhasıl: “Had” ve “Ceza”, emr-i İlahî ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit 

hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve 
alâkadar olurlar. İşte bu mana içindir ki, elli senede bir ceza, sizin hergün müteaddid 
hapsinizden ziyade bize faide  veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız 
vehminizi müteessir eder. Çünki biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet, vatan maslahatı ve 
menfaatı hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla 
bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse, hükümet de onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor. 
O vakit yalnız kuvve-i vâhimesi cüz’î bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan- 
hususan ihtiyacı da varsa-kuvvetli bir meyelan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için 
o cezanız fayda vermiyor Hem de emr-i İlahî ile olmadığından o cezalar da adalet değil. 
Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek hakiki adalet ve tesirli ceza 
odur ki: Allah’ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner. 

 İşte bu cüz’î sirkat meselesine sair küllî ve şümullü ahkâm-ı İlahiye kıyas edilsin. Ta 
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-ı İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddi ve manevi 
kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silah edecekler diye 
kalbe ihtar edildi.” H:75.79 

6-  Masumlara gelen ceza 
Keza “masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer fehminin 

anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiet-i İlahiyenin düsturlarını havi 
şeriat-ı fıtriye ahkâmı, aklın vücuduna tabi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik 
edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalb, his, istidada bakar. Bunlardan husule gelen fiillere, o 
şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. 

Meselâ: Bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin 
ahkâmından olan his-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı 
kırılırsa, müstehak olur. Çünki bu musibet, o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, öz 
evlatlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu 
parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi-i şefkat ve 
himayeye muhalefet ettiğinden, ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. 

İhtar: Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp 
rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdar.” Ms:74 

7- Kâfirin gayr-ı mütenahî bir ceza ile tecziyesi 
 “Sual: Bir kâfirin ma’siyet-i küfriyesi mahduddur, kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve 

gayr-ı mütenahî bir ceza ile tecziyesi, adalet-i İlahiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i 
ezeliyeye de muvafık değil. Merhamet-i İlahiye müsaade etmez..? 

Cevab: O kâfirin cezası gayr-ı mütenahî olduğu teslim edildiği takdirde, kısa bir zamanda 
irtikâb edilen o ma’siyet-i küfriyenin, gayr-ı mütenahi bir cinayet olduğu altı  cihetle sabittir: 

Birincisi: Küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedî bir ömür ile yaşayacak olursa, o gayr-ı 
mütenahi ömrünü behemehal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünki kâfirin cevher-i ruhu 
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bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır. 
Binaenaleyh ebedî cezası, adalete muhalif değildir. 

İkincisi: O kâfirin ma’siyeti; mütenahi bir zamanda ise de, gayr-ı mütenahi olan umum 
kâinatın vahdaniyete olan şehadetlerine gayr-ı mütenahi bir cinayettir. 

Üçüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahi ni’metlere küfran olduğundan, gayr-ı mütenahi bir 
cinayettir. 

Dördüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahi olan zat ve sıfat-ı İlahiye cinayettir. 
Beşincisi: İnsanın vicdanı, zahiren mütenahi ise de, batınen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. 

Bu itibarla, gayr-ı mütenahi hükmünde olan o vicdan, küfür ile mülevves olarak mahvolur 
gider. 

Altıncısı: Zıd zıddına muanid ise de, çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman, 
lezaiz-i ebediyeyi ismar ettiği gibi, küfür de âlâm-ı elîmeyi  ve ebediyeyi âhirette intaç etmesi 
şe’nindendir. 

Bu altı cihetten çıkan netice ve gayr-ı mütenahi olan bir ceza, gayr-ı mütenahi bir cinayete 
karşı ayn-ı adalettir.” İ:80 

“Sual: Pekâlâ, o ebedî ceza hikmete muvafıktır; kabul ettik. Amma merhamet ve şefkat-i 
İlahiyeye ne diyorsun? 

Cevab: Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var.3 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 
ma’siyetlerin de merciidir. Vücud ise velev Cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. 

Maahaza kâfirin meskeni Cehennem’dir ve ebedî orada kalacaktır. Fakat kâfir, kendi 
ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını çektikten sonra, ateş ile bir 
nev’i ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları 
a’mal-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i İlahiyeye mazhar olduklarına dair işarat-ı 
hadisiye vardır.” İ:8l 

Tekvinî veya teşriî evamir-i İlahiyeye muhalefetle işlenen ma’siyetin, dünyada görülen maddi ve 
manevi azab neticeleri, âhirette de cezanın bulunacağını gösterir. Evet Sünuhatta şu beyan var: 

“ (82:l4) ¯v[¬E«%|¬S«7 «‡_ÅDS²7~ Å–¬~«— Akıbet, ikaba delildir, hadsen onu gösteriyor. Ma’siyetin 

ekseriya dünyada olan akıbeti, bir emare-i hadsiyedir ki, cezasında bir ikab vardır. Çünki 
herkes hususi bir tecrübe ile hadsen görüyor ki; hiçbir münasebet-i tabiiyye olmadığı halde, 
ma’siyet 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 ma’siyettir ki, cezayı istilzam ediyor. Demek ceza, ma’siyetin lâzım-ı zatîsidir. 

                                                 
3 Bu iki ihtimal, mantık zaruriyetindendir. İman ve imansızlık, imtihanı kaldıracak kadar zarurî değildir. 
Binaenaleyh kâfirin nazarında ölüm, ebedî yokluk olmakla beraber küfr-ü meşkükleri de vardır. Şöyle ki: 
     “Kâfir, Kur’anın semavî ilânatına karşı küfr-ü mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş. Ona denilse: “Madem 
mevt ve zevali, bir i’dam-ı ebedî biliyorsun; kendini asacak olan darağacı göz önünde... Ona her vakit bakan, 
nasıl yaşar? Nasıl lezzet alır?” O adam, Kur’anın umumî vech-i rahmet ve şümullü nurundan aldığı bir hisse ile 
der: Mevt i’dam değil, ihtimal beka var. Veyahud deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar, tâ ki ecel onu 
görmesin ve kabir ona bakmasın ve zeval-i eşya ona ok atmasın!” L:79 390
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Madem ki dünyada filcümle bu lazım, sırf tabiat-ı ma’siyet için terettüb ediyor. Elbette bu 
darda terettüb etmiyen, başka dârda terettüb edecektir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir 
tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki: “Filan adam fenalık etti, belasını buldu.” STİ:5 

“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 kavi bir münasebet vardır. Hatta ehl-i i’tizal, masiyet hakkında, doğru yoldan udûl ile 
masiyeti, şerri Allah’a isnad etmedikleri gibi, masiyet üzerine tazibin de vacib olduğuna 
zehab etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği, Rahmet-i İlahiyeye münafi değildir. Çünki şer, 
nizam-ı âlemin kanununa muhaliftir.” Ms:238 

“Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık 
hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şerr ve tahrib 
hesabına geçer.” L:170 

“İnsan santral gibi, bütün hilkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kâinattaki 
nevamis-i İlahiyenin şualarına bir merkezdir. Binaenaleyh insanın o kanunlara intisab ve 
irtibat etmesi ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lâzımdır ki, umumî cereyanı 
temin etsin. Ve tabakat-ı âlemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o 
dolapların çarkları altında ezilmesin. Bu da ancak, o emir ve nevahiden ibaret olan ibadetle 
olur.” İ:85 

8- İrtidad cezası, yani mürtedin idam edilmesi 
“Sual: “Neden bir rükün ve hakikat-ı imaniyeyi inkâr eden mürted olur, küfr-ü mutlaka 

düşer ve kabul etmeyen İslâmiyetten çıkar? Halbuki sair erkân-ı imaniyeye imanı,varsa, onu 
küfr-ü mutlaktan kurtarmak lâzım geliyor? 

Elcevab: iman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdanî hakikattır ki, tefrik kabul etmez. Ve 
öyle bir küllîdir ki, tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir külldür ki kabil-i inkısam olmazlar. Çünki 
herbir rükn-ü imanî, kendini isbat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi isbat eder. Herbiri 
herbirisine gayet kuvvetli bir hüccet-i azam olur Öyle ise bütün erkânı, bütün delilleriyle 
sarsmayan bir fikr-i bâtıl, hakikat nazarında birtek rüknü, belki bir hakikatı iptal edip inkâr 
edemez. Belki adem-i kabul perdesi altında gözünü kapamakla, bir küfr-ü inadî yapabilir. 
Gitgide küfr-ü mutlaka düşer; insaniyeti mahvolur. Hem maddi, hem manevi Cehennem’e 
gider.” Ş:237 

“Bizde biri fâsık olsa galiben ahlâksız ve vicdansız olur. Zira arzuyu masiyet, vicdandaki 
imanın sadasını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, 
istihfaf etmeden tam ihtiyar ile şerri işlemez. Onun için İslâmiyet; fâsıkı hain bilir, şehadetini 
reddeder. Mürtedi zehir bilir, idam eder. Hristiyan bir zimmîyi ve kâfir muahidi ibka eder. 
Hanefi Mezhebi zimmînin şehadetini kabul eder.” H:l44 

“İslâmiyet, sair dinlere kıyas edilmez. Bir müslüman, İslâmiyetten çıksa ve dinini terketse, 
daha hiçbir peygamberi kabul edemez; belki Cenab-ı Hakk’ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir 
mukaddes şeyi tanımaz; belki kendinde kemalâta medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh 
eder. Onun için İslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa müsalaha 
etse, dahilde olsa cizye verse; İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakk-ı hayatı 
yoktur. Çünki vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki 
Hristiyanın bir dinsizi, yine hayat-ı içtimaiyeye nafi’ bir vaziyette kalabilir. Bazı mukaddesatı 
kabul eder ve bazı Peygamberlere inanabilir ve Cenab-ı Hakk’ı bir cihette tasdik edebilir.” 
M:438 
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İrtidad cezası, hürriyet-i vicdana aykırı değil, belki hürriyet-i vicdanla beraber, her türlü meşru 
hürriyetlerin varlığı için zaruridir. Zira mürtedlerin (anarşistlerin) istila ettiği yerde hiç bir hürriyetin 
varlığı düşünülemez. O halde hayatta ya hürriyet ve ehl-i hürriyet hâkim olacak veya irtidad ve anarşi 
vahşeti istila edecek. Demek bu iki zıd kutub, birbirini ifna eder. İşte anarşi, hürriyetleri ilga ettiğinden, 
İslam hukukunda ve hakiki hürriyet dairesinde anarşiye hakk-ı hayat verilmiyor. 

Netice: hayır ve şerre müstaid olan ve işleyen beşerde mükâfat ve cezanın 
bulunması bizzarure icab 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«! 
CEZALET 

Cezalet tabiri, sözün veya yazının, anlattığı varlığa ve hadiseye manaca eksizsiz mutabakatı. Yani 
eseri yapanın eseri hakkındaki beyanının tam muvafık olması manasını ifade eder. Nefs-ül emriyede 
mevcud muvafakatı, muayyen derecelerde olarak anlayabilmek, Kur’anî ilimleri bilmek derecesine göre 
olur. Bu itibar ile de âyetin benzerini yapabilmek için, sonsuz hikmet-i İlahiyenin nazarı lâzım gelir. Bu 
da Allah’dan başkası için muhaldir.  

Kur’andaki cezalet hakkında Hz. Üstad diyor ki: “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.” L:128 

Evet, “Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in 
vücuh-u i'cazının en parlaklarından olan hak ve hakikata dair beyanatındaki cezalet, 
ifadesindeki belâgat, maânîsindeki câmiiyet, üslûblarındaki ulviyet ve halâveti ifade eden:  

¬y¬V²C¬W¬"ö«–Y #²@«<ö«�ö¬–³!²IT²7!ö~«H´;ö¬u²C¬W¬"ö!x #²@«<ö²–«!ö]«V«2öÇw¬D²7!«:ö j²9¬�²!ö¬a«Q«W«B²%!ö¬w¬\ «7ö²u5
!®h[¬Z«1öm̄²Q«A¬7ö²vZ N²Q«"ö«–@«6ö²x«7«:

gibi çok âyât-ı beyyinatla ins ü cinnin enzarını, şu mu'cize-i ebediyenin vücuh-u 
i'cazından en zahir ve en parlak vechine çeviriyor.” S:263 

Şu misale dikkat gerek: 
“Şimdi biri çıksa Kur'anın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir 

intizam verse, Kur'anın bazı âyâtına muaraza için nisbet etse, "Kur'ana yakın bir kelâm 
söyledim" dese, öyle ahmakane bir sözdür ki, meselâ taşları muhtelif cevahirden bir saray-ı 
muhteşemi yapan ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuş-u âliyesine bakan mizanlı 
nakışlar ile tezyin eden bir ustanın san'atıyla; o nukuş-u âliyeden fehmi kasır, o sarayın bütün 
cevahir ve zînetlerinden bîbehre bir âdi adam, âdi hanelerin bir ustası, o saraya girip o 
kıymetdar taşlardaki ulvî nakışları bozup çocukça hevesine göre âdi bir hanenin vaziyetine 
göre bir intizam, bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncukları taksa, 
sonra "Bakınız! O sarayın ustasından daha ziyade meharet ve servetim var ve kıymetdar 
zînetlerim var" dese; divanece bir hezeyan eden bir sahtekârın nisbet-i san'atı gibidir.” S:433 

“Hem o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, cezalet ve belâgat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri 
sürdüğünden remzen anlattırıyor ki: "Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezalet, 
bütün enva'ıyla âhirzamanda en mergub bir suret alacaktır. Hattâ insanlar, kendi fikirlerini 
birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını 
cezalet-i beyandan ve en mukavemet-sûz kuvvetini belâgat-ı edadan alacaktır."” S:264 
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 “Kur'an-ı Hakîm, i'cazkâr beyanatıyla Sâni'-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı 
serer, basteder. Sonra o âsâr ve ef'alinde esma-i İlahiyeyi istihrac eder; veya haşir ve tevhid 
gibi bir makasıd-ı asliye-i Kur'aniyeyi isbat ediyor. Birinci mananın misallerinden meselâ: 

¯�!«x´W«,ö«p²A«,öÅwZ<Åx«,«4ö¬š@«WÅ,7!ö]«7¬!ö›«x«B²,!öÅv$ö@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8ö²vU«7ö«s«V«'ö›¬HÅ7!ö«x;

°v[¬V«2ö¯š²z«-ö±¬uU¬"ö«x;«: 
İkinci şıkkın misallerinden meselâ: 

@®%!«:²+«!ö²v6@«X²T«V«'«:ö!®(@«#²:«!ö«Ä@«A¬D²7!ö«:ö!®(@«Z¬8ö«Œ²*«�²!ö¬u«Q²D«9ö²v«7«!  ilâ âhir... 

@®#@«T[¬8ö«–@«6ö¬u²M«S²7!ö«•²x«<öÅ–¬!  e kadar... Birinci âyette âsârı bast edip bir neticenin, bir mühim 

maksudun mukaddematı gibi; ilim ve kudrete, gayat ve nizamatıyla şehadet eden en azîm 
eserleri serdeder. Alîm ismini istihrac eder. İkinci âyette, Birinci Şu'le'nin Birinci Şua'ının 
Üçüncü Noktasında bir derece izah olunduğu gibi; Cenab-ı Hakk'ın büyük ef'alini, azîm 
âsârını zikrederek neticesinde yevm-i fasl olan haşri, netice olarak zikrediyor.” S:415 

“Hem meselâ:  š@«L«#ö²w«8ö«t²VW²7!ö|¬#ÌY#ö¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5  İşte şu âyet Cenab-ı Hakk'ın, 

nev'-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki; izzet ve zillet, fakr ve 
servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşietine ve iradesine bağlıdır. Demek kesret-i 
tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiet ve takdir-i İlahiye iledir. Tesadüf karışamaz. 
Şu hükmü verdikten sonra insaniyet hayatında en mühim iş, onun rızkıdır. Şu âyet, beşerin 
rızkını doğrudan doğruya Rezzak-ı Hakikî'nin hazine-i Rahmetinden gönderdiğini bir-iki 
mukaddeme ile isbat eder. Şöyle ki: Der: "Rızkınız, yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi 
ise, bahara bakar. Bahar ise, Şems ve Kamer'i teshir eden, gece ve gündüzü çeviren zâtın 
elindedir. Öyle ise bir elmayı, bir adama hakikî rızk olarak vermek; bütün yeryüzünü bütün 
meyvelerle dolduran o zât verebilir. Ve o, ona hakikî Rezzak olur." Sonra da: 

¯Æ@«K¬&ö¬h²[«R¬"ö š@«L«#ö²w«8ö »+²h«#ö«:  der. Bu cümlede o tafsilâtlı fiilleri icmal ve isbat eder. Yani 

"Size hesabsız rızık veren odur ki, bu fiilleri yapar."” S:418 

“Kur'an bazan tegayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddî cüz'iyatı zikreder. 
Onları hakaik-i sabite suretine çevirmek için; sabit, nuranî, küllî esma ile icmal eder, bağlar. 
Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hâtime verir. Birinci mananın 
misallerinden meselâ: 

«w[¬5¬(@«.ö²vB²X6ö²–¬!ö¬š«�ÎY´;ö¬š@«W²,«@¬"ö]¬9x \¬A²9«!ö«Ä@«T«4ö¬}«U¬\́V«W²7!ö]«V«2ö²vZ«/«h«2öÅv$ö@«ZÅV 6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«:  
(2:31-32)

v[¬U«E²7!ö v[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬!ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅ�¬!ö@«X«7ö«v²V¬2ö«�ö«t«9@«E²A,ö!x7@«5
İşte şu âyet evvelâ: "Hazret-i Âdem'in hilafet mes'elesinde, melaikelere rüchaniyetine 

medar onun ilmi olduğu" olan bir hâdise-i cüz'iyeyi zikreder. Sonra o hâdisede melaikelerin 
Hazret-i Âdem'e karşı ilim noktasında hâdise-i mağlubiyetlerini zikreder. Sonra bu iki 
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hâdiseyi iki ism-i küllî ile icmal ediyor. Yani, v[¬U«E²7!ö v[¬V«Q²7!ö«a²9«!öyani "Alîm ve Hakîm sen 

olduğun için Âdem'i talim ettin, bize galib oldu. Hakîm olduğun için, bize istidadımıza göre 
veriyorsun. Onun istidadına göre rüchaniyet veriyorsun." 

İkinci mananın misallerinden meselâ: 

«w[¬"¬*@ÅLV¬7ö@®R¬=@«,ö@®M¬7@«'ö@®X«A«7ö¯•«(«:ö¯�²h«4ö¬w²[«"ö²w¬8ö¬y¬9x O "ö]¬4_ÅW¬8ö²vU[¬T²,9ö®?«h²A¬Q«7ö¬•@«Q²9«�²!ö]¬4ö²vU«7öÅ–¬!«:

ilâ âhir.. 

«–: hÅU«S«B«<ö¯•²x«T¬7ö®^«<�À«ö«t¬7´)ö]¬4öÅ–¬!ö¬‰@ÅXV¬7ö°š@«S¬-ö¬y[¬4   İşte şu âyetler, Cenab-ı Hakk'ın koyun, 

keçi, inek, deve gibi mahluklarını insanlara hâlis, safi, leziz bir süt çeşmesi; üzüm ve hurma 
gibi masnu'ları da insanlara latif, leziz, tatlı birer nimet tablaları ve kazanları; ve arı gibi 
küçük mu'cizat-ı kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını âyet şöylece gösterdikten 
sonra tefekküre, ibrete, başka şeyleri de kıyas etmeğe teşvik için  

«–: hÅU«S«B«<ö¯•²x«T¬7ö®^«<�À«ö«t¬7´)ö]¬4öÅ–¬! der, hâtime verir.” S:420 

Kur’an, bütün zaman ve mekândaki bütün insan sınıflarına aynı zaman içinde ve hepsine mutabık 
gelen mana külliyetiyle İlâhî hitabın harikalığı ve cezaleti, şöyle ifade ediliyor: 

“Madem bütün âlemlerin Rabbi, insanları muhatab ittihaz edip, umum mevcudatla 
konuşur ve şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hitab-ı izzeti, nev'-i beşere belki 
umum zîruha ve zîşuura tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel, zaman-ı hazır 
hükmüne geçti; bütün nev'-i beşer bir mecliste, safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak; 
o hitab, o suretle onlara ediliyor. O vakit herbir âyât-ı Kur'aniye; gayet haşmetli ve vüs'atli 
bir makamdan, gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz 
azamet ve celal sahibi Mütekellim-i Ezelî'den ve makam-ı mahbubiyet-i uzma sahibi 
Tercüman-ı Âlîşanından aldığı bir kuvvet-i ulviyet, cezalet ve belâgat içinde; parlak, hem 
pek parlak bir nur-u i'cazı içinde gördüm. O vakit, değil umum Kur'an; ya bir sure, yahut bir 
âyet, belki herbir kelimesi birer mu'cize hükmüne geçti: "Elhamdülillahi alâ nûr-il iman 
ve-l Kur'an" dedim. O ayn-ı hakikat olan hayalden "Na'büdü" nun'una girdiğim gibi çıktım ve 
anladım ki: Kur'anın değil âyetleri, kelimeleri, belki Nun-u Na'büdü gibi bazı harfleri dahi 
mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır.” M:395 

 “Bil ki: 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 
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¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5ö   âyetleri gibi fermanları dinle!..” L:128 

“Nasılki faraza kabil-i inkısam olmayan ve ilm-i Kelâm ve felsefede cevher-i ferd namını 
alan bir zerrede, ondan daha küçücük olan madde-i esîriye zerreleriyle bir Kur'an-ı Azîmüşşan 
yazılsa ve semavat sahifelerinde dahi yıldızlar ve güneşlerle diğer bir Kur'an-ı Kebir yazılsa, 
ikisi müvazene edilse; elbette cevher-i ferd zerresinden yazılan hurdebînî Kur'an, gökler 
yüzlerini yaldızlayan Kur'an-ı Azîm ve Kebir'den acaibce ve san'atın i'cazında geri değil, belki 
bir cihette ileri olduğu gibi; aynen öyle de: Hâlık-ı Kâinat'ın kudretine nisbeten 
masnuiyetindeki garabet ve cezalet noktasında zühre çiçeği, Zühre yıldızından geri değil ve 
karınca, filden aşağı olmaz ve mikrop, gergedandan hilkatça daha acib ve arı sineği, hurma 
ağacından fıtrat-ı acibesiyle daha ileridir. Demek bir arıyı yaratan, bütün hayvanları 
yaratabilir. Bir nefsi dirilten, haşirde bütün insanları ihya edip haşir meydanında toplayabilir 
ve toplayacak. Hiçbir şey ona ağır gelmez ki; gözümüz önünde gayet çabuk ve kolaylıkla her 
baharda haşrin yüzbin nümunelerini yaratıyor.” Ş:667 
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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«! 
CİDDİYET 

Ağırbaşlılık ve hürmetdeğer şahsiyetlilik, manasında olup zıddı laübalilik ve hafifliktir. Lüzumsuz 
konuşma ve gülmeler, el ve dil şakaları yapmak, büyük küçük arasında âdâb ve hürmet kaidelerine riayet 
etmemek, ciddiyete aykırı hareketlerdir. 

Diğer bir manasiyle ciddiyet; bir kimsenin esas gaye edindiği davasını ve vazifesini tam bir alaka ve 
gayretle ele alması, hassasiyetle ve fedakarane takip etmesidir. 

Ciddiyet, herkes için ehemmiyetli olmakla beraber, bir hizmet cemaatına dahil olan hizmet ehli için 
daha çok ehemmiyetlidir. Zira bu zamanda cemaat içindeki ferdin iyilik ve kötülüğü şahsa münhasır 
kalmıyor. Bu hakikat Hutbe-i Şamiye’de şöyle beyan ediliyor. 

“Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı 
olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi, o 
düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet, binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o 
aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin 
bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam, aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. 

İşte bu mezkûr hakikat içindir ki, bu zamanda, hususan kırk-elli sene sonra seyyie, fenalık 
işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfus-u İslâmiyenin hukuklarına tecavüz olur. 
Kırk-elli sene sonra çok misalleri görülecek.” H:55 

Muhammed (A.S.M.)’ın "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet 
hüsnündeki secaya-yı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet 
itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvası, fevkalâde ubudiyeti, fevkalâde 
ciddiyeti, fevkalâde metaneti; davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre 
gösteriyor.” S:236 

“Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi sayılan bir sıfat, ger olursa kavîde, tekebbür ve gururdur. 

Kavînin bir zaîfe karşı da tevazuu sayılan bir sıfatı, ger olursa zaîfte, tezellül ve riyadır. 

Bir ulü-l emr, makamında olursa ciddiyeti, vakardır; mahviyeti, zillettir. 

Hanesinde bulunsa mahviyeti tevazu', ciddiyeti kibirdir.” S: 724 

Allah kullarını kendisine yani emirlerine  aykırı hareketten, kelamıyla olduğu gibi bazen de 
musibetlerle tahzir buyurduğunu ders veren: 

“ ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
«!®h«N²E 8ö¯h²[«'ö²w¬8ö²a«V¬W«2ö@«8ö¯j²S«9öÇu6ö f¬D«#ö«•²x«<   

!®G[¬Q«"ö!®G«8«!ö y«X²[«"«:ö@«Z«X²[«"öÅ–«!ö²x«7öÇ(«x«#ö¯šx ,ö²w¬8ö²a«V¬W«2ö@«8«:ö 
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¬(@«A¬Q²7@¬"ö°¿Î:«*ö yÁV7!«:ö y«K²S«9ö yÁV7!ö v6*±¬H«E<ö«: 
âyetinin bir sırrını, hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehiv ve 
hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i 
Kur'aniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kudsiyenin etrafında izn-i İlahî ile nezaret 
eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı A'zam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. 
Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler.” L:40 

“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. 

İşte Hulusi'nin kalbi çendan lâ-yetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevkettiğinden 
şefkatli tokat yedi. Tam bir-iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini 
de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan, hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i 
maneviyesindeki ciddiyete tam manasıyla sarıldı.” L:42 

“Madem ihlasta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. ve madem bu 
müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli 
bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, 
gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye 
omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle 
ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet 
derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' 
olur, devam etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz. 

®Ÿ[¬V«5ö@®X«W«$ö|¬#@«<³@¬"ö!:h«B²L«#ö«�«:  âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye mazhar olup, 

saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı kederli, hodfüruşane, sakil, riyakârane 
bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki 
umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine 
taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.” L:159 

Gençlerin ibret alıp ciddileşmeleri için yazılan şefkat tokatlarından 
birkaç numune: 

“Beşincisi: Ondört yaşında Süleyman namında bir çocuk, ziyade haylazlık yapıp 
başkalarının da iştihalarını açıyordu. Ona dedim: "Uslu dur, namazını kıl. Senden büyük 
haylazların içinde bu halin, sana tehlike getirir." O, namaza başladı, fakat yine namazı terk ve 
haylazlığa girdi. Birden tokat yedi. Uyuz illetine mübtela oldu, yirmi gündür yatağında 
yatmağa mecbur oldu. 

Evet, doğrudur. 
Süleyman 

Altıncısı: 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. 
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Yedincisi: Hamza namında onaltı yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, 
başkalarının da iştihalarını açıyor, haylazlık ediyordu. Ona dedim: "Böyle yapma, tokat 
yiyeceksin." Birden, ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti. 

Evet, doğrudur.     
Hamza 

Bu gibi tokatlar var; fakat kâğıt bitti, mana da bitti.” Ş:334 

Hem ciddiyet kişiyi mu’temed kılar. İtimat ise, halkın istifadesine vesile olduğu cihetle Risale-i Nur’da 
çok ehemmiyet verilmiştir. Evet Hz. Üstad şöyle buyuruyor: 

“İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyac-ı kat'î ile 
ders-i dinde bazı şahıslar lâzımdır ki, hakikatı hiç bir şeye feda etmesin, hiç bir şeye âlet 
etmesin. Nefsine hiç bir hisse vermesin. Tâ ki, imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-ı 
kat'iyye gelsin.” Ş:397 

“S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? 

C- Doğruluk. 

S- Daha? 

C- Yalan söylememek. 

S- Sonra? 
C- Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüd. (*) 

S- Yalnız? 

C- Evet! 

S- Neden? 

C- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki; 
hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” Mü:64 

“Lisanın, Kur'anın Âyetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun mânasını 
neşretsin; lisan-ı hâlin ile de Kur'anı oku. O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi ve 
insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!” T:157 

“O zâtın (A.S.M.) evvel ve âhir bütün ahval ve harekâtı nazar-ı dikkatten geçirilirse, herbir 
hareketi, herbir hâli hârikulâde değilse de onun sıdkına delalet eder. Ezcümle: Gar 
mes'elesinde, Ebu Bekir-is Sıddık ile beraber halâs ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildiği bir 

anda, @«X«Q«8ö«yÁV7!öÅ–¬!ö²r«F«#ö«� "Korkma, Allah bizimle beraberdir" diye Ebu Bekir-is Sıddık'a 

verdiği teselli ve tavk-ı beşerin fevkinde bir ciddiyetle, bir metanetle, bir şecaatle, havfsız, 
tereddüdsüz gösterdiği vaziyet; elbette sıdkına ve nokta-i istinadı olan Hâlıkına itimad ettiğine 
güneş gibi bir bürhandır.” İ:106 

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde ciddiyetin ehemmiyeti beyan edilir. Ezcümle: İşarat-
ül İcaz eserinde şöyle buyuruluyor: 

“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 

                                                 
(*): Madem muhatablar içine Nurcular girdiler. Sıdk kelimesine ihlas, sadakat, sebat, tesanüd gibi kelimeler ilâve 
olur. 399
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gibi, o adam da insanlara oyuncak olur.”İ:107 

“Malûmdur ki, bir zâtta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, haysiyet, 
şeref, vakar gibi; hasis, alçak şeylere tenezzül etmeğe müsaade etmeyen yüksek haller husule 
gelir. Evet melaike ulüvv-ü şanlarından, şeytanları reddeder, kabul etmezler. Kezalik bir zâtta 
içtima eden ahlâk-ı âliye; kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet yalnız şecaatle iştihar 
eden bir zât, kolay kolay yalana tenezzül etmez.” İ:107 

İşte Peygamberimizin (A.S.M) yolunda giden bir dava adamının mezkur evsaftan hissedarlığı 
nisbetinde derecesi anlaşılır. 

Kanun-u külliyeti tazammun eden ahlakî bir kaide 
 Hz. Üstad, Cumhuriyetin ilk meclisindeki sarıklı mücahidlere yaptığı hitabın bir kısmında diyor ki: 
“Bu güruh-u mücahidîn ve bu yüksek meclisin ef'ali taklid edilir. Kusurlarını millet ya 

taklid veya tenkid edecek; ikisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuk-u ibadı da 
tazammun ediyor.” Ms:101 

Yani gerek dinî sahada ve gerek ictimaiyatta nümune-i imtisal olanların zahirde görünen yaşayışları, 
taklid edildiğinden hukuk-ı umumiye oluyor. Hukuk-ı umumiyeye verilecek zarar ise mesuliyeti 
büyüktür. Yani islam cemiyetini ifsad eder. O halde yaşayışları taklid edilen has daire ciddiyeti 
korumalıdır. 

Ciddiyet çok ehemmiyetli bir sıfattır. Üstad Hazretleri bazı zatların şahıslarında bu sıfatın 
ehemmiyetini nazara verip tergib eder.  Şöyle ki: 

“Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektublarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir 
mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin beş sebebi var: 

Birincisi: Hulusi ise, âhirdeki Sözler'in ve ekser Mektubat'ın yazılmasına onun gayreti ve 
ciddiyeti en mühim sebeb olması... Ve Sabri'nin dahi Ondokuzuncu Mektub gibi bir sülüs-ü 
Mektubat'ın yazılmasına sebeb, onun samimî ve ciddî iştiyakı olmasıdır.” B:21 

“Kardeşimiz Hasan Âtıf, hakikaten Risale-i Nur'un hizmetine pek çok lâyık ve müstaiddir. 
Müstesna hattıyla beraber ihlası, irtibatı, alâkadarlığı, ciddiyeti, sadakatı dahi 
mükemmeldir. Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın.” K:128 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Kahraman Tahirî'nin ve Kâtib Osman'ın mektubları hakikaten benim için bir ilâç hükmüne 
geçti. Yarım maddî, yarım manevî endişe hastalığına bir tiryak hükmüne geçti. Cenab-ı Hak 
onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Evet azm ü sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz, ehl-i 
dünyayı mağlub etmiş ve ediyor.” K:142 

“Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakirdlerinde fevkalâde bir sadakat ve sebat ve 
uhuvvet ve ihlas ve kahramanlık var ki; bu acib zamanda binler esbab-ı fesad ve ifsad 
içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar.” K:243 

“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.” E:21 

Yani islamî vakar zayıflayıp lâübalilikle ciddiyet derbelenecek. 

Evet, “Bu zamanda Risale-i Nur'da, nokta-i istinad olarak avam-ı mü'minînin en ziyade 
muhtaç oldukları ve Nur'da buldukları öyle bir hakikattır ki; hiçbir şeye âlet olmayacak ve 400
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hiçbir garaz ve maksad içine girmeyecek ve hiçbir şübhe ve vesveseye meydan vermeyecek 
ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütmeyecek ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar 
bulunacak; dünya maksadları ona karışmayacak; tâ ki, uzakta olan ehl-i iman, o hakikata ve 
sadık naşirlerine tam itimad edip imanlarını, zındıkların ve dinsizlerin, din aleyhindeki 
dehşetli feylesofların itirazlarından ve inkârlarından kurtarsınlar.” E:214 

Yani avam-ı nasın hizmet cemaatına itimad edip nümune-i imtisal görmeleri gerekiyor. Evet, 

“Dünyanın mal ve evlâdı ve istirahatı pek muvakkat ve geçici ve herhalde bir gün onları 
bırakıp toprağa girecek olmasından, onların yüzünden âhiretini zedelememek ve sabır ve 
tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehl-i imana kahramanane bir nümune-i imtisal, belki 
imamları olmak gibi çok cihetle ayn-ı merhamettir.” Ş:301 

Evet, Muhammed (A.S.M)’ın “Herbir fiil ve herbir tavrının iki taraftan yani bidayet ve 
nihayetten ciddiyeti ve sıdkı, nazar-ı ehl-i dikkate arz-ı didar ediyor. Bahusus mecmu'-u 
harekâtının imtizacından ciddiyet ve hakkıyet şu'le-i cevvale gibi ve in'ikasatından ve 
müvazenatından sıdk ve isabet, berk-i lâmi' gibi tezahür ve tecelli ediyor.” Mu:144 

“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 

Mevlana Cami Hazretlerinin, yerli-yersiz ve riyakarane konuşmalara 
karşı hassasiyetini gösteren bir hadise: 

"Mevlana cami, bilhassa ihlasta ilerlemiş, maneviyatta mesafe kat’etmiştir. Bundan olacak 
ki, gösterişten çok rahatsız olur, bütün huzur ve rahatını tevazuda, ihlasta bulurdu. O insanı 
maddi ve ilmi kazancıyla değerlendirmezdi. Bütün meselesi; gönül ehli olmak, iyi niyet sahibi 
bulunmak, tevazu ve ihlas içinde dini hayat yaşamaktı. Muhataplarında aradığı bunlardı. 
Nitekim bir gün mana büyüklerinin oturduğu bir davet sofrasında biri dikkatini çekti. Adam 
henüz ruhen olgunlaşmamış olduğunu, her haliyle belli ediyordu. Yemeğe başlarken yüksek 
sesle ve hodfüruşane bağırdı: 

- Tuz getirin! Yemeğe tuzla başlamak sünnettir. 

Adamın kendisini göstermek için söylediği bu sözden rahatsız olan Mevlana, yavaşça 
cevap verdi: 

- Hazret, ekmekte tuz vardır. Onu hatırlayarak yerseniz, sünneti yerine getirmiş olursunuz. 

Adam fazla ders almadı bu ikazdan. Az sonra birine bir ihtar verdi: 

- Ekmeği tek elle koparıyorsun. Tek elle koparmak mekruhtur. 

Cami Hazretleri bu hareketten de rahatsız oldu. Tekrar düzeltme yaptı: 

- Sofrada başkasının eline, ağzına bakmak ta mekruhtur. Hem de senin hatırlattığından 
fazla mekruh... 

Adam birazcık ders alır gibi olup susmuştu. Ama kendini göstermek istiyor, dikkatleri 
üzerine çekmek için konuşmaya devam niyeti taşıyordu. Nitekim az sonra yine başladı: 

- Yemek yerken konuşmak sünnettir! 

Mevlana Cami yine ikaz etti: “Çok konuşmak ise mekruhtur.” 

Hatalı sözler sarfetiğini anlayan adam, bundan sonra lüzumsuz konuşmayı da, sivri ve 
rahatsız edici sözlerle hata düzeltmeyi de terk etti.” (İslam Büyükleri sh:221) (Yeni 
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Ansiklopedi sh 367) 

Bir başka hadiste mealen şöyle buyuruluyor:  
“Kahkaha ile, başkalarının işitecekleri surette gülmek şeytandandır. Tebessüm etmek ise 

Allah’tandır.” (H.G. Hadis: 264) 

Netice: Büyükler küçüklere bilhassa adabı cihetinde  örnek olmalıdır. 
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CİLVE 

Önce bilinsin ki ders oldukça derin olup daha çok kalbî hislere bakıyor. 

Bu kelime lûgatta: Işıklı ve parlak varlıkların aksetmesi; bir varlığın diğer bir varlıktaki te’siri; 
Allah’ın (cc) yarattığı eserlerindeki mükemmellik, maslahatlılık ve itizamlılık gibi hususiyetleriyle Allahın 
sıfatlarını ve kendisini belirtmesi manalarına gelir. Esma-i İlâhiyenin varlıklar üzerindeki cilvesi, 
kayyumiyetledir, yani süreklidir.  Bu tecelliyatı tefekkürle seyretmek, marifetullahın esasıdır.  

Şimdi Risale-i Nurda geçen cilve tabirlerinden bazı kısımları nazara alacağız. Ancak bu cilvenin 
hissedilmesinin mahiyetini, bu gelen parağrafta anlatılan manada olduğunu bilmek gerektir.  Şöyle ki: 

“Cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi1 ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı 
füyuzatı2 ve meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı,3 yalnız zevken anlaşılır birer 
hakikat”tır.” Ms:256 

Evet, “…..bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kudsiye-i İlahiye” S:63 
marifetullah nazarı ile ve kazanılan dereceye göre hissedilir. 

Hem ”….. nasılki "nuraniyet" sırrıyla, Güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da, bir 
zerreye sühuletle verdiği cilveyi, aynı sühuletle hadsiz şeffafata da verir. 

Hem "şeffafiyet" sırrıyla, bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği Güneşin aksini 
almasında, denizin geniş yüzüne müsavidir.” S:90 

“Madem şu âdi, nâkıs, fâni mümkinatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve 
müvazene sırlarıyla, en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesabsız şeyler birtek 
şeye müsavi görünür. Elbette Kadîr-i Mutlak'ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan 
kudretinin nuranî tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin 
intizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkinatın vücud ve 
ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki müvazenesi sırrıyla; az çok, büyük küçük 
ona müsavi olduğu ….” S:91 misallerinden cilve-i esma-i İlahiyeye intikal edilebilir. 

“Meselâ, Güneş seyyarelerden tut tâ katrelere kadar, tâ camın küçük parçalarına kadar ve 
kar'ın parlak zerreciklerine kadar şu Güneş'in misaliyesinden ve in'ikasından bir turrası, 
Güneş'e mahsus bir eser-i nuranisi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşçiklerini, 
Güneş'in cilve-i in'ikası ve tecelli-i aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit herbir katrede ve 
ziyaya maruz herbir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte; tabiî, hakikî bir 
Güneş'in vücudunu bil'asale 4 kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle, nihayetsiz bir 
belâhete düşmekliğin lâzım gelir.” S:296 
                                                 
1 Cedavil-i ekvanda; cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiye teşbihi ile ifade ediliyor ki: Güya varlıklar, suların aktığı 
arklar gibi İlahî tecellilerin aktığı yerlerdir.  
2 Melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı teşbihi dahi: eşyanın melekûtiyet denen bâtınları, İlahî feyizlerin 
dolaştığı mahallerdir. Yani tefekküre yol açan tasvirdir. 
3 Meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, teşbihi ise: Varlıklar aynalara benzetilip, Allahın sıfat ve 
isimleri onlarda aksedip görünüyor manasında mecaz ifadelerdir. 
4 Doğrudan doğruya ve kendisinde 403
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 “Elhasıl: Nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit 
renkler, Güneş'in cilve-i aksine ve in'ikasının tecellisine verilmezse, birtek Güneş'e mukabil 
nihayetsiz güneşleri kabul etmek lâzım gelir. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek 
iktiza eder. Aynen bunun gibi, eğer herşey Kadîr-i Mutlak'a verilmezse, birtek Allah'a 
mukabil nihayetsiz belki zerrat-ı kâinat adedince ilahları kabul etmek gibi, yüz derece muhal 
içindeki bir muhali mevcud kabul etmek gibi bir divanelik hezeyanına düşmek lâzım gelir.” 
S:297 

“Hem der: "Ey insan! Onun esma ve sıfâtına ait istidad-ı muhabbetini, sair bekasız 
mevcudata verme; faidesiz mahlukata dağıtma. Çünki âsâr ve mahlukat fânidirler. Fakat o 
âsârda ve o masnuatta nakışları, cilveleri görünen esma-i hüsna bâkidirler, daimîdirler. Ve 
esma ve sıfâtın herbirisinde binler meratib-i ihsan ve cemal ve binler tabakat-ı kemal ve 
muhabbet var. Sen yalnız Rahman ismine bak ki: Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir 
lem'ası ve dünyadaki bütün rızk ve nimet, bir katresidir."” S:637 

“Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin, yani "ne kadar güzel yapılmış" nazar ile, o 
âsârın arkasındaki ef'alin güzelliğini ve intizamını ve intizam-ı ef'al arkasındaki güzel 
esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfâtın tecelliyatını ve hâkeza sevmekliğin 
neticesi ise: Dâr-ı bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın 
cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfâtını, Cennet'te görmektir. Hattâ İmam-ı Rabbanî 
(Radıyallahü Anhü) demiş ki: "Letaif-i Cennet, cilve-i esmanın temessülâtıdır." Teemmel!..” 
S:649 

“Evet Risale-i Nur'un çok cüz'lerinde kat'î bürhanlarla isbat edilmiş ki: İsm-i Hakem ve 
İsm-i Hakîm'in bir cilvesi olan fiil-i tanzim ve nizam, ve İsm-i Adl ve Âdil'in bir cilvesi 
olan fiil-i tevzin ve mizan ve İsm-i Cemil ve Kerim'in bir cilvesi olan fiil-i tezyin ve ihsan 
ve İsm-i Rab ve Rahîm'in bir cilvesi olan fiil-i terbiye ve in'am; bu daire-i a'zam-ı âlemde, 
herbiri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından, bir tek zâtın vücub-u vücudunu ve 
vahdetini gösteriyorlar. Aynen öyle de: İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i 
tanzif ve tathir dahi, o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hem güneş gibi mevcudiyetini, hem gündüz 
gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Ve mezkûr tanzim, tevzin, tezyin, tanzif misillü o ef'al-i 
hakîmane, a'zamî dairede vahdet-i nev'iyeleri noktasında bir tek Sâni'-i Vâhid'i gösterdikleri 
gibi; esma-i hüsnanın ekserisinin, belki binbir esmanın herbirinin böyle birer cilve-i a'zamı, 
bu daire-i a'zamda vardır. Ve o cilveden gelen fiil, büyüklüğü nisbetinde vuzuh ve kat'iyyetle 
Vâhid-i Ehad'i gösterir.” L:306 

“Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir 
ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî ve 

w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!ö«:öGA²Q«9ö«¾@Å<¬!ödeki 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, herkesin kalbi göremez. Hem o cüz'î 
zîhayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır ki; onun Sânii, onu görür, bilir, dinler, istediği gibi 
yapar. Âdeta o zîhayatın masnuiyeti arkasında muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü bir 
zâtın manevî bir teşahhusu, bir taayyünü imana görünür. Ve bilhassa zîhayattan insanın 
mahlukıyeti arkasında gayet aşikâr bir tarzda o manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid 
ile, imanla müşahede olunur. Çünki o teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve 
hayat ve sem' ve basar gibi manaların hem nümuneleri insanda var; o nümuneler ile onlara 
işaret eder. Çünki meselâ, gözü veren zât, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün 
gördüğünü görür, sonra verir. Evet senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, göze 
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gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar. Hem kulağı veren zât, elbette o kulağın işittiklerini 
işitir, sonra yapar, verir. Sair sıfatlar buna kıyas edilsin.” Ş:10 

 “Hem Fettah ve Musavvir isimlerinin tecellileriyle başta insan olarak bütün hayvanatın, 
su katrelerinden açılan pek çok manidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve 
zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar sîmalarına bak, fettahiyet ve musavviriyet-i 
İlahiyenin mu'cizatlı cemalini gör. 

İşte bu mezkûr misallere kıyasen esma-i hüsnanın her birisinin kendine mahsus öyle kudsî 
bir cemali var ki; birtek cilvesi, koca bir âlemi ve hadsiz bir nev'i güzelleştiriyor. Birtek 
çiçekte bir ismin cilve-i cemalini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir ve Cennet dahi 
görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve Cennet'i iman gözüyle görebilirsen 
bak gör. Cemal-i Sermedî'nin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve 
ubudiyet cemali ile mukabele etsen, çok güzel bir mahluk olursun. Eğer dalaletin hadsiz 
çirkinliğiyle ve isyanın menfur kubhuyla mukabele edip karşılasan, en çirkin bir mahluk 
olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın manen menfurları olursun.” Ş:78 

 “Ve keza her bir zîhayat, çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Meselâ, bir zîhayat 
vücuda geldiğinde Bari isminin cilvesine, teşekkülünde Musavvir sıfatının cilvesine, 
gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine; hastalıktan şifa bulduğunda, Şâfî isminin 
tecellisine ve hakeza tesirde mütesanid, âsârda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır.” 
Ms:56 

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:210 

Netice: Bu cilve tecellinin mahiyeti hakkında Hz. Üstad diyor ki:  
“Cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı 

füyuzatı ve meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer 
hakikat”tır. Ms:256 

Yani tecelli-i esma, ince, derin olup kalbî hissiyatla hissedilir. Anlama merakıyla devam edilirse, 
zamanla kişiye bazı dereceleri inkişaf eder. 
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Bu kelime hukukta, adam öldürme veya yaralama gibi ağır suç işlemeyi ifade eder. Manevî sahada 
ise, dine aykırı düşen büyük hatalar ve dine ve ehl-i dine yapılan tecavüzler manasındadır. 

Hz. Üstad bir sual ve cezab tarzıyla diyor ki: “Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki, bu 
azîm dünya onun muhasebe-i a’mali için kapansın, başka bir daire açılsın? Çünki bu küçücük 
insan, câmiiyet-i fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellâl-ı saltanat-ı 
İlahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem 
hatıra gelmesin ki: Kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müstehak olur? Zira küfür; şu 
mektubat-ı Samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kâinatı manasız, gayesiz bir 
derekeye düşürdüğü için, bütün kâinata karşı bir tahkir olduğu gibi; bu mevcudatta cilveleri, 
nakışları görünen bütün esma-i kudsiye-i İlahiyeyi inkâr ile red ve Cenab-ı Hakk’ın 
hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayr-ı mütenahî bütün delillerini tekzib olduğundan 
nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise, nihayetsiz azabı îcab eder...” S:62 

Burada imansızlığın sonsuz bir cinayet olduğu ifade edildi. 

“Sual: Niçin gavurların memleketlerinde bu semavî tokat başlarına gelmiyor? Bu bîçare 
müslümanlara iniyor? 

Elcevab: Büyük hatalar ve cinayetler te'hir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler 
ta'cil ile küçük merkezlerde verildiği gibi; mühim bir hikmete binaen ehl-i küfrün 
cinayetlerinin kısm-ı a'zamı, Mahkeme-i Kübra-yı Haşre te'hir edilerek ehl-i imanın hataları, 
kısmen bu dünyada cezası verilir.” S:172 

Bunun içindir ki samimi mü’minlerin hayatları sıkıntılı geçer. 

“Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan 
cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan 

etmesin! ¬yÁV7!ö]¬4öm²RA²7!ö«:ö¬yÁV7!ö]¬4öÇ`E²7«! düstur-u Rahmanî yerine, el'iyazü billah 

¬^«,@«[±¬,V¬7öm²RA²7!ö«:ö¬^«,@«[±¬,7!ö]¬4öÇ`E²7«! düstur-u şeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat 

kardeşine adavet ve el-hannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve tarafdarlık ile zulmüne 
rıza gösterip, cinayetine manen şerik eylemesin.” K:123 

Yani dünyevî ve siyasî sahada boğuşan cereyanlara tarafdarlık, cinayetlerine ortak olmak mesuliyeti 
getirdiği bildirildi. 

“Evet ehl-i dünyanın bütün muazzam mes'eleleri, fâni hayatta zalimane olan düstur-u cidal 
dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle; 
kader-i İlahî onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevî cehennem veriyor. Risale-i Nur ve 
şakirdlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fâni hayata bedel, bâki hayata perde olan 
ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkârlarına gayet dehşetli ecel celladının, hayat-ı 
ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu, iki kerre 
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iki dört eder derecesinde kat'î isbat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz.” E:43 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Şimdi bir halimi size beyan etmek lâzım geliyor; tâ başka sebebler sizi müteessir etmesin. 
O hal de şudur: 

Bu yirmi sene tazyik neticesi, ehemmiyetli ve müzmin bir hastalık bana ârız olmuş. Zâten 
eskiden beri o hastalığın esası bende vardı ki; ona merdümgirizlik yani insanlardan 
çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak... Hattâ şimdi en hafif ruhlu bir 
kardeşim, bir şakirdimle görüşmeyi -fakat Risale-i Nur hizmetine ait olmamak şartıyla- ruhum 
kaldırmıyor. Hattâ dostane bakmaktan cidden müteessir oluyorum. Bu ehemmiyetli halde 
insanların bana karşı zulüm ve cinayetleri bir vesile olduğu gibi; inayet-i İlahiye ve kaderin 
adaleti ve hizmet-i imaniyedeki ihlasın muhafazası en ehemmiyetli bir sebebdir ki; hem 
zulm-ü cinayet-i beşeriyeyi hiçe indiriyor; hem bu hastalığı tam bana sevdiriyor, sabır ve 
tahammül verir. Nasılki insanlar evham yüzünden beni temastan men' ede ede asabıma 
dokundurdular; inayet-i İlahiye dahi, hizmet-i imaniyedeki ihlası kırmamak ve 
tasannukârane hodfüruşluk vaziyetine girmeye mecbur etmemek ve ziyade hüsn-ü zan 
edenlerin karşısında beni tekellüflere ve gösterişlere mecbur etmemek ve bu zamanda çok 
tesir eden şahsıma karşı teveccüh, muhabbet ve hizmete zarar veren kendini makam sahibi 
göstermek vaziyetinden kurtarmak ve Kur'andan gelen Risale-i Nur'un elmas gibi 
hakikatlarını bana mal etmekle cam parçalarına indirmemek hikmetleriyle, Cenab-ı 
Erhamürrâhimîn bana bu hastalığı vermiştir. Ben, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Siz de 
müteessir olmayınız, memnun olunuz. Fakat fıtrî teellümlere karşı tahammülüm için duanıza 
muhtacım.” E:61 

Yani Hz. Üstada yapılan taarruzlar, cinayet vasfındadır. Basit hadiseler değil. 

“İkinci Nokta: Beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun-u esasîsine 
medeniyet namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin 
selâmet, adalet ve sulh-u umumîsini mahveden o dehşetli vahşiyane kanun-u esasî, şimdi 
bizim bu bîçare memleketimize girmek istiyor. Garazkârane ve anudane particilik gibi bazı 
cereyanları aşılamağa başlaması gibi bir ihtilaf görülüyor. O kanun-u esasî de budur: 

Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatasıyla o taifenin, o cereyanın, o 
aşiretin bütün ferdleri mahkûm ve düşman ve mes'ul tevehhüm ediliyor. Bir hata, binler hata 
hükmüne geçiriliyor. İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve vatandaşlık, muhabbet 
ve uhuvveti zîr ü zeber ediyor. Evet birbirine karşı gelen muannid ve muarız kuvvetler, 
kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlikle zaîflendiği için millete ve memlekete ve vatana âdilane 
hizmete muvaffak olunamadığından maddî ve manevî bir nevi rüşvet vermeğe mecbur 
oluyorlar ki, dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için... O gaddar, engizisyonane ve 
bedeviyane ve vahşiyane bu mezkûr kanun-u esasîye karşı; 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 

Yani hukuk dairesine girmeyen ve sivil sahada kalan şuçlara kanunî muamele yapılmaz. 
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Keza “….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.” Em:153 

Yani mütecaviz azgınlara tevazu göstermek çok büyük suç ve cinayet olduğu dikkat çekildi. 

Hukukun ciddiyetini korumak için cânilerin, kanun dairesinde tecziyelerinin 
lüzumunu tavsiye eden Hz. Üstad diyor ki: 

“İslâmiyet'in pek çok kanun-u esasîsinden birisi: ›«h²'!ö«*²+¬:ö½?«*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: âyet-i 

kerimesinin hakikatıdır ki; birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mes'ul olamaz. 
Halbuki şimdiki siyaset-i hazırada particilik tarafdarlığı ile, bir câninin yüzünden pek çok 
masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden, tarafdarları veyahut 
akrabaları dahi şeni' gıybetler ve tezyifler edilip, bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, 
gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup, kin ve garaza ve mukabele-i bil'misile 
mecbur ediliyor. Bu ise hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir ve hariçteki 
düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki 
hissedilen hâdise ve buhranlar, bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi 
değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa, pek 
dehşetli olur. 

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o 
kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için, cânilerin cinayetlerini kendilerine 
münhasır bırakmak lâzımdır.” Em:172 

Yani tecavüz edenler, kanun dairesinde cezalandırılmalıdır. Yoksa kanunlar ciddiyetini kaybeder ve 
anarşiye kapı açılır ihtar ediliyor. 

“Evet hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden afvolunmaz, râh-ı adem verilmez. Evet 
binler sene şerrin galebesi yalnız bu dünyada en ekall bin sene mağlubiyet-i mutlaka ile netice 
verecektir. Âlem-i uhrada hayır, şerri i'dam-ı ebedî ile mahkûm edecektir. Yoksa âlemin 
muntazama ve mükemmele ve evamir-i İlahiyeye mutia olan sair enva' ve ecnas; bu perişan 
ve şekavetçi olan nev'-i beşeri kendileri içinde kabul etmeyerek, hukuk-u vücuddan iskat ve 
zulmethane-i ademe nefy ve vazife-i hilkatten tardetmek, iktiza ve arz-ı hal edeceklerdir. Bu 
ise bütün istidadat-ı beşeriyeyi ve âlemde saltanat sürmek ve âhirette saadet-i ebediyeye 
mazhar olmak için mücehhez edilen kabiliyatı ve müyulatı abes ve beyhude olmaklığı 
istilzam eder. Abes ise istikra-i tâmma münakız olduğu gibi Sâni'-i Hakîm'in hikmetine dahi 
muarız ve Nebiyy-i Sadık'ın hükmüne de muhaliftir. Evet istikbal bu davaların bir kısmını 
tasfiye edecektir. Fakat tamam tasfiyesi ise âhirette görülecektir. Şöyle: Eşhastan kat'-ı nazar, 
nev'î ve umumî hüsn ve hakkın meydan-ı galebesi istikbaldir. Biz ölsek, milletimiz bâkidir. 
Kırk sene ile razı değiliz. En ekall bin sene galebeyi isteriz. Lâkin hem şahsî, hem umumî, 
hem cüz'î, hem küllî olan hüsn, hak ve hayır ve kemalin meydan-ı galebesi ve mahkeme-i 
kübrası; ve beşeri, sair ihvanı olan kâinat-ı muntazama gibi tanzim ve istidadıyla mütenasib 
tecziye ve mükâfat veren, yalnız dâr-ı âhirettir. Zira onda hak ve adalet-i mahza tecelli 
edecektir. Evet bu dar dünya, beşerin cevherinde mündemiç olan istidadat-ı gayr-ı mahdude 
ve ebed için mahluk olan müyulat ve arzularının sünbüllenmesine müsaid değildir. Beslemek 
ve terbiye için başka âleme gönderilecektir. İnsanın cevheri büyüktür, mahiyeti âliyedir, 
cinayeti dahi azîmdir. İntizamı da mühimdir, sair kâinata benzemez; intizamsız olamaz. Evet 
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ebede namzed olan büyüktür; mühmel kalamaz, abes olamaz. Fena-i mutlak ile mahkûm 
olamaz. Adem-i sırfa kaçamaz. Cehennem ağzını, Cennet dahi ağuş-u nazendaranesini açıp 
bekliyorlar.” Mu:41 

Netice: Cinayet, şahsî hatalardan daha çok umumî hukuka verilen zarara bakan bir tabirdir. 
Manevi mesuliyet hissine sahib olanlar, umumî hukukta işlenen cinayetin zararlardan kaçmakta hassas 
olurlar ve olmalıdırlar. Aksi halde kişinin diyanet derecesinin çok zaif olduğu anlaşılır.  
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1- Cinnin, kâinatın sahifelerini mütalaaya davet edilmesi 
2- Şakk-ı kamer mu’cizesi, cinlere de gösterildi 
3- Cinnin kuvalarına fıtrî bir had konulmadığı  
4- Cinlerin nazarları, esbabdan Müsebbib-ül Esbab'a çevrilmesi 
5- Cinn insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir  
6- Cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra  
7- Cinler, seyyalat-ı latife maddelerinden mahlukturlar 
8- Cinn ve ruhaniyatın pekçok ecnas-ı muhtelifeleri vardır  
9- Cinnîlerin Kur’anı medheden sözleri   
10- Cinnlerin kendileri ve amelleri âhirete gönderiliyor 
11- İslâmiyet'in namaz  gibi esasatını cinn ve inse getirilmesi 
12- Cinlere getirilen ebedilik müjdesi 
13- Cinnlere  Rü'yet-i cemalullah müjdesi 
14- Bir tabaka-i Arz cinn ve ifritlerindir 
15- Dişi bir cinniyenin öldürülmesi ve bir cinnin iman etmesi 
16- Cinler ile görüşme 
17- Cinn vasıtasıyla verilen haberler  
18- Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, cinn ve insi irşad ediyor  
19- Arzın merkezindeki âlemler 
20- Cinnîden cesedsiz ervah-ı habise  
21- Cinn ve melek ve ruhanîlerin Kur’anı dinlemeleri 
22- Cinlerden de peygamber geldi mi? 
23- Cinn ve insin şeyhülislâmı 
24- Cinnîlerle muhabere  
25- Beşerin cinlere halife olması 
26- İnsanlardan önce dünyada yaşayan cinlerden bir nev’ imiş  

Lügatta, bir şeyi hislerden setretmek, gizlemek mânasına gelir. Cin, bir cins ateşten yaratılmış 
olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sahibi olup pek çok şer ve 
isyan yapabildikleri gibi, Peygamberlerin ve semavî kitabların irşadlarıyla terakki edip yüksek 
kemalatlara çıkabilirler. 

Cinlerin varlığını evvela Kur’an-ı Kerim müteaddid âyetleriyle bildiriyor. Ayrıca Peygamberimiz 
Resul-i Ekrem’den (A.S.M.) gelen sahih rivayetleri ve ashabının cinleri görmeleri ve görüşmeleri de 
vardır. Cinler, latif mahlukat oldukları için gaybî haberler getirmekte kullanılabilirler. Ancak Hazret-i 
Peygamber’den (A.S.M.) sonra, cinlerin semavi haber hırsızlamaları, Cenab-ı Hak tarafından 
men’edilmiştir. Mesela: 

“ö!®*x&(ȫ`¬9@«%ö±¬u6ö²w¬8ö«–x 4«H²T<«:ö]«V²2«�²!ö¬Ÿ«W«7²!ö]«7¬!ö«–x QÅWÅ,«<ö«� (37:8 ilâ 10) 
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°`¬5@«$ö°�@«Z¬-öy«Q«A²#«@«4ö«}«S²O«F²7! «r¬O«'ö²w«8öÅ�¬!ö°`¬.!«:ö°�!«H«2ö²v Z«7«: 
¬w[¬0@«[ÅLV¬7ö@®8x %*ö@«;@«X²V«Q«%«:ö«d[¬"@«M«W¬"ö@«[²9ÇG7!ö«š@«WÅ,7!ö@ÅXÅ<«+ö²G«T«7«:  (67:5) 

gibi âyetlerin mühim bir nüktesi, ehl-i dalaletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek. 
Şöyle ki: 

Cinn ve şeytanın casusları, semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri 
getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispirtizmacılar gibi, gaibden haber vermelerini, 
nüzul-ü vahyin bidayetinde vahye bir şübhe getirmemek için onların o daimî casusluğu, o 
zaman daha ziyade şahablarla recm ve men’edildiğine dair olan mezkûr âyetler…” L:280 

“Cin, ruhaniyyunun bir kısmına ıtlak olunur. Zira ruhaniyyun üç kısımdır: l- Ahyârdır ki, 
melâikedir. 2- Eşrardır ki, şeyatîndir. 3- Ahyarı da eşrarı da müştemil olan evsattır ki, mâna-i 
hâssıyla cin taifesidir... ilh.” (E.T.2029) 

Diğer bir âyet de şöyledir: “ (55:l5) Å–_«D²7~ «s«V«'«— Cânnı da yarattı. Bizim kanaatimizce 

mebde itibariyle bütün insan cinsi, “salsal”den yaratılmış olduğundan, insandan murad yalnız 

Âdem değil, cins olduğu gibi; cânndan murad da cin cinsidir. Aşağıda (55:39) Ê–_«% «�«— °j²9¬~ 

diye ikisi de cins olarak zikrolunacaktır. Sure-i Hıcr’de (l5:27) u²A«5 ²w¬8 ˜_«X²T«V«' Å–_«D²7~«— 

buyurulduğuna göre demek olur ki; insanı yaratmadan evvel cânn yahud cin denilen gizli 
mahlukları yaratmıştık. 

Kur’anın mu’cem-ül mufehresinden yapılan tesbite göre cin, 22, cinnet 10 aded; ins 18 ve insan 65 
aded geçmektedir. İşte cinnin bu kadar tekraren geçmesi, cinnin de hikmet-i İlahiyece değerini ifade eder.  

Rivayette şöyle buyrulur: «Cinden de şeytanlar vardır. İnsten de şeytanlar vardır. Ve cinden 
olan şeytan, mü’mini aldatmaktan âciz kalınca mütemerrid bir insana, yani insî bir şeytana 
gider ve mü’mini aldatmağa teşvik eder. Böyle insanlardan şeytanlar bulunduğuna 
bir delil şudur ki: Hz. Peygamber (A.S.M.) Ebu Zerr’e (R.A.) “Cin ve ins 
şeytanlarından taavvuz ettin mi? ” buyurmuştur.  

Ebu Zerr: “İnsin de şeytanları var mıdır?” dedim.  

“Evet, onlar cin şeytanlarından daha şerdir.” buyurdu diye rivayet etmiştir. (E.T: 2029) 

Cinler hakkında Risale-i Nurdan bazı tesbitler: 
1- Cinnin, kâinatın sahifelerini mütalaaya davet edilmesi 
Evet “...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.” 
S:75 

Demek cinler tefekkürle de mükelleftirler. 
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“Evet o Furkan'dır ki; şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i 
kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir.” S:131 

“Evet, hüsün elbette bir âşık ister; taam ise, aç olana verilir. Halbuki ins ve cin, şu 
nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan birisini 
ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vezaife ve ibadata, nihayetsiz melaike 
enva'ı ve ruhaniyat ecnası lâzımdır. Bazı rivayatın işaratıyla ve intizam-ı âlemin hikmetiyle 
denilebilir ki: Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım 
melaikenin merakibidirler.” S:176 

“Şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi, nur-u 
vücudun nuru olan zîhayat ve zîhayatın ziyası olan zîşuur ve zevil-idrak mahluklarla elbette 
doludur. O mahluklar dahi, ins ve cin gibi, şu saray-ı âlemin seyircileri ve şu kâinat 
kitabının mütalaacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellâllarıdırlar. Küllî ve umumî 
ubudiyetleri ile kâinatın büyük ve küllî mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet şu 
kâinatın keyfiyatı, onların vücudlarını gösteriyor.” S:504 

Yani, kâinatta İlâhî eserlerin tefekkürü, yani eserlerden müessirin yani Allah’ın varlığını, sıfat ve 
gayelerini bilmek vazifesi, ins, cin ve ruhaniyat ecnası dairesinde küllî bir vazifedir. Avamın anlayışında 
cinler, çok korkunç varlıklarmış gibi bilinir. Halbuki iç içe yaşadığımız şerir insanlar, daha zararlıdır. 
Fakat farkında değiliz diye mezkür manadaki rivayetler haber veriyor. 

2- Şakk-ı kamer mu’cizesi, cinlere de gösterildi 
“Evet şakk-ı kamer, nasılki bir mu'cize-i risaletidir; nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Öyle 

de: Mi'rac dahi, bir mu'cize-i ubudiyetidir; habibiyetini, ervah ve melaikeye gösterdi...” S:136 

Yani böyle mu’cizeler cin ve insi, imana davet eder ve imanı takviye eder. 

3- Cinnin kuvalarına fıtrî bir had konulmadığı  
“Şu mahdud arz, hadsiz mu'cizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en mühim sekeneleri 

olan ins ve cinnin kuvalarına, sair zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî bir kayıt konulmadığı 
için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur. Enbiyadan, evliyadan tut, 
tâ nemrudlara, tâ şeytanlara kadar uzun bir meydan-ı imtihanları peyda olmuştur. Madem 
öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar, hadsiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar.” 
S:178 

Evet, “Beşer ve cin, nihayetsiz şerre ve cühuda müstaid olduklarından, nihayetsiz bir 
temerrüd ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim, öyle i'cazkâr bir belâgatla ve 
öyle âlî ve bahir üslûblarla ve öyle gâlî ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan 
ve tuğyandan zecreder ki; kâinatı titretir.” S:180 

Âyetler ekseriyetle cin ve inse beraber hitab etmesi de manidardır. 

“Ey ins ve cin! Emirlerime itaat etmezseniz, haydi hudud-u mülkümden elinizden gelirse 
çıkınız, meseline işaret eden  

ÅÅ�¬!ö«–:HS²X«# !:HS²9@«4ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö¬*@«O²5«!ö²w¬8ö!:HS²X«#ö²–«!ö²vB²Q«O«B²,!ö¬–¬!ö¬j²9¬�²!«:ö¬±w¬D²7!ö«h«L²Q«8ö@«<
ö

1
ö¬–!«h¬M«B²X«#ö«Ÿ«4ö°‰@«E9ö«:ȫ*@«9ö²w¬8ö½�!«x -ö@«WU²[«V«2öu«,²h <ö¬–@«"±¬H«U#ö@«WU±¬"«*ö¬š«�³~ö±¬›«@¬A«4öȫ–@«O²V,¬" âyetindeki 

azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl, ins ve cinnin gayet 

                                                 
1 Birbirinize yardımınız dahi olmaz. 412
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mağrurane temerrüdlerini, gayet mu'cizane bir belâgatla kırar. Aczlerini ilân eder. Saltanat-ı 
rububiyetin genişliği ve azameti nisbetinde ne kadar âciz ve bîçare olduklarını gösterir.” 
S:180 

4- Cinlerin nazarları, esbabdan Müsebbib-ül Esbab'a çevrilmesi 
 “Kadîr-i Alîm ve Sâni'-i Hakîm, kanuniyet şeklindeki âdâtının gösterdiği nizam ve 

intizamla, kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi; 
şüzuzat-ı kanuniye ile, âdetinin hârikalarıyla, tegayyürat-ı suriye ile, teşahhusatın 
ihtilafatıyla, zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle meşietini, iradetini, fâil-i muhtar 
olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıd altında olmadığını izhar edip yeknesak perdesini 
yırtarak ve herşey, her anda, her şe'nde, her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkad 
olduğunu i'lam etmekle gafleti dağıtıp, ins ve cinnin nazarlarını esbabdan Müsebbib-ül 
Esbab'a çevirir. Kur'anın beyanatı şu esasa bakıyor.” S:201 

5- Cinn insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir  
“Meselâ: Yine Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi 

teshir edip, şerlerini men ve umûr-u nâfiada istihdam etmeyi ifade eden şu âyetler: 

¬(@«S².«�²!]¬4ö«w[μ9ÅI«T«8 2  ilâ âhir...  

«t¬7́)ö«–: (ö®Ÿ«W«2ö«– YV«W²Q«<ö«—ö y«7ö«–Y.YR«<ö²w«8ö¬w[μ0@«[ÅL7!ö«w¬8ö«— 3 ilâ âhir... âyetiyle 

diyor ki: Yerin, insandan sonra, zîşuur olarak en mühim sekenesi olan 
cin, insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya 
mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamirine müsahhar olan 
bir abdine, onları müsahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu âyetin lisan-ı remziyle der ki: Ey 
insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen 
de benim emrime müsahhar olsan, çok mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana 
müsahhar olabilirler."  

İşte beşerin, san'at ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde 
hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu âyet, en 
nihayet hududunu çiziyor ve en faideli suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat 
şimdiki gibi; bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye 
müsahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir 
etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.” S:258 

6- Cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra  
“Şahıslar, cemaatler, muarazasından âciz kaldıkları Kur'ana karşı; bütün nev'-i beşerin ve 

belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra, Kur'ana karşı muaraza 
vaziyetini almışlar. İ'caz-ı Kur'ana karşı, sihirleriyle muaraza ediyor..” S:407 

Bütün cin ve ins birleşse Kur’ana benzer getiremez manasındaki âyetin izahında deniliyor ki: 

“Kur'andan tereşşuh etmeyen ve Kur'anın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri 
toplansa, Kur'anı tanzir edemez, demektir. Hem edememiş ki, gösterilmiyor. İkinci vecih 
şudur ki: Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri olan 

                                                 
2 Mukarrinîne: Birbirine bağlı olarak. 14/49 Esfâd :Bağlar,  kelepçeler. 
3 (Yeğûsûne) Derine dalmak, dalgıçlık yapmak. 21/82 413
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medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'anın ahkâm ve hikmet ve 
belâgatına karşı âciz derekesindedirler, demektir.” S:412 

7- Ruhanîler ve cinler, seyyalat-ı latife yani, donuk ve kesafetli olmayan 
maddelerden mahlukturlar 

Evet, “Madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ manalardan, 
hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru kesretle halkeder ki; hayvanatın pekçok 
muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latife maddelerinden 
halkeder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhanî ve cin ecnaslarıdır.” S:507 

Bir âyette şöyle buyurulur: “ (l5: 27) Å–_«D²7~«— Cânnı da, cinn cinsini teşkil eden gizli 

mahluku da ¬•YWÅK7~ ¬‡_«9 ²w¬8 u²A«5 ²w¬8 ˜_«X²T«V«'  ondan (insandan) evvel nar-ı semumdan, yani 

şiddetli sam ateşinden halketmiştik. 

Semum: Lügatta ateş alevi gibi esen sıcak rüzgâra ıtlak edilir ki, sam yeli tabir olunur. Ve 
harur dahi denilir. 

İbn-i Abbas’tan mervidir ki, “Şu bildiğimiz semum, cânnın çıktığı semumun yetmiş 
cüz’ünden bir cüz’üdür” demiş. Demek insan yaratılmazdan evvel, cânnın halkedildiği 
sırada Arz çok dehşetli ateşler saçıyormuş.» (E.T.3059) Semum ifadesi Kur’anda (52:27) 
ve (56:42) âyetlerinde de geçer. 

Cinn ve ruhaniyatın ecnas-ı muhtelifeleri, “Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, 
havadan, savttan, rayihadan, kelimattan, esîrden ve hattâ elektrikten ve sair seyyalât-ı 
latifeden halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara, Şeriat-ı Garra-yı 
Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm), Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, "Melaike ve cânn ve 
ruhaniyattır" der, tesmiye eder. Melaikenin ise, ecsamın muhtelif cinsleri gibi, cinsleri 
muhteliftir. Evet, elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin 
cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi, onların da pekçok ecnas-ı muhtelifeleri 
vardır.”S:509 

8- Cinnîlerin Kur’anı medheden sözleri   

“Eğer cinnîlerle görüşmek istersen: ¬±w¬D²7!ö«w¬8ö°h«S«9ö«p«W«B²,!öyÅ9«!öÅ]«7¬!ö«]¬&:!ö²u5ö   surlu sureye 

gir, onları gör, dinle ne diyorlar? Onlardan ibret al. Bak, diyorlar ki: 

!®G«&«!ö@«X±¬"«h¬"ö«¾¬h²L9ö²w«7«:ö¬y¬"ö_ÅX«8³@«4ö¬G²-Çh7!ö]«7¬!ö›¬G²Z«<ö@®A«D«2ö_®9³!²I5ö@«X²Q¬W«,ö@Å9¬!  ” 
4 S:514 

İşte Kur’an burada cinnîlerin sözlerini nakletti. 

9- Cinnlerin kendileri ve amelleri âhirete gönderiliyor 

“Şu dünyanın pek çok âsârı ve maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi mükellefînin 
mensucat-ı amelleri, sahaif-i ef'alleri, ruhları, cesedleri âhiret pazarına gönderiliyor.” S:556 

                                                 
4 “De ki: «Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: « Şüphesiz biz acaip bir 
Kuran dinledik.” (72/1) Yani Resulullah A.S.M. Kur’an okurken bir cemaat olarak gelip dinlemişler ve sağlam 
imanı elde etmişler. Başları olan iblis ve tarafdarlarının hezeyan ettiklerini anlamışlar ve diğer cinlere de tebliğ 
etmişlerdir. Cin suresi cinlerin diğer hususiyetlerini de bildirir. 414
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10- İslâmiyet'in namaz  gibi esasatını cinn ve inse getirilmesi 
“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. 
S:581 

Yani cinlere de namaz gibi ahkâm-ı İslamiye teklifi ve mükellefiyeti var. 

11- cinlere getirilen ebedilik müjdesi 
Resul-i Ekrem A.S.M. “Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş; cin ve 

inse hediye etmiştir. Evet Mi'rac vasıtasıyla ve kendi gözüyle Cennet'i görmüş ve Rahman-ı 
Zülcelal'in rahmetinin bâki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi kat'iyyen 
hakkalyakîn anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki: 
Bîçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyl-i 
zaman ve harekât-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedî denizine döküldüğü olan vaziyet-i 
mevhume-i canhıraşanede oldukları hengâmda; şöyle bir müjde, ne kadar kıymetdar olduğu 
ve i'dam-ı ebedî ile kendilerini mahkûm zanneden fâni cin ve insin kulağında öyle bir müjde, 
ne kadar saadet-aver olduğu tarif edilmez. Bir adama, i'dam edileceği anda, onun afvıyla 
kurb-u şahanede bir saray verilse, ne kadar sürura sebebdir. Bütün cin ve ins adedince böyle 
sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver.” S:582 

Yani bu beyanlardan anlaşılıyor ki: Cinler de, acaba ebedi hayat var mı diye endişe ederler. 

12- Cinnlere  Rü'yet-i cemalullah müjdesi 
Resul-i Ekrem A.S.M. “Rü'yet-i cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her 

mü'mine dahi mümkün olduğunu, cin ve inse hediye getirmiştir ....” S:583 

13- Bir tabaka-i Arz cinn ve ifritlerindir 
Cinlerin, dünyanın iç tarafında kendilerine uygun meskenleri var. Evet “cin ve ifrit ve sair zişuur 

ve zihayat mahlukların âlemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehl-i keşf ve ashab-ı 
şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat arzın âlemleri» vardır.” L:65 

“İşte Küre-i Arz'ın tabakat-ı seb'asına dair bazı ehl-i keşfin, Kitab ve Sünnet'in mizanıyla 
tartmadan beyan ettiği tasvirat, yalnız coğrafya nokta-i nazarındaki maddî vaziyetten ibaret 
değildir. Meselâ, demişler: "Bir tabaka-i Arz, cinn ve ifritlerindir. Binler sene genişliği var." 
Halbuki bir-iki senede devredilen küremizde, o acib tabakalar yerleşemez. Fakat âlem-i mana 
ve âlem-i misalde ve âlem-i berzah ve ervahta, küremizi bir çamın çekirdeği hükmünde 
farzetsek, ondan temessül ve teşekkül eden misalî şeceresi, o çekirdeğe nisbeten koca bir çam 
ağacı kadar olduğundan, bir kısım ehl-i şuhud, seyr-i ruhanîlerinde, Arz'ın tabakalarından 
bazılarını âlem-i misalde pek çok geniş görüyorlar; binler sene bir mesafe tuttuklarını 
görüyorlar.” M:82 

14- Dişi bir cinniyenin öldürülmesi ve bir cinnin iman etmesi 
“Meşhurdur ve hadîs imamları tahric ve kabul ettikleri Hazret-i Hâlid İbn-i Velid 

vak'asıdır ki: Uzza denilen sanemi tahrib ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde, o sanem 
içinden bir cinniye çıktı. Hazret-i Hâlid, bir kılınç ile o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm, o hâdise için ferman etmiş ki: "Uzza sanemi içinde ona ibadet 
ediliyordu, daha ona ibadet edilmez." 

Hem Hazret-i Ömer'den meşhur bir haberdir ki, demiş: "Biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ın yanında iken, ihtiyar şeklinde, elinde bir asâ, "Hâme" isminde bir cinnî geldi, 
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iman etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. 
Dersini aldı, gitti. Şu âhirki hâdiseye, çendan bazı hadîs imamları ilişmişler; fakat mühim 
imamlar, sıhhatine hükmetmişler. Her ne ise, bu nevide uzun söylemeye lüzum yok; misalleri 
çoktur.” M:157 

15- Cinler ile görüşme 
“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasında 

gitmesiyle, binler Şeyh-i Geylanî gibi aktablar, asfiyalar, melaikeler ve cinler ile görüşmüşler 
ve konuşuyorlar ve bu hâdise, yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet ümmet-i 
Muhammed'in (A.S.M.) melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise, Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın terbiye ve irşad-ı i'cazkâranesinin bir eseridir.” M:158 

Yani, ruhen ve kalben tekâmül edip letafet kesbeden bazı zatlar, melek ve cinlerle görüşebiliyorlar. 

16- Cinn vasıtasıyla verilen haberler  
“Şimdi ilham-ı Rabbanî ile gaibden haber veren bu âriflerden sonra; gaibden ruh ve cinn 

vasıtasıyla haber veren kâhinler, pek sarih bir surette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur; biz, onlardan meşhurları 
ve manevî tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş birkaçını 
zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyer kitablarına havale edip, yalnız 
icmalen bahsedeceğiz.” M:174 

 “Hem Hazret-i Osman'ın akrabasından Sa'd İbn-i Bint-i Küreyz kâhinlik vasıtasıyla, 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetini gaibden haber almış. Bidayet-i 
İslâmiyette Hazret-i Osman-ı Zinnureyn'e demiş ki: "Sen git iman et." Osman bidayette 
gelmiş, iman etmiş. İşte o Sa'd o vakıayı böyle bir şiir ile söylüyor: 

±¬s«E²7!ö]«7¬!ö›¬G²Z«<öyÁV7!ö«:ö ˜ G²-*ö@«Z¬"ö]¬BÅ7!ö]«7¬!ö]¬7²x«T¬"ö@®9@«W²C 2öyÁV7!ö›«G«; 
Hem kâhinler gibi; "hâtif" denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinnîler, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ezcümle: 

Zeyyab İbn-ül Haris'e hâtif-i cinnî böyle bağırmış, onun ve başkasının sebeb-i İslâmı 
olmuş: 

«Æ@«DQ²7!ö« «̀D«Q²7!ö¬p«W²,¬!öÆ@«<«)ö@«<öÆ@«<«)ö@«< 
Æ@«D<ö«Ÿ«4ö«^ÅU«W¬"öx2²G«<ö¬Æ@«B¬U²7@¬"ö½GÅW«E8ö«b¬Q " 5 ”M:175 

“Kâhinler ise, başta meşhur Şıkk ve Satih olarak, ruhanî ve cinn vasıtasıyla gaibden haber 
veren ve şimdi medyum denilen tevatür bir nakl-i sahih ile Peygamber'in geleceğine ve Fars 
Devleti'ni kaldıracağına sarih bir surette haber verdikleri ve şübhe kaldırmaz bir tarzda 
yakında bir Peygamber Hicaz'da zuhurunu mükerrer söyledikleri gibi; ârif-i billah kısmından 
Peygamber'in cedlerinden Kâ'b İbn-i Lüeyy ve Yemen ve Habeş padişahlarından Seyf İbn-i 
Zîyezen ve Tübba' gibi çok ârifler, o zaman evliyaları pek sarih bir surette Muhammed'in 
(A.S.M.) risaletinden haber verip şiirlerle ilân etmişler.” Ş:629 
                                                 
5  "Ey Zeyyab, ey Zeyyab! Acaiblerin acaibi bir haberi işit ki; Muhammed kitab ile ba's olunmuş, Mekke'de 
İslâm'a davet için halkı çağırdığıı halde, O'na icabet edenler yok gibidir. 416
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17- Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, cinn ve insi irşad ediyor  
“Hem o Tercüman-ı Kelâm-ı Ezelî ervahları görüyor, melaikelerle sohbet ediyor, cinn ü 

insi de irşad ediyor. Değil ins ü cinn âlemi, belki âlem-i ervah ve âlem-i melaike fevkinde 
ders alıyor. Ve mâverasında münasebeti var ve ıttılaı vardır. Sâbık mu'cizatı ve tevatürle 
kat'î macera-yı hayatı şu hakikatı isbat etmiştir. Öyle ise kâhinler ve sair gaibden haber 
verenler gibi, onun haberlerine değil cinn, değil ervah, değil melaike, belki Cibril'den başka 
Melaike-i Mukarrebîn dahi karışamıyor. Hattâ ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazret-i 
Cebrail'i dahi bazı geri bırakıyor.” M:193 

Yani, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın irşad ve dersleri, cinn ü insden daha ileri dairelere 
kadar muhittir. 

18- Arzın merkezindeki âlemler 
Arzın merkezinde “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; L:65 

19- Cinnîden cesedsiz ervah-ı habise  
“İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesedli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, 

cinnîden cesedsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat'iyyettedir. Eğer onlar maddî cesed 
giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan 
suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler 
olacaktılar. Hattâ bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: 
"İnsan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, öldükten sonra şeytan olur." Malûmdur ki: A'lâ 
bir şey bozulsa, edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ: Nasılki süt ve 
yoğurt bozulsalar, yine yenilebilir. Yağ bozulsa, yenilmez, bazan zehir gibi olur. Öyle de: 
Mahlukatın en mükerremi, belki en a'lâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan 
daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi ve 
ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalalet bataklığındaki şerler ve habis 
ahlâklar ile telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve 
cinayetlerden lezzet alırlar; âdeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet cinnî 
şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur.” L:82 

Bu beyanlardan kat’î anlaşılıyor ki, şerir insanlar işledikleri, şerlerden aldıkları lezzetle şerleri 
işliyorlar. Yani kâinatta müsbet-menfi işlerde ve faaliyetlerde lezzet vesilesi de yer alıyor. 

20- cinn ve melek ve ruhanîlerin Kur’anı dinlemeleri 
“Hem nev'-i insanın humsu, belki kısm-ı a'zamı, göz önünde ona müncezibane ve 

dindarane irtibatı ve hakikatperestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve 
vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle, cinn ve melek ve ruhanîlerin dahi, tilaveti vaktinde 
pervane gibi hakperestane etrafında toplanması, Kur'anın kâinatça makbuliyetine ve en 
yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır.”Ş:137 

Yani, cinn, melek ve ruhanîler, Kur'an ihlas ile okunurken dinledikleri bildiriliyor. 

Hz. Üstad bu hakikatı şöyle ifade eder:  

“Nakkaş-ı Hakîm abes ve israf yapmadığı için, o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek 
kadar hadsiz kulakları halketmiş. Eğer ihlas ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler 
hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanîlerin kulaklarına girer. Eğer rıza-yı İlahî ve 
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ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez; sevab da yalnız ağızdaki kelimeye 
münhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan 
hâfızların kulakları çınlasın!..” L:152 

“Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zîşuur çok mahlukatı 
vardır ki, hakaik-i imaniyenin istimaından çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve 
müstemi'leriniz çoktur.” B:260 

Yani cemaatın çokluğundan ve teveccüh-ü ammeden zevklenmenin terkedilmesi hakkında Hz. Üstad 
şöyle der: 

“Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası 
kaybeder, riyaya girer. Şan ü şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise; ücret ve mükâfat değil, 
belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır. Evet amel-i sâlihin hayatı olan 
ihlasın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ü şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i 
cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından; 
teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. Şöhretperestlerin 
ve şan ü şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın.” L:149 

Bu hususiyetlerin keyfiyet sahibi Nurcuda bulunması şarttır. 

21- Cinlerden de peygamber geldi mi? 
“Hâtem-ül Enbiya'dan sonra, cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Risale-i Nur bu 

zamanda bir taun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini ibtal etmek için cinnî ve ruhanîlerin 
vücudlarını kat'î hüccetler ile isbat etmeye çalışmış, bu mes'eleye üçüncü derecede bakmış, 
tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşâallah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir 
edip bu mes'eleyi de halleder.” Ş:337 

22- Cinn ve insin şeyhülislâmı  
“Üç mahkemede ondan beraet kazandığımız ve kırk sene evvel bir hadîsin hârika tevilini 

beyan ederken, cinn ve insin Şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi'nin "Şapkayı şaka ile dahi başa 
koymağa hiç bir cevaz yok." Demesiyle.....” Ş:385 

Evet, Zenbilli Ali Efendi'nin cinlere de Şeyhülislâmlık yaptığı söyleniyor. 

23- Cinnîlerle muhabere  
“Nurlarla şiddetli alâkası bulunan birkaç has kardeşimizin nazarını, fikrini başka tarafa 

çevirmek veya zevkli ve ruhanî bir meşreb ile meşgul edip, hizmet-i imaniyeye karşı 
zaîfleştirmek için bazı şahıslar ispirtizma denilen ölülerle muhabere namı altında cinnîlerle 
muhabere etmek gibi hattâ bazı büyük evliyalarla, hattâ peygamberlerle güya bir nevi 
konuşmak gibi eski zamanda kâhinlik denilen, şimdi de medyumluk namı verilen bu mes'ele 
ile bazı kardeşlerimizi meşgul ediyorlar. Halbuki: 

Bu mes'ele, felsefeden ve ecnebiden geldiği için ehl-i imana çok zararları olabilir ve çok 
sû'-i istimalata menşe' olmakla beraber içinde bir doğru olsa, on yalan karışıyor. Çünki 
doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mihenk, bir mikyas olmadığından ervah-ı habise ve 
şeytana yardım eden cinnîlerin bu vesile ile hem onun ile meşgul olanın kalbine ve hem de 
İslâmiyet'e zarar vermek ihtimali var. Çünki maneviyat namına hakaik-i İslâmiyeye ve akide-i 
umumiyeye muhalif ihbarat oluyor. Ervah-ı habise iken kendilerini, ervah-ı tayyibe 
zannettirip belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip, İslâmiyet'in esasatına muhalif 
sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikatı tağyir edip, safdilleri tam aldatabilirler.” 
Em:155 
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....... “Evet dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetinden gelen celb-i ervah da; hem 
hilaf-ı hakikat, hem hilaf-ı edeb bir harekettir. Çünki a'lâ-yı illiyyînde ve kudsî makamlarda 
olanları esfel-i safilîn hükmündeki masasına ve yalanların yeri olan oyuncak tahtasına 
getirmek, tam bir ihanettir ve bir hürmetsizliktir. Âdeta bir padişahı, kulübeciğine çağırıp 
getirmek gibidir. Belki ayn-ı hakikat ve edeb ve hürmet ve istifade odur ki; Celaleddin-i 
Süyutî, Celaleddin-i Rumî ve İmam-ı Rabbanî gibi zâtların seyr ü sülûk-u ruhanîleri gibi 
seyr ü sülûk ile yükselerek o kudsî zâtlara yanaşmak ve istifade etmektir. 

Rü'ya-yı sadıkada ervah-ı habise ve şeytan, peygamber suretinde temessül edemez. 
Fakat celb-i ervahta; ervah-ı habise, belki peygamberin lisanen ismini kendine takıp, 
sünnet-i seniyeye ve ahkâm-ı şer'iyeye muhalif olarak konuşabilir. Eğer bu konuşması 
şeriatın ahkâmına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki, o konuşan ervah-ı 
tayyibe değildir, mü'min ve müslüman cinnî de değildir, ervah-ı habisedir. Bu şekilde taklid 
ediyor.” Em:156 

Madem böyle meselelerin faydası yok, zararı var, meşgul olmamak gerektir. 

24- Beşerin cinlere halife olması 

“ ®^«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[¬4öG¬,²S <ö²w«8ö@«Z[¬4öu«Q²D«#«!ö!x7@«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 ö«–xW«V²Q«#ö«�@«8öv«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 
hikmetin hatırası için, fesadlarını nazara almam." ferman etmiştir.” İ:199 

25- İnsanlardan önce dünyada yaşayan cinlerden bir nev’ imiş  

 “ ½^«S[¬V«' : Bu tabir, Arz'ın insanların hayatına elverişli şeraiti haiz olmazdan evvel Arz'da 

idrakli bir mahlukun bulunmuş olduğuna ve o mahlukun hayatına o zamandaki Arz'ın 

evvelki vaziyetleri muvafık ve müsaid bulunduğuna işarettir. ½^«S[¬V«' tabirinin bu manaya 

delaleti, mukteza-yı hikmettir. Amma meşhur olan manaya nazaran, o idrakli mahluk, 
cinlerden bir nev' imiş; yaptıkları fesaddan dolayı insanlar ile mübadele edilmişlerdir.”İ:201 

Netice: Bu derlemede tesbit edilen cinlerin şu hususiyetleri var: 
1- Kâinatı tefekkür etmekle mükelleftirler 
2- Şakk-ı kamer gibi mu’cizelere mazhardırlar. 
3- Kuvalarına fıtrî bir had konulmadığından tedenni ve terakkıyata mazhardırlar. 
4- Nazarları, esbabdan Müsebbib-ül Esbab'a çevirmeleri gerekiyor. 
5- Cinn insana hizmetkâr olabilir ve Onlarla temas edilebilir  419
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6- Medeniyet-i hazıra ile telkin cihetinde alakaları var. 
7- Seyyalat-ı latife maddelerinden mahlukturlar 
8- Pekçok ecnas-ı muhtelifeleri vardır  
9- Kur’anı medheden sözleri Ayette nakledilir.  
10- Cinnlerin kendileri ve amelleri âhirete gönderiliyor 
11- İslâmiyet'in namaz  gibi esasatı tebliğ edilmiştir. 
12- Ebedilik müjdesine muhtacdırlar. 
13- Rü'yet-i cemalullah müjdesi verildi 
14- Bir tabaka-i Arz onların mekânlarıdır. 
15- Ölmeleri vardır. 
16- Onlarla  görüşülebiliyor. 
17- Bazı gaybî haberleri verebiliyorlar.  
18- Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, onları irşad etmiştir. 
19- Hâtem-ül Enbiyadan önce cinlerden de peygamber gelmesi mümkün. 
20- İnsanlardan önce dünyada ,cinlerden bir nev’ varmış.  

 

Bu tesbitlere göre cinler, insanların hususiyetlerine yakın mahlukturlar. 
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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«! 
CİSM-CİSMANÎ 

1- Ehl-i cennet cisimlerinin letafeti 
2- Cismi Muhammedin A.S.M Letafeti 
3- Zerratı arziyenin tenevvürü 
4-Cennet’te cismin ruha arkadaş olması 
5- Nur, O’nun zâtında cismini giyerek 
6- İsa A.S.M cismi dünyevisiyle semavatta bulunur 
7- Cism-i maddiden sığrılmak ve fevkazzaman sırrı 
8- Meleklerin cismiyeti 
9- Bazı ervahın cismaniyatı temaşa etmeleri  
10- Vücud-u cismanî verip dünyaya gönderilmenin tasviri 
11- Cismaniyetin camiiyeti ve ahirette de devamı  
12- Dünyada cismanî yaşayışı değil, insaniyet metebesini esas almak   
13- Sani-i Zülcelal cisim olmadığı için zaman ve mekânla mukayyed olmaz 
14- Semavat âleminin âlem-i şehadeti müstevli olması  
15- Nebatî cismaniyet ve insaniyet  
16- Cismaniyetten başka âlemler var   
17- Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri   
Müvacehesinde tercih edilmiş bütün bu tabirlerin beraberinde çeşidli hakaik-ı diniyede ortaya 

çıkıyor. Cisim ve cismaniyet tabirlerinin külliyat müvacehesinde ifade  ettiği manalarından seçme bazı 
tesbitlerdir. Çünkü ehl-i fen cismaniyeti atomdan ve onun terkibinden ele alır. risalelerdeki cismaniyet 
tabiri manevi varlıklara kadar gider. Bazı misaller görülecek şöyle ki:  

1- Ehl-i cennet cisimlerinin letafeti 
 “Nuranî, kayıdsız, geniş ve ebedî olan Cennet'te, cisimleri ruh kuvvetinde ve 

hıffetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüzbin yerlerde bulunup yüzbin 
hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî Cennet'e, o nihayetsiz rahmete 
lâyıktır.1 ” S:502 

2- Cismi Muhammedin A.S.M Letafeti 
“Cism-i nuranî olan herbir melek ruh sür'atinde Arştan Ferşe, Ferşten Arşa deveranı, 

ehl-i Cennet'in insanları, Burak sür'atinde haşirden beşyüz sene fazla mesafeden Cennet'e 
çıkmaları olduğu gibi; nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalblerinden daha latif ve emvatın 
ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmî ve beden-i misalîden daha 
zarif olan Ruh-u Muhammediye'nin (A.S.M.) hadsiz vezaifine medar ve cihazatının mahzeni 
olan cism-i Muhammedî (A.S.M.), elbette onun ruh-u âlîsiyle Arşa kadar beraber 
gidecektir.2 ” S:566  

3- Zerratı arziyenin tenevvürü 

“Hem madem ruh cisme hâkim olduğu gibi; camid maddelerde dahi kaderin yazdığı 
                                                 
1 Yani cennetteki zevkler, tasavvurun fevkındedir. 
2 Yani, nuranî cisimlerin hareketi, tasavvurun fevkınde olduğu bildiriliyor. 421
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evamir-i tekviniye, o maddelere hâkimdir. O maddeler, kaderin manevî yazısına göre mevki 
ve nizam alabilirler. Meselâ: Yumurtaların enva'ında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin 
esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı 
ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Ve o madde itibariyle mahiyetleri....... bir hükmünde olan 
o maddeler, hadsiz muhtelif mevcudata menşe' oluyorlar. Ayrı ayrı makam ve nur sahibi 
oluyorlar. Elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniyede defaatla bir zerre 
bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise, o zerrenin manevî alnında o manaların hikmetlerini, hiçbir 
şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi; mukteza-yı ihata-i ilmîdir. 3 ” S:556 

4- Cennet’te cismin ruha arkadaş olması 
“Madem Sâni'-i Zülcelal, mülk ve melekûtundaki âyât-ı acibesini göstermek ve şu 

âlemin tezgâh ve menba'larını temaşa ettirmek ve a'mal-i beşeriyenin netaic-i 
uhreviyesini irae etmek istemiş. Elbette âlem-i mubsıratın anahtarı hükmünde olan gözünü 
ve mesmuat âlemindeki âyâtı temaşa eden kulağını, Arş'a kadar beraber alması lâzım geldiği 
gibi; ruhunun hadsiz vezaife medar olan âlât ve cihazatının makinesi hükmünde olan cism-i 
mübarekini dahi, tâ Arş'a kadar beraber alması mukteza-yı akıl ve hikmettir. Nasılki 
Cennet'te, hikmet-i İlahiye cismi ruha arkadaş ediyor. Çünki pekçok vezaif-i ubudiyete ve 
hadsiz lezaiz ve âlâma medar olan ceseddir. Elbette o cesed-i mübarek, ruha arkadaş 
olacaktır. Madem Cennet'e cisim, ruh ile beraber gider. Elbette Cennet-ül Me'va gövdesi 
olan Sidret-ül Münteha'ya uruc eden Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) ile cesed-i mübarekini refakat 
ettirmesi, ayn-ı hikmettir.” S:570 

5- Nur, O’nun zâtında cismini giyerek 
“Madem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o nev'den başka şecere yok. Öyle ise ona 

menşe' ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kâinatta bir meyve 
libasının giydirilmesi, yine Hakîm isminin muktezasıdır. Çünki çekirdek daima çıplak 
olamaz. Madem evvel-i fıtratta meyve libasını giymemiş. Elbette, âhirde o libası giyecektir. 
Madem o meyve insandır. Ve madem insan içinde sâbıkan isbat edildiği üzere, en meşhur 
meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazar-ı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve 
beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasin-i maneviyesi ile âlemi, ya nazar-ı 
muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise: Zât-ı Muhammediye Aleyhissalâtü 
Vesselâm'dır. Elbette kâinatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zâtında cismini 
giyerek en âhir bir meyve suretinde görünecektir.4 ” S:579 

6- İsa A.S.M cismi dünyevisiyle semavatta bulunur 
“İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüd 

ile, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letafet kesbeder. Âdeta beden-i misalî 
letafetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta 
bulunurlar.5” M:6 

Hz. Üstad diyor ki:  
“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. 

                                                 
3 Bu parağraf, esma-i İlahiyenin mukannen tecelli-i kayyumiyeti olan evamir-i tekviniyenin hilkat alemindeki 
hâkimiyetini ifade eder ve çok manidardır. 
4 Burada, âlem-i gayb ve şahadeti tazammun eden insan ve nev-i insanın en nuranisi olan Zât-ı Muhammediye 
Aleyhissalâtü Vesselâmın mahiyeti olan nur, şecere-i hilkatın çekirdeği olduğu ifade ediliyor. 
5 Yani bu iki peygamberi bulunduğu semavat dairesinde, tagayyür kanunu olan zıdlar ve kevnî kanunlar ve 
zaman gibi âlem-i şehadetin hususiyetleri bulunmaz.  422
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Elbette, vücud ona münhasır değildir. Belki daha çok 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. Hem 
madem bütün emirler, mana-yı melaikenin vücuduna şehadet ederler.” S:510 

Evet,   “Vücud, Âlem-İ 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.6 ” S:698 

7- Cism-i maddiden sığrılmak ve fevkazzaman sırrı 
İnsan, “Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, tecerrüdle ruhen 

yükselip, dün geceki Leyle-i Kadr'i öbür gün Leyle-i Îd ile beraber bugünkü gibi hazır 
görmektir. Çünki ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı 
vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona 
nisbeten hazır hükmündedir.7 ” M:51 

8- Meleklerin cismiyeti 
“.....melaikenin suretleri, eşkalleri arasında, ukûl-ü selimenin kabul ettiği vecihle, şeriatın 

izah ve beyan ettiği şekildir ki: Melekler mükerrem abddirler, emirlere muhalefetleri 
yoktur ve muhtelif kısımlara münkasım ve latif ve nuranî cisimlerdir. 8 ” İ:197 

9- Bazı ervahın cismaniyatı temaşa etmeleri  
“Hem denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı hayvaniye, hadîste "Tuyurun Hudrun" tesmiye 

edilen cennet kuşlarından tut, tâ sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar, 
bunların içine emr-i Hak ile girerler, âlem-i cismaniyatı seyran edip o cesedlerdeki hasselerin 
pencereleriyle, cismanî mu'cizat-ı fıtratı temaşa ederler.” S:177 

10- Vücud-u cismanî verip dünyaya gönderilmenin tasviri 
“Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerim ve Sâni'-i Hakîm; şu dünyayı, âlem-i ervah ve 

ruhaniyat için bir bayram, bir şehrayin suretinde yapıp bütün esmasının garaib-i nukuşuyla 
süslendirip küçük-büyük, ulvî-süflî herbir ruha, ona münasib ve o bayramdaki ayrı ayrı 
hesabsız mehasin ve in'amattan istifade etmeğe muvafık ve havas ile mücehhez bir cesed 
giydirir, bir vücud-u cismanî verir, bir defa o temaşagâha gönderir. Hem zaman ve mekân 
cihetiyle pek geniş olan o bayramı; asırlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kıt'alara 
taksim ederek herbir asrı, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir 
kıt'ayı, birer taife ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir 
ulvî bayram yapmıştır ve bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı 
sagirenin taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı âliyede olan 
ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık 
görünüyor ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütalaagâh oluyor ki, akıl tarifinden 
âcizdir. Fakat bu ziyafet-i İlahiye ve bayram-ı Rabbaniyedeki İsm-i Rahman ve Muhyî'nin 
tecellilerine mukabil İsm-i Kahhar ve Mümît, firak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu 

                                                 
6 Zaman ve mekânla kayıdlı olmayan alem-i gayb, zaman ve mekân dairesi olan alem-i şehadeti de bâtınen istila 
eder. 
7 Yani insan manevi letafet kazanma neticesinde zaman ve kekân kayıdlarını aşabilir. 
8 Cisim, bazıların anladığı gibi, atomdan ve terkibatından başlamaz. Tecelli-i Kudretin bazı mahlukları da lâtif 
cisimlerdir. 423
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ise  ¯š²z«-öÅu6ö]¬B«W²&«*ö²a«Q¬,«:  rahmetinin vüs'at-i şümulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat 

hakikatte birkaç cihet-i muvafakatı vardır.9 ” S:202 

11- Cismaniyetin camiiyeti ve ahirette de devamı  
“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.10 ” S:498 

12- Dünyada cismanî yaşayışı değil, insaniyet metebesini esas almak   
“Madem dünya hayatı ve cismanî yaşayış ve hayvanî hayat böyledir; hayvaniyetten çık, 

cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan 
daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve 
vahdaniyet sırlarını11 ifade eden "Lâ İlahe İllallah" kelime-i kudsiyesiyle kalbi 
söylettirmek, ruhu işlettirmektir.” L:137 

13- Sani-i Zülcelal cisim olmadığı için zaman ve mekânla mukayyed 
olmaz 

“Üçüncü menba' olan tecelli-i ehadiyet: Yani Sani-i Zülcelal cisim ve cismanî olmadığı 
için, zaman ve mekân onu kayıd altına alamaz. Ve kevn ü mekân, onun şuhuduna ve 
huzuruna müdahale edemez. Ve vesait ve ecram, onun fiiline perde çekemez. Teveccühünde 
tecezzi ve inkısam olmaz. Bir şey, bir şey'e mani olmaz. Hadsiz ef'ali, bir fiil gibi yapar. 
Onun içindir ki; bir çekirdekte koca bir ağacı manen dercettiği gibi, bir âlemi birtek ferdde 
dercedebilir. Bütün âlem, birtek ferd gibi dest-i kudretinde çevrilir. Şu sırrı başka Sözlerde 
izah ettiğimiz gibi, deriz ki: Nasılki nuraniyet itibariyle bir derece kayıdsız olan Güneş'in 
timsali, herbir cilalı parlak şeyde temessül eder. Binlerle, milyonlarla âyineler nuruna 
mukabil gelse, birtek âyine gibi inkısam etmeden bizzât herbirinde cilve-i misaliyesi bulunur. 
Eğer âyinenin istidadı olsa, Güneş azametiyle onda âsârını gösterebilir. Bir şey, bir şey'e mani 
olamaz. Binler, bir gibi ve binler yere, bir yer gibi kolay girer. Herbir yer, binler yer kadar o 

güneşin cilvesine mazhar olur. İşte ]«V²2«�²!öu«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:  şu kâinat Sani'-i Zülcelalinin nur olan 

bütün sıfâtıyla ve nuranî olan bütün esmasıyla, teveccüh-ü ehadiyet sırrıyla öyle bir tecellisi 
var ki; hiçbir yerde olmadığı halde, heryerde hazır ve nâzırdır. Teveccühünde inkısam olmaz. 
Aynı anda, her yerde, külfetsiz, müzahamesiz her işi yapar.”  M:247 
                                                 
9 Bu izahtan ecram-ı ulviye dairesinde dünyanın harikalığı nazara veriliyor. 
10 Yani insandaki cismaniyetin, imanla camiiyeti artar. 
11 Yani zerrelerden yıldızlara kadar bütün varlıkları kayyumiyetle ve sürekli olarak kendi idaresi ve tesirinde 
tutan Allah’ın mutlak hakimiyetini. 424
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“Vücud nev’inde tezahüm yoktur. Yani, pek çok âlemler, haller, vücud sahnesinde içtima 
eder, birleşirler. Meselâ: Gece zamanı duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya 
girdiğin vakit, âlem-i misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, odaları 
göreceksin.” Ms:137 

“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.” Ms:138 

14- Semavat âleminin âlem-i şehadeti müstevli olması  
“İşte bu iki temsil gibi, semavat memleketi, payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak 

olduğu halde, Arz memleketinde insanların kalblerine uzanmış manevî telefonları olduğu 
gibi, semavat âlemi, yalnız âlem-i cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervahı ve âlem-i 
melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir. Hem 
âlem-i bâkiden ve dâr-ı bekadan olan Cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber, yine o 
daire-i tasarrufatı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette uzanmış, yayılmış. 
Sâni'-i Hakîm-i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle, nasılki insanın başında yerleştirdiği 
duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde, herbiri umum o vücuda, o cisme 
hükmediyor ve daire-i tasarrufuna alabiliyor. Öyle de; bu insan-ı ekber olan kâinat dahi, 
mütedâhil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi, binler âlemleri ihtiva ediyor..” L:281  

15- Nebatî cismaniyet ve insaniyet  
“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."12 ” S:328 

16- Cismaniyetten başka âlemler var   
“İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücudlar da var. 

Elbette insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i 
cismaniyetten başka âlemler var. Hem âlem-i arzdan, tâ Cennet âlemine kadar herbir âlemin 
birer seması vardır.” S:569 

17- Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri   
“Kitab-ı Yevakit'in rivayetine göre, İmam-ı Şa'ranî bir günde iki buçuk defa kocaman 

Fütuhat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütalaa etmiştir. Bu gibi vukuat, istiğrab ile 
inkâr edilmesin. Zira bu gibi garib mes'eleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Meselâ 
rü'yada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer 
o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsa idin, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya 
için halet-i yakazada inkişaf eder. Zaman inbisat eder. Mes'ele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh 
zâten zaman ile mukayyed değildir. Ruhu cismaniyetine galib olan evliyanın işleri, fiilleri 
sür'at-ı ruh mizanıyla cereyan eder.” Ms:198  

Bu dakik meselelerin mahiyeti bilinmese de vücudunu bilmek de ehemmiyetlidir. 

                                                 
12 İşte nebatiyet ve cismaniyete nisbeten insaniyet, böyle bir külli inkişaf ve inbisata sahip olur. 425
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Netice: 
 
Cennette Cisimlerin Letafeti 
Cism-i Muhammedin A.S.M Letafeti 
Cisim olan zerrat-ı Arziyenin Tenevvürü 
Cennet’te Cismin Ruha Arkadaş Olması 
Şecere-i hilkatın çekirdeği olan Nur-u Muhammedinin (A.S.M) cesed cismini giydiği 
İsa A.S. cism-i dünyevisiyle Semavatta Bulunur 
Cism-i maddiden sığrılmak ve fevkazzaman sırrı  
Meleklerin Cismiyeti 
Bazı ervahın cismaniyatı temaşa etmeleri 
Vücud-u cismanî verip dünyaya gönderilmenin tasviri 
Âhirette cismanî âletlerin vezaifine ücret verilmesi 
Sani-i Zülcelal cisim olmadığı için zaman ve mekânla mukayyed olmaz 
Dünyada cismanî yaşayışı değil, insaniyet metebesini esas almak 
Semavat âleminin âlem-i cismaniyi müstevli olması 
Nebatî cismaniyet ve insaniyet 
Cismaniyetten başka âlemler var 
Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri .... 
 
İşte tercihen tesbit edilen cismaniyetin bazı hususiyetlerini gördük. 
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CUMHUR 

Cumhur: çoğunluk, halk topluluğu; söz sahibi büyük bilginlerin çoğunluğu manalarına geldiği gibi 
Cumhur-u avam, Cumhur-u muhaddisîn, Cumhur-u mü'minîn, Cumhur-u nâs, Cumhur-u ülema gibi 
terkiblerle de kullanılır. Bu tabir fıkıhta olduğu kadar Risale-i Nur’da da çokça geçer. Cüz’î birkaç 
nümunesi şöyledir. 

“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 
Bu kısım, müctehid olmayan kimse, Kur’an ve hadislerin meallerinden veya arabca bilen hocalar da 

ayet ve hadislerden ahkâm çıkartmağa gitmeyip makbul şeriat kitablarına müracaat etmek mecburiyeti 
vardır. Aksi halde kişi mezhebsiz kişi durumuna düşer diye ikazdır. 

“Sual: Âlem-i İslâm ülemasının ortalarındaki müdhiş ihtilafata ne dersin? Re'yin nedir? 

Cevab: Ben âlem-i İslâmiyete gayr-ı muntazam veya intizamı bozulmuş bir meclis-i 
meb'usan ve bir encümen-i şûra nazarıyla bakıyorum. Şeriattan işitiyoruz ki; re'y-i cumhur 
budur, fetva bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki re'y-i ekseriyetin naziresidir. Re'y-i 
cumhurdan maada olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâlî ve boş olmazsa istidadatın 
re'ylerine bırakılır. Tâ herbir istidad terbiyesine münasib gördüğünü intihab etsin. Lâkin 
burada iki nokta-i mühimme vardır: ..... 

Birincisi: Şu istidadın meyelanı ile intihab olunan ve bir derece hakikatı tazammun eden 
ve ekalliyette kalan kavl, nefs-ül emirde mukayyed ve o istidad ile mahsus olduğu halde, 
sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Etbaı iltizam edip tamim etti. Mukallidi taassub edip, o 
kavlin hıfzı için muhaliflerin hedmine çalıştılar. Şu noktadan müsademe, müşagabe, cerh ve 
red, o derece meydan aldı ki, ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveran eden duman 
ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekli ve bazan rahmetli bir bulut, şems-i İslâmiyetin 
tecellisine bir hicab teşkil etmiştir. Lâkin ziya-yı şemsten tefeyyüz etmesine istidad bahşeden 
rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Yağmuru vermediği gibi, ziyayı dahi men'etmektedir. 

İkincisi: Ekalliyette kalan kavl, eğer içindeki hakikat ve mağz, onu intihab eden 
istidadlardaki heves ve heva ve mevrus âyineye ve mizacına galebe çalmazsa, o kavl bir 
hatar-ı azîmde kalır. Zira istidad onunla insibağ edip onun muktezasına inkılab etmek lâzım 
iken; o, onu kendine çevirir ve telkîh eder, kendi emrine müsahhar eder. İşte şu noktada hüda 
hevaya tahavvül ve mezheb dahi mizacdan teşerrüb eder. Arı su içer bal akıtır, yılan su içer 
zehir döker.” Mü:79 
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Yani ictihadî hükümlere, kişi kendi anlayış ve meyline göre mana verilmesi, dini tahrif etmek sayılır 
ve büyük mesuliyetlere yol açar diye ikaz var. Asrımız itibariyle de bu husus, ehemmiyetli bir meseledir. 
Yani böyle hatalara düşme tehlikesi var. 

Evet, “Kur'anın manalarının keşfi ve tefsirlerde ayrı ayrı mehasininin cem'i, hem zamanın 
çalkamasıyla ve fenlerin keşfiyle cilvelenen, tezahür eden Kur'an'ın hakikatlerinin tesbiti 
için elzemdir ki: Muhakkikîn-i ülemadan herbiri bir fende mütehassıs, geniş fikre, ince nazara 
mâlik allâmelerden müteşekkil bir heyet bu vazifeye sahib çıksın.” Em:89 

Neşriyat sahasında bu tarz hatalara yol açanlara te’dibkâr tenkid eden Bediüzzaman Hz. diyor ki: 

“Ey hitabet-i umumiye sıfatı ile gazete lisanıyla konferans veren muharrir! Sen, kendi 
nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilân etmeye hakkın var. Fakat şeair-i 
İslâmiyeye zıd ve muhalif olan herzeler ile İslâmiyeti lekelendirmeğe kat'iyyen hakkın 
yoktur. 

Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen milletin 
namına, ümmetin hesabına İslâmiyet hakkında hezeyanları savurarak dalaletini neşr ve 
ilân ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin gibi dâll zannetme. Dalaletini kime satıyorsun? 
Burası İslâmiyet memleketidir, Yahudi memleketi değildir. Cumhur-u mü'minînin kabul 
etmediği bir şeyin gazete ile ilânı, milleti dalalete davettir, hukuk-u ümmete tecavüzdür. 
Bir adamın hukukuna tecavüze cevaz-ı kanunî olmadığı halde, koca bir milletin belki âlem-i 
İslâmın hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? Ağzını kapat!..”Ms:89 

Bu beyan, bu tarz tecavüzlere karşı susulmayıp bu cevabları neşr ile islamiyeti müdafaa ve muhafaza 
etmenin lüzumuna bakan nümunelerden birisidir. 

Kur’anın hitablarında ekseriyetin anlayış derecesini de nazara alır. Şöyle ki:  

“Ekseriyet-i mutlakayı teşkil eden avam-ı nâsın fehimleri Kur'anca o kadar müraat 
edilmiştir ki, birkaç dereceyi, birkaç ciheti ihtiva eden bir mes'elede avamın fehimlerine en 
me'nus en karib ciheti ve nazarlarına en vâzıh, en zahir dereceyi söylüyor. Çünki öyle olmasa, 
delilin neticeden hafî olması lâzımgelir. Kur'an'ın kâinattan yaptığı bahis, Hâlık'ın sıfatlarını 
isbat ve izah içindir. Binaenaleyh ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa, irşada daha lâyık 
ve daha muvafık olur. Meselâ: Hâlık'ın tasarrufatına delalet eden âyetlerden en zahir, en 

aşikâr olan tabakayı ²vU¬9!«x²7«!ö«:ö²vU¬B«X¬,²7«!ö¿«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!ös²V«'ö¬y¬#@«<³~ö²w¬8«: âyetiyle 

zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun taayyünat, teşahhusat tabakası vardır. 
Evvelki tabakanın fehmi, ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza en aşikâr 

dereceyi ¬*@«ZÅX7!«:ö¬u²[ÅV7!ö¬¿«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö¬s²V«'ö]¬4öÅ–¬! âyetiyle zikretmiştir. Bu derecenin 

arkasında, arzın şems etrafında emir ve irade-i İlahî kanunuyla tahrik ve tedviri derecesi 
de vardır. Lâkin bu derece, evvelki dereceden bir derece mahfî olduğundan terkedilmiştir.” 
Ms:195 

Mezkür beyanlardan anlaşılıyor ki, İslam cemiyetindeki avam, mezkür manadaki ayetlere 
muhatabdır. 

 “S: Ulvî ve süflî ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği 
beyanat gibi beyan lâzım iken, mübhem bırakılmıştır? 

C: Bu gibi mes'elelerde ibham daha mühimdir. Ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünki 
Kur'an, istitradî ve tebaî olarak Cenab-ı Hakk'ın zâtına, sıfatına istidlal için kâinattan 
bahsediyor. İstidlalin birinci şartı, delilin neticeden daha zahir ve malûm olması lâzımdır. 
Eğer fencilerin iştihası gibi "Şemsin sükûnuna, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini 
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anlayınız." demiş olsaydı, delil müddeadan daha hafî olurdu. Ve insanların ekserisi, ekser 
zamanlarda fehmedemediklerinden inkâra zehab ederlerdi. Halbuki, irşad ve hidayet 
zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek îcabeder. 
Maahaza ekseriyete yapılan müraattan, ekalliyette kalanın mahrumiyeti neş'et etmez. Çünki 
onlar da istifade ediyorlar. Amma mes'ele makuse olursa, ekseriyet mahrum kalır, istifade 
edemez. Çünki fehimleri kasırdır. 

Ve sâniyen: Belâgat-ı irşadiyenin şe'nindendir ki, avamın nazarına, âmmenin hissine, 
cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki; nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina' 
etmesin. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en beligi zahir, basit, sehl olmasıdır ki âciz 
olmasınlar. Muhtasar olsun ki, melûl olmasınlar. Mücmel olsun ki, lüzumlu olmayan tafsilden 
nefret etmesinler.”Ms:232 

Bu kısımlarda, ahkâm-ı şer'iyeye bakmayıp irşad ve ikaz, ibret ve tefekkür gibi hususlarda Kur'an, 
cumhurun derece-i fehimleri nazara alındığı anlatıldı. 
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İnsanın bir şeyi tercih edip etmeme serbestliği ve yapıp yapmama meyli manasındadır. Buna ihtiyar-ı 
cüzî de denir. 

“.....cüz'-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz, hem kısadır. Hem ayarı noksandır. İcad 
edemez, kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. 

(İman, o cüz'-i ihtiyarîyi, Allah namına istimal ettirip, her şeye karşı kâfi getirir. Bir 
askerin cüz'î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler kuvvetinden fazla işler 
görmesi gibi.)” S:210 

Demek cüz'-i ihtiyarînin vazifesi, Allah’a tevekkül ve intisab meyli gibi bir vazifedir. Bu durumda kişi 
kendini Allah’ın tasarrufunda görüp o nokta-i istinada dayanır. Bu ise, dinde büyük bir esasdır. 

İnsanın “İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir.......... 

Hattâ hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her 
ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise 
hadsizdir.......... 

Halbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır.......... 
Demek fakr ve ihtiyaçlarım, dünya kadardır.... 
Sermayem ise, cüz'-i lâ-yetecezza gibi cüz'î bir şeydir..... 
İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede? Ve bu beş paralık 

cüz'-i ihtiyarî nerede? Bununla onların mübayaasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. 
Öyle ise başka bir çare aramak gerektir........ 

O çare ise şudur ki: O cüz'-i ihtiyarîden dahi vazgeçip, irade-i İlahiyeye işini bırakıp, 
kendi havl ü kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havl ü kuvvetine iltica ederek 
hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab! Madem çare-i necat budur. Senin yolunda o cüz'-i 
ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum......... 

Tâ senin inayetin, acz ve za'fıma merhameten elimi tutsun. Hem tâ senin rahmetin, fakr ve 
ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgâh olabilsin, kendi kapısını bana açsın...... 

Evet, herkim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katre serab hükmünde olan 
cüz'-i ihtiyarına itimad etmez; rahmeti bırakıp ona müracaat etmez...” S:212 

Yani burada, gafil insanın, kendine güvenip öyle hareket etmesi, insanın acz ve fakr dairesinde 
yaradılmasındaki İlahî gayeye aykırı düştüğü ifade ediliyor.  İnsanın bu durumunun çekilen uhrevî 
filimleri, ahirette aleyhinde şehadet edeceği şöyle beyan ediliyor:  

“İşte eğer insan, enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek derd-i 
maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur gider. 
Ona verilen bütün cihazat ve âlât ve letaif, ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde 
şehadet edeceklerdir.” S:323 

“Ey fahre meftun, şöhrete mübtela, medhe düşkün, hodbinlikte bîhemta sersem nefsim! 
Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan 
üzümün siyah kurucuk çubuğu; bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve 
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onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medh ve hürmet etmek lâzım olduğu, hak bir 
dava ise; senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki 
sen, daim zemme müstehaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz'-i 
ihtiyarın bulunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. Gururunla 
tahrib ediyorsun ve küfranınla ibtal ediyorsun ve temellükle gasbediyorsun. Senin vazifen 
fahr değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih 
değil istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinliktedir. Evet sen1 
benim cismimde, âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, hayrı kabul etmek, şerre merci olmak 
için yaratılmışsınız. Yani fâil ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir 
tesiriniz var: O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı, güzel bir surette kabul etmemenizden şerre 
sebeb olmanızdır.” S:230 

Evet, “İnsanda iki vecih var. Birisi, enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır. 
Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar. Evvelki vecih itibariyle öyle bir bîçare 
mahluktur ki; sermayesi yalnız ihtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz'-i ihtiyarî ve 
iktidardan zaîf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şu'le ve ömürden çabuk geçer bir 
müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kâinatın 
tabakatında serilmiş hadsiz enva'ın hesabsız efradından nazik zaîf bir ferd olarak bulunuyor. 

İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde pek 
büyük bir vüs'ati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünki Fâtır-ı Hakîm, insanın 
mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ 
ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınası nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın 
hadsiz tecelliyatına câmi' geniş bir âyine olsun.” S:321 

Burada anlatılan birinci ve ikinci vecihlere ve neticelerine dikkat gerek. Zira biri ademe, diğeri ebede 
gider. Bu husus şöyle ifade ediliyor: “o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı 
mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden 
kurtarmaktır.2 ” S:23  

Melekler ve hayvanlardaki cüz'-i ihtiyarîlerinin mahiyeti nedir? 
“Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri yoktur. 

Çünki onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk'ın hesabıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve 
emriyledir. Belki nezaretleri, yalnız rububiyetin tecelliyatını, memur olduğu nevide 
müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalaa etmek ve evamir-i 
İlahiyeyi o nev'e bir nevi ilham etmek ve o nev'in ef'al-i ihtiyariyesini (*) bir nevi tanzim 
etmekten ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri, onların tesbihat-ı 
maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelal'e karşı 
takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanıyla ilân etmek; hem onlara verilen 
cihazatı, hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten 
ibarettir. Melaikelerin şu hizmetleri, cüz'-i ihtiyarîleriyle bir nevi kesbdir. Belki bir nevi 
ubudiyet ve ibadettir. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. Çünki herşeyde Hâlık-ı Külli Şey'e has bir 
sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek, melaikelerin şu nevi amelleri 
ise, onların ibadetidir. İnsan gibi, âdetleri değildir. 

Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele; hayvanattır. Hayvanat dahi, iştiha sahibi bir 
nefs ve bir cüz'-i ihtiyarîleri olduğundan amelleri hâlisen livechillah olmuyor. Bir derece 
nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. Onun için Mâlik-ül Mülk-i Zülcelali Vel-İkram Kerim 
                                                 
1 Sen, yani cüz'-i ihtiyarî 
2 Burada zikredilen kalb ve ruhunu, yani insaniyetini demektir. Helâket-i ebediyeden  yani idam-ı ebediden 
kurtarmaktır manasında. 431
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olduğundan onların nefislerine bir hisse vermek için amellerinin zımnında onlara bir maaş 
ihsan ediyor.3 ”S:354 

(*)Yani envaın ef'al-i ihtiyariyesini, yani tekvinî ve fıtrî meyelanlarını tanzim manasında olduğu 
anlaşılıyor. Mesela şu derin manalı izaha dikkat gerek:  

“Evet cemadata dikkatle nazar edilse: Bilkuvve yalnız istidad ve kabiliyet cihetinde nâkıs 
kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir içtihad ve sa'y ile inbisat edip bilkuvveden bilfiil suretine 
geçmesinde, mezkûr sünnet-i İlahiye düsturuyla bir tavır görünüyor. Ve o tavır işaret eder ki: 
O vazife-i fıtriyede bir şevk ve o mes'elede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumî 
hayattan hissesi varsa, şevk kendisinin olur;4 yoksa, o camidi temsil eden, nezaret eden 
şeye aittir. Hattâ bu sırra binaen denilebilir: Latif, nazik su incimad emrini aldığı vakit, öyle 
şiddetli bir şevk ile o emre imtisal eder ki, demiri şakk eder, parçalar. Demek bürudet ve 
taht-es sıfır soğuğun lisanıyla ağzı kapalı demir kaptaki suya "Genişlen!" emr-i Rabbanîsini 
tebliğinde, şiddet-i şevk ile kabını parçalar, demiri bozar, kendisi buz olur. Ve hâkeza.. 
herşeyi buna kıyas et ki, güneşlerin deveranından ve seyr ü seyahatlarından tut, tâ 
zerrelerin mevlevî gibi devretmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kâinattaki 
bütün sa'y ü hareket, kanun-u kader-i İlahî üzerine cereyan ediyor. Ve dest-i kudret-i 
İlahîden sudûr eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emr-i tekvinî ile zuhur eder.” 
L:125 

“Üçüncü kısım ameleleri: Nebatat ve cemadattır. Onların cüz'-i ihtiyarîleri olmadığı 
için, maaşları yoktur. Amelleri hâlisen livechillahtır ve Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ve ismiyle 
ve hesabıyla ve havl ve kuvvetiyledir. Fakat nebatatın gidişatlarından hissolunuyor ki, onların 
vezaif-i telkîh ve tevlidde ve meyvelerin terbiyesinde bir çeşit telezzüzatları var. Fakat hiç 
teellümata mazhar değiller. Hayvan muhtar olduğu için, lezzet ile beraber elemi de var. 
Cemadat ve nebatatın amellerinde ihtiyar gelmediği için, eserleri de ihtiyar sahibi olan 
hayvanların amellerinden daha mükemmel oluyor. İhtiyar sahibi olanların içinde, arı emsali 
gibi vahy ve ilham ile tenevvür edenlerin amelleri, cüz'-i ihtiyarîsine itimad edenlerin 
amellerinden daha mükemmeldir.” S:356 

“Bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin 
perdeleridir. Tâ güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i 
İlahiyenin izzeti ve kudsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, itiraza hedef olmasın ve 
hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeyler ile kudretin mübaşereti -nazar-ı zahirîde- 
görünmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde 
tevhid sikkeleri kat'î gösterdiğini, Risale-i Nur hadsiz delilleriyle isbat etmiş. Halketmek, icad 
etmek ona mahsustur. Esbab, yalnız bir perdedir. Melaike gibi zîşuur olanların, yalnız cüz-i 
ihtiyarıyla cüz'î, icadsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve amelî bir nevi ubudiyetten 
başka ellerinde yoktur.” Ş:261 

Mesela: “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.5 ” H:137  

Kader ve cüz'-i ihtiyarî arasındaki münasebete gelince: 
“Evet kader, cüz'-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde... Kader, nefsi 

                                                 
3 Bu kısımda anlatılan, meleklerdeki cüz'-i ihtiyarî, şerre kabiliyeti olmayan tekvinî vazifelerine fıtrî meyilleri 
olduğu ve hayvanlarda ise, hissî nevinde cüz'-i ihtiyarîleri bulunduğu anlaşılıyor. 
4 Yani en basit bir zevk için, hayatın en düşük derecesinden hissedarlık gerektiği anlaşılıyor. 
5 Yani vahye dayanan arıda küçük bir hissî ihtiyar bulunması, narda ise ihtiyar bulunmadığı cihetle doğrudan 
doğruya evamir-i tekviniye-i İlâhiyenin eseri olması sırrı ve sadeliği nazara veriliyor. 432
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gururdan ve cüz'-i ihtiyarî, adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye 
girmişler. Yoksa mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mes'uliyetinden 
kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in'am olunan mehasinle iftihar etmek, 
gururlanmak, cüz'-i ihtiyariye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz'-i 
ihtiyariyeye zıd bir harekete sebebiyet veren ilmî mes'eleler değildir.” S:463 

Yani, hayır ve şerde tercih serbestliği olan  cüz'-i ihtiyarî, hikmet-i İlâhiye iktizasınca mükafat 
mücazatta istihkaka sebebdir. 

“Eğer denilse: "Madem cüz'-i ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. Bir emr-i itibarî hükmünde 
olan kesbden başka insanın elinde birşey bulunmuyor. Nasıl oluyor ki, Kur'an-ı Mu'ciz-ül 
Beyan'da, Hâlık-ı Semavat ve Arz'a karşı, insana âsi ve düşman vaziyeti verilmiş. Hâlık-ı Arz 
ve Semavat, ondan azîm şikayetler ediyor. O âsi insana karşı abd-i mü'mine yardım için 
kendini ve melaikesini tahşid ediyor. Ona azîm bir ehemmiyet veriyor." 

Elcevab: Çünki küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, ademdir. Halbuki azîm tahribat ve 
hadsiz ademler, birtek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir. Nasılki bir azîm sefinenin 
dümencisi, vazifesinin adem-i îfasıyla, sefine gark olup bütün hademelerin netice-i sa'yleri 
ibtal olur. Bütün o tahribat, bir ademe terettüb ediyor. Öyle de: Küfür ve masiyet, adem ve 
tahrib nev'inden olduğu için, cüz'-i ihtiyarî bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip müdhiş 
netaice sebebiyet verebilir.” S:465 

Yani, bütün sebeblerinin bulunması ile vücuda gelen bir varlığın ademi, bir şartının ademiyle 
olduğundan, hareket yapmamak olan bir emr-i ademî ile küllî tahribatın yapıldığı anlatıldı. 

“ 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 

“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 

 «–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.” 
İ:173 

Netice: Hayır ve şer dairesinde cüz'-i ihtiyarî vesilelik merkezidir. 
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ÇARE 

1- Hased ve çaresi 
2- Fitne asrında imanî şübehattan kurtarmak çaresini müceddid gösterir 
3- Şeytan-ı ins ve cinnînin desiselerinden kurtulmak çaresi  
4- Aile hayatının muhafazasının çaresi 
5- Âlem-i İslamın çare-i necatına gelince, o da ittihad-ı İslamdır 
6- En ehemmiyetli bir netice olan ittihad-ı İslam için önce ihtilafın kalkması 

elzemiyeti 
Lügatta, neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. 

Tedbir, yardım, yol. Hile manalarına gelir. Bu çare tabiri lügatça değilde dinî bir tabir olarak ele alınınca, 
gayet ehemmiyetli meseleleri ve necat bulmak vesilelerini ifade ettiğini görürüz. Aksi halde yani meşru 
çareleri terk eden kişi Allaha teslimiyetsiz kalmak durumuna düşer. Bunun çeşidli örneklerinden 
bazılarını görelim: 

1- Hased ve çaresi 
Hased mü’minler arasında bulunması gereken manevi bağlara zıddır. Halbuki mü’min mü’minin 

kardeşidir. Bu kardeşlik hasedi kaldırmaz. O halde bu uhuvvet-i islamiye için hasedin terk edilmesi 
ehemmiyetli bir çaredir. 

 Evet, “Hasedin çaresi: Hâsid adam, hased ettiği şeylerin akibetini düşünsün. Tâ anlasın ki; 
rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet; fânidir, muvakkattır. Faidesi 
az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevî meziyetler ise, zâten onlarda hased olamaz. Eğer onlarda 
dahi hased yapsa; ya kendisi riyakârdır, âhiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut 
mahsudu riyakâr zanneder, haksızlık eder, zulmeder. 

Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve rahmet-i 
İlahiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdeta kaderi tenkid ve rahmete itiraz 
ediyor. Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum 
kalır.” M:266 

Bu kısımda, en çok hased edilen şeylerin dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet olduğu 
anlatıldı. Keza âhirete vesile edilmeyen her şeyin, yani fanilerin hakiki değeri olmadığına dikkat çekildi. 
Uhrevî meziyetler de yapılacak hasedin, riyakârlık olacağı, yani din  dairesinde görünüp asıl gayesinin 
dünyevî olduğu ihtar ediliyor ki, dindarlık için bu derslere bağlı kalmak şarttır. 

2- Fitne asrında imanî şübehattan kurtarmak çaresini müceddid gösterir 
Evet, “O ehl-i fazl u kemal ve kuvvetli enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; 

bana değil, Kur'an-ı Hakîm'e talebe ve şakird oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. 
Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık dava etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, 
avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; 
o ülema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, 
tarafdar olsunlar.” M:425 
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Hz. Üstad burada, ihsan-ı İlahî ile nâil kılındığı manevî vazife makamının irşadını, asrın fitnesine 
karşı çare olduğunu beyan ediyor. Bu asırda bu çareden uzak kalmak tehlikelidir. İşte bu çareyi bilmek 
hayatî ehemmiyeti haizdir. Aksi halde tehlike büyüktür. Evet, Hz. Üstad diyor ki: 

“Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın belâ ve vebâsından ve zulüm ve zulümatından en 
mücerreb bir kurtarıcı Risale-i Nur'un mîzanları ve müvazeneleriyle neşrettiği nur olduğuna 
kırkbin şâhid vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmezse, 
tehlike ihtimali kavidir.” T:295 

Şimdi bu çareyi bilmemenin âkıbeti düşünülsün! Demek bu sahadaki çareler mutlaka bilinmelidir. 

3- Şeytan-ı ins ve cinnînin desiselerinden kurtulmak çaresi  
Cinnî ve insî “Şeytanlar tahribat cihetinde sevkettikleri için, az bir amel ile çok şerleri 

yaparlar. Onun için tarîk-ı hakta ve hidayette gidenler, pek çok ihtiyat ve şiddetli 
sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki, 
Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismi ile ehl-i imana muavenetini takdim ediyor ve 
binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın 
kıymetini küçük düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor. 

İşte ey ehl-i hak ve ehl-i hidayet! Şeytan-ı ins ü cinnînin mezkûr desiselerinden 
kurtulmak çaresi: Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargâh yap ve 
Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın muhkemat kal'asına gir ve Sünnet-i Seniyeyi rehber yap, 
selâmeti bul!..” L:78 

Yani Risale-i Nur, zaruriyat-ı diniyeye yapış ikazıyla kurtuluş çaresini gösteriyor. Çünkü bu asırda 
zaruriyat-ı diniye dahi ekseriyetle unutuldu ve unutturuldu. Halbuki zaruriyatın bir tanesi dahi şeri’at 
dairesinden çıkmaya sebeb olduğunu beyan eden Hz. Üstad diyor 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 5h²W«<ökaidesine dâhil oluyor.” M:435 

4- Aile hayatının muhafazasının çaresi 
 “Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi, saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî 

seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i 
diniyeden başka yoktur!.. Rusya'da o bîçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i 
Nur'un bir parçasında denilmiş ki: Aklı başında olan bir adam; refikasına muhabbetini ve 
sevgisini, beş on senelik fâni ve zahirî hüsn-ü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsn-ü 
cemalinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsn-ü sîretine 
sevgisini bina etmeli. Tâ ki, o bîçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. 
Çünki onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki 
hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha 
ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor. Şimdiki terbiye-i 
medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedî bir 
müfarakata maruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.” L:201 

Bu fitne-i ahirzaman cereyanı önce taife-i nisayı ifsad ederek ictimaî ahlakı en çok onunla bozuyor. 
Hz. Üstad diyor ki: 

“Fitne-i âhirzamanın mahiyeti bana göründü ki; o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, 
kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip, pervane gibi sefahet ateşine atıyor. 
Ve bir dakika hayat-ı dünyeviyeyi, senelerle hayat-ı bâkiyeye tercih ettiriyor.” G:17 
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Demek aile müessesesinin ahirzaman bid’alarından muhafazası, ehemmiyetli bir çare-i necattır. 

5- Âlem-i İslamın çare-i necatına gelince, o da ittihad-ı İslamdır 
 “Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem 

mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-ı 
İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, 
Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve 
siyasetleri buna muarız değil; belki muhtaçtırlar. Çünki komünistlik, masonluk, zındıklık, 
dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, 
ancak ve ancak hakikat-ı Kur'aniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu 
tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti 
anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün 
kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet 
almaları zarurîdir.” Em:24 

“Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zendeka ve dinsizlik ve anarşilik ve 
maddiyyunluğa karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var: O da Kur'anın hakikatlarına 
sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i, az bir zamanda komünistliğe çeviren musibet-i beşeriye; 
siyasî, maddî kuvvetler ile susmaz. Yalnız onu susturan hakikat-ı Kur'aniyedir. 

“Şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-i Kur'aniyeye dayanmak ve hizmet 
etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan üçyüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye ile ittihad-ı İslâm 
dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma tarafdar 
değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için; hem Amerika, hem Avrupa 
devletleri Kur'ana ve ittihad-ı İslâma tarafdar olmağa mecburdurlar.” Em:54 

Bu iki parçada anlatılan Âlem-i İslamın çare-i necatı, gayet ehemmiyetli bir netice olduğu gibi 
herhalde çaresi olan ittihad-ı İslam ve hakaik-ı Kur’aniyeye sarılmak dahi çok ehemmiyetlidir ve 
bilinmesi ve bildirilmesi lâzımdır ki Hz. Üstad tekraren nazara verdi. 

6- En ehemmiyetli bir netice olan ittihad-ı İslam için önce ihtilafın 
kalkması elzem olduğundan, bu mesele Hz. Üstaddan soruluyor: 

“S- Âlem-i İslâmdaki ihtilafı ta'dil edecek çare nedir? 

C- Evvelâ; müttefekun aleyh olan makasıd-ı âliyeye nazar etmektir. Çünki Allahımız 
bir, Peygamberimiz bir, Kur'anımız bir, zaruriyat-ı diniyede umumumuz müttefik, 
zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruat veya tarz-ı telakki veya tarîk-i tefehhümdeki 

tefavüt bu ittihad u vahdeti sarsamaz, racih de gelemez. ¬yÁV7!ö]¬4öÇ`E²7«!ödüstur tutulsa, aşk-ı 

hakikat harekâtımızda hâkim olsa -ki, zaman dahi pek çok yardım ediyor- o ihtilafat sahih 
bir mecraya sevkedilebilir. 

Esefa; gaye-i hayalden tenasi veya nisyan olmakla, ezhan enelere dönüp etrafında 
gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âlî bütün vuzuhuyla meydana atılmıştır.” STİ:92 

Evvela bu parçada geçen müttefekun aleyh tabirinin hakikatını bilmek lazımdır. Yani bütün 
müslümanların istisnasız ortak kabul ettikleri ve İslam daireside kalabilmek için zaruri olan esaslara 
bağlılık kurtuluşun çare-i yeganesidir. Her müslüman bu esasları bilecek ve bu esaslara uyanlarla ihtilaf 
etmiyecektir. Bu esasları nazara almayan ve kendi meyillerine göre ve tarafgirane hisiyatla hareket 
edenlerle zaten ittihad olmaz ve bunlar gaye-i hayal sahibi yani dava adamı olamazlar. 

İslam prensipleri Ansiklopedisinin ittifak maddesinde şu izah vardır: 
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 “İttifak kelimesinin mana muhtevası ve fiilî tezahürleri, çeşitli şekilleriyle ele alınır. 
Meselâ mütecaviz bir kuvvetin ve cereyanın tecavüz ettiği farklı din ve milletten olan 
toplulukların bu mütecavize karşı ittifakları, tecavüzden korunmak içindir. Bu ittifakta 
müttefikler, dinlerini veya milliyetlerini birleştirmiş olmazlar. Keza bir dine bağlı olan 
cemaatlar, bağlı oldukları dinin esasatında ittifak ederler.Cemaatların teferruat sayılan 
meslekî hususiyetlerin de birleştirmelerine mecburiyet yoktur. Keza dinî bir cemaatın 
mensubları da, kendi mesleklerinin esaslarında ittifak eder. Ferdler arasında teferruata ait bazı 
anlayış ve meşreb farklarının bulunması, ittifaklarına zarar vermez ve vermemelidir.” 
(1824.p.) 

Evet, “Dinî cerideler! Maksadımız: Dinî cemaatlar maksadda ittihad etmelidirler. 
Mesalikte ve meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir.” H:99 

Netice: 
1- Hased ve çaresi 
2- Fitne asrında imanî şübehattan kurtarmak çaresini müceddid gösterir. 
3- Şeytan-ı ins ve cinnînin desiselerinden kurtulmak çaresi  
4- Aile hayatının muhafazası ve çaresi 
5- Âlem-i İslamın çare-i necatı 
6- En ehemmiyetli bir netice olan ittihad-ı İslam için önce ihtilafın kalkması 

elzemiyeti 

İşte Risale-i Nur Külliyatından tesbit edilip nazara verilen ehemmiyetli çarelerden az bir kısmının 
neticelerinin tahakkuku ile insanlık âleminin dahi kurtulacağı görülüyor. 

Demek basit manadaki çare, dinî cihetten ele alınınca, gayet ehemmiyetli olduğu 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«! 
ÇEKİRDEK 

Çekirdek mevzuunu ele almamızın bir sebebi, bu gelen parağrafta ifade edilen şu hakikattır: 
 “Eski zamandan beri darb-ı mesel olarak umumun dilinde ve lisan-ı nâsta gezen şu: 

"Çekirdekten yetişme" sözü, bu risalenin müellifine bir işaret-i gaybiye-i örfiye denilebilir. 
Çünki Risale-i Nur hâdimi olan şahıs Kur'anın feyziyle, çekirdek ve çiçekte tevhid için iki 
mi'rac-ı marifet keşfederek tabiiyyunları boğan aynı yerde âb-ı hayat bulmuş ve 
çekirdekten hakikata ve nur-u marifete yetişmiş ve bu iki şeyin Risale-i Nur'da ziyade 
tekrarları bu hikmete binaendir.” Ş:33 

Sual: Eğer dense: Neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden 
getiriyorsun? 

Elcevab: Çünki onlar hem mu'cizat-ı kudretin en antikaları, en hârikaları, en 
nazeninleridirler. Hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalalet ve ehl-i felsefe, onlardaki kalem-i kader ve 
kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına 
düşmüşler.” S:86 

İşte çekirdek ve çiçek ve emsali masnuat, mi'rac-ı marifet vesilesi olduklarından Kur’an: 6:59,95,99-
16:13-18:45-31:16,35:13,ve 78:15 ve emsali âyetleriyle bu hakikatı nazara veriyor. Demek Kur’an kâinat 
kitabını bütün cihetleriyle okutmakla Allahın esma ve hikmetlerini öğretiyor. Risale-i Nur dahi Kur’ana 
ittibaen, bu tefekkür yolunu takîb eder.   
 

“Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın 

«Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«x´WÅ,7!öyÁV7!ö«s«V«'ö@«8ö²v¬Z¬,S²9«!ö]¬4ö!:hÅU«S«B«<ö²v«7«:«! «–: hÅU«S«B«<ö²vZÅV«Q«7   
«–: hÅU«S«B«<ȫ•²x«T¬7ȫ�@«<�«À   «–: hÅU«S«B«#ö²vUÅV«Q«7   

gibi âyetler ile emrettiği tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve ¯^«X«,ö¬?«(@«A¬2ö²w¬8ö°h²[«'ȫ^«2@«,öhÇU«S«# 
hadîs-i şerifi bazan bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmünde olduğunu beyan edip, 
tefekküre azîm teşvikat yaptığı cihetle” L:284 bu mesleği esas almak gerektir. 

Şimdi Risale-i Nurda çekirdek kelimelerinin geçtiği ve hayli çok olan parçalarından ve muhtelif 
manada kullanılan kısımlarından bazılarını görelim: 

“….iman, bir manevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevî bir zakkum-u 
Cehennem tohumunu saklıyor. 

Demek selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır. Öyle ise, biz daima: 

 ¬–@«W<¬�²!ö¬Ä@«W«6ö«—ö¬•«Ÿ²,¬�²!ö¬w<¬(ö|«V«2ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«!ödemeliyiz...” S:17 

Meskür çekirdek teşbihi ile kocaman çam ağacının çekirdeği, kader proğramı olarak bilkuvve ağacını 
tazammun ettiği gibi kalbdeki çekirdek misal iman veya küfrün mahiyeti de cennet ve cehennem-i 
hususiyeleri tazammun ettikleri anlatılıyor. 
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Keza “Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür. Yani, celaline karşı 
kavlen ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı, lafzan ve amelen 
"Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek. Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen 
"Elhamdülillah" deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri 
hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında bu üç şey, her tarafında 
bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını te'kid ve takviye için şu 
kelimat-ı mübareke, otuzüç defa tekrar edilir. Namazın manası, şu mücmel hülâsalarla te'kid 
edilir.” S:40 

Hz. Üstad diyor ki: “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.” S:491 

Yani bu gibi çekirdek-misal tabirlerin zahiren görünmeyen mana incelikleri ve külliyeti, iman küfür 
mübarezesi içinde harekete gelen hissiyat hassasiyeti giderek artar ve küfrün çirkinliği ile imanın o güzel 
manaları kalben hissedilir ve insanın hissiyat-ı ulviyesine intikal edip zıdlar mübarezesinde imanın 
güzellikleri kalben hissedilir ve böylece kişi üstün dava adamı olur. Fakat bu mahiyetteki iman şuuru, 
def’-i mefasid ile, yani asrın bid’alarına muhalif bir kalp ile kazanılır. 

Yine Hz. Üstad diyor: “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 

Yani hakiki Nurcu cihad-ı manevisinde küfre ve bid’ata karşı yumuşamamalıdır bid’alara karşı şeairi 
sevmeli ve müdafaa etmelidir. 

“Yeryüzü bir sahifedir, ne kadar kitab içinde var. Bir ağaç bir kelimedir, ne kadar sahifesi 
vardır. Bir meyve bir harf; bir çekirdek, bir noktadır. O noktada koca bir ağacın proğramı, 
fihristesi var. İşte böyle bir kitab, evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete mâlik 
bir Zât-ı Zülcelal'in nakş-ı kalem-i kudreti olabilir. Demek âlemin şuhuduyla, bu iman 
lâzımgelir. İllâ ki, dalaletten sarhoş olmuş ola...” S:59 

Evet güzel bir çiçeğin dakik proğramını, küçücük bir tohumunda dercetmek, büyük bir 
ağacın sahife-i a'malini, tarihçe-i hayatını, fihriste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevî 
kader kalemiyle yazmak; nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir.” S:66 

 “Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar; hikmet-i Rabbaniyenin birer mu'cizesi.. 
san'at-ı İlahiyenin birer hârikası.. rahmet-i İlahiyenin birer hediyesi.. vahdet-i İlahiyenin birer 
bürhan-ı maddîsi.. âhirette eltaf-ı İlahiyenin birer müjdecisi.. kudretinin ihatasına ve ilminin 
şümulüne birer şahid-i sadık oldukları gibi; şunlar, âlem-i kesretin aktarında ve şu ağaç gibi 
tekessür etmiş bir nevi âlemin etrafında vahdet âyineleridirler. Enzarı, kesretten vahdete 
çeviriyorlar. Lisan-ı hal ile herbirisi der: "Dal budak salmış şu koca ağacın içinde dağılma, 
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boğulma, bütün o ağaç bizdedir. Onun kesreti, vahdetimizde dâhildir." Hattâ her meyvenin 
kalbi hükmünde olan herbir çekirdek dahi, vahdetin birer maddî âyinesi oldukları gibi; zikr-i 
kalbi-yi hafî ile koca ağacın zikr-i cehrî suretiyle çektiği ve okuduğu bütün esmayı zikreder, 
okur. Hem o meyveler, tohumlar; vahdetin âyineleri oldukları gibi, kaderin meşhud işaratı ve 
kudretin mücessem rumuzatıdır ki; kader onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen 
der: "Nasılki şu ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın 
san'atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç, dal ve budak salıp tekessür 
ve intişar ettikten sonra, bütün hakikatını bir meyvede toplar. Bütün manasını bir çekirdekte 
derceder. Onunla Hâlık-ı Zülcelalinin halk ve tedbirindeki hikmetini gösterir." 

Öyle de: Şu şecere-i kâinat, bir menba-ı vahdetten vücud alır, terbiye görür. Ve o 
kâinatın meyvesi olan insan, şu kesret-i mevcudat içinde, vahdeti gösterdiği gibi; kalbi dahi, 
iman gözüyle kesret içinde sırr-ı vahdeti görür. 

Hem o meyveler ve tohumlar, hikmet-i Rabbaniyenin telvihatıdır. Hikmet onlarla ehl-i 
şuura şöyle ifade ediyor ve diyor ki: "Nasıl şu ağaca müteveccih küllî nazar, küllî tedbir, 
külliyetiyle ve umumiyetiyle birtek meyveye bakar. Çünki o meyve, o ağaca bir misal-i 
musaggardır. Hem o ağaçtan maksud, odur. Hem o küllî nazar ve umumî tedbir, bir meyvenin 
içinde herbir çekirdeğe dahi nazar eder. Çünki çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini 
taşıyor. Demek ağacın tedbirini gören zât, o tedbir ile alâkadar bütün esmasıyla, ağacın 
vücudundan maksud ve icadının gayesi olan herbir semereye müteveccihtir. Hem şu koca 
ağaç, o küçük meyveler için bazan budanır, kesilir, tecdid için bazı cihetleri tahrib edilir. 
Daha güzel, bâki meyveler vermek için, aşılanır. 

Öyle de: 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 

“En basit tabaka-i hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i 
san'at olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti; tefessüh ile 
çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve 
mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülât-ı zerreviyeden ibaret olan bir 
yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sünbülün hayatıyla tezahür 
ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sünbülün mebde-i hayatıdır; belki ayn-ı hayatı hükmünde 
olduğu için, şu ölüm dahi, hayat kadar mahluk ve muntazamdır…… 

İşte en edna tabaka-i hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti; böyle mahluk, hikmetli ve 
intizamlı olsa, tabaka-i hayatın en ulvîsi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette 
yer altına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan 
da, Âlem-i Berzah'ta, elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir.” M:8 

“Hem nasılki bir kavunun (meselâ) her bir çekirdeğinde, o kavun temerküz ediyor. Ve o 
çekirdeği yapan zât elbette odur ki; o kavunu yapar, sonra ilminin hususî mizanıyla ve 
hikmetinin ona mahsus kanunuyla1 o çekirdeği ondan sağar, toplar, tecessüm ettirir. Ve o 

                                                 
1 Yani tecelli-i esmanın zaman ve mekân dairesinde aynı tarzda icraatıdır. Meselâ: 
     “Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler, ancak ilim ile irade ve emrin enva’a olan tecellilerinin isimleridir. 
Evet kanun emirdendir, namus iradedendir.” Ms:59 
     “Evet Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor; o Sâni’-i Hakîm aynı 
kanunla, her sene Küre-i Arz’ın libasını tecdid eder. Hem o aynı kanunla, her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. 
Hem aynı kanunla, kıyamet vaktinde kâinatın suretini tağyir edip değiştirir. 
     Hem hangi kanunla zerreyi, mevlevî gibi tahrik ederse; aynı kanunla Küre-i Arz’ı meczub ve semaa kalkan 
mevlevî gibi döndürüyor ve o kanun ile âlemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor. 440
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tek kavunun tek ve vâhid ustasından başka hiçbir şey, o çekirdeği yapamaz ve yapması 
muhaldir. Aynen öyle de, rahmaniyetin tecellisiyle kâinat bir ağaç, bir bostan ve zemin bir 
meyve, bir kavun ve zîhayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan; elbette en küçük 
bir zîhayatın hâlıkı ve rabbi, bütün zeminin ve kâinatın hâlıkı olmak lâzım gelir.” Ş:170 

 “Ağacın o semereleri, ya vahdete isnad edilir. Yani neşv ü nema kanunuyla ağacın 
kökünden, kök de çekirdekten, çekirdek de evamir-i tekviniyeyi temessülden, evamir-i 
tekviniye de "Kün" emrinden, "Kün" emri dahi Vâhid-i Vâcib'den sâdır olmuştur. 
Ms:145 

İşte bu mahiyetteki iman şuurunu kazanmak, çekirdek ve emsali masnuat mu’cizelerinin ciddi 
tefekkürü ile beraber, bid’alardan nefret edip uzak durma gayreti olan ve def’-i mefasid denen fiili duaya 
bağlıdır.  Evet Hz. Üstad diyor ki: 

“Bizleri, 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.” L:8 

Bu meseleyi fıtrat kanunları dairesinde en vazıh bir tarzda anlatan Hz. Üstad şöyle izah eder: 

“Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli 
cihazat ve kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş. Tâ ki, toprak altında çalışıp, tâ o dar 
âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlıkından istidad lisanıyla bir ağaç olmasını 
isteyip, kendine lâyık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek, sû'-i mizacından dolayı ona verilen 
cihazat-ı maneviyeyi, toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarfetse; o dar yerde 
kısa bir zamanda faidesiz tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o manevî cihazatını 

›«xÅX7!«:ö¬±`«E²7!ös¬7@«4  nın emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse; o dar âlemden 

çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'î hakikatı ve ruh-u manevîsi, büyük 
bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi; insanın mahiyetine, kudretten 
ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli proğramlar tevdi edilmiş. Eğer insan, şu dar 
âlem-i arzîde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına 
sarfetse; bozulan çekirdek gibi bir cüz'î telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve 
sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mes'uliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna 
yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. 

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. 

Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hattâ hayal ve sair kuvvelerin 
hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyet ile 
meşgul olmaktadır. Yoksa ehl-i dalaletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün 

                                                                                                                                                         
     Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa, aynı 
kanunla senin bağını her sene tecdid eder ve her mevsimde çok defa tazelendirir. Aynı kanunla, zemin yüzünü 
her bahar mevsiminde tecdid eder, taze bir peçe üstüne çeker. 
     Hem o Sâni’-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihya eder; aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını 
her baharda ihya eder ve o kanunla Küre-i Arz’ı yine o baharda ihya eder ve aynı kanunla haşirde mahlukatı da 

ihya eder. Şu sırra işareten ¯?«G¬&!«:ȫj²S«X«6öÅ�¬!ö²vUC²Q«"ö«�«:ö²vUT²V«'ö@«8ö (31:28) Kur’an ferman eder. Ve hâkeza 

kıyas et.” M:290 441
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inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflisini tatmak için bütün letaifini 
ve kalb ve aklını nefs-i emmareye müsahhar edip yardımcı verse; o terakki değil, sukuttur.” 
S:321 
 

İşte sebeb-i necat olan asrın müceddidinin irşadından hayatî bir dersi dinlemiş olduk. Yani def-i 
mefasid denilen bid’alardan kaçmakla kemalatın kazanabileceği beyan edildi. Kemalat-ı kalbiyeye sahib 
olmayanlar, şer’î hükümlere bilirade bağlılığı esas alıp şer’î kanunlara sadakat göstermek ve günahı 
günah bilip istiğfar etmek 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«! 
ÇOCUK 

1- Cennet Çocukları 
2- Çocuğa hırçınlığının cezası 
3- Tedrisatta çocuklara verilen hatalı dersler 
4- Anne şefkatinin su-i istimali 
5- Çocuklardaki şefkat hassasiyeti 
6- Kız çocuklarının korunması  
7- Çocuklara telkin tarzı 
8- Çocukların fıtrat-i selimeleri cihetiyle ve bozuk cemiyet sebebleriyle önce iman 

dersilerinin verilmesi lüzumu 
9- Çocukların Hz. Üstada alâka duymalarının bir hikmeti 
10- İslam cemiyetindeki gayr-ı müslim çocuklara dokunulmaz 
11- Bu bozuk zamanda çocukların onda bir-ikisi müstakim olabilir 
12- Vefat eden çocukların asrın tehlikelerinden kurtulmuş olmaları 
13- Validelerin şefkatlerini su-i İstimal etmeleri 
14- Zamanımızda çocuk terbiyesinin zorluğu 
15- On yaşında masum bir çocuğun evini terkedip dershaneye gelmesi 
Çocuk meselesi ehemmiyetli bir mesele olduğundan, Risale-i Nur’dan bazı tercihli parçaların nazara 

alınması gerekiyor. Şöyle ki: 

1- Cennet Çocukları 
“Vâlideyn ve evlâda muhabbet-i meşruanın neticesi: (Nass-ı Kur'an ile) Cenab-ı 

Erhamürrâhimîn, onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mes'ud aileye safi olarak lezzet-i 
sohbeti, Cennet'e lâyık bir hüsn-ü muaşeret suretinde, dâr-ı bekada ebedî mülâkat ile ihsan 
eder. Ve onbeş yaşına girmeden, yani hadd-i büluğa vâsıl olmadan vefat eden çocuklar,  

«–— fÅV«F 8 °–~«f²7¬— ile tabir edilen Cennet çocukları şeklinde ve Cennet'e lâyık bir tarzda gayet 

süslü, sevimli bir surette, onları Cennet'te dahi peder ve vâlidelerinin kucaklarına verir. 
Veledperverlik hislerini memnun eder. Ebedî o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar 
sinn-i teklife girmediklerinden; ebedî, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her 
lezzetli şeyin en a'lâsı Cennet'te bulunur. Yalnız çok şirin olan veledperverlik, yani 
çocuklarını sevip okşamak zevki -Cennet tenasül yeri olmadığından- Cennet'te yoktur 
zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte 
kabl-el büluğ evlâdı vefat edenlere müjde...” S:648 

2- Çocuğa hırçınlığının cezası 
“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, namazını 

kat'edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ˜«h«$«!ö²p«O²5!öÅvZÁV7«!ödemiş. Ondan 
443
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sonra çocuk daha yürümemiş öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş.” M:142 

3- Tedrisatta çocuklara verilen hatalı dersler 
Milletin 6 kısım olduğunu ve bunun 4. kısmı olan çocuklar hakkında Hz. Üstad şu izahatı veriyor: 

“Dördüncü taife ki, çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat 
beklerler. Bunlar da za'f u acz ve iktidarsızlık noktasında; merhametkâr, kudretli bir Hâlıkı 
bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidadları mes'udane inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki 
müdhiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî 
telkinatıyla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. Acaba alâkaları pek az olduğu 
terakkiyat-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını 
söndürecek, nursuz sırf maddî felsefî düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesed-i 
hayvanîden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu masum çocukları 
muvakkaten eğlendirecek terbiye-i medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü 
verdiğiniz bu firengî usûl, onlara çocukçasına bir oyuncak olarak, dünyevî bir menfaatı 
verebilirdi. Mademki o masumlar hayatın dağdağalarına atılacaklar, mademki insandırlar; 
elbette küçük kalblerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksadlar 
tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir; onlara şefkatin muktezası, gayet derecede fakr u 
aczinde, gayet kuvvetli bir nokta-i istinadı ve tükenmez bir nokta-i istimdadı; kalblerinde 
iman-ı billah ve iman-ı bil-âhiret suretiyle yerleştirmek lâzımdır. Onlara şefkat ve merhamet 
bununla olur. Yoksa, divane bir vâlidenin, veledini bıçakla kesmesi gibi, hamiyet-i milliye 
sarhoşluğuyla, o bîçare masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve 
kalbini çıkarıp ona yedirmek nev'inden, vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür.” M:421 

4- Anne şefkatinin su-i istimali 
“Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisa taifesi şefkat kahramanları 

bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillahilhamd, bu 
fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlası ve 
mukabelesiz bir fedakârlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti 
var. Evet bir vâlide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda 
etmesi ve hakikî bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evlâdına kurban etmesi 
gösteriyor ki; hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile;1 
hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena 
cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymetdar seciye inkişaf etmez veyahut sû'-i istimal edilir. Yüzer 
nümunelerinden bir küçük nümunesi şudur: O şefkatli vâlide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede 
tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye 
eder. "Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir; hâfız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. 
Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden 
kurtarmağa çalışıyor, Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı 
olarak o masum çocuğunu, âhirette şefaatçı olmak lâzım gelirken davacı ediyor. O çocuk, 
"Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?" diye şekva edecek. 
Dünyada da terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, vâlidesinin hârika şefkatının hakkına karşı 
lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder. Eğer hakikî şefkat sû'-i istimal 
edilmeyerek, bîçare veledini haps-i ebedî olan Cehennem'den ve i'dam-ı ebedî olan dalalet 
içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa; o veledin bütün ettiği hasenatının bir 
misli, vâlidesinin defter-i a'maline geçeceğinden, vâlidesinin vefatından sonra her vakit 
hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de değil davacı olmak, bütün ruh u canı 

                                                           
1 Dinin bildirdiğini öğrenip o bilgi ile hareket ederek 444
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ile şefaatçı olup ebedî hayatta ona mübarek bir evlâd olur.2 ” L:199 

5- Çocuklardaki şefkat hassasiyeti 
“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.” Bms:167 

Yani şefkat gibi hisler, maneviyata ve rikkat-ı kalbiyeye vesile olduğundan akıldan önce değer alır.  

6- Kız çocuklarının korunması  
Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey! 

“Evvelâ: Nevzad-ı mübarekin dünyaya gelmesini, sizin için bir fâl-i hayr olarak tebrik 

ediyorum. İnşâallah ö]«C²9�²@«6öh«6ÅH7!ö«j²[«7ö«:   sırrına mazhar olacak. Âsım Bey gibi senin de 

bir kız evlâdı dünyaya gelmesi, meşrebimizde en mühim esas şefkat olduğu cihetiyle ve şefkat 
kahramanları kızlar olduğundan ve en sevimli mahluk bulunduğundan, daha ziyade tebrike 
şâyansınız. Zannederim, bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok. Cenab-ı Hak onu 
sizlere medar-ı teselli ve ünsiyet ve evinize küçük bir melaike hükmüne getirsin. "Rengi gül" 
ismi yerine "Zeyneb" olsa daha münasibdir.” B:345 

7- Çocuklara telkin tarzı 
“Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu 

sualine cevabdır. 

Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa 
bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? 

Elcevab: Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasılki 
güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin gurubuyla akşam 
namazı kılınır; öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet 
ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-i İlahîdir; faidesi, uhrevîdir. Eğer namazdan, 
ibadetten dünyevî maksadlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa, o namaz battal olur. 
Meselâ: Akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. 
Öyle de: Bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için kılınsa, yanlış olur. Yağmuru vermek, Cenab-ı 
Hakk'ın vazifesidir.3 Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur 
namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir, fakat asıl hakikî, en menfaatli neticesi ve en 
güzel ve tatlı meyvesi şudur ki: Herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren, babası, 
hanesi, dükkânı değil; belki onun tayinini ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve 
zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zât, onu besliyor, rızkını veriyor. 
Hattâ en küçücük bir çocuk da -daima aç olduğu vakit vâlidesine yalvarmağa alışmışken- o 
yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki: Bu dünyayı bir hane 
gibi idare eden bir zât; hem beni, hem bu çocukları, hem vâlidelerimizi besliyor, rızıklarını 
veriyor. O vermese, başkalarının faidesi olmaz. Öyle ise ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir 
çocuk olur.” E:32 
                                                           
2 Yukarıdaki ikaza göre anneler ne durumda? 
3 Hadisat-ı kevniyeye iman nazariyle bakmayı aşılamak. 445
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Bu bahis, çocuklara telkin tarzından bir örnek alınmalıdır. 

8- Çocukların fıtrat-i selimeleri cihetiyle ve bozuk cemiyet sebebleriyle 
önce iman dersilerinin verilmesi lüzumu 

“Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum 
çocuklardır. Çünki bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor 
ve müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim 
birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.4 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? 

İşte bu hakikata binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki; Risale-i Nur dairesine girip 
dünyada peder ve vâlidesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a'maline 
vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle 
bahtiyar evlâd olurlar.” E:41 

9- Çocukların Hz. Üstada alâka duymalarının bir hikmeti 
“Bir mikdardır hiç görmediğim bir tarzda pek şiddetli bir alâka ile, çoktan görmedikleri 

peder, vâlidelerine hararetli bir iştiyak ile ellerine sarılmaları gibi, iki yaşından on yaşına 
kadar masum çocuklar, faytonla gezdiğim vakit beni görünce, aynen öyle uzaktan koşup 
benim ellerime sarıldıklarının ne hikmeti var diye hayret ediyordum. Birden ihtar edildi ki: Bu 
küçücük masumlar taifesi, bir hiss-i kabl-el vuku' ile ileride Risale-i Nur ile saadeti 
bulacaklarını ve tehlike-i manevîden kurtulacaklarını, belki de içinde çokları şakird 
olacaklarını ve buranın maddî-manevî havasına imtizaç edemediğim için menfîlere verilen 
serbestiyet münasebetiyle buradan gitmemekliğim için lâkayd olan büyüklerin bedeline, 
"Bizler Nur dairesindeyiz, bizi bırakma, gitme" gibi bir mana var, hissettim.” E:252 

Evet, fıtrat-ı selimeleri çok bozulmayan çocukların aklen olmasa da ruhen mezkür hakikatı 
hissederler. 

10- İslam cemiyetindeki gayr-ı müslim çocuklara dokunulmaz 
“Cihad-ı dîni de olsa, kâfirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir; 

Müslümanlar, onları kendi mülküne dahil edebilir. Fakat İslâm dairesinde birisi dinsiz olsa, 
çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez; hukukuna müdahale edilmez. Çünki o 
mâsumlar, İslâmiyet râbıtasiyle dinsiz pederine değil, belki İslâmiyet'le ve cemaat-i 
İslâmiye ile bağlıdır. Fakat, kâfirin çocukları, gerçi ehl-i necattırlar; fakat hukukta, hayatta 
pederlerine tâbi ve alâkadar olmasından, cihad darbesinde o mâsumlar memlûk ve esir 
olabilirler.” T:477 

11- Bu bozuk zamanda çocukların onda bir-ikisi müstakim olabilir 
“Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelanı var. Ve bir evlâdının dünyada 

ona hizmeti ve âhirette de şefaati ve vâlidesi öldükten sonra ona hasenatı ile yardımı, o meyl-
i fıtrîyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevketmiş. Halbuki şimdi terbiye-i İslâmiye yerine 
giren terbiye-i medeniye ile on taneden bir-iki hakikî evlâd, kendi vâlidesinin şefkatine 
mukabil fedakârane hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla vâlidesinin defter-i 

                                                           
4 Niye? Çünki 15 inden sonra müfsid cemiyet, sefahatle bozuyor. Sefahete giren genç, R.Nur’u aklen anlar fakat 
vidanî hislerden fazileti kazanması zor olur.  446
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a'maline haseneler yazdırmak ve âhirette sâlih ise vâlidesine şefaat etmek ihtimaline 
mukabil, ondan sekizi o haleti göstermediğinden; bu fıtrî meyl ve nefsanî şevk ile o bîçare 
zaîfeler böyle ağır bir hayata kat'î mecbur olmadan girmemek gerektir.” Hn:20 

Hz. Üstadın kardeşi Abdülmecid’in oğlu Fuad’ın vefatı münasebetiyle Hz. Üstadın kardeşine yazdığı 
taziyenamesidir. Bu bahiste, bu zamanda çocukların muhafazası hakkında ciddi dersler vardır. 

¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«,<öÅ�¬!ȫš²z«-ö²w¬8ö²–¬!«:   öy«9@«E²A,ö¬y¬W²,@¬" 
¬*xX¬"ö ˜«h²A«5ö«*Åx«9ö«:ö²vU¬B±¬[«W¬7ö«h«S«3ö«:ö®Ÿ[¬W«%ö!®h²A«.ö²v6@«O²2«!ö«:ö²v6!«i«2ö«w«,²&«!ö«:ö²vU²[«V«2ö •«ŸÅ,7«! 

«w¬[8³~ö¬^«W[¬TÅ,7!ö¬^«S«,²V«S²7!ö«Ä«G«"ö¬*xÇX7!ö¬^«7@«,¬h¬"ö®Ÿ¬R«B²L8ö¬˜¬h²A«5ö]¬4öy«V«Q«%ö«:ö¬–³~²hT7²!ö«:ö¬–@«W<¬�²! 

 Aziz kardeşim! 

“Bu hâdise dahi, Abdurrahman hâdisesi gibi bir hüccettir ki, bize şimdiki tarz-ı hayat 
yaramaz. Bize bu dünyada daha safi ve âlî ve kudsî bir hayat-ı masumane ihsan edildiğinden 
ona kanaat lâzımdı. Merhum Abdurrahman gerçi muvakkaten aldandı, fakat İstanbul'da 
Risale-i Nur mukaddematına büyük bir hizmeti var. Hem Onuncu Söz ile tam kurtuldu, sonra 
gitti. 

Merhum Fuad dahi, inşâallah Risale-i Nur'un feyziyle imanını kurtarmış ve mektubu dahi, 
senin dediğin gibi gösteriyor ve size ve hanedanınıza mensubiyetiyle samimî iftiharı ve 
kuvvetli irtibatı, Risale-i Nur cihetiyle olduğunu hissettim. 

Ben size ta'ziye vermek değil, belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki; bu zamanın 
dehşetli ve dalaletli hayatından kurtuldu, daha masum ve çok bulaşmadan gitti. Ve size 

Cennet'te lâyık bir evlâd ve ö«–: GÅV«F 8ö½–!«G²7¬:   sırrına mazhar oldu. 

Ben şimdiye kadar merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman'ı ve Ubeyd'i ekser 
dualarımda zikrettiğim gibi, merhum Fuad'ı dahi onlarla beraber her vakit yâd edeceğim, 
inşâallah. 

Evet kardeşim, dediğin gibi, Fuad'ın (R.H.) mektubu aynen Abdurrahman'ın (R.H.) 
mektubu misillü, Risale-i Nur'un bir şu'le-i kerametini gösteriyor. Yalnız Abdurrahman'ın 
gayet hâlis ve şimdiki tarz-ı hayattan ve tabirlerinden müberra, safi ifadesi onda yoktur. 
Eğer dünyada kalsa idi, mağlub olmak ihtimali vardı.” 

Kardeşiniz 

Said Nursî    B: 383 

 
12- Vefat eden çocukların asrın tehlikelerinden kurtulmuş olmaları 
“Isparta'da Risale-i Nur'un ders ve neşrine iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz 

Şükrü Efendi'nin iki genç evlâdının vefatı, beni müteessir etti. Çünki beş-altı yaşında iken, 
masume kerimesi yanıma geldikçe, her defa "Adın nedir?" soruyordum. Masumane, kemal-i 
fahrle "Hayrünnisa" derdi, beni şefkatle güldürüyordu. Cenab-ı Hak o mübarek masumeyi 
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birden Cennetine aldı, şu dünya Cehenneminden kurtardı. Ve merhum mahdumu Hayati ise, 
hastalık inşâallah onu da Hayrünnisa gibi günahsız, masum yaptı. Beraber Cennet tarafına 
gittiler. Bu nokta-i nazardan ben o iki çocuğu tebrik ediyorum. Ve peder ve vâlidelerini de 

hem ta'ziye, hem manen tebrik ediyorum ki; o iki evlâdları «–: GÅV«F 8ö°–!«G²7¬:  sırrına mazhar 

oldular. Ben o ikisini, Risale-i Nur'un vefat eden şakirdleri içinde dualarımıza dâhil ettik.” K: 
199 

13- Validelerin şefkatlerini su-i İstimal etmeleri 
“Birinci Sual: Neden fedakâr, yüksek bir şefkatı taşıyan vâlide; bu zamanda veledinin 

malından irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi? 

Gelen cevab şu: Vâlideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda 
sarfetmeleridir ki; evlâdım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün kuvvetleriyle 
evlâdlarını dünyaya, mekteblere sevkediyorlar. Hattâ mütedeyyin de olsa, Kur'anî ilimlerin 
okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete 
mahkûm etti.” K: 264 

14- Zamanımızda çocuk terbiyesinin zorluğu 
“Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelanı var. Ve bir evlâdının dünyada 

ona hizmeti ve âhirette de şefaati ve vâlidesi öldükten sonra ona hasenatı ile yardımı, o 
meyl-i fıtrîyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevketmiş. Halbuki şimdi terbiye-i İslâmiye 
yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir-iki hakikî evlâd, kendi vâlidesinin şefkatine 
mukabil fedakârane hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla vâlidesinin defter-i 
a'maline haseneler yazdırmak ve âhirette sâlih ise vâlidesine şefaat etmek ihtimaline mukabil, 
ondan sekizi o haleti göstermediğinden; bu fıtrî meyl ve nefsanî şevk ile o bîçare zaîfeler 
böyle ağır bir hayata kat'î mecbur olmadan girmemek gerektir.” Em: 49 

15- On yaşında masum bir çocuğun evini terkedip dershaneye gelmesi 
“Fa'al, cidden çalışkan, Risale-i Nur ve Medrese-i Nuriye talebelerinden Marangoz 

Ahmed'in mektubunda, Eşref namında on yaşında bir masum çocuğun; köyünü, malını 
terkedip, iki gün mesafeden gelip, hiç yazı yazmadığı halde, on gün zarfında Risale-i Nur'u 
yazmağa muvaffak olması, Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi, Medrese-i Nuriye'nin de 
hârika bir çiçeğidir deniliyor. 

Evet biz de deriz ki: Maddî bir kışta güzel çiçeklerin açılması, bir hârika-i kudret olduğu 
gibi; bu asrın manevî ve dehşetli kışında, Sava Karyesinin, yani Sava şeceresi bin güzel 
çiçekler ve Cennet meyveleri açması ve Isparta memleket bahçesi, binler gül-ü Muhammedî 
(A.S.M.) çiçekleri açması; elbette hârika bir mu'cize-i rahmet ve bu memlekete hârika bir 
keramet-i inayet-i Rabbaniye ve Risale-i Nur talebelerine hârikulâde bir ikram-ı İlahîdir diye 
itikad edip, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrederiz.” K:132 
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DAĞ 

1- Dağların aslı su idi 
2- Dağların zelzelelerden koruma vazifesi  
3- Kıyamette dağların uçması  
4- Dağların çesitli faydaları  
5- Dünyada dağların hurucu gibi tagayyurat  
Bütün varlıkları Allah hikmetle yaratır. İnsanlarca basit zannedilen bazı varlıklarda ve hadiselerde, 

ilahi çok hikmetler bulunur. Binaenaleyh dünya üzerinde pek çok bulunan muhtelif biçimdeki dağlar, 
hikmetsiz ve abes olamaz. İnsan ise varlıklar ve hadiselerde bulunan hikmetleri öğrenmekle mükellefdir. 
İlâhî eserlerden Allah’ın varlığını, birliğini ve sıfatlarını öğrenmek Kur’anî mesleğin ehemmiyetli bir 
esasıdır ve buna bürhan-ı inni denilir. Şöyle ki:  

“Ateşin dumana olan delaleti gibi, müessirden esere yapılan istidlale “bürhan-ı limmî” 
denildiği gibi; dumanın ateşe olan delaleti gibi, eserden müessire olan istidlale de “bürhan-ı 
innî” denir. Bürhan-ı innî, şübhelerden daha sâlimdir.” İ:86 

Allah bu hikmetleri Kur’anda bahseder. Ezcümle: 7:74- 13:3- 15:19,82- 16:15,81- 18:93,96- 20:105- 
21:31,79- 26:149- 27:61,88- 31:10- 33:72- 34:10- 35:27- 38:18- 41:10- 50:7- 52:10- 56:5- 69:14- 70:9- 73:14- 
77:10,27- 78:7,20- 79:32- 81:3- 88:19- 95:2- 101:5 ve emsali pek çok âyetler dağlar hakkında tefekkür ve 
ibrete bakan bu ayetlerin kırka yakın miktarı, gösteriyor ki Kur’an nazarında dağların çok hikmetleri 
var. Hikmet ise Risale-i Nurun büyük bir esası olduğu da şöyle ifade ediliyor:  

“Onuncu Âyet: š@«L«<ö²w«8ö«^«W²U¬E²7!ö]¬#Ìx<ö   
Onbirinci Âyet: ²v¬Z[±¬6«i<«:ö«^«W²U¬E²7!ö«:ö«Æ@«B¬U²7!övZW±¬V«Q<«:ö   
Onikinci Âyet: «^«W²U¬E²7!ö«:ö«Æ@«B¬U²7!övUW±¬V«Q<«:ö²vU[±¬6«i<«: 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 

İşte görülüyor ki Risale-i Nur Kur’anın hakikatlar dairesindeki muvazenesini takib ediyor.  

Şimdi Risale-i Nurdan seçilmiş dağ ile alakalı parçaların tesbitine geçiyoruz. 

1- Dağların aslı su idi 
 “Nil-i Mübarek, Cebel-i Kamer’den çıktığı gibi, Dicle’nin en mühim bir şubesi, Van 

Vilayetinden Müküs nahiyesinde bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat’ın da mühim bir 
şubesi, Diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı, hilkaten bir madde-i 
mayiadan incimad etmiş taşlar olduğu fennen sabittir. Tesbihat-ı Nebeviyeden 
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olanö²f«W«%ȫš_«8öz´V«2ö«Œ²*«²�!ö«n«K«"ö²w«8ö«–@«E²A, kat’î delalet ediyor ki: Asl-ı hilkat-ı arz 

şöyledir ki: Su gibi bir madde, emr-i Ilahî ile incimad eder, taş olur. Taş, izn-i Ilahî ile toprak 
olur. Tesbihteki Arz lafzı, toprak demektir. Demek o su, çok yumuşaktır; üstünde durulmaz. 
Taş çok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için Hakîm-i Rahîm, toprağı taş üstünde serer, 
zevil hayata makar eder.” S:251haşiyesidir 

2- Dağların zelzelelerden koruma vazifesi  

“Meselâ: !®(@«#²:«!ö«Ä@«A¬D²7!ö«:ö(78:7) yani: “Dağları zemininize kazık ve direk yaptım” bir 

kelâmdır. Bir âminin şu kelâmdan hissesi: Zahiren yere çakılmış kazıklar gibi görünen dağları 
görür, onlardaki menafi’ini ve nimetlerini düşünür, Hâlıkına şükreder. 

Bir şâirin bu kelâmdan hissesi: Zemin, bir taban; ve kubbe-i sema, üstünde konulmuş yeşil 
ve elektrik lâmbalarıyla süslenmiş bir muhteşem çadır, ufkî bir daire suretinde ve semanın 
etekleri başında görünen dağları, o çadırın kazıkları misalinde tahayyül eder. Sâni’-i 
Zülcelaline hayretkârane perestiş eder. 

Hayme-nişin bir edibin bu kelâmdan nasibi: Zeminin yüzünü bir çöl ve sahra; dağların 
silsilelerini pek kesretle ve çok muhtelif bedevi çadırları gibi, güya tabaka-i türabiye, yüksek 
direkler üstünde atılmış, o direklerin sivri başları o perde-i türabiyeyi yukarıya kaldırmış, 
birbirine bakar pek çok muhtelif mahlukatın meskeni olarak tasavvur eder. O büyük azametli 
mahlukları, böyle yeryüzünde çadırlar misillü kolayca kuran ve koyan Fâtır-ı Zülcelaline karşı 
secde-i hayret eder. 

Coğrafyacı bir edibin o kelâmdan kısmeti: Küre-i zemin, bahr-ı muhit-i havaîde veya 
esîrîde yüzen bir sefine ve dağları, o sefinenin üstünde tesbit ve müvazene için çakılmış 
kazıklar ve direkler şeklinde tefekkür eder. O koca küre-i zemini, muntazam bir gemi gibi 
yapıp, bizleri içine koyup, aktar-ı âlemde gezdiren Kadîr-i Zülkemal’e karşı  

«t«9@«-ö«v«P²2«!ö@«8ö«t«9@«E²A,öder. 

Medeniyet ve heyet-i içtimaiyenin mütehassıs bir hakîminin bu kelâmdan hissesi: Zemini, 
bir hane ve o hanenin direği, hayat-ı hayvaniye ve hayat-ı hayvaniye direği, şerait-i hayat olan 
su, hava ve topraktır. Su ve hava ve toprağın direği ve kazığı, dağlardır. Zira dağlar, suyun 
mahzeni, havanın tarağı (gazat-ı muzırrayı tersib edip, havayı tasfiye eder) ve toprağın hâmisi 
(bataklıktan ve denizin istilâsından muhafaza eder) ve sair levazımat-ı hayat-ı insaniyenin 
hazinesi olarak fehmeder. Şu koca dağları, şu suretle hane-i hayatımız olan zemine direk 
yapan ve maişetimize hazinedar tayin eden Sâni’-i Zülcelal Vel’ikram’a, kemal-i ta’zim ile 
hamd ü sena eder. 

Hikmet-i tabiiyenin bir feylesofunun şu kelâmdan nasibi şudur ki: Küre-i zeminin 
karnında bazı inkılabat ve imtizacatın neticesi olarak hasıl olan zelzele ve ihtizazatı, dağların 
zuhuruyla sükûnet bulduğunu ve medar ve mihverindeki istikrarına ve zelzelenin irticacıyla 
medar-ı senevîsinden çıkmamasına sebeb, dağların hurucu olduğunu ve zeminin hiddeti ve 
gazabı, dağların menafiziyle teneffüs etmekle sükûnet ettiğini fehmeder, tamamen imana 

gelir. ¬¬yÁV¬7ö^«W²U¬E²7«!öder.” S:391 
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3- Kıyamette dağların uçması  
“Şu dünyanın sekeratını, âyât-ı Kur’aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, 

bak: Şu kâinatın eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafî, nazik, latif bir 
rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki; eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirm, 
“Kün” emrine veya “Mihverinden çık” hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. 
Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar gülleleri, 
küreler gibi büyük topların müdhiş sadâları gibi vaveylâya başlar. Birbirine çarpışarak, 
kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek.1” S:531 

4- Dağların çesitli faydaları  

“@®%!«:²+«!ö²v 6@«X²T«V«'«:ö!®(@«#²:«!ö«Ä@«A¬D²7!ö«:ö!®(@«Z¬8ö«Œ²*«�²!ö¬u«Q²D«9ö²v«7«! (78:6ilâ8)

Evet arzın evvel-i hilkatına bakıyoruz ki: Mayi haline gelen bir madde-i seyyaleden taş ve 
taştan toprak halkedilmiş. Mayi kalsaydı, kabil-i sükna olmazdı. O mayi taş olduktan sonra, 
demir gibi sert olsa idi kabil-i istifade olmazdı. Elbette buna bu vaziyeti veren, yerin 
sekenelerinin hacetlerini gören bir Sâni’-i Hakîm’in hikmetidir. Sonra tabaka-i turabiye, 
dağlar direği üzerine atılmış, tâ içindeki dâhilî inkılablardan gelen zelzeleler, dağlarla 
teneffüs edip, zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Hem denizin istilâsından 
toprağı kurtarsın. Hem zîhayatların levazımat-ı hayatiyesine birer hazine olsun. Hem havayı 
tarasın, gazat-ı muzırradan tasfiye etsin, tâ teneffüse kabil olsun. Hem suları biriktirip 
iddihar etsin. Hem zîhayata lâzım olan sair madenlere menşe’ ve medar olsun. 

İşte bu vaziyet bir Kadîr-i Mutlak ve bir Hakîm-i Rahîm’in vücub-u vücuduna ve 
vahdetine gayet kat’î ve kuvvetli şehadet eder.” S:674 

İşte dağları yapan zat, mezkür hikmetleri irade ettiği görüldüğünden, dağlar, kendi kendine ve failsiz 
olmadığını anlayıp failini bildirdiklerini düşünmelidir. Hatta yağmurlarla derelere akıp denizlerde 
toplanan kumlarla yapılan pek çok binalar dahi dünyanın teavün dairesinde hizmet için tertip edildiği 
görülüyor. 

“Hem bu dünya hanında misafir yolcular için, koca dağları levazımatlarına ve 
istikbaldeki ihtiyaçlarına muntazam ihtiyat deposu ve cihazat anbarı ve hayata lüzumu olan 
çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetinde işaret, belki delalet, belki şehadet eder 
ki; bu kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakîm ve şefkatperver ve bu kadar kadîr ve 
rububiyetperver bir Sâniin, elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için, ebedî bir 
âlemde, ebedî ihsanatının ebedî hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o 
vazifeyi görürler.2 ” Ş:49 

 “Demek nasılki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve müvazenelerini muhafaza için onların 
direkleri üstünde kurulmuş; öyle de dağlar, zemin sefinesine bu manada hazineli direkler 
olduklarını, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 

3 @«Z[«,²*«!ö«Ä@«A¬D²7!ö«: «]¬,!«:«*ö@«Z[¬4ö@«X²[«T²7«!«: !®(@«#²:«!ö«Ä@«A¬D²7!ö«: gibi çok âyetlerle ferman ediyor.” 

Ş:113 
 “İmaret-i arzın direği beşerdir. Hayat-ı beşerin direği dahi, menabi’-i hayat olan mâ’ ve 

türab ve havanın istifadeye lâyık suretiyle muhafazalarıdır. Halbuki şu üç şerait-i hayatın 
kefili dahi dağlardır. Zira dağ ve cibal mehazin-i mâ’ olduğu gibi, cezb-i rutubet hasiyetiyle 
                                                 
1 Yani dünya tersine dönüp güneşin batıdan doğması sebebiyle dağlar uçabilir. 
2 Yani, bu işleri yapan zat, kullarından bu hikmetlerin düşünülmesini istiyor. 
3 Evtad: kazıklar - Revasiye: kökten sağlam yerleşmiş - Ersa: revasiyelemek 451
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havaya meşşata oluyor... Hararet ve bürudeti ta’dil ettiği gibi, havaya mahlut olan muzır 
gazların teressübüne ve havanın tasfiyesine sebeb olduğu gibi, toprağa da terahhum ediyor. 
Çamurluk ve bataklık ve bahrin tasallutundan muhafaza eder.4 ” Mu:73 

5- Dünyada dağların hurucu gibi tagayyurat  
 “Nasılki elimizdeki saatin dış yüzü sabit ve sâkin gibi ise de, fakat içindeki âlât ve 

çarkların ızdırab ve deprenişleriyle gayr-ı sabittir. 
Öyle de; Cenab-ı Hakk’ın bir saat-i kübrası olan dünya dahi öyle mütezelziledir. Evet 

dünyaya zaman girdiği için, gece ve gündüz, o saat-i kübranın saniyelerini sayan iki mil 
hükmündedir. Seneler ise dakikaları sayan bir ibredir. Asırlar da saatleri sayan bir ibre gibidir. 

Hem dünyaya mekân dercedildiği için, cevv-i hava sür’at-i tagayyür ve tahavvül ve 
tezelzülüyle, başka bir tarzda o saatin saniyelerini sayan bir mil gibidir. Küre-i arz dahi, 
yüzünün nebatî ve hayvanî mevt ve hayatlarıyla daimî surette tebeddül etmesiyle, dakikaları 
sayan bir mil tarzında olduğu gibi; küre-i arz karnındaki inkılabattan gelen zelzelelerle ve o 
zelzeleden neş’et eden dağların hurucuyla, saatleri sayan bir mil mesabesindedir.” BMs:534 

 
Netice: Bir nebze tesbit edilen dağlar hakkındaki bu parçalardan görülüyor ki: Kur’an nazarında 

dağlardan alınacak ibret dersleri vardır. Bu dersleri tefekkür ile okuyup dinlemekle onların Cenab-ı 
Hakkı tanıtan derslerini merakla takip edilmesi insanın vazife-i asliyesindendir. 

                                                 
4 Demek dünyayı hayata, hayat şartlarına göre tanzim ve tertib eden var. 452
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—
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DAİRE-İ NUR 

1- Daire-i Nur, sahabe mesleği olup Âl-i Beytin dairesidir 
2- Bazı müstaidleri daire-i Nura girmeye davet ve teşvik tarzı 
3- Hissî inşikaka vesile olabilen tahrikkâr münakaşalar, daire haricine düşmeye 

vesile olabileceğini hatırlatan bir ikaz: 
4- Bu gelen mektupta da bu zamanda çare-i necat, daire-i Nura girmekle olduğuna 

dikkat çekiliyor. Şöyle ki:  
5- Risale-i Nur bir daire değil, tabakatı ve daire haricine düşme sebebleri de şöyle 

beyan ediliyor: 
6- Risale-i Nura girmeyenler, en azından O’na ilişmemelidirler 
7- İhlası kırmanın neticeleri 
8- Daire-i Nurda sebat etmek manasında tevhid-i kıble etmenin lüzumu hakkında bir 

ikaz 
9- Fiilî sadakatın lüzumu 
 
1- Daire-i Nur, sahabe mesleği olup Âl-i Beytin dairesidir 
Evet, “Risale-i Nur’un mesleği tarîkat değil, hakikattır; sahabe mesleğinin bir cilvesidir. 

Bu zaman, tarîkat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır.” Risale-i Nur, bu hizmeti 
lillahilhamd en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi, Hazret-i 
Ali ve Hasan ve Hüseyn’in (R.A.) ve Gavs-ı A’zam’ın (K.S.) -ihbarat-ı gaybiyeleriyle- 
şakirdlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünki Hazret-i Ali, üç keramet-i gaybiyesiyle 
Risale-i Nur’dan haber verdiği gibi; Gavs-ı A’zam (K.S.) da kuvvetli bir surette Risale-i 
Nur’dan haber verip tercümanını teşci’ etmiş.1 ” E:67 

2- Bazı müstaidleri daire-i Nura girmeye davet ve teşvik tarzı 
“Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var; tam bir ihlas ve tam bir 

mahviyetle, sebatkârane Risale-i Nur'a şakird ol. Tâ binler, belki yüzbinler şakirdlerin 
şirket-i maneviye-i uhreviyelerine hissedar ol. Tâ senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp 
küllîleşsin, âhirette tam kârlı bir ticaret olsun.2 ” E:63 

“Nurlar, mektebleri tam nurlandırmağa başladı. Mekteb şakirdlerini medrese 
talebelerinden ziyade Nurlara sahib ve naşir ve şakird eyledi. İnşâallah medrese ehli yavaş 
yavaş hakikî malları ve medrese mahsulü olan Nurlara sahib çıkacaklar. Şimdi de çok 
müftülerden ve çok ülemalardan Nurlara karşı çok iştiyak görülüyor ve istiyorlar. Şimdi 
en mühim tekyeler ehli, ehl-i tarîkattır. Bütün kuvvetleriyle Nur Risalelerini nurlandırmaları 
ve sahib çıkmaları lâzım ve elzemdir. Şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatını düşünüp 

                                                 
1 Bu kısımda, Asr-ı Saadette başlayan sahabe mesleğinin, Âl-i Beytte devam edip son devresini Risale-i Nurun 
temsil ettiği bildiriliyor. O halde hakiki Nurculuk hareketine bu kıymette ve hürmette bakılmasına manevî 
mükellefiyet vardır. 
2 Yani daire-i Nura tam ihlas ve mahviyet ve sebatı esas almak, makbuliyet sebebidir. Yoksa önde görünüp 
teveccühleri kazanayım hissi tersine mesuliyet sebebidir. Evet, böyle şerefli meslek, fazileti ister. Yoksa 
inşikaklar doğar. 453
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"Tarîkat zamanı değil, bid'alar mani' oluyor" dedim. Fakat şimdi Sünnet-i Peygamberî 
dairesinde bütün oniki büyük tarîkatın hülâsası olan ve tarîklerin en büyük dairesi 
bulunan Risale-i Nur dairesi içine, her tarîkat ehli kendi tarîkatı dairesi gibi görüp 
girmek lâzım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi. Hem ehl-i tarîkatın en günahkârı 
dahi çabuk dinsizliğe giremiyor; kalbi mağlub olamıyor. Onun için onlar tam sarsılmaz, 
hakikî Nurcu olabilirler. Yalnız mümkün olduğu kadar bid'atlara ve takvayı kıran büyük 
günahlara girmemek gerektir.3 ” Em: 53 

3- Hissî inşikaka vesile olabilen tahrikkâr münakaşalar, daire haricine 
düşmeye vesile olabileceğini hatırlatan bir ikaz: 

“Nur'un hakikî şakirdlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat etmeli, başka şereflere veya 
maddî, manevî menfaatlere gözünü dikmesin. Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i 
diniyede damarlara dokunacak tarafgirane mübahase etmemek lâzımdır ki, Nur 
aleyhinde garazkârlar çıkmasın. Hattâ bir hiss-i kabl-el vuku' ile Mustafa Oruç 
kardeşimizin Risale-i Nur'un mesleğine muhalif olarak birisiyle mübahasesi aynı 
zamanda, belki aynı dakikada ona gayet hiddet ve şiddetle bir gücenmek kalbime geldi. 
Hattâ o Nur'dan kazandığı çok ehemmiyetli makamından atmak arzusu oldu, kalben 
müteessir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman idi, neden böyle şiddetli hiddet ettim. Sonra 
bu bayramda yanıma geldi, Cenab-ı Hakk'a şükür ki, çok ehemmiyetli bir ders dinledi ve o 
büyük hatasını da anladı ve benim burada hiddetimin aynı dakikada hatasını itiraf etti. 
İnşâallah o keffaret oldu, tam temiz olarak kurtuldu.4 ” E: 273 

Bu gelen mektupta da, Nur dairesinde ihtilaf ve inşikaklara vesile olmanın daire haricine düşmeye 
vesile olabileceği hakkında ciddi bir ikaz var. Şöyle ki: 

“Ben sizlere bütün kanaatımla itimad edip istirahat-ı kalble kabre girmek ve Nurların 
selâmetini size bırakmak bekliyordum ve hiç bir şey sizi birbirinden ayırmayacak 
biliyordum. Şimdi dehşetli bir plânla, Nur'un erkânlarını birbirinden soğutmak için resmen 
bir iş'ar var. Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, kuvvet-i sadakatınız ve Nurlara 
şiddetli alâkanızın muktezası olarak feda edersiniz. Elbette gayet cüz'î ve geçici ve 
ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeğe mükellefsiniz. Yoksa kat'iyyen bizlere bu sırada 
büyük zararlar olacağı gibi, Nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. Üç 
günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi kat'iyyen bildim ki, göze 
bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin mabeyninde hayat-ı Nuriyemize bir 
bomba olur. Hattâ size bunu da haber vereyim: Geçen fırtına ile bizi alâkadar göstermeğe 
çok çalışılmış. Şimdi, mabeyninizde az bir yabanilik atmağa çabalıyorlar. Ben sizin 
hatırınız için herbirinizden on derece ziyade zahmet çektiğim halde, sizden hiç birinizin 
kusuruna bakmamağa karar verdim. Siz dahi, haklı ve haksız olsa benlik yapmamak, 
üstadımız olan şakirdlerin şahs-ı manevîsi namına istiyorum. Eğer o acib yerde beraber 
bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar, biriniz Tahirî'nin koğuşuna gidiniz.” Ş: 504 

Tahirî ağabeyden sordum. Hz. Üstad neden sizin koğuşu tavsiye ediyor? Siz ne yapıyordunuz? 
Cevaben tebessüm ederek dedi: Biz sadece hizmet ile meşgul idik. 

Hz. üstad’ın barışmak mektubu te’sir etti ki bu gelen mektubta diyor: 

“Sizi ruh u canımla tebrik ederim ki, çabuk yaramızı tedavi ettiniz. Ben de bu gece şifadan 
tam ferahlandım. Zâten “Medreset-üz Zehra” tevessü’ edip, hakikî ihlas ve tam fedakârane 
                                                 
3 Yani Hz. Üstad, mekteb ehlinin ve ulema sınıfının ve tarikat dairelerinin bid’alara girmemek şartiyle Risale-i 
Nura girip kuvvet vermelerinin lüzumunu beyan ediyor. Yani hakaik-ı Kur’aniye etrafında birleşip hizbullah 
olmak gerekiyor. 
4 Demek daire-i Nurda tahrik edici ve damarlara dokunan münakaşaların hizmete büyük zararları vardır. Bu 
hususta hizmet dairesinde bulunan nurcuların daha çok dikkatli olmaları gerekiyor. 454
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terk-i enaniyeti ve tevazu-u tâmmı daire-i Nur’da aşılıyor, neşreder. Elbette gayet cüz’î ve 
muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlanmak, o kuvvetli dersini ve uhuvvet alâkasını 
bozamaz ve İhlas Lem’ası bu noktada mükemmel nâsihtir. Şimdi en ziyade bizi ve Nurları 
vurmak ve sarsmak için en fena plân, Nur talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve 
meşreb ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüz’î bir nazlanmak oldu. Fakat 
göze bir saç düşse başa düşen bir taş kadar incitir ki, büyük bir hâdise hükmünde mataram 
haber verdi. Merhum Hâfız Ali’nin (R.H.) küçücük böyle bir halden, vefatından bir parça 
evvel şekvası, o vakitten beri belki yüz defa hatırıma gelip beni müteessir etmiş.5 ” Ş:511 

4- Bu gelen mektupta da bu zamanda çare-i necat, daire-i Nura girmekle 
olduğuna dikkat çekiliyor. Şöyle ki:  

“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 
kırkbin şahid vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, içine girmezse, 
tehlike ihtimali kavîdir.” K:110 

Burada geçen Risale-i Nur’un dairesine yakın bulunanlar tabirinden maksad; şeriatta 
mesuliyet için şart koşulan tebliği duymuş olmak manasında olarak, Risale-i Nurun bu zamanda vesile-i 
necat olduğunu duymuş olmak kaidesi hatırlatılıyor. 

Evet, “Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarîkat ve sofi-
meşreb zâtlar, onun cereyanına girmek ve ilim ve tarîkattan gelen eski sermayeleriyle ona 
kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirdlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan 
enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için, o dairedeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek 
gerektir ve elzemdir. 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; 
zındıkaya bir nevi yardım olur.” K:122 

Bu parçada geçen “eski sermayeleriyle” ifadesi, yani sözleri dinlenir kişiler olmaları cihetiyle 
cemaatlarını Risale-i Nura teşvik etmelerini, yani asrın müceddidiyetiyle ittifak etmenin lüzumunu 
hatırlatır. 

“Hakkımda gazete münasebetiyle şimdi ihtar edildi ki: Rus'un cebbar bir kumandanı, 
gösterdiğin izzet-i imaniye karşısında hiddetini bırakıp tarziye verdiği halde.. Risale-i 
Nur'un gayet kuvvetli, şahsımın yüz derece fevkinde hâlisane salabet-i imaniye derslerini 
gören resmî memurlar kalben insafa gelmezler ve inadında devam etseler; elbette 
Cehennem'den başka hiç bir ceza onları temizlemez. Muvakkat bir ömürde bu azîm 
hatanın cezası yerleşmez. Çünki bir yağ bozulsa, daha yenilmez. Süt, yoğurt gibi değil. 
İnşâallah Nurlar onların çoğunu bozulmadan kurtarmış.” Ş:526 

Evet, hakaik-ı Kur’aniyenin tebliğinde Nurun mesleği olan metanet göstermek, büyük bir meziyet ve 
dinde samimiyet ve Allah’a tevekkül fazileti olduğundan, tefessüh etmiyen insan buna hürmet duyar. 

Bu asırda salabet-i diniyenin zayıflamasının mühim bir sebebi, şahsî menfaat ve rahatı esas almak 
hatası olduğunu anlatan Hz. Üstad şu izahatı veriyor: 

“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-

                                                 
5 Yani velayet sahibi olan Tahirî ağabey, ihtilafa kapı açmayan örnek bir zat olarak burada nazara veriliyor. Hem 
burada bahsedilen ihtilaf sebebi hissi olup esasata dayanmıyor ki uzaklaşmayı gerektirsin. 455
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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.6 ” K:105 

5- Risale-i Nur bir daire değil, tabakatı ve daire haricine düşme sebebleri 
de şöyle beyan ediliyor: 

“Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var. Erkânlar ve sahibler 
ve haslar ve naşirler ve talebeler ve tarafdarlar gibi tabakatı var. Erkân dairesine liyakatı 
olmayan, Risale-i Nur’a muhalif cereyana tarafdar olmamak şartıyla daire haricine 
atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, zıd bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. 
Bid’a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için, az bir 
kusur ile düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur’un 
erkânlarında ve sahiblerindeki esrar ve nazik tedbirlere, onları teşrik etmemek gerektir.7 ” 
K:248 

“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 

6- Risale-i Nura girmeyenler, en azından O’na ilişmemelidirler 
“Evet Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip, küre-i 

arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebebdir. Çünki za’f-ı imandan gelen 
tuğyan, ekser musibet-i âmmeyi celbettiği gibi; imanı fevkalâde kuvvetlendiren Risale-i Nur, 
o musibet-i âmmeyi dairesinin haricine bırakmağa rahmet-i İlahiye tarafından vesile 
oldu. Bu ehl-i dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur’a girmeseler de ilişmesinler. Eğer 
ilişseler; yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilâsına 
uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına 
karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece âhiretimize karışmalarında onlara 
felâket getirmek ihtimali kavîdir.” K:131 

“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 
zındıkaya yardım ettiğine bir delil, bu defa adliyece benden sordular ki: 

Kürd Âtıf, rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları, rejime dayandılar.” K:265 

7- İhlası kırmanın neticeleri 
“Mesleğimiz “Haliliye” olduğu için, meşrebimiz “hıllet”tir. Hıllet ise, en yakın dost ve 

en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza 
eder. Bu hılletin üss-ül esası, samimî ihlastır. Samimî ihlası kıran adam, bu hılletin gayet 

                                                 
6 Yani cemiyetteki ifsadatı anlayıp ondan uzak durulsun ve kalben nefret edilebilsin ki tesirinde kalınmasın ve 
Nur dairesine girmiş olmanın yolu ve hakikatı anlaşılsın diye bir ikaz var. 
7 Yani Risale-i Nura muhalif cereyana tarafdar olmamak; keza meslekler sahasında da Nura zıt mesleğe 
girmemek; hem bid’aya kalben nefret etmek olarak daireye girmeye mani üç şart anlatıldı. 456
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yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada 
tutunacak yer bulamaz. 

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.” 
L:163 

Burada anlatılan sukut sebeblerinin tahlili: yani,  
Fedakâr arkadaş; şahsî hukuklardaki fedakârlık manasında olup hizmetin selameti için niza 

çıkarmamak manasına dikkat çeker.  
Takdir edici yoldaş ise; fenafilihvanı, yani kardeşinin meziyetiyle iftihar etme fazileti 

manasındadır.  
Civanmerd kardeş tabiri dahi; hiss-i uhuvvetle ciddî olarak tesanüdü muhafaza eden kahraman 

olmak meziyetini anlatır.  
Samimi ihlasın hakikatı ise; hissiyatını ve enaniyetini fiile çıkarmayıp, kitabdaki düsturlara 

ciddî bağlılığı ifade eder. İşte bu faziletlerin zıttı, sukut ve daire-i Nurdan inhiraf olabileceği ihtimaline 
dikkat çekiliyor ki cidden ehemmiyetli bir ikazdır. 

Evet, yol iki görünüyor ifadesi dahi; bu zamanda biri, gizli cereyan, diğeri Nurculuk cereyanı 
var. Nur hizmeti, mezkür fazilet esaslarına dayanır. O esaslara zıd hareket etmek, hizmete zarar ve gizli 
cereyana yardım olur. O halde bu husus çok nazik ve manevî mesuliyeti ağır bir meseledir. 

Eğer denilse, dinde hiç tenkid yok mu? Tenkid var fakat haklı tenkidin şartları da var. Evvela tenkid 
edilecek olan hata, kitab da açık olarak beyan edilmiş olmalı ve hukuk-u umumiyeye zarar veren hata da 
olması şarttır. Hem bu hatanın sahibi hatasının doğru olduğunu iddia ve israr etmelidir. Nedamet 
ediyorsa dokunulmaz. 

Hem tenkidde muhalefet hissi olmayıp sadece muhafaza niyeti olmalıdır. Mesela: “Maksadı, tahkir 
ve teşhir değil; belki maksadı, tarif ve tanıttırmak için dese: “O topal ve serseri adam filan 
yere gitti.” M:277 cümlesinde olduğu gibi… bu hususta daha da hükm-ü şer’î nakledilebilir. Daire-i 
Nurda esas alınacak tenkidin icmalen fakat cami bir tarifi şöyledir. 

“En müdhiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkiddir. Tenkidi eğer 
insaf işletirse, hakikatı rendeçler. Eğer gurur istihdam etse tahrib eder, parçalar. O müdhişin 
en müdhişidir ki, akaid-i imaniyeye ve mesail-i diniyeye girse. Zira iman hem tasdik, hem 
iz’an, hem iltizam, hem teslim, hem manevî imtisaldir. Şu tenkid; imtisali, iltizamı, iz’anı 
kırar. Tasdikte de bîtaraf kalır. Şu zaman-ı tereddüd ve evhamda, iz’an ve iltizamı tenmiye ve 
takviye eden nuranî sıcak kalblerden çıkan müsbet efkârı ve müşevvik beyanatı, hüsn-ü zan 
ile temaşa etmek gerektir. “Bîtarafane muhakeme” dedikleri şey, muvakkat bir dinsizliktir. 
Yeniden mühtedi ve müşteri olan yapar.” H:140 

8- Daire-i Nurda sebat etmek manasında tevhid-i kıble etmenin lüzumu 
hakkında bir ikaz 

“Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur’un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. 
Eğer ararsa, Risale-i Nur’un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, 
belki güneşi kaybeder. 

Hem Risale-i Nur’un dâiresindeki hâlis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran 
ve Sahâbenin sırr-ı verâset-i Nübüvvetle meşreb-i uhuvvetkârânesini gösteren “meşreb-i 
hıllet ve meslek-i uhuvvet” ise, hâriç dâirelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar 
vermek suretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz; birtek peder yerine, pek çok ağabeyi 
buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri, bir pederin şefkatini hiçe indirir. 

Dâireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini, dâirede dahi 
muhâfaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, dâireye girdikten sonra, ancak dâire içinde mürşid 
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arayabilir. Hem Risaletü’n-Nur’un velâyet-i kübrâ olan sırr-ı verâset-i Nübüvvet feyzini 
veren ders-i hakâik dâiresindeki ilm-i hakikat dahi dâire hâricindeki tarikatlere ihtiyaç 
bırakmaz. Meğer tarikati yanlış anlayıp, güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere müptelâ ve 
âhiret faziletinden ayrı olan dünyevî ve hevesî zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını 
isteyen nefisperestler ola... 

Bu dünya dârü’l-hizmettir; külfet ve meşakkat ile ücret ölçülür—dârü’l-mükâfat değil. 
Onun içindir ki, ehl-i hakikat keşif ve kerâmetlerdeki ezvâk ve envâra ehemmiyet 
vermiyorlar. Belki bazan kaçıyorlar, setrini istiyorlar. 

Hem Risale-i Nur’un dâiresi çok geniştir; şâkirtleri pek çoktur. Hârice kaçanları aramaz, 
ehemmiyet vermez, belki daha içine almaz. Her insanda bir kalb var. Bir kalb ise, hem 
dâirede, hem hâriçte olamaz. 

Hem hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur’un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü 
üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir. Takvâ dâiresindeki talebeler irşâda muhtaç 
olmadıkları gibi, hâriçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşad 
değildir. Eğer bu şâkirtleri severse, evvelâ dâire içine girsin, o şâkirtlere peder değil, belki 
kardeş olsun—fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. 

Hem bu hâdisede göründü ki, Risale-i Nur’a intisâbın çok ehemmiyeti var ve çok pahalı 
düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve o yolda bütün âlem-i İslâm nâmına dinsizliğe karşı 
mücâhede vaziyetini alan aklı başında bir adam, o elmas gibi mesleği terk edip başka 
mesleklere giremez.” OL:672 

Ahirzamanda hakiki kurtuluş çaresi olan müceddidiyete yani cadde-i kübraya ciddi bağlılığı esas 
almayıp başka mesleğe girmek, adeta bu cadde-i Kur’aniyeyi beğenmemek manasına geleceğinden 
mesuliyeti büyük olur. Bk. Bu derlemenin 4. arabaşlığı 1.bend 

9- Fiilî sadakatın lüzumu 
“Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen; hizb-ül Kur’anın fedakâr hâdimlerini 

hubb-u câh vasıtasıyla aldatmak ve o kudsî hizmetten ve o manevî ulvî cihaddan 
vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki: 

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 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.(Haşiye)” M:412 

Evet, cay-ı dikkattır ki, daire-i Nurda görünen bazı kimselerin, aşırı bir iltifat ile enaniyet hissini 
okşamakla kendine çekmek olan bazı sahte manzaraların giderek artması, Hz. Üstadın bu ikazının ne 
kadar isabetli olduğunu isbat eder. O halde bu ikaza ciddi kulak verilmelidir. 

Esasen iltifat ve teşvikkâr davranışlar meşrudur. Fakat çok şeylerin sahtesi ve hakikisi vardır. 
Bunların tefrik etmek için feraset gerek. 

                                                 
(Haşiye): 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.” 458
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Evet, “ ¬yÁV7!ö¬*xX¬"ö hP²X«<öyÅ9¬@«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.” M:414 

Fakat kişi bu nefret hissini fiile çıkartmaz, ancak öyle kişilerin iltifatına kapılmaz. 

Netice: Az bir mikdarda nazara verilen bu ders ve ikazlara ciddi kulak verip daire-i Nurda ihlas ve 
sadakatla sebat etmek, dünyaya geliş gayesinde ehemmiyetli bir meseledir. 
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DAVET 

1- Dine davette metanet ve tevekkül örneği olan Resul-i Ekremin A.S.M. daveti tarifi 
2- Müslümanları dünya hayatına ve sefahete davet edenlere verilen cevab 
3- Davette tekrarların lüzumu  
Davet, tebliğ, emr-i bilma’ruf ve benzeri tabirlerle beyan edilen bu vazife, Kur’anda tekraren geçer.  

 
1- Dine davette metanet ve tevekkül örneği olan Resul-i Ekremin A.S.M. 

daveti şöyle tarif ediyor: 
“Evet, Resul-i Ekrem (A.S.M.)“ öyle bir itminan ile, bir itimad ile davet eder, tebliğ 

eder ki; kimseden minnet almaz, hiçbir müşkilâta karşı telaş etmez, tereddüdsüz, kemal-i 
samimiyetle ve safvetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek, getirdiği 
ahkâmı ilân eder. Buna şahid ise; herkesçe, dost ve düşmanca malûm olan meşhur zühdü ve 
istiğnası ve dünyanın fâni müzeyyenatına adem-i tenezzülüdür.” M:194 

Bediüzzaman Hz. manevî müşahedesi olarak diyor: “İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir 

İslâmiyet ve hârika bir ubudiyet ve fevkalâde bir dua ve cihanpesendane bir davet ve 
mu’cizane bir iman sahibinde, elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve 
aklı dahi tasdik etti.” Ş:129 

“Hem öyle bir metanetle insanları dine davet ve öyle bir cür’etle risaletini tebliğ 
etmiş ki; kavmi ve amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etbaları ona muarız 
ve düşman oldukları halde, zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan 
okuması ve başa da çıkarması, emsalsiz bir halettir.” Ş:622 

Yani, hizmet-i Nuriyede de, üstteki kısımlarda anlatılan ve altı çizili olan ve Allah’a tam bir itimad ve 
teslimiyete yapılan davet ve tebliğin hususiyetleri, veraset-i Nübüvvet olan Nur hizmeti dairesinde de 
örnek alınmalıdır.  

Evet, âyette geçen “!®h±¬L«A8«:ö!®G¬;@«-ö«“@«X²V«,²*«!ö@Å9¬! cümlesi, (şeddeler sayılmaz ve âhirde 

tenvin vakıftır, elif sayılır) makam-ı cifrîsi ki, bin üçyüz yirmiüç (1323) tarihini gösterir. O 
tarihte, merkez-i hilafette dehşetli bir inkılabın mebde’-i infilâki içinde, ye’se düşen ehl-i 
imana müjde verip, İslâmiyet’in hakkaniyetine ve kuvvetine kuvvetli şehadet eden ve 

veraset-i nübüvvet noktasında davette bulunan hakikî bir şahide işaret eder.” B:364 
Yani bu kısımda, 1907 lerde Hz. Bediüzzamanın İstanbula gelişi ve selamet-i millet ve müceddidiyet 

namına faaliyetlerde bulunması ifade ediliyor. 
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2- Müslümanları dünya hayatına ve sefahete davet edenlere verilen 
cevab 

“Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet 
etmekle, Cenab-ı Hakk'ın helâl ettiği tayyibat dairesinden, haram ettiği habisat 
mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki: 

Parçalayıcı arslan ile, ünsiyetli ehlî atı birbirinden tefrik edemiyor. Sehpa ağacı ile 
jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği 
halde, kendisini mürşid bilerek irşad ve nasihata çıkıyor. 

Esna-yı irşadda bir adama rastgelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir arslan 
duruyor. Ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi, her iki yanında da dehşetli yaralar var. 
Fakat adamcağızın elinde iki ilâç vardır. Ve lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Onları istimal 
ederse şifayab olur. Ve o arslan, ata inkılab eder; burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı da; 
daima teceddüd etmekte olan ahval-i âlemi, seyyal manzaraları seyretmeğe âlet ve vasıta olur. 
O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor: "Yahu nedir o ilâçları, tılsımları saklıyorsun? 
Onları at keyfine bak." 
Adamcağız: "Yok baba! Bu ilâçlar ve tılsımların hıfz ve himayelerindeyim. Onlardan almakta 
olduğum haz, lezzet, keyif bana kâfidir. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen 
ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval 
yaralarını bir hayat-ı bâkiyeye tebdil etmekle tedavi edebilirsen, pekâlâ seninle beraber dans 
oynayalım. Ve illâ gözümün önünden def'ol git. Sen ancak kendin gibi sarhoşları 
kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünki 

h[¬MÅX7!ö«v²Q¬9«:ö|«7²Y«W²7!ö«v²Q¬9 u[¬6«Y²7!ö«v²Q¬9«:öyÁV7!ö_«XA²K«& bana yeter."  Ms:218 

Bu cevabın zıddını iddia etmek mümkün olmadığından, bu cevab, bütün ehl-i dalaletin ağzını kapatır. 

Keza “ Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, müslümanları ecnebi âdetlerine ittiba ile 

şeair-i İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur’an Nurcuları böylece 
müdafaada bulunurlar: “Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı 
kaldırmaya iktidarınız varsa, pekâlâ, dini de terk ediniz, şeairi de kaldırınız. Ve illâ dilinizi 
kesin, konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdid 
ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur’anın sadâsını dinleyecek olursan o ecel arslanı bir burak 
olur. Bizleri rahmet-i Rahmana ulaştıracaktır. Ve illâ o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri 
parçalar. Bâtıl itikadınız gibi, ebedî bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde i’dam 
sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, îkanla Kur’anın irşadını dinlersen, o sehba ağaçlarından, 
sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır.” 
Ms:219 

Yine fani hayata davet edenlere verilen cevablar devam ediyor 

 “Ey müslümanları dünyaya davet eden gafil! Bil ki; hata ediyorsun!.. Evet ey gafil, 
zannediyor musun ki, insandan bizzat istenen şey, yalnız dünyanın imareti; ve sanayiin 
ihtiraı; ve rızkı tahsil; ve saire gibi dünyaya ait şeylerdir. Halbuki, emri, “kâf ve nûn” 
mabeyninde olan sahib-ül mülk, ins ve cinni kendisine ibadet etmek için yarattığına; ve insan 
ve hayvanın rızkını kendisi taahhüd ettiğine dair olan fermanına; hem de vücud ve kevn ve 
vaki’de olan herşey ve fıtrat-ı insaniye techizatının dahi tasdik ettiği olan şu âyetlerine bak:  

¬–: GA²Q«[¬7 Å�¬! «j²9¬�²!«: Åw¬D²7! a²T«V«' @«8«: 
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²v6@Å<¬!«: @«Z5+²h«< yÁV7«! @«Z«5²+¬* u¬W²E«# «� ¯^Å"!«( ²w¬8 ²w±¬<«@«6«: 

Yahut acaba zu’m ediyor musun ki; seni sun’-u Hâlıkanesiyle yapan ve her zaman 
vücudunun tazelenmesiyle daima seni ve sende değişmekte olan zerrat-ı vücudunu san’at 
içinde halkeden bir zat, onun nizam-ı mülkü içinde senin yaptığın 
tasniatına veya kendi tasarrufatı içindeki faaliyetinde senin 
tavassutuna muhtaç olsun?!. 

Evet, beşerin eliyle yapılan bütün masnuat, bir tek ağacın, yahut tek bir arının hilkatına 
veyahut bir tek gözün veya bir lisanın san’atına müsavi gelmediğini görmüyor musun? 
BMs:360 

Yani hikmet-i İlahiye esbabın tavassutunu iktiza etmeseydi, sonsuzluk âlemindeki gibi zamansız ve 
vasıtasız olarak kudret-i İlahiye herşeyi icad ederdi. 

“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.” Ni:23 

Bu anlatılan bozuk yaşayış ve adetlere davet, yaşanan hayatta aşılama tarzındadır 

“Eğer şu temsilin sırrını anlayıp, hakikatın suretini görmek istersen, dinle: 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 

Bu derste görüldüğü gibi farz olan hak ve hakikata davet ve tebliğler yapıldığı gibi bu davetin 
karşısında da dalalet ve sefahete azgınca davet edenler de vardır. Bu, hikmet-i İlahiyenin koyduğu bir 
mübareze olup müslümanlar için tekâmül kanunudur. Mesela Hz. Üstad diyor: 

 “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 

Hele bu asırda şiddetlenen bu mübareze kanununun haricinde kalıp kişinin yalnız kendi dünyevî 
rahatiyle meşgul olması, Kur’an müvacehesinde makbul bir anlayış ve yaşayış sayılmıyor.  

Bu zamanda cihad-ı manevi olan bu iman küfür mübarezesinde H. de muzaaf farz-ı ayındır der. Yani 
terkinde herkesin mesul olacağı bir vazife olduğu anlatılır.  

Bir ayette mealen şöyle buyruluyor: 

“Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, 
akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz  mallar, kesada uğramasından  korktuğunuz  
ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah  yolunda 
cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın  emri gelinceye  kadar bekleyin. Allah böyle 
fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez.” 9:24 

Yani fani menfaatleri esas gaye yapıp, bunları ahirete vesile yapmamak, mesuliyet sebebidir.  
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Evet, “Dünyanın üç yüzü var: 
Birinci yüzü: Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Mana-yı 

harfiyle, onlara âyinedarlık eder. Dünyanın şu yüzü, hadsiz mektubat-ı Samedaniyedir. Bu 
yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka lâyıktır. 

İkinci yüzü: Âhirete bakar. Âhiretin tarlasıdır, Cennet'in mezraasıdır, rahmetin 
mezheresidir. Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete lâyıktır. 

Üçüncü yüzü: İnsanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehl-i dünyanın mel'abe-i 
hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünki fânidir, zâildir, elemlidir, aldatır. İşte hadîste 
vârid olan tahkir ve ehl-i hakikatın ettiği nefret, bu yüzdedir." S:625 

Bu asırda bu üçüncü yüzün ekseriyeti istila ettiği görülüyor. 

3- Davette tekrarların lüzumu  

“Kur’an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran, surelerinde 
vukua gelen tekrar, belâgatça ayn-ı isabet ve ayn-ı hikmettir. Çünki zikir ve duadan maksad 
sevabdır ve merhamet-i İlahiyeyi celbetmektir. Malûmdur ki, bu gibi hususlarda fazlasıyla 
tekrar lâzımdır ki, o nisbette sevab kazanılsın ve merhamet celbedilsin. Hem de zikrin 

tekrarı kalbi tenvir eder. Duanın tekrarı bir takrirdir. Davet dahi, tekrarı 
nisbetinde tesiri, te’kidi vardır.” Ms:231 

Risale-i Nurun derslerinde de bazı kısımların tekraren okunması dahi, takviye ve 
tesbit için faydalıdır. 

Bu mevzuun tafsilatı, inşaallah tebliğ mevzuunda yapılacak. 
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DECCAL 

1- Deccalin bilinmesi meselesi  
2- Deccaliyetin günleri yani devreleri hakkındaki rivayetin hakikatı 
3- Büyük deccalin öldürülmesi hakkındaki rivayetin hakikatı 
4- Deccal’ın Cennet ve Cehennemleri 

MUKADDEME 
Bu Deccal mes’elesi senelerden beri çoklar tarafından ele alınıp neşriyatlar yapılmıştır. Böyle 

müteşabih meselelerde Risale-i Nurun beyanı isabetli olduğundan ondaki izahlardan burada bir nebze 
bahsediliyor. 

“Bu kelime (decl) kökünden mübalağalı ism-i faildir. Aşırı yalan ve aldatmalarla hakkı bâtıl, bâtılı 
hak olarak gösteren ve münafıkane hakkı bâtıl ile karıştırıp hakikatı örten ve böylece cemiyetleri ifsad ve 
idlal eden şahıs demektir. Tac Tercemesi, 5. cild, 631. hadiste beyan edildiği gibi: “Deccal mechul 
(gaib) bir şerdir” şeklindeki ifadeden de anlaşıldığı gibi, Süfyan denen İslâm Deccalının deccallığı, 
herkesin anlayacağı tarzda apaçık değildir. Yani Deccal’ın başlattığı deccaliyet cereyanı, cemiyette 
yaşanan haram Bid’alara medeni yaşayış adını vererek milleti o Bid’alara alıştırıp sosyolojik yoldan ifsad 
etmesi, çok sinsi ve tedrici olduğunu mezkür hadis ifade etmektedir. Yani (2:42) âyetinde ifade edildiği 
gibi, hak ile bâtılı telbis eder. Yani Deccal’ın gaib bir şer olması, münafıklığa dayandığına ve islam 
dairesinde çıktığına delalet eder. Büyük deccallığı, aşikare dinsizliktir. Bu husus hadislerde de beyan 
edilir. Deccal’ın başlattığı cereyana da “Deccaliyet” denir. Deccal’ın en şerli ve zararlı tarafı da 
deccaliyetidir. Her iki Deccal’ın ölümlerinden sonra da cereyanı hayli zaman devam eder.” 

1- Deccalin bilinmesi meselesi  
“Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki: Ehadîsi tefsir 

edenler, metn-i ehadîsi1 tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Meselâ: Merkez-i 
saltanat o vakit Şam’da veya Medine’de olduğundan, vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniyeyi 
merkez-i saltanat civarında olan Basra, Kûfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir 
etmişler. Hem de o eşhasın şahs-ı manevîsine veya temsil ettikleri cemaate ait âsâr-ı azîmeyi 
o eşhasın zâtlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas-ı hârika çıktıkları vakit 
bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik: Bu dünya tecrübe 
meydanıdır. Akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyle ise o eşhas, hattâ o müdhiş 
Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hattâ kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Belki 
nur-u imanın dikkatiyle, o eşhas-ı âhirzaman tanılabilir.” S:344 

Bu parçada müteşabih hadislerin haber verdiği kıyamet alametleri bedihi olmadığı beyan ediliyor. 
Evet, Hz. Üstad diyor 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.”S:341 

                                                   
1 Yani hadisin zahir manasını 464
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Yani ahirzaman alametlerini haber veren hadisleri, mehdinin açıklaması gerekiyor.  

Evet, @«Z0!«h²- «!ö«š@«%ö²G«T«4 (47:18) âyetinin bir nüktesi, bu zamanda akide-i avam-ı mü’minîni 

vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Âhirzamanda vukua gelecek hâdisata dair 
hadîslerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur’aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir 
edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. 
¬v²V¬Q²7!ö]¬4ö«–x F¬,!Åh7!ö«:ö yÁV7!öÅ�¬!ö y«V<¬:²@«#ö v«V²Q«<ö@«8«: (3:7) sırrıyla, vukuundan sonra tevilleri 

anlaşılır ve murad ne olduğu bilinir ki, ilimde râsih olanlar @«X±¬"«*ö¬G²X¬2ö²w¬8öÊu6ö¬y¬"ö_ÅX«8³! (3:7) 

deyip o gizli hakikatları izhar ederler. 
O halde Risale-i Nurun kıymetini bilip hakkını vermeliyiz. Evet, Hizmet Rehberi mukaddemesinde şu 

beyan var:  

“Çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken bedihi bir hakikat vardır ki, 
o da şudur: Risalelerde, mektublarda, lâhikalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek Üstadımıza 
müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı 
ki:  

Üstadımız onların nazarlarını Risale-i Nur’a tevcih ediyordu. Acaba bunun sırr-ı 
hikmeti ne idi? Mütemadiyen ne için bu noktada tahşidat yapıyordu? 

Evet bu muazzam bir hakikattır ve Hazret-i Bediüzzaman’a kâfil bir muazzam hakikatın 
ifadesidir ki, dersimizi hakaik-ı Kur’aniye ve envâr-ı imaniye hazinesi olan Risale-i Nur’dan 
aldığımız gibi, birbirimizle manevî münasebet, alâka, uhuvvet ve muhabbet düsturlarımızı da 
hep o Risale-i Nur’dan ders alacağız.” Hizmet Rehberi:7 

2- Deccaliyetin günleri yani devreleri hakkındaki rivayetin hakikatı 
“Rivayetlerde var ki: “Deccal’ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü 

günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür.” 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�öBunun iki tevili vardır: 

Birisi: Büyük Deccal’ın kutb-u şimalî dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine 
kinaye ve işarettir. Çünki kutb-u şimalînin mevkiinde bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Bir 
gün şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurub etmez. 
Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya’daki esaretimde 
bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek büyük Deccal, şimalden bu tarafa tecavüz 
edeceğini mu’cizane bir ihbardır.  

İkinci tevili ise: “Hem büyük Deccal’ın, hem İslâm Deccalı’nın üç devre-i 
istibdadları manasında üç eyyam var. “Bir günü; bir devre-i hükûmetinde öyle büyük icraat 
yapar ki, üçyüz sene yapılmaz.2 İkinci günü, yani ikinci devresi, bir senede otuz senede 

                                                   
2 Bu parçada geçen, “bir devre-i hükûmetinde öyle büyük icraat yapar” ifadesindeki yapar kelimesi, 
cereyanın bizzat kendisi icraat başında olduğuna işarettir. Aynı yerde geçen, “üçyüz sene yapılmaz” ifadesi ise, 
Osmanlının üçyüz senelik gerileme devresinde nifak cereyanının sinsi ifsad yaptığına imadır. Aynı yerdeki,  
“otuz senede yapılmayan” ifadesi dahi CHP devresine işaret olabilir.  465



DECCAL     3 

yapılmayan işleri yaptırır.3 Üçüncü günü ve devresi,4 bir senede yaptığı 5 tebdiller on 
senede yapılmaz.6 Dördüncü günü ve devresi 7 âdileşir, bir şey yapmaz,8 yalnız vaziyeti 
muhafazaya çalışır.” diye, gayet yüksek bir belâgatla ümmetine haber vermiş.9 ” Ş:587 

3- Büyük deccalin öldürülmesi hakkındaki rivayetin hakikatı 
“Kat’î ve sahih rivayette var ki: “İsa Aleyhisselâm büyük Deccal’ı öldürür.” 
Vel’ilmü indallah, bunun da iki vechi var: 

Bir vechi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidracî hârikalarıyla 
kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccal’ı öldürebilecek, mesleğini 
değiştirecek; ancak hârika ve mu’cizatlı ve umumun makbulü bir zât olabilir ki: O zât, en 
ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dır.  

İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâm’ın kılıncı ile maktul olan şahs-ı 
Deccal’ın teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı 
manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî 
ruhanîleridir ki; o ruhanîler, din-i İsevî’nin hakikatını hakikat-ı İslâmiye ile mezcederek o 
kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hattâ “Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i 
Mehdi’ye namazda iktida eder, tâbi’ olur.” diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur’aniyenin 
metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.” Ş:587 

Burada anlatılan büyük Deccal’ın deccaliyetinin öldürülmesi hakikatına bakan bir mana, S:154 deki 
(mesele-i mühimme) de anlatıldığı üzere İsevî cemaatı Risale-i Nurdaki hakikatlerle deccaliyetin inkâr-ı 
uluhiyet fikrini öldürüp çökerteceği anlaşılıyor. Çünkü, o (mesele-i mühimme) bahsinde deccaliyetin külli 
tahribiyle beşeriyetin dehşetli ızdıraba düştüğü ve bundan kurtulmak isteyip hakikatları arayacağı ifade 
edildikten sonra, son parağrafında o vazifeyi Risale-i Nurun tam yaptığı şöyle beyan ediliyor: 

“Sâniyen: Madem Risale-i Nur, bu mu’cize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde 
hizmetini göstermiş ve muannid düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, 
hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur’aniyenin 
dellâllığını yapan ve ondan başka me’hazı ve mercii olmayan ve bir mu’cize-i maneviyesi 
bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor.” S:155 beyanına ve hakaik-ı Nuriyenin alemi istila 
etmesine bakılınca bu hakikatın büyük bir vechi tahakkuk ettiği anlaşılır. 

“Dördüncü sualinizin meali: Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal’ı 
öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir 
                                                   
3 Yani D.P.’nin on senelik devresinde cereyanın milli şeairi bozması giderek arttığına bakar. Yani tek 
parti devresinde nurculuk hareketine karşı resmiyetten yapılan tecavüzün şiddetli olmasına rağmen, milli 
hissiyata yerleşen seairin tahribi, sinsice ve alıştıra alıştıra ve zaman seyri dairesinde tedrici yapılmıştır. O 
zamanın meclisinde şu karar alınmış olduğunu Tarihçe-i Hayat eserinde şöyle anlatılıyor:  

"Bediüzzaman, Barla'ya 1925-1926 senelerinde nefyedilmiştir. Bu tarihler, Türkiye'de yirmi beş sene devam 
edecek bir istibdad-ı mutlakın icrâ-yı faaliyetinin ilk seneleri idi. Gizli dinsiz komiteleri, "İslâmî şeairleri birer 
birer kaldırarak İslâm ruhunu yok etmek, Kur'anı toplatıp imha etmek " plânlarını güdüyorlardı. Buna 
muvaffak olunamayacağını iblisane düşünerek, "Otuz sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'anı imha 
etmesini intaç edecek bir plân yapalım" demişler ve bu plânı tatbike koyulmuşlardı. İslâmiyeti yok etmek için 
tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüştür.” T:152   

Aynı yerde geçen yaptırır  ifadesi ise, gizli cereyanın iktidar olmadığına ve iktidardaki bazı 
adamlarına yaptırdığına işaret eder.  
4 Üçüncü günü ve devresi dahi 1960 ihtilali ve sonrasını ima edebilir. 
5 Yani yaptığı kelimesinden anlaşılıyor ki: o ceryan yine iktidardadır. 
6 Yani D.P. devresinde yapılamadı. Yani tahribat giderek şiddetlendiriliyor. 
7 Yani 80 ihtilaline ima olabilir.  
8 Yani yapamaz değil yapmaz. Yani azınlıkta olan gizli münafık cereyanın sinsi tecavüzleri giderek milli efkarca 
anlaşılmasından çekiniliyor. 
9 Yani Resul-i Ekrem A.S.M. Hadis-i Şerifleriyle işari manalarla ümmete haber vermiş olduğu anlatıldı. 466
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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 isminde10 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. ...... 
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,11 bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i 
Külli Şey’in va’dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem 
Kadir-i Külli Şey’ va’detmiş, elbette yapacaktır. ......Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ı, İsa dinine ait 
en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil sema-i dünyada12 cesediyle bulunan ve hayatta 
olan Hazret-i İsa, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine 
şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm’in 
hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va’detmiş ve va’dettiği için 
elbette gönderecek. Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu 
bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet 
derecesinde herkes onu tanımayacaktır.” M:56 

Evet, “İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, 
perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî mes'eleleri elbette bedihî olmaz. 
Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zarurî olmaz. Tâ ki Ebu Bekirler a'lâ-yı 
                                                   
10 İleride gözle görülecek alamet-i kıyamet bedihi olamaz. Bu Muhammed mehdi tabiri de, az yukarıda geçen 
“süfyan namında” tabiri gibidir ki mecaz olması gerekir. 
11 “Mehdi siyaseti tam dindar İsevîlere bırakıp yalnız İslâmiyet hakikatlarını isbata, izhara, icraya çalışır.” diye 
Hz. Üstad gayr-ı münteşir bir mektubunda beyan eder.  
12 Semai dünya hakkında şu bilgi veriliyor: 

“Ey kardeş 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.” Bms:298 467
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illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safilîne düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. 
Ve bu sır ve hikmet içindir ki, mu'cizeler seyrek ve nâdir verilir. Hem dâr-ı teklifte gözle 
görünecek olan alâmet-i kıyamet ve eşrat-ı saat, bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı 
ve tevilli oluyor. Yalnız, Güneş'in mağribden çıkması bedahet derecesinde herkesi 
tasdike mecbur ettiğinden, tövbe kapısı kapanır; daha tövbe ve iman makbul olmaz. 
Çünki Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hattâ Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm'ın nüzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle 
bilinir; herkes bilemez. Hattâ Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müdhişe, kendileri dahi 
kendilerini bilmiyorlar.” Ş:579 

İşte bu parça mezkür müteşabih rivayeti tefsir ediyor. 

4- Deccal’ın Cennet ve Cehennemleri 
“Sual:Rivayetlerde gelmiş ki: “Deccal’ın bir yalancı Cennet’i var; kendine tâbi’ olanları 

ona atar. Hem yalancı bir Cehennemi var; tâbi’ olmayanları ona atar. Hattâ o kendi 
merkebinin de bir kulağını Cennet gibi, bir kulağını da Cehennem gibi yapmış. Azamet-i 
bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır...” diye tarifat var?  

Elcevab: Deccal’ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah’ı unutmuş 
olduğundan; surî, cebbarane olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır 
ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı manevîsi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi, pek 
cesîmdir. Rivayetlerde Deccal’a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya’nın 
başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhit’te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port 
Artür Kal’asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanı’nın bu surette tasviriyle, 
ordusunun şahs-ı manevîsi gösterilmiş. 

Amma Deccal’ın yalancı Cennet’i ise, medeniyetin cazibedar lehviyatı ve 
fantaziyeleridir.13 Merkebi ise, şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur, 
kendine tâbi’ olmayanları bazan ateşe atar. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı Cennet gibi 
tefriş edilmiş, tâbi’ olanları oraya oturtur. Zâten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir 
merkebi olan şimendifer, ehl-i sefahet ve dünya için yalancı bir Cennet getirir. Bîçare ehl-i 
diyanet ve ehl-i İslâm için medeniyet elinde Cehennem zebanisi gibi tehlike getirir, esaret ve 
sefalet altına atar. 

İşte İsevîliğin din-i hakikîsi zuhur ile ve İslâmiyete inkılab etmesiyle, çendan âlemde 
ekseriyet-i mutlakaya nurunu neşreder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir 
dinsizlik cereyanı başgösterir, galebe eder ve “El-hükmü lil-ekser” kaidesince, yeryüzünde 
“Allah Allah” diyecek kalmayacak, yani ehemmiyetli bir cemaat, Küre-i Arz’da mühim bir 
mevkiye sahib olacak bir surette “Allah Allah” denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette 
kalan veyahut mağlub düşen ehl-i hak, kıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin 
kopacağı anında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i 
imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.” M:58 

Bu okunan parçada, deccaliyetin geniş dairede getirdiği ve alıştırdığı sefahet hayatından uzak 
durmak ikazı var. Bu gelen parçada ise, Nurculuk dairesine bakan manada izah edilecek. Evet, 
“Rivayette var ki: “Âhirzamanın müstebid hâkimleri, hususan Deccal’ın yalancı cennet ve 

cehennemleri bulunur.” ¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7«!öbunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı 

karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri 
ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azab ve zindan suretine girecek diye bir işarettir.” Ş:583 
                                                   
13 Yani şimdiki mimsiz medeniyete bilihtiyar girmek, deccaliyete tebaiyet manasını taşır. Ancak bu menfi 
medeniyeti kalben kerih görenler müstesnadır. 468
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Hem, “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 

Burada anlatılan dans ve tiyatro ve daha nice melanet, cahil halkı ifsad eden televizyonlarla evlere 
giriyor. 

Hem, “Rivayette var ki: “Deccal’ın mühim kuvveti yahudidir. Yahudiler severek tâbi’ 
olurlar.” 

Allahu a’lem, diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya’da çıkmış. Çünki her 
hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını 
almak için, Komünist Komitesi’nin tesisinde mühim bir rol ile yahudi milletinden olan 
“Troçki” namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan 
meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin 
senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccal’ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. 
Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.” Ş:587 

İşte bu rivayetin külli manasından ehemmiyetli bir manası çıkmış oldu. Keza her iki deccalin kuvveti 
yahudilik olduğunu anlatan bu kısmı te’yid eden şu kısım: “Her iki Deccal, Yahudinin İslâm ve 
Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın 
hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı 
masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidar 
zannedilir.” Ş:594  Yani yahudilik cereyanı komünizmin içine hulul edip büyük deccal ki Amerika’da 
da… 

Netice: Hz. Ademden kıyamete kadar iki cereyan-ı azimin mücadelesi devam eder. Bu bir 
mubareze kanunu olup tekamül vesilesidir. Bu alemde zıtlar mücadelesi, hikmeti rabbaniyenin iktizası 
olup celalî ve cemalî isimlerinin tecellisine medardır. 

Hz. Üstad mahkeme heyetine karşı diyor ki: 

“Evet inkâr edilmez ki; kâinatta, dinsizlik ile dindarlık, Âdem zamanından beri cereyan 
edip geliyor ve kıyamete kadar gidecektir. Bu mes’elemizin künhüne vakıf olan herkes, bize 
olan bu hücumun, doğrudan doğruya dinsizlik hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu 
anlar.” T:241 

Bir rivayette şöyle izah ediliyor: 
“Hadislerin beyanından anlaşıldığına göre, bir fitne çıktı mı artık onun açtığı yara bir 

daha kapanmayacaktır. Kalbler eski berraklık ve safiyetine bir daha kavuşmamaktadır. 
Resulullah (A.S.M.) bunu bir hadislerinde. “Ümmetim arasına kılınç bir girdi mi, artık 
kıyamete kadar bir daha kaldırılmaz” diye ifade eder.” (Tirmizi, Fiten: 32) 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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Deccaliyetin son devresindeki ifsadat 

Risale-i Nurda yeni neslin muhafazasına ehemmiyet verildiği gibi, süfyaniyet de sinsi ifsadatını, 
cazibedarlık ve aşılama yoluyla daha çok yeni neslin ifsadını esas almıştır. Evet Hz. Üstad diyor ki: 

“Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre 1 talebesi olacak, başta 
masum çocuklardır. Çünki bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî 
alamazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna 
alabilir.2 Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor,3 
yabani düşer. Bilhassa peder ve vâlidesini dindar görmezse 4 ve yalnız dünyevî 
fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir.5 O halde o çocuk, 
dünyada peder ve vâlidesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir 

                                                 
1 Bu kısımda geçen Fıtraten ifadesi, Kur’an ve hadiste bildirilen fıtrat-ı asliye ve selime cihetinde demektir. 
Zamanın vaziyetine göre tabiri ise, dehşetli olan ahirzaman fitnesinin fıtratları bozma ve ifsad etme 
tehlikesine karşı dikkat çekiliyor ve çocukların kendi başına ve nezaret etmeden serbest bırakılmamaları 
lüzumiyetini nazara verir. 
2 Bütün istidadatının çekirdeği olan ruhuna alamaz ifadesi, yani çocuk, heva ve hevesine tabi olup kalb ve 
vicdanına alamaz ve verilen hakikat, meleke ve seciye haline gelemez demektir. Bu durum ise, çocuğu sinsi 
cereyan ele geçirmiş demektir. 
3 Yabani düşer ise, yani ruhî istidatları gelişmez ve Kur’anî hakikatları anlamatan yabanileşip uzaklaşır 
demektir. 
4 Yine aynı parçada geçen, peder ve vâlidesini dindar görmezse. Yani terbiyenin esası, nasihattan daha 
çok yaşanan hayat tarzına baktığına dikkat çekilir. Çocuğun ilk terbiyesi, aile ocağıdır. Ev halkı, dinî hayatı, 
dinin dediği gibi ciddi ve samimi yaşamalıdır. Hz. Üstad diyor:  

     “Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zâtlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki; en esaslı 
ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum vâlidemden aldığım telkinat ve manevî 
derslerdir ki; o dersler fıtratımda, âdeta maddî 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 hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.” L:200 

     Bu parağrafın devamında, şefkat hissini, validesindeki şefkatın fiilî tezahürlerinden aldığını söyler. 
Halbuki şimdi, televizyon ve bilgisayar sidileriyle sinsi cereyanın sinsi telkinleri ve aşılamalariyle çocukları 
gaddarlaştırmış ve tahrib edici aletlerle oynamaktan zevk alırlar. Onun için rivayette, yani: “ Tac Tercemesi, 5. 
cild, 631. 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.  Yani sosyolojik, yani tedricen aşılama yollarıyla sezdirmeden ifsad eder. Onun içindir ki bu 
fitne asrınde rivayetler ve dinî şahsiyetler ve başta Hz. Üstad olarak çocuk yetiştirme zorluğuna dikkat çekerler. 
Bu bahis uzun çeker. Yine mezkür parağrafın tahliline devam ediyoruz. 
5 Yine aynı parçada geçen yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik 
verir ikazı ise, yani zamanımızın dünyevi fenleri mana-yı ismiyeye da- yandığından iman şuuruna karşı büyük 
bir mani olduğunu ve tabiat ve esbabperestliği aşıladığını anlatır.  470
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nevi bela olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i 
İslâmiye ile kurtarmadınız? 

İşte bu hakikata binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki; Risale-i Nur dairesine girip 
dünyada peder ve vâlidesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a'maline 
vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle 
bahtiyar evlâd olurlar.” E:41 

Bu ikazı teyid eden Hz. Üstad, Mektubatta şöyle beyan eder: 

“Dördüncü taife ki, çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat 
beklerler. Bunlar da za'f u acz ve iktidarsızlık noktasında; merhametkâr, kudretli bir Hâlıkı 
bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidadları mes'udane inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki 
müdhiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî 
telkinatıyla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. Acaba alâkaları pek az olduğu 
terakkiyat-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını 
söndürecek, nursuz sırf maddî felsefî düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesed-i 
hayvanîden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu masum çocukları muvakkaten 
eğlendirecek terbiye-i medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü 
verdiğiniz bu firengî usûl, onlara çocukçasına bir oyuncak olarak, dünyevî bir menfaatı 
verebilirdi. Mademki o masumlar hayatın dağdağalarına atılacaklar, mademki insandırlar; 
elbette küçük kalblerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksadlar 
tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir; onlara şefkatin muktezası, gayet derecede fakr u 
aczinde, gayet kuvvetli bir nokta-i istinadı ve tükenmez bir nokta-i istimdadı; kalblerinde 
iman-ı billah ve iman-ı bil-âhiret suretiyle yerleştirmek lâzımdır. Onlara şefkat ve merhamet 
bununla olur. Yoksa, divane bir vâlidenin, veledini bıçakla kesmesi gibi, hamiyet-i milliye 
sarhoşluğuyla, o bîçare masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve 
kalbini çıkarıp ona yedirmek nev'inden, vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür.” M:421 

“Dördüncü taife ki, çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat 
beklerler. Bunlar da za'f u acz ve iktidarsızlık noktasında; merhametkâr, kudretli bir Hâlıkı 
bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidadları mes'udane inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki 
müdhiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî 
telkinatıyla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. Acaba alâkaları pek az olduğu 
terakkiyat-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını 
söndürecek, nursuz sırf maddî felsefî düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesed-i 
hayvanîden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu masum çocukları muvakkaten 
eğlendirecek terbiye-i medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü 
verdiğiniz bu firengî usûl, onlara çocukçasına bir oyuncak olarak, dünyevî bir menfaatı 
verebilirdi. Mademki o masumlar hayatın dağdağalarına atılacaklar, mademki insandırlar; 
elbette küçük kalblerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksadlar 
tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir; onlara şefkatin muktezası, gayet derecede fakr u 
aczinde, gayet kuvvetli bir nokta-i istinadı ve tükenmez bir nokta-i istimdadı; kalblerinde 
iman-ı billah ve iman-ı bil-âhiret suretiyle yerleştirmek lâzımdır. Onlara şefkat ve merhamet 
bununla olur. Yoksa, divane bir vâlidenin, veledini bıçakla kesmesi gibi, hamiyet-i milliye 
sarhoşluğuyla, o bîçare masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve 
kalbini çıkarıp ona yedirmek nev'inden, vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür.” M:421 

Yine süfyaniyetin tahribinden ikaz edici şu beyanlar dahi, calib-i dikkattir: 
İmam-ı Ali’nin (R.A) ahirzaman fitnesine bakan ve mecaz ifadelerle herkesin dikkatini çeken şu gelen 

ikazına dikkat etmek elzemdir. İmam-ı Ali Hazretlerinin nazara verdiği metinlerini ele alarak muzmer 
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manalarını, yani süfyan cemiyetinin rivayette nazara verilen duhaniyetin (Bk: İslam Prensipleri 
Ansiklopedisi 710/1.p) dehşetli hususiyetlerini nazara veren yazı aynen şöyledir: 

“BİRİNCİ NÜKTE: Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, Kaside-i Ercuze’sinde 

!®h[¬O²,«#ö²�«h±¬O,ö¯v²D2ö‘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«!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 çiçekleri kurutan 6 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 7 mukabil, 
dağlarda ve kırlarda sema yağmuru 8 ve rahmetiyle hararete mütehammil ve 
şiddet-i bürudete dayanıklı çiçekleri yetiştiren 9 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 

Bu anlatılan fitnelerin önleyici makamında bulunan darülfünun hakkında da şu izah veriliyor: 

“Bu âlem-i İslâmın âlem-i küfre karşı en ileri karakolu şu dârülfünun idi. Lâkayd ve 
gafletlikle hasm-ı tabiat-yılan 

Gediği açtı cephenin arkasında, dinsizlik hücum etti, millet epey sarsıldı. En ileri karakol, 
İslâmiyet ruhuyla tenevvür etmiş cinan. 

En mütesallib olmalı. En müteyakkız olmalı yahut o dar olmamalı, İslâmı aldatmamalı. 

                                                 
6 Bu kısımda geçen: yerin yüzünü yakıp çok çiçekleri kurutan tabiri, sinsi ve gizli 
süfyaniyet cereyanının ictimaiyattaki sinsi ifsadatından ikazdır.  
çiçekleri kurutan mecaz ifade dahi, yeni neslin ruhunu söndürüp ifsad eden felaketinden ikazdır. 
7 yanan yerlerde kuruyan nehir ve bağ çiçeklerine ifadesi ile, süfyaniyetin müdahale ettiği resmiyet 
dairesinde İslamî tedrise hulul ile yeni neslin ifsad edildiğine dikkat çekilir. 
8 dağlarda ve kırlarda sema yağmuru; bu tabir dahi, gayr-i resmiliği ve ilhamen yazılan Risale-i 
Nurun merkezî irşad tarzına işaret eder. 
9 hararete mütehammil ve şiddet-i bürudete dayanıklı çiçekleri yetiştiren Yani:Fitne-i 
Ahirzamanın tesirinde kalmayan ve kalben nefret eden kemalatı verip mağlup olmayan manasını anlatır. 472
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İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.10 ” S:732  

Süfyaniyetin ifsadatı hakkında külliyattan az bir mikdar seçilip tesbit edilen bu 
ikazlara dikkat ve teslimiyetle bakılırsa zamanın ifsadatından kurtulmaya vesile 
olabilir. Mevzu mana camiiyetindedir. 
 

                                                 
10 Bu kısımda Osmanlının son devresinde bulunan dar-ül fünun yani İslam üniversitesi münafık dinsizlere karşı 
halkı ikaz edip aldatılamamasının gereğine dikkat çekiliyor. 473
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DEF’-İ MEFASİD 

Cemiyette ekseriyetçe yaşanan hayat tarzı, cemiyetin ekserisine tesir eder ve aşılanır. Bu müessiriyet, 
içtimaî (sosyolojik) bir kanundur. Hem eğer cemiyetin hayat tarzı kısmen de olsa nefsani ise, daha çabuk 
yayılacağı bildiriliyor. 

Evet, Bediüzzaman Hazretleri ahirzaman fitnesine ait bir hadîsi izah ederken der ki:  
“Müştehiyat ise, nefisler tarafdar olduğundan çabuk sirayet eder.” Ş:586 
Bunun içindir ki bozuk cemiyetlerde fikir yoluyla yapılan müsbet telkin ve tebliğler, azınlıkta kalan 

bazı iyi niyetliler için fayda sağlar, fakat mezkûr kaide ve nokta-i nazara göre, sefih ve nefisperest bir 
cemiyette ıslahtan daha çok ifsad ve anarşi artar. 

Bu sebebledir ki, İslâm hukuku: “Def’-i mefasid celb-i menafiden evladır” kaidesini 
koymuştur. 

Bu def’-i mefasid kaidesi, Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu 1. cild sh: 283’deki Kavaid-i Külliye kısmının 29. 
maddesi olarak şöyle kayıtlıdır:  

“Def’i mefasid, celb-i menafi’den evladır.” Yani mefsedetleri, günahları önlemek ve 
işlememek; menfaatları, sevabları, iyilikleri getirmek ve işlemekten evladır, yani öncelik 
kazanır.” 

Bu hakikatı resmi makamlara ehemmiyetle bildiren ve cemiyette mimsiz medeniyetin yaydığı 
bid’aları kaldırıp İslâmî şeairin ihyasına dikkat çeken Bediüzzaman Hazretleri, beyanatının bir kısmında 
diyor ki: 

“Evet hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece 
lâübalilik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra1 dince, ahlâkça, namusça şimdiki 
vaziyeti gösterdiği cihetinden; şimdiki vaziyette de, elli sene sonra2 bu dindar, namuskâr, 
kahraman seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne 
şekle girecek elbette anlıyorsunuz.3 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 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'etti.” E:21 

Yani cemiyette şeair ihya edilip Risale-i Nur resmen neşredilmezse giderek fesadın artacağı, siyasilere 
hatırlatılıyor. 

                                                 
1 Yani takriben 1945’lerde 
2 1996-1997 ve sonrası 
3 Muayyen ictimaî hayat şartlarının muaayyen neticeleri vereceği ictimaiyat ilminde medarı bahistir diye 
hatırlatılıyor. 474
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Risale-i Nurun geniş daireye ait tavsiyesinde, bid’aları izale ile şeairi ihya ederek manevi kemalata 
zemin hazırlanmasını, yani manevi kışın giderilip yeni istidadların inkişafı için manevi baharın  
gelmesinin lüzumunu anlatan Hz. Üstadın bir tavsiyesi şöyledir:  

Geniş dairede gelecek zatın  “İkinci Vazifesi: 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.” E:266 

Yani, mehdiyetin ikinci vazifesi, cemiyette bid’aları kaldırıp şeairi ihya ve icra etmesi ile manevi 
kemalatın kazanılmasının zeminini hazırlamaktır. 

Bilhassa zamanımızın menfi şartları itibariyle bu def’-i mefasid kaidesi, şuurlu imanı kalbde 
yerleştirip enaniyetini yenebilen kâmil bir dava adamı olabilmek için, hatta imanını muhafaza etmiş 
olmak için, zamanın bid’alarını kalben nefret etmek şart koşuluyor. 

Mevzuumuzla alâkalı olan birkaç hadisi ibret için mealen veriyoruz: 

“…münkeri münker bilen ve o hususta şüpheye düşmeyerek onu düzeltmeye çalışan, 
onun  günahı ve cezasından berî olur. Eli ve dili ile münkeri değiştirmeğe gücü 
yetmediğinden dolayı ancak kalbi ile onu inkâr eden ve ondan nefret eden kimse de, o 
münker işe ortak olmak günahından salim olur. Fakat çirkin yani münker iş yapanlara 
kalbiyle rıza gösteren  ve o işi yapmakta olanlara tabi olan ise, hem günahtan berî 
olamaz, hem de ortaklık suçundan salim kalamaz.”(Sahih-i Müslim 6.cild, 62. hadis.) 

Hz. Üstad bu hadisin hükmünü, dost derecesinde kalabilmek için şart koşup diyor ki: 

“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.” M:344 

Bu def’-i mefasid kaidesi, Risale-i Nurda şöyle beyan edilir: 

“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.” K:148 

Evet imanın kalbdeki tesiri için def’-i mefasidin yani sefahetten uzak durmanın luzumunu anlatan Hz. 
Üstad diyor ki:  

“Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse; hayat, 
zahirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, 
hüzünler, kederler verir.” S:145 

Keza “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve 
feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.” S:146 

Evet “…. 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 
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katılaştırıyor.” L:8  

Bu hakikatı birinci meclise ve resmî makamata tebliğ eden Hz. Üstad diyor ki:  

“Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlînin şahsiyet-i maneviyesi, 
sahib olduğu kuvvet cihetiyle mana-yı saltanatı deruhde etmiştir. Eğer şeair-i 
İslâmiyeyi bizzât imtisal etmek ve ettirmekle mana-yı hilafeti dahi 
vekaleten deruhde etmezse, hayat için dört şeye muhtaç fakat an'ane-i müstemirre ile günde 
lâakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile 
ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini Meclis tatmin 
etmezse, bilmecburiye mana-yı hilafeti, tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek.” 
Ms:101 

Yani Hz. Bediüzzaman, zamanımızda şiddetlenen bid’alar ve sefahet, insanın fıtrat-ı asliyesini 
bozduğundan, birinci meclis devresinde henüz daha bozulmayan millet ekseriyetini bozacak olan 
Avrupaî hayata kapı açmayınız diyerek hayatî bir meseleyi nazara vermiştir. 

Keza Hz. Üstad yeni gelen nesil hakkında da şu ikazı yapıyor: zamanın bozukluğunu nazara alarak ve 
çocukların Fıtrat-ı asliyeleri itibariyle 15 yaşı öncesinde yani hislerinin sefahete henüz açılmadığı 
çocukluk devresinde iman derslerinin verilmesini gerekli gören ve bu yaştan sonraki gençlik 
devresinde nefsani hislerin gelişeceği ve fitnenin tesirinde kalacağı cihetiyle iman derslerini 

ruhuna alamayacağını şöyle beyan eder: 

“Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum 
çocuklardır. Çünki bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek 
zor ve müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta 
gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, 
yabani düşer. Bilhassa peder ve vâlidesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle 
zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir.” E:41 

Keza, kâmil imanı kazanmak için def’-i mefsedetin lüzumunu anlatan Bediüzzaman Hazretlerinin 
bazı ikazları da şöyledir:  

“Her derde deva ve hakikî lezzetli, kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. 
Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan imanı ve 
imandan gelen ilâcı istimal ediniz” L:49 

Demek def’-i mefasid, imanın inkişafına vesiledir.  

“Hem Kur'an, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve 
safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın 
tekemmülünden sonra beşerin ukûlü "Sadakte" deyip o hakaikı kabul eder.” S:406 

Yani hakaiki kalben şuur etmek için, kalbî kemalat ve def’-i mefasid ile nefsi tezkiye gerekiyor. 

Evet “İnsan, bazı firenkler ve firenk-meşrebler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki 
ettikçe, daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır.” L:120  

Keza, “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 
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galebe eder. İşte şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi kapatmakla, suyu Hüda tarafından 
vermek lâzımdır.” Sti:95 

Yani Hz: Üstad, hüdanın tesiri için önce bab-ı fitneyi kapatmak gerektiğini beyan ediyor. 

"Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli 
cihazat ve kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş. Tâ ki, toprak altında çalışıp, tâ o dar 
âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlıkından istidad lisanıyla bir ağaç olmasını 
isteyip, kendine lâyık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek, sû'-i mizacından dolayı ona 
verilen cihazat-ı maneviyeyi, toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarfetse; o dar 
yerde kısa bir zamanda faidesiz tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o manevî 

cihazatını ›«xÅX7!«:ö¬±`«E²7!ös¬7@«4 nın emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse; o dar 

âlemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'î hakikatı ve ruh-u manevîsi, 
büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi; insanın mahiyetine, 
kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli proğramlar tevdi edilmiş. Eğer insan, 
şu dar âlem-i arzîde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin 
hevesatına sarfetse; bozulan çekirdek gibi bir cüz'î telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir 
yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mes'uliyet-i maneviyeyi bedbaht 
ruhuna yüklenecek,4 şu dünyadan göçüp gidecektir. 

Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında 
terbiye ederek,5 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. 

Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hattâ hayal ve sair kuvvelerin 
hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek,6 herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyet ile 
                                                 
4 Dünya hayatındaki müsbet-menfi her türlü anlayış ve yaşayışa alâka duyulup kabul gösterilmesi halinde 
ruhhda yerleşip ruh beraberliğinde ebedî âleme giderler. Gerçi daha başka manevî kayıd levhaları varsa 
da, asıl tesbit ruhdadır. İşte günahlara ciddi tövbe edilmesi halinde o günahlar ruhda yerleşemiyor. Yani 
istiğfarla silinirler. Onun için dinde samimi istiğfara ehemmiyet verilmiştir. Meselâ şu müjdeli beyanlara 
dikkat gerek: 

“.....ehl-i iman ve taat için -hüsn-ü hatime şartıyla- ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını; yüzde 
yüz ihtimal ile sefahet ve haram ve itikadsızlık ve fıskta devam edenler -tövbe etmemek şartıyla- ya 
i'dam-ı ebedî (âhirete inanmayanlara) veya daimî ve karanlık haps-i münferid (beka-i ruha inanan ve sefahette 
gidenlere) ve şekavet-i ebediye i'lamını alacaklarını...” Ş:196 

İşte bu kısımda, samimi tövbe etmekle o günahların imha edilmesi müjdesi var. Ancak hukuk-ı 
umumiye ve diniyeye yapılan zararlar, düşündürürcüdür. 
Keza, “Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünki hadsiz rahmet-i 
Rabbaniye o korkan adama der: Bana gel, tövbe kapısıyla gir. Tâ Cehennem'in vücudu değil korkutmak, 
belki sana Cennet'in lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz 
mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin.” Ş:229 

“İşte ehl-i iman için bu pek büyük ve çok kıymetdar kazanç şartı, farz namazını kılmak ve hapse 
sebebiyet veren günahlardan tövbe etmek ve sabır içinde şükretmektir.” Ş:478 gibi pekçok beyanlar, 
samimi tövbe ve istiğfar, günahları sildiğine bakan müjdelerdir. 
5 Evet, İslâmiyet, iman ve ubudiyet, tekâmül şartlarıdır. Ubudiyetin manası, şeri’atta gösterilen bütün emir ve 
yasaklara uymak gayretini gastermektir. 
6 Sahabelerin nazarı âhirete müteveccih olduğu şöyle beyan ediliyor:  

“.....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 477
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meşgul olmaktadır. Yoksa ehl-i dalaletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin 
bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflisini tatmak için 
bütün letaifini ve kalb ve aklını nefs-i emmareye müsahhar edip yardımcı verse; o 
terakki değil, sukuttur.” S:321 

Bu kısımda da nefsin hevasına uyma, yani def’-i mefasid yapmamak, bozulmaya, yani hakaik-i 
imaniyenin ve Kur’aniyenin zahirî manasını aklına alıp vicdanî hislere alınamayacağına ve kemalat-ı 
maneviyenin de fiile çıkamayacağına dikkat çekiliyor.   

 “Nitekim bazı rivayetlerde, âhizzamanda ümmetin Kur’an okuyacağı fakat boğazlarından 
aşağı geçmiyeceği (yani vicdanda, kalbde seciyeleşmiyeceği) bildirilir.”(İs. Pren. 
Ansiklopedisi 3969/1, Ramuzul Ehadisden naklen) 

“İlim ikidir. Kalbde sabit olan ilim, faydalı olanıdır. Eğer ilim sadece dilde olursa, bu, 
kıyamette Allah’ın kulları aleyhindeki durumlarında hücceti olur.”( Ramuzul Ehadis sh. 
223) 

Hakikat böyle olmakla beraber, bu asırda kolay bir kurtuluş çaresinin, tevazuyu, yani terk-i enaniyeti  
esas alıp hizmeti nuriyede kitabın sarih beyanlarına bağlanmakta olduğunu nazara veren Hz. Üstad diyor 
ki:  

“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:105 

“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.”K:123 

İşte en avam kişi dahi kitapdaki açık beyanları esas alarak onlara tevilsiz bağlı kalınca, o esaslardaki 
derin hikmetleri bilmese de Kur’anî istikamete tebaiyet etmiş olur ve kurtulur. Bu ise, en kısa ve kolay 
urtuluş yoludur. 

Esasen Kur’an bütün bahisleriyle ve dersleriyle bir bütün olup bütün cihetleriyle birbirini takviye 
eder ve birbirinden ayrılmaz bir küldür. Bu nokta-yı nazardan Hz. Üstad şu bilgiyi veriyor: 

 Kur’an “İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, 
hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir 
kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları 
tazammun eden tek, câmi' bir Kitab-ı Mukaddes'tir.”S:366 

İşte burada sayılan Kur’anın hususiyetleri heyet-i umumiyesi itibariyle bir bütün olarak hakaik-i 
Kur’aniye manzumesidir. 

Netice: Bu dersde, kainatta en büyük hakikat olan iman ve kemalat-ı kalbiye ve 
ruhiyeyi kazanmak için def’-i mefasidin vesileliği öncelikle ele alınması gereken bir 
sebeb olduğu nazara veriliyor.    

                                                                                                                                                         
derecede açılan âhiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak vesailini elde etmek 
idi.” S:481 478
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1-Vahye dayanan islamiyet, Roma dehası ile yani dinden kopuk beşeri düşünce ile 
birleşmeyeceğini anlatan Hz. Üstad diyor ki:  

2-Resul-i Ekremin (A.S.M.) mazi ve müstakbeli ihata eden ihbarat-ı külliyesi,  deha-i 
beşeriyeye dayanması imkansızdır  

3-Deha-yı kudsî  
4-Menfi olan beşeri deha  
5-Şahs-ı manevideki dehayı esas almak  
6-Yek-çeşm dehanın dalaleti  
7-Said Nursî şahsî dehasıyla hareket etmemiştir  
Çok şeylerde olduğu gibi dehanın dahi müsbet ve menfi olanı vardır. Menfi deha, dinden kopuk 

beşerî zekâ dinde makbul değil. Bu bozuk asırda müsbet ve menfiler birbirine karıştırılıp hakikat 
asliyetini kaybediyor. Onun için Risale-i Nur böyle karışıklıkların tesirinde kalmamak için irşadî dersler 
veriyor. Şöyle ki: 

1-Vahye dayanan islamiyet, Roma dehası ile yani dinden kopuk beşeri 
düşünce ile birleşmeyeceğini anlatan Hz. Üstad diyor ki: 

 “Âlem-i İslâm’daki istinkâf-ı manidar hem de bir cây-ı dikkat. 
Kabulde muzdaribdir, soğuk da davranmıştır. Evet Şeriat-ı Garra’da olan nur-u İlahî, 

hassa-i mümtazıdır: İstiğna, istiklaliyet. 
O hassadır bırakmaz ki o nur-u hidayet, şu medeniyet ruhu olan Roma dehası ona 

tahakküm etsin. Onda olan hidayet, 
Bundaki felsefe ile mezcolmaz, hem aşılanmaz, hem de tâbi’ olamaz. İslâmiyet ruhunda 

şefkat izzet-i iman, beslediği şeriat Kur’an-ı Mu’ciz-Beyan tutmuş yed-i beyzada hakaik-i 
şeriat. 

O yemin-i beyzada birer asâ-yı Musa’dır. Sehhar medeniyet, istikbalde edecek ona 
secde-i hayret...” S:713 

 “Şimdi buna dikkat et: Eski Roma, Yunan’ın iki dehası vardı; bir asıldan tev’emdi, biri 
hayal-âlûddu, biri madde-perestti. 

Su içinde yağ gibi imtizac olamadı. Mürur-u zaman istedi, medeniyet çabaladı. 
Hristiyanlık da çalıştı, temzicine muvaffak hiçbiri de olmadı.  

Herbiri istiklalini filcümle hıfzeyledi. Hattâ el’an âdeta o iki ruh, şimdi de cesedleri 
değişmiş, Alman Fransız oldu. 

Güya bir nevi tenasüh başlarından geçmişti. Ey birader-i misalî! Zaman böyle gösterdi. O 
ikiz iki deha, öküz gibi reddetti 

Temzicin esbabını. Şimdi de barışmadı. Madem onlar tev’emdi, kardeş ve arkadaştı, 
terakkide yoldaştı; birbiriyle döğüştü. 
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Hiç de barışmadılar. Nasıl olur ki aslı, hem madeni, matlaı başka çeşit olmuştu. Kur’anda 
olan nuru, şeriat hidayeti 

Şu medeniyetin ruhu olan Roma dehası, birbiriyle barışır hem mezc u ittihadı.”  S:714                               
“O deha ile bu hüda menşe’leri ayrıdır: Hüda semadan indi, deha zeminden çıktı. 

Hüda kalbde işliyor, dimağı da işletir. 
Deha dimağda işler, kalbi de karıştırır. Hüda ruhu eder tenvir, taneleri 

sünbüllettirir. Karanlıklı tabiat onunla ışıklanır. 
İstidad-ı kemali birdenbire yol alır, nefs-i cismanî yapar hizmetkâr-ı emirber. Melek-sîma 

ediyor insan-ı himmetperver. 
Deha ise: Evvelâ nefs u cisme bakıyor, tabiata giriyor, nefsi tarla ediyor. İstidad-ı nefsanî 

neşvünema buluyor. 
Ruhu eder hizmetkâr, taneleri kuruyor. Şeytanın sîmasını beşerde gösteriyor. 
Hüda, hayateyne saadet veriyor. Dâreyne ziya neşrediyor. İnsanı yükseltiyor. 
Deccal-misal dehâ-i a’ver, bir dar ile bir hayatı anlar; madde-perest olur ve dünya-perver. 

İnsanı yapar birer canavar. 
Evet deha, sağır tabiata tapar. Kör kuvvete fermanber. Fakat hüda, şuurlu san’atı tanır, 

hikmetli kudrete bakar. Deha, zemine küfran perdesi çeker. Hüda, şükran nurunu serper. 
Bu sırdandır: Deha, a’ma-i asamm; hüda, semî-i basîr. Dehanın nazarında, zemindeki 

nimetler sahibsiz ganîmettir. 
Minnetsiz gasb ve sirkat, tabiattan koparmak canavarca his verir. Hüdanın nazarında; 

zeminin sinesinde kâinatın yüzünde 
Serpilmiş olan niam, rahmetin semeratı. Her nimetin altında bir yed-i muhsin görür, 

şükran ile öptürür. ” S:714 
“Âlem-i İslâmın şu medeniyete karşı istinkâfı ve soğuk davranması ve kabülde ıztırabı 

cây-ı dikkattir. Zira istiğna ve istiklâliyet hassasiyle mümtaz olan şeriattaki İlâhî hidayet, 
Roma felsefesinin dehasiyle aşılanmaz, imtizac etmez, bel' olunmaz, tâbi olmaz… Bir 
asıldan tev'em (ikiz) olarak neş'et eden Eski Roma ve Yunan, iki dehalariyle; su ve yağ gibi 
mürur-u a'sar (asırlar) medeniyet ve Hıristiyanlığın temzîcine çalıştığı halde, yine istiklâllerini 
muhafaza, âdeta tenasuhla 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, pis 
medeniyetin esası olan Roma dehasiyle hiçbir vakit mezc olunmaz, bel' olunmaz...” T:132 

İşte Avrupadan gelen dünya perest deha zamanımızın cemiyetini kendi anlayış ve hissiyatına 
alıştırıyor. 

2-Resul-i Ekremin (A.S.M.) mazi ve müstakbeli ihata eden ihbarat-ı 
külliyesi,  deha-i beşeriyeye dayanması imkansızdır  

“Şimdi ey bedbaht, kalbsiz, bîçare adam! Muhammed-i Arabî akıllı bir adam idi diye o 
Şems-i Hakikat’a karşı gözünü yuman bîçare insan! Onbeş enva’-ı külliye-i mu’cizatından 
birtek nev’i olan umûr-u gaybiyeden onbeş ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin. Manevî 
tevatür derecesinde kat’î bir kısmını duydun. Şimdi ey mülhid-i bîhuş! “Muhammed-i Arabî 
(A.S.M.) akıllı bir adam idi” deyip geçme. Çünki şu umûr-u gaybiyeye dair ihbarat-ı sadıka-i 
Ahmediye (A.S.M.) iki şıktan hâlî değil; ya diyeceksin ki: O Zât-ı Kudsî’de öyle keskin bir 
nazar ve geniş bir deha var ki, mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve etraf-ı 
âlemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder 
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bir dehası vardır. Bu hal ise, beşerde olamaz; eğer olsa, Hâlık-ı Âlem tarafından verilmiş bir 
hârika, bir mevhibe olur.”M:110  

3-Deha-yı kudsî  
“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 parağrafda dini sahadaki ihtisasın nazara alınıp sözünün dinlenmesi nazara veriliyor. Keza deha-
yı kudsî tabiri, kudsî kelimesi cihetinde Kur’andan gelme eksiksiz anlayış manasını ifade ettiğinden, deha-
yı beşerî manasında değildir. Evet bu cihetin tefriği önemlidir. 

4-Menfi olan beşeri deha  
“Bir dehşetli kumandan deha ve zekâvetiyle ordunun müsbet hasenelerini kendine alıp 

ve kendinin menfî seyyielerini o orduya vererek, o efrad adedince haseneleri, gazilikleri bire 
indirdiği ve seyyiesini o ordu efradına isnad ederek onların adedince seyyieler hükmüne 
getirdiğinden dehşetli bir zulüm ve hilaf-ı hakikat olmasından, ben kırk sene evvel beyan 
ettiğim bir hadîsin o şahsa vurduğu tokada binaen, sâbık mahkemelerimizde bana hücum eden 
bir müddeiumumîye dedim: Gerçi onu hadîslerin ihbarıyla kırıyorum, fakat ordunun 
şerefini muhafaza ve büyük hatalardan vikaye ederim. Sen ise birtek dostun için Kur’anın 
bayrakdarı ve âlem-i İslâm’ın kahraman bir kumandanı olan ordunun şerefini kırıyorsun ve 
hasenelerini hiçe indiriyorsun.” dedim. İnşâallah o müddeî insafa geldi, hatadan kurtuldu.” 
Ş:378 

Bu parçada dünyevi ve menfi dehanın zararları cihetinde ikaz var.    

5-Şahs-ı manevideki dehayı esas almak  
“Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası, ne kadar hârika da olsalar, 

cemaatın şahs-ı manevîsinden gelen dehasına karşı mağlub düşebilir. Onun için, o mübarek 
kardeşimin yazdığı gibi, âlem-i İslâmı bir cihette tenvir edecek ve kudsî bir dehanın nurları 
olan bir vazife-i imaniye; bîçare, zaîf, mağlub, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle 
çürütmeye çalışan muannid hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Yüklense, o kusurlu şahıs 
ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa; o yük düşer, dağılır.  

Eski zamandan beri çok zâtlar, üstadını veya mürşidini veya muallimini veya reisini 
kıymet-i şahsiyelerinden çok ziyade hüsn-ü zan etmeleri, dersinden ve irşadından istifadeye 
vesile olması noktasında o pek fazla hüsn-ü zanlar bir derece kabul edilmiş, hilaf-ı vakıadır 
diye tenkid edilmezdi. Fakat şimdi, Risale-i Nur şakirdlerine lâyık bir üstada muvafık bir ulvî 
mertebe ve fazileti; bîçare, kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle 
çalışmaları, bu noktada haddimden ziyade hüsn-ü zanları kabul edilebilir. Fakat Risale-i 
Nur’un şahs-ı manevîsinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat 
başta zındıklar ve ehl-i dalalet ve ehl-i siyaset ve ehl-i gaflet, hattâ safi-kalb ehl-i diyanet 
şahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde, haksızlar o şahsı çürütmekle hakikatlara darbe 
vurmak ve o Nurlara, benim gibi bir bîçareyi maden zannederek bütün kuvvetleriyle beni 
çürütüp, o nurları söndürmeye ve safi-kalblileri de inandırmaya çalışıyorlar.” E:71 

Bu kısımda da, şahıs dahi de olsa Risale-i Nurun ve halis ve sadık haslar dairesinin dehasını esas 
almak gerektiği bildiriliyor. 
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6-Yek-çeşm dehanın dalaleti  
“Sair esasatın, bu iki esasın gibi esassızdırlar. Seni bu hataya düşüren, senin yek-çeşm 

dehandır. Çünki sen, Rabbini unuttun. Hikmet-i san’at-ı Rabbaniyeye, kör tabiat namını 
taktın, âsâr-ı rahmeti, o mevhum tabiata istinad ederek, esbaba isnad ettin, küfrana başladın. 
Allah’ın malını, bazı şeytan tagutlara taksim ettin, küfre girdin.” Ni:91 

7-Said Nursî şahsî dehasıyla hareket etmemiştir  
“Evet; Said Nursî şahsî dehasiyle insanlık âleminde yeni bir çığır açmamıştır. Bu zât, 

bütün istidadını ve benliğini ezelî bir hakikata feda ederek; bütün zamanlarda hükümran 
olan bir hakikatı dâva edinmiştir. Şahsında ve hizmetinde görünen bütün yüksek vasıf ve 
kemalât, ancak kudsî dâvasından aksetmektedir. Nasılki binler ayna ortasında bulunan bir 
lâmba, nûranî ışığa mâlik olduğu için karşısındaki aynalar adedince külliyet kesbeder ve o 
kadar kıymet alır. Zira her bir aynada bir lâmba, ışığiyle beraber mevcuttur.. aynen öyle de, 
Bediüzzaman, şu kâinatın ve umum zamanların mânevî güneşi olan Kur'an-ı Hakîme ve Din-i 
Mübin-i İslâmın mübelliği Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma müteveccih 
olmuştur. Ve onların ziyasına ma'kes Risale-i Nurun zuhuruna, inkişafına vesîle olduğu 
için; eserinden ışık alan, dâvasından feyiz ve kuvvet alan yüzbinler, hattâ milyonlarca insanın 
âyine-misal akıl, kalb ve ruhlarında mânen yaşamakta ve örnek bir insan, büyük bir 
mütefekkir olarak kabul ve yad edilmektedir.” T:23 

 
Netice: Bu dersten anlaşılıyorki; deha, müsbet ve menfi olarak ikiye ayrılıyor. Kudsî deha, 

Kur’andan alınan feyiz ve ilham yoluyla ve ihsan-ı ilahî olarak zuhur eder. Menfi deha ise, Kur’andan 
kopuk, beşerî ve dünyevî anlayışın zekâvetidir. Bu deha çok kere cemiyet dairesinde menfi çığırların 
açılmasına sebebiyet verir. 
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(İstidlal manasında) 
1- İmanın asıl delili aklî olmaktan daha çok hads ve ilhama dayanır 
2- Hz. Üstad, geçmiş zamanlardaki teslimiyetli müslümanlara delilsiz beyanatlar 

makbul iken, bu zamanda Risale-i Nur daha çok Kur’andaki temsilleri tercih ettiğini 
ifade eder 

3- Delilleri olan Risale-i Nur 
4- Risale-i Nur delillere dayanır 
5- Bin bürhan kuvvetinde tesir eden a’zamî derecede maddi ve manevi istiğna 
6- İmanî meselelerde delilin neticeden daha zâhir ve malûm olması lâzımdır 
7- Delilsiz tasvir-i müddeanın esas olmadığını anlatan Hz. Üstad şöyle diyor 
8- Delilin kakîniyetten düşmesi 
9- İcma-ı ümmet şeriatta bir delil-i yakînîdir 

1- İmanın asıl delili aklî olmaktan daha çok hads ve ilhama dayanır 
“Bu âlem-i İslâmın âlem-i küfre karşı en ileri karakolu şu dârülfünunidi. Lâkayd ve 

gafletlikle hasm-ı tabiat-yılan 
Gediği açtı cephenin arkasında, dinsizlik hücum etti, millet epey sarsıldı. En ileri karakol, 

İslâmiyet ruhuyla tenevvür etmiş cinan. 
En mütesallib olmalı. En müteyakkız olmalı yahut o dar olmamalı, İslâmı aldatmamalı. 

İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma’kes-i nur-u iman. 
Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir, dimağda vesveseler, hem pek çok ihtimaller 

kalb içine girmese, sarsılmaz iman, vicdan. 
Yoksa bazıların zannınca iman dimağda olsa; ruh-u iman olan hakkalyakîne, ihtimalât-ı 

kesîre olur birer hasm-i bîeman. 
Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. 
Bir hiss-i sâdis; tarîk-ı iman... Fikr ile dimağ, bekçi-i iman.1 ” S:732 

2- Hz. Üstad, geçmiş zamanlardaki teslimiyetli müslümanlara delilsiz 
beyanatlar makbul iken, bu zamanda Risale-i Nur daha çok Kur’andaki 
temsilleri tercih ettiğini ifade eder 

“Yazılan Sözler tasavvur değil tasdiktir; teslim değil, imandır; marifet değil, şehadettir, 
şuhuddur;2 taklid değil tahkiktir; iltizam değil, iz’andır;3 tasavvuf değil hakikattır; dava 
değil, dava içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki: 

                                                 
1 Yani hakikî dinî hayat, def-i mefasid dairesinde şuur-u imaniye ile kazanılan kemalat-ı kalbiyeye istinad eder 
diye elzem bir irşaddır. 
2 Şehadettir, şuhuddur; yani görünen eserlerden eser sahibini bilmektir. 
3 iltizam değil, iz’andır; lüzumlu görüp tarafdar olmaktan daha çok, ihtiyaç duyup benimsemektir. 483
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Eski zamanda, esasat-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi. Teferruatta, âriflerin 
marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kâfi idi. Fakat şu zamanda dalalet-i 
fenniye, elini esasata ve erkâna uzatmış olduğundan, her derde lâyık devayı ihsan eden 
Hakîm-i Rahîm olan Zât-ı Zülcelal, Kur’an-ı Kerim’in en parlak mazhar-ı i’cazından olan 
temsilâtından bir şu’lesini; acz u za’fıma, fakr u ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur’ana ait 
yazılarıma ihsan etti. Felillahilhamd sırr-ı temsil dûrbîniyle, en uzak hakikatlar gayet yakın 
gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihet-ül vahdetiyle, en dağınık mes’eleler toplattırıldı. Hem 
sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil 
penceresiyle; hakaik-i gaybiyeye, esasat-ı İslâmiyeye şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hasıl 
oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hattâ nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi, şeytan 
dahi teslim-i silâha mecbur oldu.” M:376 

“Temsiller, mühür veya imzalar gibi tasdik ve isbat içindir. Nasılki yazılan bir şey 
mühürlenmekle tasdik edilmiş olur; aynen bunun gibi, söylenilen bir söz de, bir misal ile 

tasdik ve isbat edilmiş olur. Yahut (2:26) «�¬h²N«< ²–«~ ile paranın darbına ima edilmiştir. Yani 

temsillerin darbı ve darb-ı meseller, sikkenin darbı kadar kelâma kıymet veriyor. Yani nasıl ki 
sikke; gümüş ve altına kıymet veriyor, darb-ı meseller de kelâmlara o nisbette kıymet ve itibar 
veriyor. Ve bu işaretle, vehimleri defetmek için temsillerin güzel bir vasıta olduklarına ve 
temsillerin bid’a olmayıp belegat sahasında işler ve güzel bir cadde olduğuna ima edilmiştir.” 
İ:168 (İ.P.Ans. 3745.p) 

 “Meselâ 

¬˜¬h²8«@¬"öŒ²*«�²!«:ö š_«WÅK7!ö«•xT«#ö²–«!ö¬y¬#@«<³~ö²w¬8«:ö (30:25) 

–x %h²F«#ö²v B²9«!ö!«)¬!ö¬Œ²*«�²!ö«w¬8ö®?«x²2«(ö²v 6@«2«(ö!«)¬!öÅv$ö 
âyetiyle, şöyle bir üslûb-u âlî ile saltanat-ı rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki: 
“Gökler ve zemin; iki muti’ kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi suretinde tek bir 
emirle veya boru gibi bir işaretle, o iki kışlada fena ve adem perdesinde yatan mevcudat, o 
emre kemal-i sür’atle ve itaatle “Lebbeyk!” deyip, meydan-ı haşir ve imtihana çıkarlar.” 

İşte haşir ve kıyameti ne kadar mu’cizane bir üslûb-u âlî ile ifade edip ve o davanın içinde 
bir delil-i iknaîye işaret ediyor ki: Bilmüşahede nasılki zeminin cevfinde saklanmış ve 
ölmüş hükmündeki tohumlar ve cevv-i semada, ademde ve küre-i havaiyede dağılmış, 
saklanmış katreler; nasıl kemal-i intizam ve sür’atle haşrolup her baharda meydan-ı tecrübe ve 
imtihana çıkıyorlar; zeminde hububat, semada katarat her vakit bir mahşer-nümun suretini 
alırlar; öyle de, haşr-i ekber dahi öyle kolay zuhur eder.4 ” M:392 

“@®X«,«&ö@®5²+¬*«:ö!®h«U«,öy²X¬8ö«–: H¬FÅB«#ö¬�@«X²2«�²!«:ö¬u[¬FÅX7!ö¬�!«h«W«$ö²w¬8«: (16:67) –

xV¬T²Q«<ȫ•²x«T¬7ö®^«<�À«ö«t¬7́)ö]¬4öÅ–¬! Bu âyet, nazar-ı dikkati hurma ve üzüme celbedip der 

ki: “Aklı bulunanlara, bu iki meyvede tevhid için büyük bir âyet, bir delil ve bir hüccet 
vardır.” Evet bu iki meyve, hem gıda ve kut, hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamların 
menşe’leri olmakla beraber, susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar, o derece 

                                                 
4 İşte bu temsil, delil-i iknaiyeye bir misaldir. 484
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bir mu’cize-i kudret ve bir hârika-i hikmettir ve öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir 
şurub makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli 
bir san’attırlar ki; zerre kadar aklı bulunan bir adam, “Bunları böyle yapan, elbette bu kâinatı 
yaratan zât olabilir.” demeğe mecburdur.5 ” Ş:156 

3- Delilleri olan Risale-i Nur 
“Güya nasılki asr-ı saadette Kur’andaki iman hakikatlarına alâmetler, deliller ve o Kitab-ı 

Mübin’in davalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile 

¬–³~²hT²7!ö�@«<³~ö«t²V¬#ö¬�@«B¬U²7!ö�@«<³~ö«t²V¬#ö¬�@«B¬U²7!ö�@«<³~ö«t²V¬# fermanlarıyla Kur’an-ı Mu’ciz-ül 

Beyan ilânat yapıyor. Öyle de, bu dehşetli asırda dahi bir mana-yı işarîsiyle o âyât-ı 
Furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alâmetleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak 
Kelâmullah olduğuna delilleri olan Resail-in Nur’a mana-yı işarîsiyle alâmet ve bürhan ve 

emare ve delil manasıyla âyâtın âyetleri diye tekrar ile ¬�@«B¬U²7!ö�@«<³~ö«t²V¬#öö (10:1) ferman 

ederek nazar-ı dikkati Kur’an hesabına bu asra ve bu asırdaki Resail-in Nur’a çeviriyor itikad 
ediyorum.” Ş:708 

4- Risale-i Nur delillere dayanır 
“İlm-i Mantık’ta “kaziye-i makbule” tabir ettikleri; yani büyük zâtların delilsiz sözlerini 

kabul etmektir. Mantıkça yakîn ve kat’iyyeti ifade etmiyor; belki zann-ı galible kanaat verir. 
İlm-i Mantık’ta bürhan-ı yakînî, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, 
cerhedilmez delile bakar ki; bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu bürhan-ı yakînî kısmındandır. 
Çünki ehl-i velayetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatlar ve perdeler 
arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi 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 

5- Bin bürhan kuvvetinde tesir eden a’zamî derecede maddi ve manevi 
istiğna 

“Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, bu zamanda Risale-i Nur’da, nokta-i istinad olarak 
avam-ı mü’minînin en ziyade muhtaç oldukları ve Nur’da buldukları öyle bir hakikattır ki; 
hiçbir şeye âlet olmayacak ve hiçbir garaz ve maksad içine girmeyecek ve hiçbir şübhe ve 
vesveseye meydan vermeyecek ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütmeyecek ve yalnız 
hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak; dünya maksadları ona karışmayacak; tâ 
ki, uzakta olan ehl-i iman, o hakikata ve sadık naşirlerine tam itimad edip imanlarını, 
zındıkların ve dinsizlerin, din aleyhindeki dehşetli feylesofların itirazlarından ve inkârlarından 
kurtarsınlar. 

Evet o ehl-i iman, lisan-ı hal ile diyecek ki: Madem bu hakikatı, bu kadar şiddetli 
düşmanları çürütemediler ve itiraz edemiyorlar ve şakirdleri, haktan başka onun 
hizmetinde hiçbir maksad taşımıyorlar; elbette o hakikat, ayn-ı hak ve mahz-ı hakikattır 

                                                 
5 Yani bir hurmanın icadı için dünya ve güneşin icadı ve dünyanın güneş etrafında döndürülüp mevsimleri 
getirmek gerektir. 485
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diye bin bürhan kadar bir delil hükmünde imanını kuvvetlendirir ve kurtarır; ve 
“İslâmiyet’te bir hakikatsızlık mı var?” diye daha evhama düşmeyecekler.” E:215 

Bu kısımda hizmet ehlinin iman hizmetinde ne maddi ne manevî hiçbir şahsî menfaatı takib 
etmemelerinin lüzumu beyan edildi. 

“Hâlık-ı Âlem’i bize tarif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyüadd ve lâyuhsadır. O 
delillerin en büyükleri üçtür:  

Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün, işittiğin şu “kitab-ı kebir-i kâinat”tır. 

İkincisi: Bu kitabın âyet-ül kübrası ve divan-ı nübüvvetin hâtemi ve künuz-u mahfiyenin 
miftahı olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. 

Üçüncüsü: Kitab-ı âlemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah’ın hücceti olan Kur’an’dır.” 
Ms:21 

6- İmanî meselelerde delilin neticeden daha zâhir ve malûm olması 
lâzımdır 

“S: Ulvî ve süflî ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği 
beyanat gibi beyan lâzım iken, mübhem bırakılmıştır? 

C:Bu gibi mes’elelerde ibham daha mühimdir. Ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünki 
Kur’an, istitradî ve tebaî olarak Cenab-ı Hakk’ın zâtına, sıfatına istidlal için kâinattan 
bahsediyor. İstidlalin birinci şartı, delilin neticeden daha zahir ve malûm olması lâzımdır. 
Eğer fencilerin iştihası gibi “Şemsin sükûnuna, arzın hareketine bakmakla Allah’ın azametini 
anlayınız.” demiş olsaydı, delil müddeadan daha hafî olurdu. Ve insanların ekserisi, ekser 
zamanlarda fehmedemediklerinden inkâra zehab ederlerdi. Halbuki, irşad ve hidayet 
zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek 
îcabeder. Maahaza ekseriyete yapılan müraattan, ekalliyette kalanın mahrumiyeti neş’et 
etmez. Çünki onlar da istifade ediyorlar. Amma mes’ele makuse olursa, ekseriyet mahrum 
kalır, istifade edemez. Çünki fehimleri kasırdır.” Ms:232 

7- Delilsiz tasvir-i müddeanın esas olmadığını anlatan Hz. Üstad şöyle 
diyor 

“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.6 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.  

Vakta ki hal sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik-i hikmetin 
maden-i tebahhuratı efkâr ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan 
meyl-i taharri-i hakikat ve aşk-ı hak ve menfaat-ı umumiyeyi menfaat-ı şahsiyeye tercih 
ve meyl-i insaniyetkâraneyi intac eyleyen berahin-i katıadan başka isbat-ı müddea birşeyle 
olmaz... Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işba’ 
etmiyor. Bürhan isteriz.7 ” Mu:36 

 
                                                 
6 İknaiyat-ı hitabiye burada en câmi şekilde izah edildi. Yani 5 hususiyet gösterildi ve zamanımızın mevcud 
şartlarında tahkik mesleğinin lüzumuna dikkat çekiliyor. 
7 Yani Risale-i Nurun esas mesleği tahkiktir. Hakiki Nurcu bu mesleği tercih etmelidir. 486
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8- Delilin kakîniyetten düşmesi 
“Vaktaki bu böyledir. “Kaf”a işaret eden kat’iyy-ül metinlerden yalnız  

¬G[¬D«W²7!ö¬–³~²hT²7!ö«:ö³’ (50:1) dir. Halbuki caizdir; “Kaf”, “Sad” gibi olsun. Dünyanın şarkında 

değil, belki ağzın garbındadır. Şu ihtimal ile delil yakîniyetten düşer. Hem de kat’iyy-üd 
delalet bundan başka olmadığının bir delili; Şer’in müçtehidlerinden olan Karafî’nin 

y«7ö«u².«!ö«� demesidir. Lâkin İbn-i Abbas’a isnad olunan keyfiyet-i meşhuresi, Dördüncü 

Mukaddeme’ye bak. Vech-i nisbeti sana temessül edecektir. Halbuki İbn-i Abbas’ın her 
söylediği sözü, hadîs olması lâzım gelmediği gibi, her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak 
lâzım gelmez. Zira İbn-i Abbas gençliğinde İsrailiyata, bazı hakaikin tezahürü için hikâyet 
tarîkiyle bir derece atf-ı nazar eylemiştir” Mu:63 

Keza, “O mevzuat8 ve mahmulâtın9 keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin hududu 
ise; Kur’an onlara kat’iyy-üd delalet değildir. Belki “âmm hassa, delalet-i selâseden10 
hiçbirisiyle delalet etmez” kaidesiyle ve mantıkta beyan olunduğu gibi “Bir hüküm, mevzu ve 
mahmulün vechün-mâ11 ile tasavvur etmek, kâfi olduğu”nun düsturuyla sabittir ki, Kur’an 
onlara delalet etmez fakat kabul edebilir. Demek o teşrihat, ahkâm-ı nazariyedendir. Başka 
delaile muhavveldir. İçtihadın mazannesidir. Onda tevil için mecal vardır. Muhakkikînin 
ihtilafatı nazariyetine delildir.” Mu:67 

“S- Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayırhahımız gibi görünüyorlar. 

C- 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. 

S- Neden hüsn-ü zannımıza sû’-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski hükûmetler seni 
haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine râm ve müdaheneci edemediler. Zira seni 
hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş 
vereceklerdi; kabul etmedin. Demek sen onların tarafdarlığı için demiyorsun. Demek hak 
tarafdarısın... 

C- Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlîdir. 
Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir 
müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve akibete bakınız.12 ” Mü:15 

                                                 
8 Bir mesele hakkında anlatılan hususları 
9 Mesele hakkında söylenen ihtimalî manalar. 
10 Mutabıkıye, iltizamiye delaletleri 
11 Yani bir sebebten dolayı 
12 Yani bir meselenin doğruluğunun tesbiti o meselenin dayandığı delil ve verdiği neticeye göre olur diye 
hakikatın tesbit unsurunu gösteriyor. 487
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9- İcma-ı ümmet şeriatta bir delil-i yakînîdir 
“S: Neden makine-i ahval güzelce işlemiyor? 
C: Zîrâ tecrübe, hamiyet, nur-u kalb ve nur-u fikri cem’edenler vezaifeye kifayet 

etmezler. Bazı ehl-i gayret ve hamiyette de meyl-üt tahrib meleke olmuş. Tamire pek alışık 
değildir. Bazı ehl-i tecrübe ve tamir ise, eskisine bir derece meyl ile istidadları pek müsaid 
değildir. Demek bize bir nesl-i cedid lâzımdır. 

Bunu da cidden söylüyorum: Eğer meşveret, şeriattan bir parmak müfarakat ederse, eski 
hal yüz arşın ayrılmıştır. 

S: Neden?.. 
C: Bir ince teli rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat içtima’ ve ittihad ile hasıl olan habl-ül 

metîn ve urvet-ul vüska’ değme şeylerle tezelzül etmez. İcma-ı ümmet, Şeriatta bir delil-i 
yakînîdir. Re’y-i cumhur şeriatta bir esastır. Meyelân-ı amme Şeriatta muteber ve 
muhteremdir.” AB:417 

 

488
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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«! 
DER VEYA DEDİRTİR 

(Risale-i Nurda geçen “derler ve dedirtirler” tabiriyle anlatılmak istenen mana, ehemmiyetli 
olduğundan nazara vermek ihtiyacı duyuldu. Seneler önce yapılan bu tayakkuz dersinin zaman zaman 
nazara verilmesi de, hizmetin selâmeti için gereklidir.) 

Evet, Münafıklar hulûl plâniyle yani dost görünerek dinî cemaat içine girip, orada enaniyet ve 
garazkârlık gibi hissiyatına mağlub olanları veya safdilleri bulup, hizmet zararına olan telkinleri, onlara 
hizmet maslahatı gibi gösterirler ve dedirtirler ve o sözleri iyilik zanniyle yaydırırlar. 

Bu plâna göre ifsadcıların dedikleri ve dedirttikleri sözlerin zıdlarını yapmak, hizmetin menfaatına 
olur. Ezcümle Tarihçe-i Hayat eserinden alınan aşağıdaki ikaz yazısı bu hakikatı ciddiyetle nazara 
veriyor. Şöyle ki: 

“Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin 
kefenleri boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. 
Bunun için şeytanî plânlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya 
sâfiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o 
münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazan da 
talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki: "Bu da İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla 
mücadeledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük 
eserdir." gibi bir takım kandırışlarla sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve 
hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a 
çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, 
mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret 
ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve 
uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o 
dessas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir te’sir ve bir netice hâsıl ediyor. 
Fesübhanallah... Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kudsî 
gayeden sonra -bir sebep olarak da- münafıkların mezkûr plânlarının inadına, rağmına 
dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve üstadımızın dediği gibi diyorlar: 
"Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak zamanıdır."  T:690  

İşte bu parağraf güzel bir örnektir. Çünkü hizmet mensublarını maaş, servet, mevkı ve bilhassa 
şöhret gibi şeylere teşvik ile aldatmak isteyenleri dinlemeyip aksine hizmet fedaisi olmak tavsiye ediliyor. 

 En çok dikkat çeken bir husus da şudur ki: Risale-i Nurda hizmetin selâmeti için ehemmiyetle ve 
tekraren nazara verilen  ikazlar neşredilip nazara verildiğinde, garazkârlarbu müsbet neşriyata 
muhalefet ederler de, Risale-i Nurun açık beyanlariyle koyduğu düsturlara muhalif  neşriyat yapanlara 
karşı susarlar. 

Yine Tarihçe-i Hayat eserindeki şu ikaz dahi şayan-ı dikkattir: “İns ve cin şeytanlarının ve 
dinsizlerin bir desisesi de budur ki; bazan derler ve dedirtirler: "Üstâdınız şahsına 
kıymet vermiyor; siz ise O'nun hakkında takdirkâr mektuplar yazıp, Üstâdınızın rızâsına 
uygun hareket etmiyorsunuz." İşte onlar, Risale-i Nur ve Üstadımızı İslâmiyet düşmanlarına 
karşı müsbet ve nezih bir tarzda müdafaa etmekten menetmek için safdillik damarlarından 
istifade ile böyle bir fikir ve mugalâta ile Nur Talebelerini aldatmaya, iğfal etmeye 
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çalışırlar.”T:698    

Evet, “İslâmiyet düşmanları, bir taraftan tamamıyla yalan propagandalarına ve 
taarruzlarına devam ederken, diğer taraftan da Nur talebelerinin üstadları ve Risale-i Nur 
hakkında istidadları nisbetinde, istifade ve istifazalarından doğan minnet ve şükranlarını ifade 
eden takdirkâr yazı ve sözlerden mürekkeb bir nevi müdafaalarını perdeler arkasından 
men'etmeye çalışıyorlar. Bunun için, safdil gördükleri dostların dostlarına veya dostlara 
samimî görünerek "İfrata gidiyorsunuz" gibi, bir takım şeyler söylettiriyorlar. İşte böyle 
sinsi, böyle dessas, böyle entrikalı çeşitli iftiralarla bizi korkutmaya, yıldırmaya ve 
susturmaya çalışıyorlar. 

Evet, acaba hiç akıl kârı mıdır ki: Din düşmanları, iftira ve yalanlardan ibaret 
yaygaralarını yapsınlar da, bizler hakikatı izhar tarzıyla müdafaa etmekte susalım? Acaba 
hiç mümkün müdür ki: İslâmiyet düşmanlığıyla, Üstad Bediüzzaman hakkında zalimane ve 
cebbarane haksızlıkları irtikâb eden o insafsız propagandacılar, yalanlarını savururken, biz, 
Üstad ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini ilân ederek, o acib yalanlarını akîm bırakmaya 
çalışmayalım? Acaba eblehlik ve safderunluk olmaz mı ki: Kur'an ve imanın hunhar ve 
müstebid zalim düşmanları; Kur'an ve İslâmiyet'i ve dini Risale-i Nur'la küfr-ü mutlaka karşı 
müdafaa ve muhafaza hizmetini yapan Bediüzzaman aleyhtarlığında, mütemadiyen 
uydurmalarla seslerini yükseltsinler de, biz hak ve hakikatı beyan ve ilân etmekte sükût 
edelim, susalım...” T:768  

Yani, bu yazıda hak ve hakikatın lehinde yapılan faaliyetleri durdurmak isteyenlere aldanmamak 
gerekiyor diye dikkat çekiliyor 

Keza ehl-i nifakın ifsadatına alet olmanın büyük mesuliyetini gösterip aldananları ikaz için Hz. Üstad 
diyor ki: 
“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 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.(Haşiye) M:412 

Burada da fiilî sadakatın lüzumu nazara veriliyor.  

Evet “Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip, kardeşlerimi benden çekmek 
istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. 
Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz; 
sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar.” M:424 

Kur’anın mezkür ikazlar nevindeki bazı âyetleri de, mana-yı küllîsiyle her zaman ve mekâna bakar ve 

                                                           
(Haşiye): 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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işareten baktırır. Ezcümle:       

Din düşmanlarına karşı yapılan mücahedede, sinsi ve gizli münafıklar ve bu münafıkların sözlerini 
dinleyen ve  âyette “semmaûne” tabiriyle bidirilen ve kaderin eleğiyle elendiklerine işaret eden ve yalnız 
tayakkuz ve ibret için mevzu ettiğimiz (9:47) âyeti diyor ki: 

�_«A«' Å�Ë~²v6— …~«ˆ_«8 ²vU[¬4~x %«h«' ²x«7   
Eğer içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı (hizmet beraberliğinde 

kalsalardı), “habalen”: yani zarar ve fesad, (bozgunculuk) etmekten başka şeye 
yaramayacaklardı. 

«}«X²B¬S²7~ vU«9x R²A«< ²vU«7Ÿ̧¬' ~x Q«/²—Ï� ¸²— 
“avda’u”: yani fitne sokuşturmak, tefrika ve bozgunculuk yapmak için sinsice 
uğraşacaklardı. 

«w[¬W¬7_ÅP7_¬" °v[¬V«2 yÅV7~«— ²vZ«7 «–x 2_ÅW«, ²vU[¬4«— ve içinizde onların (nifak ehlinin) laflarına 

aldanacaklar, münafıklara muhbirlik yapacaklar da vardı. Yani âyette “semmaune” 
tabir edilen zuefa (zayıf damarlılar) vardı ki bunlar (münafıklara alet olanlar) olmayınca, 
münafıklar fazla bir zarar yapamazlar. Bunun için bunları sizden ihrac 
edip tefrik olundu. Allah o zalimleri bilir. (Elmalılı Tefsirinden telhisen alındı.)

Keza (5:41.42.) âyetleri de bu manada manidardır.

Yukarıda anlatılan ve nifak ehline alet olan müfsidlerin, mezkür mücahid taifeye hakiki zarar 
veremiyeceklerini müjdeleyen ve medar-ı ibret olan bir rivayette mealen şöyle buyruluyor: 

“Ümmetimden bir taife (keyfiyetli bir küçük cemaat), hak üzerinde (kitaba bağlı) 
oldukları halde, Allahın emriyle kıyamet kopana kadar devam eder. Kendilerini 
terk eden ve muhalefet eden kimselerin onlara (bu mücahid taifeye) bir zararı 
dokunamaz. Ta ki Allahın emri (kıyamet) gelinceye kadar insanlara galibtirler.” (Yani 
hakikat-ı Kur’aniye dairesine galibdirler.) 

Aynı sahifede diğer bir rivayet de mealen şöyledir: 

“Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar (Allahdan) yardım görmekte devam 
eder. Kendilerini terkedenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez.” 
Ramuz-ul-Ehadis, sh.472 

Yine ahirzamana bakan ve ibret dersi veren diğer bir rivayet de şöyle: “Şam ehli (yani hilafet 
dairesindeki müslümanlar), fesada uğradığında (ahirzaman fitnesi istila edince), sizde hayır 
kalmaz. (Ümmet ciddi manada bozulur.) Fakat ümmetimden bir taife, kıyamet kopuncaya 
kadar mansur  (inayet-i hassaya mazhar) ve (hak kuvvetiyle manen) muzaffer olmakta 
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devam eder. Onları yardımsız bırakanların (yani, hadisde geçen hazelelerin:döneklik 
yapanların) durumları kendilerine (bu mücahidlere) bir zarar vermez. (Ramuz-ul Ehadis: 
sh.55) 

 
Aynı manada olan hadislerden ikisinin de meali şöyledir: 

 “Kıyamet kopmaz, ümmetimden bir taife (hakikat cihetiyle) herkes üzerinde hâkim 
olmadıkça. Onlar kendilerini terk edenlerin (hazelenin) terk etmesine aldırmazlar ve 
kendilerine yardım edene de aldırmazlar. (Yani kendilerine tarafdarlıkları sebebiyle değil, 
Allah’a bağlılıkları sebebiyle uhuvvet alakası duyarlar ve sadece Allaha tevekkül edip teslim 
olurlar. Esbaba meşruiyeti aşarak değer vermazler.) Ramuz-ul ehadis.sh. 476 

 Ramuz-ul ehadis.sh . 508 de de benzer mealde rivayet var. Bu mansur taife, 11.Surenin 166. âyetinde 
nazara verilen “Cemaat-ı kalile” manasına da uygun düşüyor. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 9.hadîsde aynı 
manadadır.)  

Daha çok ahirzamana bakan böyle mecazî rivayetlerin, ahkâm için değil, ibret için pek cüz’î 
mikdarınazara verildi. 
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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«! 
DERD-İ MAİŞET 

Dersimiz olan bu geçim derdi, Risale-i Nurda tekraren bahsedilmesinden anlaşılıyor ki bu asırda bu 
mesele üzerinde durulmalıdır. Bu sebeble Risale-i Nurdan alınan az bir kısmı mevzu edilecek. Beşinci 
Sözde geçen bir temsilde şöyle deniliyor: 

“İşte ey tenbel nefsim! O dalgalı meydan-ı harb, bu dağdağalı dünya hayatıdır. O taburlara 
taksim edilen ordu ise, cem’iyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın cemaat-ı 
İslâmiyesidir. O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve 
günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki müslümandır. Diğeri: 
Rezzak-ı Hakikî’yi ittiham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp, feraizi terk ve maişet 
yolunda rastgelen günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir. Ve o talim ve talimat ise, (başta namaz) 
ibadettir.1 Ve o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip 
günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o 
iki vazife ise; birisi, hayatı verip beslemektir. Diğeri, hayatı verene ve besleyene perestiş edip 
yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir.” S:23 

İbadete bakan bu tarif, insanın anlayış ve hissiyatında bulunması gereken ibadetin asliyeti ve 
mahiyetidir. 

“Evet vasıta-ı rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını; belki, acz ve za’f ile olduğunu 
anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları 
müvazene etmek kâfidir. Demek derd-i maişet için namazını terkeden, o nefere benzer ki: 
Talimi ve siperini bırakıp, çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı 
Rezzak-ı Kerim’in matbaha-i rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bâr olmamak için 
bizzât gitmek; güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir.2 Hem insan ibadet için halk 
olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım 
olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve 
uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru’ ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve 
kumandanı hükmündedir.” S:23 

“Ey nefsim! Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata 
perestiş eder. Derd-i maişetle sarhoştur.” Çünki ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup 
başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu 
kesilmiyor, sür’at peyda ediyor.” S:170 

“Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagil-i 
dünyeviyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit 
bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona 
sarfediyorsun! Sen istidad cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı 

                                                 
1 İbadetin esası şöyle tarif edilebilir: Müctehidler tarafından Kur’andan alınıp şeriatın temel kitablarında yazılı 
bulunan İlahî emir ve yasakların tamamına samimi inanıp amel etme gayretinde bulunmaktır. Amelî hayattaki 
eksiklerine de kalben üzülmektir. 
2 İbadetin bir çeşid tarifi şöyledir: Yani Beşinci Sözde beyan edildiği gibi, nasıl ki bir asker bütün ihtiyaclarını 
devletin verdiğini hiç şübhesiz bildiği için geçimini hiç endişe etmez. Hakiki mütevekkil bir müslüman da rızkını 
Allahın verdiğini bilip endişe etmemeli. 493
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dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini 
biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil; 
belki hakikî bir insan gibi, hakikî bir hayat-ı daime için sa’y etmektir. Bununla beraber 
meşagil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve 
karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en 
lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun.” S:271 

Hakikaten ekser müslümanların füzuli konuşmalarının zekât mikdarını dini öğrenmeye sarfetseler, 
ihya olurlar.  

“Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki 
derd-i maişetin zarurî işleridir.” Öyle ise ben de sana derim ki: Eğer yüz kuruş bir 
gündelik ile çalışsan; sonra biri gelse, dese ki: “Gel on dakika kadar şurayı kaz, yüz lira 
kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın.” Sen ona: “Yok, gelmem. Çünki on kuruş 
gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak” desen; ne kadar divanece bir bahane olduğunu 
elbette bilirsin. Aynen onun gibi; sen şu bağında, nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazı 
terketsen, bütün sa’yin semeresi, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya 
münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne 
medar olan namaza sarfetsen; o vakit, bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber, senin nafaka-i 
uhreviyene ve zâd-ı âhiretine ehemmiyetli bir menba olan, iki maden-i manevî bulursun: 

Birinci maden: Bütün bağındaki yetiştirdiğin -çiçekli olsun, meyveli olsun- her nebatın, 
her ağacın tesbihatından, güzel bir niyet ile, bir hisse alıyorsun. 

İkinci maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese -hayvan olsun, insan olsun; 
inek olsun, sinek olsun; müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o 
şart ile ki: Sen, Rezzak-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını, 
onun mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan...3   

İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir 
serveti kaybeder ve sa'ye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevî 
temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hattâ ihtiyarlandıkça 
bahçecilikten usanır, fütur gelir. "Neme lâzım" der. "Ben zâten dünyadan gidiyorum. Bu 
kadar zahmeti ne için çekeceğim?" diyecek, kendini tenbelliğe atacak. Fakat evvelki adam 
der: "Daha ziyade ibadetle beraber sa'y-i helâle çalışacağım. Tâ, kabrime daha ziyade 
ışık göndereceğim âhiretime daha ziyade zahîre tedarik edeceğim.4" S:272 

“İşte eğer insan, enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek derd-i 
maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur gider. 
Ona verilen bütün cihazat ve âlât ve letaif, ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde 
şehadet edeceklerdir. Ve davacı olacaklardır.5 Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zât-ı 
                                                 
3 (Bu cümle, az yukarda geçen “güzel bir niyet” şartının tarifi olabilir.)  “4657 - Hz. Enes radİyallahu anh 
anlatİyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:  
   "Bir müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunlarİn mahsülatİndan bir kuş veya insan veya hayvan 
yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur." Buhari, Hars 1, Edeb 27; Müslim, Müsakat 12, (1553); Tirmizi, 
Ahkâm 40,. (1382).) 
4 Yukarıda geçen “güzel bir niyet” ifadesinin diğer bir tarifi de bu altı çizili kısım olabilir. 
5 Evet, insanın cihazat ve hissiyatları, asıl gayelerine çalıştırıldığı zaman hakiki kıymetleri tahakkuk edip 
anlaşılır. Ve ebedi ve canlı filimleri alınarak ahirete gönderilir. Aksi halde bu cihazlar, kıymetsiz ve abes olup bu 
menfi filimler, sahiblerini şikâyet ederler. Bu hakikat müteaddid ayetlerle haber verilir. Mesela:  

vZV%²‡Ï~ f«Z²L«#«— ²v¬Z<¬f²<Ï~ ³_«XW±¬V«U#«—  ²v¬Z¬;~«x²4Ï~ Í]«V«2 v¬B²F«9 «•²x«[²7«~ 
«–xA¬K²U«< ~x9_«6 _«W¬" 
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Kerim’in izni dairesinde sermaye-i ömrünü sarfetse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir 
hayat-ı ebediye için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder. Sonra, a’lâ-yı illiyyîne kadar 
gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve âlât, ondan memnun olarak âhirette 
lehinde şehadet ederler. Evet insana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı 
dünyeviye için değil; belki, pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkiye için verilmişler. Çünki insanı 
hayvana nisbet etsek görüyoruz ki: İnsan, cihazat ve âlât itibariyle çok zengindir. Yüz derece 
hayvandan daha ziyadedir. Hayat-ı dünyeviye lezzetinde ve hayvanî yaşayışında yüz derece 
aşağı düşer. Çünki her gördüğü lezzetinde, bir elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve 
gelecek zamanın korkuları ve herbir lezzetin dahi elem-i zevali, onun zevklerini bozuyor ve 
lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk 
eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. 
Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder.” S:323 

“Risale-i Nur’un bir talebesi, Risale-i Nur’a çalışamadığının bir sebebi, derd-i maişetin 
ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik: Risale-i Nur’a çalışmadığın için derd-i 
maişet sana şiddetlendi. Çünki bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki: 
Risale-i Nur’a çalıştıkça, yaşamakta kolaylık ve kalbde ferahlık ve maişette sühulet 
görüyoruz.” K:135 

“Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehl-i dalalet, 
bîçare aç ehl-i imanı derd-i maişet içinde boğdurup, hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup, ya 
ikinci, üçüncü derecede bırakmağa çalışacak diye, rivayetlerden anlaşılıyor.” K:140 

Evet, dinî yaşayışta hissiyat-ı diniye ve hassasiyet-i kalbiye esasdır. Yani dindarlık, manevî mesuliyet 
duygusu ve ahkâm-ı şer’iyeye gösterilen teslimiyet gibi esaslara dayanır. Kalbe ve vicdana yerleşmeyen 
ilim, kemalat kazandırmaz diye islam büyükleri beyan etmişlerdir. 

Evet, “Derd-i maişet sersemliğiyle, ekser halk âhiret işlerine ikinci derecede 
bakmalarından, ehl-i dalalet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirdleri kanaat ve 
iktisad düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler, inşâallah.” K:154 

Bu sebeb iledir ki Hz. Üstad bu zamanda a’zamî iktisadı esas alır ve Nurculara da çokça tenbih eder. 
Şualar eserinde şöyle diyor: 

“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  

“Evet her tarafta bu derd-i maişet herkesi sarsıyor. Ehl-i dalalet bundan istifade eder. Ehl-
i diyanet de kendini mazur bilir, “Zarurettir, ne yapalım?” der. Demek ki, Risale-i Nur 
şakirdleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı, yine Nur’la mukabele etmeli. Her şakirdin 
vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil; belki başkasının imanlarını da muhafaza 
etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devam ile olur.” K:201 

“Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şuhur-u 
selâsenin çok sevablı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, 
diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle; gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i 

                                                                                                                                                         
Bugün (yani mahşerde) biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını (yaptıklarını) bize elleri 
söyler, ayakları da şahitlik eder.” 36:65 
     Yani canlı ve ebedi kamera filimleri konuşur. 495
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nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve 
tevakkuf başlar.” E:43 
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DERECE 

1-Sahabelerin ibadetteki yüksek derecelerinin sebebi 
2-Cennetteki istifade dereceleri  
3-Hissiyat-ı insaniyedeki dereceler  
4-Had konulmayan insanın hissiyatındaki dereceler 
5-Hidayet ve dalalette dereceler 
6-İnsanda derecelerin tezahür etmesi  

 
Bu alemde zıdların tedahulü ile hikmet-i İlahiyenin meydana getirdiği dereceler ve meratibin çok 

hikmetleri vardır. Marifetullah dairesinde yerini alan bu hikmetlerden Risale-i Nur eserleri, farklı 
makamlarda bahseder ve ders verir. Şimdi okunacak olan bu dersde o hikmetlerden bazılarını göreceğiz. 
Şöyle ki: 

1-Sahabelerin ibadetteki yüksek derecelerinin sebebi 
Namazdaki manevi bir inkişaf hadisesi, “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:491 

Yani okumada ve dinlemede, ülfet ve sathiyet gibi sebeblerle, anlama cehdini ve merakını 
kaybederek kişinin nazarında dakik manaların gizli kalacağına ve hissî hassasiyetle o hakikatlara sahib 
çıkılamıyacağına bakan ibret dersleri vardır. Yani bu alemde zıdların birbirine karışması ile meydana 
gelen mübareze kanunu ile kazanılan dinî hassasiyet, yerini gaflete bırakıyor diye bir ikazdır. 
“Kuvvetli, tefekkürî bir ameliyatla, ancak evvelki hali iade edilebilir.”diyor ve bundan  
kurtulmanın bir çaresi de gösterilmiş oluyor. 

Hem yine aynı yerde ve bize ibret dersi olsun diye şu bilgi veriliyor: “Fazilet-i a’mal ve sevab-ı 
ef’al ve fazilet-i uhreviye cihetinde sahabelere yetişilmez. Çünki nasıl bir asker bazı şerait 
dâhilinde, mühim ve mahuf bir mevkide, bir saat nöbette, bir sene ibadet kadar bir fazilet 
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kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle, en ekall kırk günde ancak kazanılacak 
velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de, sahabelerin tesis-i İslâmiyette ve neşr-i 
ahkâm-ı Kur’aniyede hizmetleri ve İslâmiyet için bütün dünyaya ilân-ı harb etmeleri o 
kadar yüksektir ki, bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. S:493 

Yani, keyifli ve rahat döşeğinde değil, mübareze yolundaki zor şartlarda yapılan hizmetin makbul ve 
sevablı olduğu dersi veriliyor. İşte hareketsizliğin ve ataletin neticesi olan donukluğu kaldıran ve 
derecelere vesile olan tagayyür kanununun böyle hikmetleri var. Hakiki istikameti kazanmak da, bu 
hikmetleri bilmeğe dayanıyor.  

2-Cennetteki istifade dereceleri  

“ Å`«&«!ö²w«8ö«p«8ö š²h«W²7«! sırrınca: “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. Çünki 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 

Burada dikkat edilirse görülür ki, ebedi alemdeki dereceler de dünya hayatından intikal ettiriliyor. 
Böylece baki aleme doğru akan fani dünya bakileşiyor. 

3-Hissiyat-ı insaniyedeki dereceler  
“Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, tecerrüdle ruhen yükselip, dün 

geceki Leyle-i Kadr’i öbür gün Leyle-i Îd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünki ruh 
zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman 
genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır 
hükmündedir.” M:51 

Evet Risale-i Nurda, insanda hissiyat-ı ulviye ve süfliyeden bahsedilir ve insan, hissiyatının inkişafiyle 
kemalat kazanır. Evet, terbiye-i Kur’aniye “hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına sed çekip, ruhu 

498



DERECE     3 

maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalât-ı insaniyeye sevk 
edip insan eder.” S:133 deki bu beyan, şayan-ı dikkattır. 

Bu bozuk asırda hissiyatı bozan sebeblerden birisi şöyle ifade ediliyor: “....kaht u galâ ve açlık ve 
zaruret, yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Bu yara, hissiyat-ı ulviye-i diniyeyi bir 
derece susturmaya vesile olup, ehl-i dalalete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye 
başlıyor. Kalb, hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamağa yardıma koşup, vazife-i 
hakikiyesini ikinci derecede bırakır.” K:193  

Evet, “....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 

Keza “Dünyada havas ve hissiyat-ı insaniye, küçük fidanlar olduğu halde, Cennet'te en 
mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidadları, enva'-ı 
lezaiz ve kemalât ile sünbüllenecek surette ona verileceği, rahmetin ve hikmetin muktezası 
olduğu gibi, hadîsin nususuyla ve Kur'anın işaratıyla sabittir.” S:649 

Demek, hissiyat-ı süfliyeyi tahrik eden bu bozuk cemiyette, hissiyat-ı ulviyeyi kazanmak zordur. 
Fakat hissiyat-ı ulviyenin fiilî tezahürlerini, bilhassa beşerî münasebetlerde  bil-irade yapmak, veya kabul 
edipve müdafaasında bulunmak, yani muaşeret dairesinde ene ve hissiyat-ı süfliyenin meyillerini 
beğenmemek, herkes için kolaydır ve bir kurtuluş vesilesi olabilir. Bu meseleyi iradevî cihetini izah edecek 
olan bir bahis şudur: 

“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 
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.” M:267 

4-Had konulmayan insanın hissiyatındaki dereceler 
“Cenab-ı Hak kemal-i kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri 

gördürüyor, bir sahifede bin kitabı yazıyor. Öyle de insanı, 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.1 ” M:332 

5-Hidayet ve dalalette dereceler 

“İşte binden bir nümune olarak, deha-yı felsefînin ve hüda-yı Kur’anînin verdikleri 
derslerin derecelerine bak. Evet iki tarafın hakikat-ı hali sâbıkan beyan edilen tarz ile gidiyor. 
Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir. Gafletin mertebeleri 

                                                 
1 Yani dünyada hissiyatını maneviyat cihetinde geliştiren insan, kazandığı kemalat derecesiyle ebedi aleme 
gideceğinden, dünya hayatında bu kemalat yolunu tercih etmek, iyi düşünen insanların meziyetindendir. Çünkü 
kazandığı faziletler kendi varlığı olarak ebedileşiyor. 499
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muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikatı tamamıyla hissedemez. Çünki gaflet, hissi 
ibtal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede ibtal-i his etmiş ki, bu elîm elemin acısını ehl-i 
medeniyet hissetmiyorlar.” L:120 

6-İnsanda derecelerin tezahür etmesi  
“Evet Cenab-ı Hak gayr-ı mütenahî hikmetler için bu âlemi, imtihana sahne yaptı; yine 

sonsuz hikmetler için tegayyürata, tahavvülâta, inkılablara mahal olmasını irade etti; ve 
yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef’ ile zararı, hüsün ile kubhu, hülâsa iyilikle 
kötülüğü karışık bir şekilde Cennet ve Cehennem’e tohum olmak üzere kâinatın şu 
mezraasına serpti. Evet madem ki bu âlem, nev-i beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka 
yeridir; iyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemiyecek derecede muhtelit ve karışık 
olmaları lâzımdır ki, insanların dereceleri tezahür etsin. İmtihan ve tecrübe zamanları 
bittikten sonra, kötü insanlar: 

 «–x 8¬h²DW²7!ö@«ZÇ<«!ö«•²x«[²7!ö!: +@«B²8!ö«: (36:59) “Ey mücrimler! Bir tarafa çekiliniz” diye olan 

tüy ürpertici, saıkavari, şiddetli emr-i İlahîye maruz kalacakları gibi; iyi insanlar da 

«w<¬G¬7@«'ö@«;x V'²(@«4 (39:73) “Daimî kalmak üzere Cennet’e giriniz.” diye olan Cenab-ı 

Hakk’ın mün’imane, şefikane, lütufkârane emirlerine mazhar olacaklardır. İnsanlar bu iki 
kısma ayrıldıktan sonra, kâinat da tasfiye ameliyatına uğrayacak. Kötülüğü, şerri, zararı 
tevlid eden maddelerin bir tarafa çekilmesiyle Cehennem’in; iyiliği, hayrı, nef’i doğuran 
maddelerin de diğer tarafa çekilmesiyle Cennet’in teçhizatları ikmal edilecektir.” İ:141 

İşte celalî ve cemalî isimlerin mazhar ve tecelligâlarını tahakkuk ettirip ebedi alemde ebedi tecelli 
etmesindeki hikmetler, İlahî gaye olduğu, Külliyat müvacehesinde ve muhtelif vecihlerle bildirilir. Bir 
ayette Resulullaha atfen şöyle buyruluyor: 

“«w[¬W«7_«Q²7~ ¬±�«‡ ¬yÅV¬7 z¬#_«W«8«— «™_«[²E«8«— z¬UK9«— z¬#Ÿ¸«. Å–Ë~ ²u5 
De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve  
ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (6:162)  
Yani bu ayet, hakiki mü’minin Allaha tam teslim olmasının hakikatı, tecelli-i esma-i İlahiyeye ebedî 

ayinedarlığının iktizasıdır manasında câmi bir hakikatı ifade eder.  

“Mevlâna Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim: 

«Ÿ«"ö±¬h¬,ö«Ÿ«"ö²–«G[¬L«6öa²K[¬åö|«V«"ö¬h²U-ö|«V«"ö|¬B²Sóöx#ö—ö a²K«7«!öa²Sóö— ! 
öö@«X«4ö:öh²T«4ö¬y«ó²*«(ö¬–«+öy«T²V«&ö²v«X«8ö]¬X²Q«<öy¬6öa²K[¬å ”  M:25 sonundaki mezkür Farsca ibarenin 

hakikatı, bu makamda çok manidar olup meali şöyledir: 
“O (Allah) ben senin Rabbin değil miyim dedi. Sen, evet Rabbimsin dedin. Evet demenin 

şükrü (yani icabını yapmak) nedir bilir misin? Bela çekmektir. Belanın sırrını bilir misin? 
Fakr u fena dergâhında halkaya katılmaktır.” Yani aşağıda anlatılan cemaata katılmaktır. 

Yani “mutu kable entemutu” sırrına bakan bir manada Hz. Üstad diyor ki:  

“Eskide bende biraz bulunan merdümgirizlik hastalığı, o zalimlerin gaddarane 
sıkıntılarıyla ve tarassudlarıyla bende çok şiddetlenmiş. Güya ölmeden evvel hayat-ı 
içtimaiye cihetinde ölmüşüm ki; bu hakikat ve bu sır için hakkımda, has kardeşlerim vefat 
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mersiyelerini yazıyorlar.” E:148  

Kur’anda derecelerden bahsedilir. Bunlardan birkaç örneğini notlar halinde 
görelim: 

1-Peyamberler arasında derece farkı: (2/253) 
2-İnsanlar Allah katında derece derecedirler:(3/163) 
3-Mücahidlerin dereceleri, diğer mü’minlerden üstündür: 4/95,96 – 9/20-57/10 
4-Allah dilediğini (layık gördüğünü)derecelerle yükseltir:6/83,132,165-8/4-12/76-

17/21-20/75-40/15-43/32-46/19-58/11 
5-Kaderin adaleti istidracen kişiyi tehlikeye atması:7/182-68/44 
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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«! 
DERLEMELER HAKKINDA 

Zaman seyri içinde ortaya çıkan bazı meselelere Risale-i Nurdan istikamet-i nuriyeyi göstermek için 
hazırlamış olduğum bazı derleme eserler neşredildi ve internete de konuldu. Aynı zamanda bu dersler ve 
derlemeler okunarak dersler yapılıp ve sidilere konulduğu gibi kağıt üzerine de çıkışları yapılarak 
istifadeye arzedildi. Böylece çok ehemmiyetli olan tebliğ vazifesinin ifasına çalışıldı. Fakat Risale-i 
Nur’un beyan ettiği Kur’an hakikatlarının tebliğ ve neşrini istemeyen gizli nifak cereyanı, senelerden bu 
yana bazılarını sinsice ve kitaba dayanmayan telkinlerle aldatıp tebliği durdurmak veya tesirini kırmak 
için çalışmışlardır. 

Halbuki Nur dairesinde yapılacak tenkidler, Risale-i Nurun tevil kaldırmaz sarih beyanlarına 
dayanmalıdır. Aksi halde tenkid, gıybet olur. Halbuki derlemelerin yapılamıyacağına delalet eden bir 
delil olmadığı gibi, kısmen bu dersde de görüleceği üzere derlemeler lehinde ifadeler var. Biraz sonra bu 
ifadeler burada kısmen dercedilecektir. 

Bir zaman taşradan bir zat geldi veya gönderildi ve bana “bu neşriyatı yapma” dedi fakat hiçbir delil 
göstermedi. Ben de kendisine hiçbir şey söylemedim ve kendisini muhatab almadım. Halbuki bu zat bu 
derlemelerden istifade etmek ve ettirmek için derlemeleri adım adım takip ediyordu. Sonraları 
kanaatımca sinsi cereyan, çokların faydalandığı bu neşriyatın ve tebliğin faydalı olduğunun farkına vardı 
ve sinsice müsaid gördüğü bazılara üflemeye başladı. Halbuki merhum Tahiri ağabey bir ikindi namazı 
sonrası beni yanına çağırdı ve  meslekî sahaya bakan sohbet yapmak istedi. Bunun uzerine derlemeler 
manasını da tazammun eden lahika mektuplarının mahiyeti ve hususiyetleri hakkında uzunca bir sohbet 
oldu. Tahiri ağabey “ahi parası benden bir teksir makinası alacağız” dedi. Ben de “iyi olur dedim.” “O 
halde şimdi git makineyi getir” dedi. Bunun üzerine ben “bu makine karaköy gibi yerlerdeki büyük 
mağazalarda satılır, fakat bu saatlerde o gibi yerler kapalı olur” cevabını verince, “hayır üstadımız 
sonraya havale etmezdi” diye cevap verdi. Ben de hemen dışarı çıkıp bu işlerden anlayan bir teknik 
eleman dava arkadaşımı gördüm ve durumu anlattım. Bu arkadaş vazifeyi yüklendi ve makineyi 
dershaneye getirdi. Biz bu makine ile daha çok meslekî sahaya bakan derlemeleri neşretmeye başladık. 
Bu faaliyetimize nur dairesinden çokça alaka gösterildi. Fakat seneler sonrası bu faaliyetimizin hizmet-i 
nuriyedeki faydalarını anlayan gizli cereyan bazılarına sinsice menfi telkinlere başladı. Neticesinde az bir 
kısım hissi temayüle sahip olanlar üstü kapalı tenkidlere başladılar. Ben bu tenkidlere ehemmiyet 
vermedim fakat sahayı boş bulmaktan ölçüsüz ve bazılarını rahatsız eden sözlere muttali olunca şimdilik 
bir nebze meseleye temas etmek gerektiği kanaatına vardım.  

Evet Risale-i Nur’dan muayyen mevzulara dair yapılacak derleme ve toplamalar hakkında, haslar 
dairesinden devam etmesini isteyen Hz.Üstadın bir tavsiyesi şöyledir: 

“Onuncu Şua namında, yazdığınız Fihriste'nin İkinci Kısmı bana şöyle kuvvetli bir ümid 
verdi ki: Risale-i Nur benim gibi âciz ve ihtiyar ve zayıf bir bîçareye bedel, genç, kuvvetli 
çok Said'leri içinizde bulmuş ve bulacak.1 Onun için bundan sonra Risale-i Nur'un tekmil 
ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve isbatı size tevdi' edilmiş tahmin ediyorum. Bir emaresi de 
şudur ki: Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettim ise de 
çalıştırılamadım. 
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Evet Risalet-ün Nur, size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin 
herbirisine, meselâ Kur'an'ın 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 neşr 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 

Mezkûr sarih beyanın tavsiye ettiği lahika ve derlemeler faaliyeti nurun hizmet hayatı boyunca ve 
bilhassa tevruz apartmanında yani 1970 sonraları ve bilhassa Tahiri ağabeyin teksir makinesini aldıktan 
sonra daha ciddi bir şekilde devam etmiştir. 

Yine aynı mevzuya temas eden Hz.Üstadın bir beyanı da şöyledir:  
“Buraca faidesi görülen haşre dair parçaları Onuncu Söz'ün âhirinde toplayıp, bir 

lâhikası hükmüne gelmiştir. Birinci parça, Dokuzuncu Şua olan mukaddeme-i haşriye, 
Onuncu Söz'ün arkasında yazılacak. Ve bunun arkasında, o mukaddeme-i haşriyenin birinci 
makamının yerinde ve bedeline Otuzuncu Lem'anın İsm-i Hayy'a dair Dördüncü Remiz 
yazılacak. Bunun arkasında, İkinci Şua olan Tevhid Risalesi'nin haşri isbatına dair 
Hâtimesinin başından, tâ "Bu haşrin dört mes'elesi şimdilik yeter. Yine sadedimize 
dönüyoruz." cümlesine kadar yazılacak. Sonra bunun arkasında İhtiyarlar Lem'asının Beşinci 
Ricasının ortasından başlayan, "Evet, nass-ı hadîs ile nev'-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri 
olan yüz yirmi dört bin Enbiyanın ilââhir." tâ Altıncı Rica'ya kadar yazılacak. Eğer haşre 
ait, sair risalelerde bunlar gibi parçalar varsa, münasib görseniz ilâve edersiniz. 
Bunların heyet-i mecmuasının tesiri büyüktür.” K:110 

Böyle toplamalar şekli  sahabe devresinde de yapıldığını anlatan Hz. Üstad, bunu risale-i Nurdan 
yapılan toplamalara delil gösterip tenkid edenlere cevab verirken diyor:  

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın büyük bir kumandanı olan Hazret-i Üsame 
Radıyallahu Anh; bir gün “hamd”e ait, bir gün “istiğfar”a ait âyetler, bir gün “tesbih”e ait, bir 
gün “tevekkül”e, bir gün de “selâm” lâfzına, bir gün de “tevhid” ve “Lâ ilâhe illâ hu”ya ait, 
bir gün de “Rab” kelimesine ait bütün Kur’andan müteferrik surelerden bir hizb-i 
Kur’anî çıkarmış, kendine bir vird eylemiş. Demek böyle hizblere izn-i Peygamberî 
(Aleyhissalâtü Vesselâm) var.” Em:152 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu tarzda Kur’andaki “Kur’an” kelimelerini toplayıp “Hizb-ü 
Elfaz-il Kur’an” ve aynı şekilde “Resûl” kelimelerini cem’edip “Hizb-ü Elfaz-ir Resûl” 
namlarıyla neşretmiştir. 

Keza çok kısa parçalarla tertib edilen Hizmet Rehberi adlı eserin tertib şekli hakkında da şöyle 
denmektedir:  

“Bu Hizmet Rehberi’ndeki yazılar, bahisler; Risale-i Nur’un Mektubat, Lem’alar, Şualar, 
Müdafaalar ve Lâhika Mektublarından alınan ve hizmet-i Nuriyeye, kısmen meslek-i 
Nuriyeye temas eden kısımlardan ancak birer cüz’üdür…  

Bu Rehber’deki bazı kısa bahisler ve cümlelerden, derhal o bahis ve cümlelerin 
alındığı risalelere müracaatla, mes’eleleri geniş isbat ve izahatla elde etmek, derketmek 
lâzımdır… 
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Bu Hizmet Rehberi Külliyat-ı Nur’dan ve Mektublardan, İhlâs ve Uhuvvet 
Risalelerindeki düsturları ve esasları te’yid ve takviye eden bahislerden müteşekkildir.” 
(Hizmet Rehberi:8, 10) 

Bediüzzaman Hazretleri Arabî Mesnevî’si hakkında aynı cem’ ve tertip kaidesiyle yapılacak 
çalışmadan aynelyakîn bir marifetullahın tezahür edeceğini şöyle beyan eder: 

“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 o müteferrik 
hadslerden öyle bir hads-i küllî meydana gelebilir ki, hakkalyakînin nuru ondan çiçekler 
açacaktır inşâallah.” BMs:235 

Yine aynı mevzuda, yani Risale-i Nur’un kendine has hususiyetlerine, te’sir ve faydalarına ondört 
asır önceden işarî bir mana ile dikkat çeken ve o hasiyetleri toplayıp incelenmesine teşvik eden 
İmam-ı Ali’nin (R.A.) meşhur bir eseri olan;  

“Kasidede, Risale-i Nur'un mühim eczalarına tertibiyle işaretlerin hâtimesinde, mukabil 
sahifede der: 

²a«W±¬W#ö h²[«F²7!ö@«Z¬"ö@«Z[¬9@«Q«8ö²s±¬T«&ö«:ö@«ZÅ.!«x«'ö²p«W²%@«4ö¬*xÇX7!ö ¿: h&ö«t²V¬#ö«: 
Yani: "İşte Risale-i Nur'un sözleri hurufları ki, onlara işaretler eyledik. Sen onların 

hassalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet, onlarla tamam olur." 
der. "Hurufların manalarını tahkik et." karinesiyle manayı ifade etmeyen hecaî harfler murad 
olmayıp, belki kelimeler manasındaki "Sözler" namıyla risaleler muraddır.”Ş: 298 

Şu husus da ehemmiyetle nazara alınmalıdır: Nasılki Kur’andaki mes’eleler ve hakikatler, Kur’an 
içinde serpilmiş olup muayyen bir yerde değil, bu sebeble de her ehl-i ilim aradığını bütün 
Kur’anda arar ve tahkik eder. Bu vesile ile Kur’an, insanları ilmî çalışmaya sevkeder. İslâm 
dünyasında pekçok ilim erbabı Kur’andan çeşitli hakikatları tesbit ve izhar çalışmaları yapmışlardır. 

Öyle de Kur’anın hakiki bir tefsiri ve O’nun bir lem’a-i i’cazı olan Risale-i Nur dahi Kur’ana ittiba 
edip pek çok derin ve ince hakikatlar, içinde serpilmiş olup o hakikatları Külliyat müvacehesinde 
arattırır, çalıştırır ve terakkiye sevkeder.  

İşte hizmet hayatında ve cemiyette zamanla meydana gelen hâdiseler, mezkûr manadaki çalışmalara 
müşevvik ve sâiktir ki senelerden beri cemiyette ortaya çıkan bazı hadiselere Risale-i Nur’dan 
derlenen lahikalar neşredildi. Bu hususu biraz sonra tekrar ele alacağız. 

Esasen yarım asırdan beri ve ihtiyaca göre dersler yapıyoruz. Çok kere bu dersler tahşiyeli 
yapılmıştır. Bir ara dahi bütün külliyatı baştan sonuna kadar ve kısmen tercihli olarak dersler yapıldı. 
Şimdi de külliyattaki bütün kelimeleri alfabetik sıraya dizip içinden dersi yapılması gereken tabirleri 
alfabetik olarak ele alıp dersleri yapılıyor. Bu tarz ise, külliyatın bütün meselelerini külliyatta nazara 
verildiği ölçüye ve muvazeneye uygun olarak derslerin tesbit imkânı olur. 

Evet günün ihtiyacatına göre istikamet cihetini gösteren Nur Risalelerinin derslerini ve düsturlarını 
nazara vermenin lüzumu, Emirdağ Lâhikası’nın Takdim yazısında şöyle ifade edilmiştir:  

“Bu lâhikaların bir kısmı, ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı 
ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri 
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ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vâkıalar, hâdiseler ve mes’elelerde bu ihtiyaç, 
kendini göstermiştir.” E:7 

Aynı manayı ve hükmü teyiden, Hizmet Rehberi’nde de şu kayıd var:   
“Üstad Bediüzzaman’ın azamî ihlas, azamî sadakat ve azamî fedakârlık manasını 

ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lâzım gelmektedir. Tâ ki, 
hizmet-i Nuriyede bulunacak Kur’an şakirdleri kıyamete kadar bu düsturlar 
müvacehesinde hareket etsinler. Muvaffakiyetin ve rıza-yı İlahîye nâiliyetin ancak bu 
suretle mümkün olacağına kat’î kanaat getirsinler.” Hizmet Rehberi sh: 6 

Kastamonu Lâhikası sh: 56’da: “Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve 
hâşiyelerle beyanı ve isbatı size tevdi’ edilmiş.” ifadesi, bu 
mes’elemize de bakan ve haslar dairesinin vazifesini ihtar eden bir tavsiyedir. 

Hem de Risale-i Nur’un bazı ehemmiyetli ihbaratı ve ikazatının nazara verilmesi ve zamanla ortaya 
çıkan ve o ihbarı tasdik eden kısmında tatbikatın gösterilmesi ve buna bakan  Hz.Üstad’ın şu ifadesi:  

“Sâlisen: Haşirdeki Mahkeme-i Kübra’ya şekva namındaki ve yirmisekiz sene evvel 
Meclis-i Meb’usana hitaben yazılan ve o vakit tab’edilen on maddelik namaza dair 
parça ve bir de Mustafa hakkında dört sene evvel Reisicumhur’a yazılan üç maddelik 
parça, şimdi bu zamanda Ankara’da bazı meb’usların nazarına ve imanlı hükûmet 
erkânına göstermek niyetiyle Ankara’ya gönderilmiş. Size de bera-yı malûmat 
gönderiyoruz.” Em:66 

Bu kısımdan anlaşılıyor ki Hz. Üstad  ifsadatçı sinsi cereyanın bilinmesini istemektedir. Çünkü sinsi 
cereyan bilinmezse ve gizli kalırsa ifsadatı daha çok tesir eder. 

Bu hakikatı Hz. Üstad şöyle nazara veriyor: 

“Düşman tanınmadığı ve bilinmediği müddetçe daha çok zararlı düşer. Şayet düşman 
Muhannes olsa, yani gizli, örtülü ve içten karıştırıcı olsa; daha çok habis olur.. Ve eğer 
yalancı kezzab olsa, daha çok ifsadcı olur.. Ve eğer adüvv, dahilî olsa, zararı daha çok büyük 
olur. Zira dahilî düşman salabeti gevşetir, kuvveti dağıtır. Haricî düşman ise; dinin ve millî 
salabetin kuvvetlenmesine, toparlanmasına sebebiyet verir. Evet, nifakın İslâma yaptığı 
cinayet, verdiği zarar – maateessüf- pek büyüktür. Ve halen İslâm alemindeki şu 
müşevveşiyet ve karışıklıklar da hep nifaktan gelmiştir. İşte onun için Kur’an-ı Hakîm 
münafıkların aleyhinde, haddı mütecaviz olan kötülük ve şenaatlarının zararlarından 
çokça bahsetmiştir.” (İşarat-ül İ’caz  A. Badıllı Tercemesi Sh: 164) 

Yukarıda nakledilen parçalar gösteriyor ki, zamanla ortaya çıkan meselelere Nurun istikametini 
göstermek için Külliyat-ı Nurdan o meselelere bakan kısımların cem’ edilip nazara verilmesi gerekiyor. 

Keza, merhum Zübeyr Gündüzalp Ağabey, Hz.Üstad’ın Haslar Dairesinde esas teşkil eden dört 
vazifeye ehemmiyet verdiğini söylemişti. Hülâsa olarak o dört vazifeyi de icmalen şöyle anlatmıştı:  

1- Risale-i Nur eserlerinin neşri ve muhtaç ellere geçmesinin temini… 

2- Dershaneler açılıp Risale-i Nur eserleriyle dersler yapılması ve bu hizmette esas 
teşkil eden fedai hizmetkârların yetişmesi… 

3- Tevafuklu Kur’anın neşri… 

4- Cemiyette zamanla ortaya çıkan bazı hâdiseler karşısında istikametli hareket 
tarzını göstermek ve böylece Nur cemaatının istikametli hizmet birliğini korumak ve 
Risale-i Nur’la yapılan hizmetin ehemmiyetini beyan ve hizmete teşvik etmek ve 
muarızların aleyhteki plânlarına karşı cemaatı ikaz etmek gibi hikmetler için; Haslar 
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Dairesinden Lâhikaların ve gereken cevabların neşredilmesi, haslar dairesinin esas 
vazifelerindendir. 

Evet, mes’eleleri etraflıca ve isabetli ve müvazeneli anlamak için bu nevi tahşidat ve tatbikat 
manasında yapılmış çalışmalara örnek olan Toplama Kitablardan bazıları şunlardır: 

1- Bediüzzaman Cevap Veriyor derlemesi, Hz. Üstad’ın sağlığında, Said Özdemir Ağabey 
gazetelerde çıkan aleyhdeki yazılara cevab olarak Külliyattan cem’ edip neşretti. Bu derleme halen 
neşrediliyor. 

2- Hizmet Rehberi derlemesi, ki Külliyattan alınan iki satırlık kadar olan cümleler de var. 
Zübeyr Ağabey’in istemesiyle merhum Mehmed Birinci tarafından derlenip neşredildi. Fakat ilk 
neşredildiğinde büyüklüğü İhlas Risalesi kadardı. Birkaç sene sonra yine Zübeyir Ağabeyin: “Sende 
fihriste var, Bu Hizmet Rehberinin daha câmi olması lazım,” Hz. Üstad, “İncecik ipler, içtima ettikçe 
kopmaz halat olur.” derdi. Diyerek beni vazifelendirdi.  

“Halat olur” ifadesinin birkaç örneği de şöyledir:  
“Malûmdur ki; zaîf şeyler içtima’ ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa, kuvvetli 

halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa, kimse koparamaz.” M:119  
“Küll’ün (yani mesela bir olmuş mütesanid bir cemaatın ve ittifakının) bir hükmü ve 

kuvveti olur ki, tek tek ferdlerinde aynı hüküm ve kuvvet olmaz ve bulunmaz. Zaif ve ince ip 
tellerinin topak ve halat yapıldığında kesbeylediği kuvvet gibi...” İşarat-ül İ’caz  A. Badıllı 
Tercemesi:330 

Bu gibi ifadeler, bir mevzuya ait parçaların toplanmasının tesiri  çok olduğunu anlatır.  

Ben de bu derleme eser olan Hizmet Rehberine Külliyattan bazı parçalar ilave edip Gençlik 
Rehberi büyüklüğüne geldi ve neşredildi ve halen de neşrediliyor. 

3- Siyaset, Neşriyat Broşürü derlemesini hazırladım ve Envar Neşriyatta neşredildi. 

4- Anarşi ve Çareleri derlemesini hazırladım ve Hizmet Vakfı dağıtımını yaptı. 

5- Tenvirler derlemesi,  Zübeyr Ağabey’in tensibiyle hazırlandı. 

6- Mirkat-üs Sünnet ve Gençlik Rehberi toplamalarına,  yine Zübeyr Ağabey’in bana 
ilâveler yap dedi ve yaptım. 

7- Min Hakikat-i Sîret-in Nebi derlemesi,  (A.S.M.) Arabîdir. İstanbulda yapılan beynel islam 
siret-in nebi toplantısı münasebeti ile hazırlandı. 

8- İçtihad Risalesi toplaması,  Said Özdemir abi tarafından ve üstadın vefatından sonra toplanıp 
neşredildi. 

9- İttihad-ı İslâm derlemesi, ihtiyaca binaen ve Tahiri ağabey zamanında teksirle çoğaltıp 
neşrettik. Daha sonra yeniden ele alarak hazırladım ve envar neşriyatta neşredildi. Daha sonra da 
yeniden tekrar ele alıp tanzim ettim ve ittihad neşriyatında neşredildi. 

10- İman ve Küfür Müvazeneleri toplaması ise İnşâallah nasıl Tılsımlar Mecmuası'nda, dinin 
mühim tılsımlarını ve hilkat-ı âlemin muammalarını keşfeden parçalar, o mecmuada toplanmış. 
Aynen öyle de, ehl-i dalaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehl-i hidayetin dünyada lezaiz-i 
cennetlerini gösteren ve iman Cennet'in bir manevî çekirdeği ve küfür ise Cehennem zakkumunun bir 
tohumu olduğunu gösteren Nur'un o gibi parçaları, kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak 
yazılacak ve inşâallah neşredilecek. Hutbe-i şamiye: 17’ deki üstadın neşrini istediği mezkur beyaniyle 
Said Özdemir abi hazırlayıp neşretti. 

11- Nur Çeşmesi toplaması,  Hz.Üstad’ın sağlığında hazırlanıp neşredildi. 
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12- Risale-i Nur Sönmez derlemesi,  Vefat-ı Üstad’dan sonra Arabîsi: Lâ Tentefî olup zendeka 
cereyanının hücumu karşısında bir mukabele mahiyetinde Mehemed Fırıncı tarafından neşredildi 
hazırlanıp neşredildi. 

13- Yanlış İddialara Risale-i Nur’la Cevab toplaması,(Cemal Kutay’a cevaptır). Envar 
Neşriyatta neşredildi. 

14- Tasavvuf ve tarikatla ve manevî kemâlat dersleriyle alâkalı parçaları cem’eden Hakikat 
Nurları Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında neşredildi ve buna benzer pek çok toplama eserler var 
fakat bu kadarla iktifa ediyoruz. 

Netice: Bu derlemeyi hazırlamakta maksadımız, hakikat-ı hali tam bilemiyen ve iyi 
niyet sahibi olan bazıların doğruyu kitabdan görüp yanlışa düşmemelerine yardım etmek ve 
her meselemizi Risale-i Nur Külliyatında aramaya dikkat çekmek ve bu Derlemede ele 
alınan Hakkın Müdafaası hakkında, kitabî istikameti ve müvazeneyi görüp göstermektir. 
Neşriyatımızın hiçbirinde bir adavet ve muaraza meyli ve düşüncesi yoktur ve olamaz. Çok 
kısa olarak nazara verilen bu kısımların sarahatında olarak Risale-i Nur’da meselemizin 
aleyhinde beyanlar yoktur. Tevillerle ve şahsî anlayışlarla hareket etmek zaten caiz değildir. 
Bu anlatılan derlemeler, kitap ve lahikalar ve talebe mektupları hayli çoktur ve senelerden 
beri hizmet hayatında teamülî bir esas olmuştur. 
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DERS, TEDRİS ve DERSHANE 

Risale-i Nurda dersler hakkndaki bahislerden bazı kısımlardır 

1- Hz. Üstad kendine bedel Risale-i Nur’dan ders almayı tavsiye ederken diyor ki:  
2- Hz. Üstad şahsi dükkânını (yani şahsî anlayışını bizlere ibret için) kapadığını şöyle 

ifade eder: 
3- Cemaat halinde ders okunurken izah olmalı mı? 
4- Tüksek ilim sahibi olanlar dahi yine Risale-i Nurun dersini iltizam etmeleri lazım 
5- Derste bazı kısımların tekrar edilmesi 
6- Kadın dershanesinin tarzı hakkında bir mektub 
7- Hz. Üstadın hususi dershanesi 
8- Ders yaparken gelen hissiyat-ı aliyesini bildiren Hulûsî Ağabeye, Hz Üstad 

cevabında diyor ki: 
9- Derste vakar 
10- Ders yapan ehl-i hizmet için istiğnanın lüzumu 
11- Nurun has dairesindeki küçük cemaatın bütün dünyaya teknik aletlerle ders 

işittirmeye işaret bir vakıa: 
12- Ders dinliyenlere gelen bir fütur sebebi 
13- Dersi nefsine tatbikle okumayı tavsiye eden Hz.Üstad diyor ki: 
14- DERSHANE = Medrese 
15- Şimdi dershane ile alakalı parçaların Risale-i Nurdan tesbitine geçiyoruz 

1- Hz. Üstad kendine bedel Risale-i Nur’dan ders almayı tavsiye ederken 
diyor ki: 

“Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet 
ettin. Aynen öyle de; uhrevî ve Kur'anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur'u ve 
şakirdlerinin şahs-ı manevîlerini tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden 
çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar 
yapıyorlar. Meselâ, seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa, Risale-i 
Nur'dan bir cüz'ünden yüz dirhem ders alabilir. Hem senin yerinde ondan nasihat alır, 
sohbet eder. Hem Nur şakirdlerinin hasları, bu vazifeni   her vakit yapıyorlar.” Ş:493 

Burada Risale-i Nura vâkıf ve sahib olanların ders yapmalarına işaret olduğu gibi daire-i nurda 
hizmetleri fiilen yürüten has talebeler ve bu has talebelerin hizmet istikametleri için görüştükleri 
erkanlar, yani nurun istikametini bilip gösteren şahsiyetlerden bahisle nurun hizmetinde vazife taksimi 
mahiyetinde olarak hizmet şeklinden bahsediliyor. 

2-Hz. Üstad şahsi dükkânını (yani şahsî anlayışını bizlere ibret için) 
kapadığını şöyle ifade eder: 

“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 
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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 elmaslara1 da şişe nazarıyla bakabilirler, zihinlerine bir iltibas,2 bir şübhe gelir. 
Onun için şahsî dükkânımı kat'iyyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkânın hizmetkârlığı3 
yeter.4 Müflis bir hizmetkâr olsam, daha hoşuma gidiyor.” B:269 

3-Cemaat halinde ders okunurken izah olmalı mı? 
 “Şimdi Risale-i Nur Külliyatından, iman, Kur'an ve Hazret-i Peygamber (Aleyhissalâtü 

Vesselâm) Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen okuyacağım. Siz bu 
eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken, belki izah edilmesini isteyen 
kardeşlerimiz olacaktır. Fakat bu hususta arzedeyim ki, üstadımız Bediüzzaman, bir Nur 
talebesine Risale-i Nur'dan bazan okuyuvermek lütfunu bahşederken izah etmiyor, diyor ki: 
"Risale-i Nur, imanî mes'eleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur'un hocası, 
Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes 
istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes'eleyi tam anlamasa da, ruh, 
kalb ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır." 

Okunan Türkçe veya Arabça bir risalenin izahı, başka bir risalede varsa, onu getirip 
okuyor. Risale-i Nur'daki gayet ince nükteleri derkeden basiretli âlimler de der ki: Bir âlimin 
yüksek bir ilmi olabilir fakat Risale-i Nur'u cemaata okurken tafsilâta girişip eski 
malûmatlarıyla açıklarsa,5 bu izahatı, Risale-i Nur'un beyan ettiği, asrımızın fehmine uygun 
ve ihtiyacına tam cevab veren6  hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında ve Risale-i Nur'un 
mahiyetinin derkine7 bir perde olabilir. Bunun için, bazı lügatların manalarını söyleyerek 
aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir. 

İstanbul Üniversitesindeki kardeşlerimiz de böyle okuyorlar. Biz de hülâsaten deriz ki: 
Risale-i Nur, gayet fasih ve vecizdir. Sözün kıymeti; îcazındadır, kısalığındadır. Bir mes'ele-i 
imaniye ve Kur'aniye umuma ders verilirken, mücmel olarak tedrisinde, daha fazla istifaza ve 
istifade vardır.” S:772 

Bu kısımda şöyle bir sual akla gelebilir ki: verilen bu izahat ve konferans eserindeki bilgiler ve bazı 
talebelerin lâhikalara giren mektupları gibi bahisler bu yukarıda bildirilen kaideye ters düşmez mi? 
Cevaben denilir ki: Burada verilen izahlar Risale-i nuru vehbi ilimle gösterdiği derslere ilave tarzında 
değildir. Ancak mevcud manalara dikkat çekilir. Konferansta hâkim olan mana, Risale-i Nura, Hz. 
Üstada ve hizmet ve düşmanların ehemmiyetine dikkat çekmektir. Keza Risale-i Nurla izah etmek 
şeklindeki düsturun tatbiki halinde de yine Risale-i Nurun vehbi ilminin hakimiyeti hükmeder. 

“Evet 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 olmadan8 herkes derecesine göre o ulûm-u 
                                                           
1 Yani vehbî hakaika. 
2 Yani vehbî ile kesbiyi farkedemeyip. 
3 Yani tecümanlık 
4 Burada Hz. Üstad şahsından nurculara ders veriyor diye düşünüp, şahsî ve kesbî ilimleriyle irşada 
kalkışmamalı. 
5 Yani Risale-i Nur’un izah ve irşadına kesbî ilimle yardım etmek gerekmiyor ve tutarsızdır. Ancak Risale-i 
Nuru Risale-i Nurla izah tarzı vardır ve aşağıda zikredilmektedir. 
6 Yani Allah’ın bu asırdaki insanların ahvaline uygun manaları has bir kuluna Kur’andan vehben ihsan eder. Bu 
manaları kesbî ilimle keşfetmek mümkün değildir. (sadeleştirme braşürün 117/1-117/3 p.lar bakınız.) 
7 Vehbiyete mazhar olan müceddidiyetine 
8 Yani kesbî ilmin yardımına muhtaç olmadan. Şöyle ki: 510
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âliyeyi, meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik 
bir âlim olabilir.” Ş:690 

“Aziz, sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Re'fet Bey! 
Namınıza yazılan Onikinci Lem'anın izaha muhtaç noktalarının izahına şimdilik ihtiyaç 

yoktur. Asıl maksad, âyâta gelen evhamın def'’ine kifayetidir. Ve bu nokta-i nazarda kâfi 
derecede herkes fehmeder. Her risalede herkesin hissesi var, fakat herkes her şeyini 
bilmek lâzım değildir.” B.344 

“Zâten mükerren demiştim. Herkes her risalenin her mes’elesini anlamasına muhtaç 
değildir. Ne kadar anlarsa kâfidir.” B:345 

4-Tüksek ilim sahibi olanlar dahi yine Risale-i Nurun dersini iltizam 
etmeleri lazım 

“Meydan-ı istifadeye vaz'edilen eserler, mîrî malıdır; yani Kur'an-ı Hakîm'in 
tereşşuhatıdır. Hiç kimse, enesiyle onlara temellük edemez! Haydi farz-ı muhal olarak ben 
enemle o eserlere sahib çıkıyorum, benim bir kardeşimin dediği gibi: Madem bu Kur'anî 
hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehl-i ilim 
ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğna etmemelidirler. Selef-i sâlihînin ve 
muhakkikîn-i ülemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat 
bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünki hazine 
kapalıdır;9 fakat bir anahtar, çok hazineleri açabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla 
taşıyan zâtlar da anladılar ki: Neşrolunan Sözler, hakaik-i Kur'aniyenin birer anahtarı ve o 
hakaiki inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. O ehl-i fazl u kemal ve 
kuvvetli enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; bana değil, Kur'an-ı Hakîm'e talebe ve 
şakird oluyorlar.10 Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık 
dava etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları 
evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ülema ya daha kolay bir çaresini 
bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.” M:425 

5- Derste bazı kısımların tekrar edilmesi 
“Hutbe-i Şamiye namında matbu Arabî risaleyi, Arabî bilmediğimiz için üstadımızdan 

rica ettik ki: Bize bir-iki gün ders ver. Birkaç gün zarfında söylediği dersin takririni kaleme 
aldık. Üstadımız ders verdiği vakit, bazı cümlelerini zihnimizde tam yerleştirmek için tekrar 
ederdi.” H:79 

“Üstadımız Barla'daki dokuz senelik ikametgâhı olan ve Risale-i Nur'un birinci 
dershanesi, hem altı vilayet genişliğindeki Medreset-üz Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini 
"Medrese-i Nuriye olarak" Risale-i Nur'a vakfetmişti.11 Şimdi onu müteakib hem Isparta 
ve civarı kazaları ve bazı köylerinde, hem Diyarbekir ve şarkta Nur dershaneleri açılmaktadır. 

Bu suretle o dershanelerde Nurların okunması ve Nurlarla meşguliyete devam edenlere 
ve ders alanlara talebe-i ulûm şerefini kazandırmaktadır. Talebe-i ulûmun ise âdi harekâtı, 
                                                                                                                                                                                     
     “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.” Ms:212 
9 Yani Kur’an hazinesinin bu asra bakan manaları kapalıdır. 
10 Yani son asrın son mücaedddidine ilhamen verilen hakikatlar Kur’anındır. 
11 Evet hibe edilen mal İslâm hukukunun hükmüyle hibe edilmiş. Kişinin malı gibidir. Resmi tapuya ihtiyaç 
kalmaz. 511
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hattâ uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müçtehidler beyan etmişler. 
Sâlisen: Nurların radyo diliyle Anadolu ve âlem-i İslâm'a intişarının ilk mukaddemesi, 

mübarek leyle-i berata tevafuk etmesi, bu vatan ve âlem-i İslâm hakkında Risale-i Nur lehinde 
büyük bir hayrın alâmeti ve işaretidir.” Em:231 

6- Kadın dershanesinin tarzı hakkında bir mektub 
(Bir kısım genç hanımların Zübeyr Ağabeye sordukları suale verdiği cevabdır.) 

1-  Peygamberimiz (A.S.M.) kızını niye Ashab-ı Suffa tarzında bir hayata dahil etmemiş. O zamanda 
kızına kız arkadaş bulunmuyor mu idi? 

2-  Kadınlar da erkekler gibi bu zamanda Medrese hayatı yaşayabilirler mi? 

C-Ashab-ı Suffa’nın iki temel vazifesi vardı: 

A-Tedris B-Tederrüs ve Tebliğ 

Hanımlar da aynı vazifeyi, gerek o zamanda gerekse bu zamanda yapabilirler ve yapmalıdırlar. 
Bunun için evden ayrılmaya zaruret yoktur. Zaten erkeklerin evden ayrılmasına sebeb olan hal kadınlar 
için mevzu-u bahis değildir, şöyle ki: 

Erkek babasının evinde kaldığı takdirde bir işte çalışması zarureti vardır. Kadınlar ise evinde 
rahatlıkla okuyabilir. Ayrıca fıtraten zaife olduklarından bir hâmiye muhtaçtır. (Bakınız:Tesettür 
Risalesi) Fakat bu hâmi mutlaka zevci olmak demek değildir. Babası veya erkek kardeşi tasvibkâr ve 
hâmi olduğu müddetçe mücerred kalarak hizmet edebilir.                          

Burada en mühim cihet; gayrındedikodu ve iftiralarını nazara almak derektir. Zira hakkında iftira 
olan hanımın hizmet sahası çok daralır veya hizmet edemez. Bu hususta çok dikkatlı olmalı ve tenkide 
sebeb olacak hallerden çekinmelidir. 

Hanımların tedris vazifesi evlerinde olduğu gibi tederrüs ve tebliğ de şöyle olması en münasib olur: 

En az iki kişi olmak üzere her gün bir arkadaşın evine gidip ona ders yapmak ve Risale-i Nur’un 
hizmet düsturlarını ve bu zamandaki ehemmiyetini anlatmak ve onoda davet etmek. Böylece gidip gelme 
ile samimiyet teessüs eder. 

Üstad Hazretlerinin hayatında kadınların da erkekler tarzında Medrese hayatı yaşamalarının 
mümkün olduğu hakkında bir emareye rastlanmıyor. Fakat babasının evini medrese haline sokabilen bir 
hanım, arkadaşlarını misafir ederek pek ala bu tarza yakın bir hayat içinde bulunabilirler. Fakat bu gaye 
değil vesiledir, gaye hizmettir.) 

Demokrat hükümeti devresinde, yani 1952 lerde ve medreseler hakknda Hz. Üstad diyor ki: 

“Ben Isparta'ya geldiğim vakit, Isparta'da İmam-Hatib ve Vaiz Mektebinin açılacağını 
haber aldım. O mektebe kaydolacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebetiyle o 
mektebin civarında gayr-ı resmî bir surette bir Nur Medresesi açılıp, o mektebi bir nevi 
Medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hatıra kalbime geldi. Bir-iki gün sonra güya bir ders 
vereceğim diye etrafta şâyi' olmasıyla o dersimi dinlemek için rical ve nisa kafilelerinin 
etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim-resmî ve umumî bir Medrese-i Nuriye açılsa o 
derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak. Afyon'da mahkemeye gittiğimiz 
vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğundan o hatıra terkedildi. 
Kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat da şudur: 

Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük 
Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört 
zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç 
olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u 
okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i 
ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş 
nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin 
hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. 
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Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. 

29.11.1951 Eskişehir  Said Nursî” 
Bu parağrafdan ve Nur Külliyatından anlaşılıyor ki: Demokrat hükümetinden önce Risale-i Nuru ve 

cereyanını her türlü tecavüzlerle imha edemeyen gizli cereyan, Risale-i Nurun bir derece serbestiyet 
kazandığı Demokrat devresinde, sinsi cereyanın Nur dairesine hulûl ederek içten bozmak plânını takib 
edeceklerini bilen Hz. Üstad, daha çok merkezî Nucuların nazarını kemmiyetten keyfiyete çeviriyor ki, 
hulûl yolunu kapasın manasında bir irşad var. Nitekim bu hususta bazı hatıralar da var. Sisi cereyan, 
merkezî Nurcuları tahrib etse, geniş dairesi de dağılır diye bir planı takib eder.   

7- Hz. Üstadın hususi dershanesi 
“Üstad, âhir ömrünü Isparta'da geçirmek, ölümünü oradaki mübarek sâdık kardeşlerinin 

arasında karşılamak, mezarını Isparta'da Sav'da veya Barla'da vasiyet etmek üzere Isparta'ya 
geldi. Kira ile bir eve yerleşti. Yanında dört beş talebesi vardı. Bu talebeleriyle Üstad, 
Hususî dershane-i Nuriyesini vucuda getirmişti.  ” T:671 

8- Ders yaparken gelen hissiyat-ı aliyesini bildiren Hulûsî Ağabeye, Hz 
Üstad cevabında diyor ki: 

“Cemaata Sözler'i okumak zamanında, sendeki hissiyat-ı âliye ve fazla inkişaf ve 
fedakârane hamiyet-i diniye galeyanının sırrı şudur ki: 

Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envârı altına girdiğin 
içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir.” 
E:243  

Evet Ashab-ı suffa ders yaparlarken üzerlerine sekinet indiğini bildiren şu rivayet var: 

«�_«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~ 

« Allah’ın evlerinden  bir evde toplanıp da Allah’ın kitabını tilavet  ve onu aralarında 
karşılıklı okuyup ders yaptıkları zaman muhakkak üzerlerine sekinet iner.»  (İslam 
prensipleri ans:3701.p.) 

9- Derste vakar 
“Hakaik-i imaniyenin dersi vaktinde o hakaik hesabına ve Kur'an şerefine o makamın 

iktiza ettiği izzet ve vakar-ı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehl-i dalalete 
eğmemek için, o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum.” L:174 

Evet, derslerde gülmek, güldürmek ve güldürücü ve lâübaliyane hareketlerle ciddiyeti ihlal etmek caiz 
olmayıp vakarın esas olduğunu Hz. Üstad hatırlatıtıyor.  

 Bir rivayette: “Kişide iyi hal; libas güzelliği değil, vakar ve ciddiyettir.” buyurulur. 
(Ramuz-ul-ehadis: sh.362) 

“İşte bu bîçare kardeşinizde üç şahsisiyasyet var. Birbirinden çok uzak, hem de pek çok 
uzaktırlar. 

Birincisi: Kur'an-ı Hakîm'in hazine-i âlîsinin dellâlı cihetindeki muvakkat, sırf Kur'ana 
ait bir şahsiyetim var. O dellâllığın iktiza ettiği pek yüksek ahlâk var ki, o ahlâk benim değil, 
ben sahib değilim. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Bende bu 
nev'den ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır.” M:319 
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10- Ders yapan ehl-i hizmet için istiğnanın lüzumu 
“Bu zamanda avam-ı mü’minin tam itimad etmesi ve imin hakikatlarını tereddüdsüz 

ders alması için öyle muallimler lazım ki, değil dünya menfaatlarını, belki ahiret 
menfaatlarını dahi ehl-i imanın menfaat-i uhreviyesine feda ederek o ders-i imanide her 
cihetle şahsi faidelerini düşünmeyip yalnız ve yalnız hakikatlara rıza-yı ilahî ve aşkı 
hakikat ve hizmet-i imaniyedeki sevk-i hak ve hakaniyeti için çalışsın. Tâ her muhtaç dilsiz 
kanaat edebilsin, bizi kandırıyor demesin ve hakikat pek çok kuvvetli olduğunu ve hiçbir 
cihetle sarsılmadığını ve hiç birşeye alet olmadığını bilsin, bizi kandırıyor demesin ve hakikat 
pek çok kuvvetli olduğunu ve hiçbir cihetle sarsılmadığını ve hiçbir şeye alet olmadığını 
bilsin, tâ imanı kuvvetlensin ve o ders aynı hakikattır desin. Vesvese ve şübheleri zail olsun. 
İşte mezkûr hakikatlar içindirki, mukabil bir şey vermediğim maddi ve manevî hediyeler bana 
dokunuyor ve kabul edemiyorum.” (Siyaset, Neşriyat ve İzahat Broşürü, Envar Neşriyat: 
sh. 114)  

Yine Hz. Üstad diyor: “Ben maddî ve manevî her şeyimi feda ettim, her musibete 
katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-ı imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede 
Nur mekteb-i irfanının yüzbinlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda, 
hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir ve benim maddî ve manevî her şeyden 
feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için 
çalışacaklardır.” Em:80 

11- Nurun has dairesindeki küçük cemaatın bütün dünyaya teknik 
aletlerle ders işittirmeye işaret bir vakıa: 

“Senin müjdeli, mübarek ve güzel rü'yanın tabiri, Kur'an için ve bizim için çok güzeldir. 
Hem zaman tabir etti ve ediyor, tabirimize ihtiyaç bırakmıyor. Hem kısmen tabiri güzel olarak 
çıkmış. Sen dikkat etsen anlarsın. Yalnız bir-iki noktasına işaret ederiz. Yani bir hakikat 
beyan ederiz. Senin hakikat-ı rü'ya nev'inden olan vakıalar, o hakikatın temessülâtıdır. 
Şöyle ki: 

O vasi' meydanlık, âlem-i İslâmiyettir. Meydanlığın nihayetindeki mescid, Isparta 
vilayetidir. Etrafı bulanık çamurlu su, hal ve zamanın sefahet ve atalet ve bid'atlar 
bataklığıdır. Sen selâmetle, bulaşmadan, sür'atle mescide eriştiğin; herkesten evvel envâr-ı 
Kur'aniyeye sahib çıkıp, kalbini bozmadan sağlam kaldığına işarettir. Mesciddeki küçük 
cemaat ise; Hakkı, Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüşdü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühdü, Lütfü, 
Hüsrev, Re'fet gibi Sözler'in hameleleridir. Ufak kürsü ise, Barla gibi küçük bir köydür. 
Yüksek ses ise, Sözler'deki kuvvet ve sür'at-i intişarlarına işarettir. Birinci safta sana tahsis 
edilen makam ise, Abdurrahman'dan sana münhal kalan yerdir. O cemaat; telsiz 
âletlerin âhizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti 
ve hakikatı ise inşâallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük 
çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler. Ve birer 
telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir zât ise; Hulusi'ye omuz omuza 
verecek belki geçecek birisi, naşirler ve talebeler içine girmeye namzeddir. Bazılarını 
zannederim, fakat kat'î hükmedemem. O genç, kuvve-i velayetle meydana atılacak bir zâttır. 
Sair noktaları sen benim bedelime tabir et.” M:349 

Burada anlatılan sarıklı genç, “sarıklı genç” adıyla bir derleme yapılmış ve derlemelerde yerini 
almıştır. Telsiz âletlerle Risale-i Nuru dünyaya duyurmak ise, şu anda internetle yapılan neşriyat, bu 
mananın bir masadakı olabilir. 

12- Ders dinliyenlere gelen bir fütur sebebi 
“Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuhur-u 
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selâsenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sair bazı esbabın 
bulunması elbette bir derece neş'eli kış dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur, size 
fütur vermesin. Çünki o dersler, ulûm-u imaniyeden olduğu için, bir insan yalnız kendi 
nefsine dinlettirse yeter. Bahusus siz daima bir-iki hakikî kardeşi de bulursunuz. 

Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zîşuur çok mahlukatı vardır 
ki, hakaik-i imaniyenin istimaından çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve 
müstemi'leriniz çoktur. Hem mütefekkirane, o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir 
manevî zîneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş: 

²(«*!«(öy¬6ö²w[¬8«+ö¬h²Z«"ö²(«h«"öt²- «*ö²–@«W²,³~ 
G²X«X[¬L¬9ö²h«"ö!«G'ö¬h²Z«"ö²j«S«9ö:(öt«<ö²j«6ö:(ö²t«< 
Yani: Semavat zemine gıbta eder ki; zeminde hâlisen-lillah sohbet ve zikir ve tefekkür 

için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar; kendi Sâni'-i 
Zülcelalinin çok güzel âsâr-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eser-i san'atını birbirine 
göstererek Sâni'lerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler.” B:260 

Bu beyandan da anlaşılıyor ki: derslerde şa’şaalı kalabalıklar esas değil. Asıl olan mütefekkirane ve 
ihlas dairesinde yani keyfiyetli cemaat olmalıdır. 

13- Dersi nefsine tatbikle okumak 
“Hastalara yirmibeş deva-i imanî veren risalenin ilâçlarını nefsimde tatbik ederek, ayn-ı 

hakikat olduğunu tasdik edip, a'sab ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden kıymetsiz fâni 
işleri, lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faidesiz ve zararlı alâkadan bir derece kurtulmağa 
sebeb olmasıdır.” K:260 

14- DERSHANE = Medrese 
Cemiyetin veya cemaatin yaşayış şekli, muhavere ve sohbetleri, insanların anlayış ve hissiyatına tesir 

eden en birinci  sebeblerdendir. Bu ictimaî kaideye göre asr-ı saadetin müsbet cemiyeti ile asr-ı ahirin 
menfi cemiyeti olarak başlıca iki çeşit cemiyet nazara alınmalı. Nur medreseleri asr-ı saadetin 
hususiyetlerini takip eden ve asr-ı hazırın menfi olan ictimai şartlarından uzak duran yaşayışa sahib 
olmalıdır. Bu husus Nur medreselerimizin  nazara alacağı en ehemmiyetli hususdur. 

Nur medreselerinin takib edeceği Asr-ı Saadetin üç hususiyeti ise, ictihad bahsinde şöyle mukayese 
edilir: 

“Meselâ: 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.” S.481 

İşte dershane-i Nuriye ehli bu mukayeseyi cidden nazara almalıdır. Yani, siyaset meraklar ve dünyevî 
meseleler ve dinden kopuk beşerî düşünceler olan felsefî alayışlar dershanelere girmemelidir. Kur’andaki 
marziyat-ı İlahiyeyi ders veren hakaik-ı imaniyenin bahisleri hâkim olmalıdır. 

15- Şimdi dershane ile alakalı parçaların Risale-i Nurdan tesbitine 
geçiyoruz. Hz. Üstad diyor ki: 

“Elbette bizlere lâzım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî 
dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen, Nur şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde 
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küçücük bir dershane-i nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece 
istifade eder, fakat herkes herbir mes'elesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı 
olduğu için; hem ilim, (Haşiye) hem marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş-on seneye 
mukabil, inşâallah Nur medreseleri beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi 
senedir ediyor.” E:248 

Yani dersleri yalnız aklen bilmek yeterli değil. Bu irşad ve derslerin kalb ve vicdanda melekeleşmesi 
lazımdır. Bu kemalat ise hayat boyu devam edip artmalıdır. O halde Risale-i Nurlar, hayat boyu okunup 
dinlenmelidir. 

Yani, ibadet , marifet, huzur tabirleri, derslerin sadece akıl ile anlaşılmasının yeterli olmadığını, bu 
derslerin kalbe, ruha ve latifelere sirayet edip, nihayî bir hududu çizilmeyen fazilet ve kemalat yolunda 
hayat boyu tefeyyüz etmenin lüzumuna dikkat çekilir.  

Yine Hz. Üstad diyor: “İlim odur ki kalbde yerleşsin. Yalnız akılda olsa insana mal 
olmuyor.” Hem de diyor ki: “şu mesail yalnız kavaid-i ilmiyye değil, belki vicdanen esas 
ittihaz ettiğim bazı desatir-i kalbiyemdir.”(Asar-ı bediiyye:634) 

Mevzuya devam ediliyor: “Urfa ve Diyarbakır'daki faal Nur talebeleri birer medrese-i Nuriye 
kurdular. Risale-i Nur'u her sınıf halktan, bilhassa talebelerden, gençlerden gelen cemaate 
okumak suretiyle ilmî derslere başladılar. Bu zamanda pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun 
şerefini ihyâ ettiler.” T:673 

“Hadsiz şükrolsun ki şimdi Ankara içinde küçük bir Medrese-i Nuriye  manasında, küçük 
Said'ler ve Nur'un fedakârları her gece birisi bir mecmuayı okur, ötekiler ders alır gibi 
dinliyorlar. Bazı vakit konferans zamanında bazı mühim adamlar da iştirak ediyorlar.” Em:60 

 “Diyarbekir'den dün aldığımız mektubda ifade edildiğine göre, Diyarbekir havalisiyle 
beraber şarkta şimdi ikiyüz kadar Nur dershaneleri açılmış. Ayrıca Diyarbekir'de kadınlara 
mahsus dört-beş dershane-i nuriye varmış. İnşâallah bu büyük bir hayrın alâmetidir. 

Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatını beyan ettiği Nur medreselerinin 
şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. O zaman demişti: 
"Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur 
şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i nuriye açmak lâzımdır. 
Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir mes'elesini tam 
anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için; hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem 
ibadettir. Eski medreselerde beş-on seneye mukabil, inşâallah Nur medreseleri beş-on haftada 
aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor." 

Üstadımız Barla'daki dokuz senelik ikametgâhı olan ve Risale-i Nur'un birinci dershanesi, 
hem altı vilayet genişliğindeki Medreset-üz Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini "Medrese-i 
Nuriye  olarak" Risale-i Nur'a vakfetmişti. Şimdi onu müteakib hem Isparta ve civarı kazaları 
ve bazı köylerinde, hem Diyarbekir ve şarkta Nur dershaneleri açılmaktadır. 

Bu suretle o dershanelerde Nurların okunması ve Nurlarla meşguliyete devam edenlere ve 
ders alanlara talebe-i ulûm şerefini kazandırmaktadır. Talebe-i ulûmun ise âdi harekâtı, hattâ 
uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müçtehidler beyan etmişler.” Em:231 

Evvela, ezvac-ı tahirata, dolayısıyla bütün müslüman kız ve kadınlara hitab eden ve onların kendi 
evlerinde âyat-ı İlahiyeyi ve ondaki hikmet, iman ve maneviyat derslerini tezekkür yani tekraren 
okumalarını emreden bir âyet şudur: 

« ¬yÁV7~ ¬�_«<´~ ²w¬8 ÅwU¬#Y [" |¬4 |«V²B< _«8 «–²h6²†~«— 
                                                           
(Haşiye): Şayet biri biliyor, taallüm etmeğe muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. 
Onun için herkese lüzumlu bir derstir. 516
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(33:34) ~®h[¬A«' _®S[¬O«7 «–_«6 «yÁV7~ Å–¬~ ¬}«W²U¬E²7~«— 
“Ey Peygamberlerin kadınları ve kızları! Evlerinizde tilavet olunup duran âyatullahı ve 

hikmeti anın, toplanıp müzakere edin, yani Kur’anı ve Peygamberin sünnetlerini belleyin, 
düşünün.» (E.T.3893) 

(Bu âyetten ve 181.p.dan buraya kadar geçen ifadelerden anlaşılıyor ki, kadınların dershanesi 

kendi evleridir.  Âyette geçen “ ÅwU¬#Y [" |¬4    kendi evlerinde” ifadesi manidardır.) 

Ayrıca bazı kızların, biz de erkekler gibi vakıf olup dershane açmamız mı diye sordukları suale 
Zübeyir Ağabeyin mektubla verdiği cevabında, babanın veya erkek kardeşlerin himayet altında ve kendi 
evlerinde olmak şartile olabileceğini söyler. Bu mektub bizde mahfuzdur.   

Tayinat alan vakıfların artmasiyle esas teşkil eden medreselerin açılacağını nazara veren Hz. Üstad 
diyor ki: 

“İnşâallah tam Risale-i Nur intişara başlasa; o sermaye şimdiki fedakâr, kendini Risale-i 
Nur'a vakfeden şakirdlerden çok ziyade fedakâr talebelere kâfi gelecek ve manevî 
Medreset-üz Zehra ve Medrese-i Nuriye  çok yerlerde açılacak. Benim bedelime bu hakikate, 
bu hale manevî evlâdlarım ve has ve fedakâr hizmetkârlarım ve Nur'a kendini vakfeden 
kahraman ve herkesçe malûm kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. 
Çok hasta.  Said Nursî” Em:234 
 

Yani Risale-i Nurun neşriyatı artınca, vakıf şakirdlere tayinat verme imkânı olacak ve vakıf şakirdler 
artacak. Vakıflar çoğalınca da medreseler açılacak. Yani vakıfların bulunmadığı dershaneler de 
olabileceği gibi, asıl dershane, vakıfların varlığına bağlı olduğu ifade ediliyor. 
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DESİSE 

1- Şeytanın yani nifak cereyanının ifsadkâr desiselerine karşı gereken istikamet 
mehengleri 

2- Nifak cereyanının ifsadatından ikaz dersi 
Ezcümle, bu kelime, şeytanların ve bilhassa münafıkların, müslümanları aldatıp dinden 

uzaklaştırmak için yaptıkları hileleri ve tuzakları ifade eder.Hz.Üstadın bu hususda pek çok ikazları 
vardır. Ezcümle Yirmidokuzuncu mektubun altıncı risalesinin altıncı  kısmında Hz.Üstad şu bilgiyi 
veriyor: 

[“Kur'an-ı Hakîm'in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için 
yazılmıştır.] 

*@ÅX7!ö vUÅK«W«B«4ö!x W«V«1ö«w<¬HÅ7!ö]«7¬!ö!x X«6²h«#ö«�«:   

“Şu Altıncı Kısım, ins ü cinn şeytanlarının altı desiselerini inşâallah akîm bırakır ve 
hücum yollarının altısını seddeder. 

 Birinci Desise: Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen; hizb-ül Kur'anın 
fedakâr hâdimlerini hubb-u câh vasıtasıyla aldatmak ve o kudsî hizmetten ve o manevî ulvî 
cihaddan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki: 

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 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.(Haşiye)….. 

“Üçüncü Desise-i Şeytaniye: Tama' yüzünden çoklarını avlıyorlar. 
Kur'an-ı Hakîm'in âyât u beyyinatından istifaza ettiğimiz kat'î bürhanlarla çok risalelerde 

isbat etmişiz ki: "Meşru rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil; belki acz ve iftikarın 
nisbetinde geliyor."….. 

“Madem rızk mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır; o hem Rahîm, 
hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette 

                                                 
(Haşiye): 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.” 518
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gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle; vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip, 
menhus, bereketsiz bir mal-i 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. 

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 sizi0n 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…..” 

“Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip, kardeşlerimi benden çekmek 
istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu 
okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler.1 Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizi enaniyette 
vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki: Şu asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, 
dalalet vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi terketmekle hakka hizmet 
edebilir. Ene'nin istimalinde haklı dahi olsa; mademki ötekilere benzer ve onlar da onları 
kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber 
etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'aniye, ene'yi kabul etmiyor. "Nahnü" istiyor. "Ben 
demeyiniz, biz deyiniz" diyor…..2 ” 

“Madem bu Kur'anî hakikat kapısı açıldı,3 benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime 
bakılmayarak, ehl-i ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğna 
etmemelidirler.4 Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i ülemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve 
vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade 
ehemmiyetli olur. Çünki hazine kapalıdır; fakat bir anahtar, çok hazineleri açabilir.5 
Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla taşıyan zâtlar da anladılar ki: Neşrolunan Sözler, 
hakaik-i Kur'aniyenin birer anahtarı ve o hakaiki inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer 
elmas kılınçtır. O ehl-i fazl u kemal ve kuvvetli enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; 
bana değil, Kur'an-ı Hakîm'e talebe ve şakird oluyorlar. Ben de onların bir ders 
arkadaşıyım…..” 

“Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize 
karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i 
ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette 
enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî 
enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza 
ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, 
                                                 
1 Yani enaniyetten okşayarak daire içinde ihtilaflara ve bölünmelere yol açarlar ve böylece zendekaya alet 
ederler. 
2 Enenin  varlığı zanla değil fiiliyatla bilinmelidir.Yani kitabın sarih beyanlariyle esas teşkil eden hükmün 
zıddını, bilerek doğru göstermek halinde enenin varlığı anlaşılır ve bu durumda bu kişiyle hizmet birliği 
yapılmaz. Teferruatta ve Şahsi hukukta ise,  ihtilaf çıkaran mes’ul olur. Esasen müceddidiyet ve bilhassa ortaya 
koyduğu esaslar dairesinde ittifak gerek. 
3 Yani müceddidiyet zuhur etti. 
4 Burada müceddidiyetin zuhuruna işaret var. 
5 Yani, Kur’an’daki bu asra bakan ve müceddidin mazhariyetiyle bilinen manalar, hazineye benzer. Risale-i Nur 
ise, vehbi ilimle o hazineyi açan anahtar gibidir diye ehemmiyetli bir hakikata işaret var. Yani Risale-i Nur’un 
müceddidiyetine işaret var. 519
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enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in 
kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi 
satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:6 

"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!.." 7 

“İnsandaki tenbellik ve tenperverlik ve vazifedarlık8 damarından istifade eder. Evet 
şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalbli, 
sadakatı kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti âlî gördükleri vakit başka 
noktalardan hücum ederler…..” 9 

“Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 
Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, 
elinizden kaçmasın!...” 10 

«–x E¬V²S#ö²vUÅV«Q«7ö«yÁV7!ö!x TÅ#!ö«:ö!x O¬"!«*ö«:ö!: h¬"@«.ö«:ö!: h¬A².!ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«< 

®Ÿ[¬V«5ö@®X«W«$ö|¬#@«<³@¬"ö!: h«B²L«#ö«�«: ” M:412 ilâ 427 

 

                                                 
6 Yani müceddidiyetin hakkını korumak ve ilan etmek mecburiyeti var. Evet,  
     “Madem örf-i nâsta, bir eserdeki mezaya, o eserin masdarı ve menba'ı zannettikleri müellifinin etvarında 
aranılıyor ve bu örfe göre, o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde 
birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler 
kendi malım değil, Kur'anın malı olarak, Kur'anın reşehat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye 
mecburum.” M:369  Şöyle ki:  
7 “Şerh ve iahın şekl işöyle beyan ediliyor: “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.” K:56 
8 “Sizin beraetiniz ve manen galebeniz, zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan 
vazgeçip, dostane hulûl edip, has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için, memuriyet gibi bir 
meşgale buluyorlar veya terfian işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o 
neviden çok vakıalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor.” K:147 
9 Yani hücum edilen nurcunun, metanet, sadakat, muhlisiyet ve gayret-i diniye gibi sıfatlara ciddi sahip olduğunu 
anlamak ve bu hücum edilen nurcuyu müdafaa etmek gerektiğine dikkat çekiliyor. 
10 Yani yukarıda nazara verilen keyfiyet sıfatları ve Risale-i Nur’a bağlı kalmak, kıymetini bilmenin 
sebebidir. Aksi halde kaderce Risale-i Nur geri alınır fakat kişinin bundan haberi olmaz. Hatta kişi 
kendini mükemmel nurcu zanneder. Bu ise en azından hızlan’dır ki şöyle tarif edilir: 
     “Hasaret ve helaket o adama olsun ki; Allah onu hızlana uğratıp heva-i nefsine mütabaat içinde hevasını 
kendisine ilah ittihaz edip bütün ömrü heva ameli heba ola!” Bms:678 520
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1- Şeytanın yani nifak cereyanının ifsadkâr desiselerine karşı gereken 
istikamet mehengleri 

“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.” L:75 

 “Şeytanlar tahribat cihetinde sevkettikleri için, az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun 
için tarîk-ı hakta ve hidayette gidenler, pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer 
ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki, Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde 
binbir ismi ile ehl-i imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına 
uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor, belki 
şeytanın şerrini büyük gösteriyor. İşte ey ehl-i hak ve ehl-i hidayet! Şeytan-ı ins ü cinnînin 
mezkûr desiselerinden kurtulmak çaresi: Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak 
mezhebini karargâh yap ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın muhkemat kal’asına gir ve Sünnet-i 
Seniyeyi rehber yap, selâmeti bul!..” L:78 

“Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, 
istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki nefis 
kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen bir 
nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil 

ettirir.½^«V[¬V«6ö¯`²[«2ö±¬u6ö²w«2ö@«/±¬h7!ö w²[«2ö«:ösırrıyla: Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını 

görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez; şeytana maskara 
olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Âlîşan, 

]±¬"«*ö«v¬&«*ö@«8öÅ�¬!ö¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«"!ö@«8«:ö (12:53) 

dediği halde, nasıl nefse itimad edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu 
itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. 
Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, 
büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva 
müstehak olur.” L:87 

2- Nifak cereyanının ifsadatından ikaz dersi 
“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 kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz 
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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.11” L:88 

“Maatteessüf Risale-i Nur’un imansız ve emansız cinn ve ins düşmanları, onun çelik gibi 
metin kal’alarına ve elmas kılınç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele edemediklerinden, çok 
gizli desiseler ve hafî vasıtalar ile; haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütur 
vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. 
Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen 
talebeler mukavemetsiz olduğundan; bu memleketi o Nurlardan bir derece mahrum ediyor.12 ” 
K:24 

Evet, “Aleyhime hükûmetin bir kısım memurlarını evhamlandırmakta istimal ettikleri bir-
iki desiselerini beyan ediyorum.Derler: “Said’in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli, hem 
kesretlidir. Ona temas eden, ona dost olur. Öyle ise, onu her şeyden tecrid etmek ve ihanet 
etmekle ve ehemmiyet vermemekle ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle 
nüfuzunu kırmak lâzımdır” diye hükûmeti şaşırtır, beni de dehşetli sıkıntılara sokarlar. Ben 
de derim: 

Ey bu millet ve vatanı seven kardeşler! Evet o münafıkların dedikleri gibi, nüfuz var. 
Fakat benim değil, belki Risale-i Nur’undur. Ve o kırılmaz, ona iliştikçe kuvvetleşir. Ve 
millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilmemiş ve edilmez ve edilemez. İki adliye, on 
sene fasıla ile şiddetli ve hiddetli yirmi senelik evrakımı tedkikat neticesinde, bir hakikî sebeb 
cezamıza bulmaması, bu davaya cerhedilmez bir şahiddir.” E:17 

Hakikaten burada anlatılan desise, gizli cereyanın en çok kullandıkları bir planlarıdır ki insanları 
hizmet dairesinden ve hakiki hizmet ehlinden uzaklaştırmak esasına dayanır. Bu hususta çok çeşitli ve 
sinsi planları vardır ki çok müteyakkız olmayı gerektirir. 

Bu gelen kısımda çok ehemmiyetli bir hususa dikkat çekiliyor. Şöyle ki: Şahsî kusurları bahane edip 
hizmet dairesine karşı, planlı bir şekilde yapılan hücumu, Hz.Üstad kendi şahsından hizmet dairesine 
baktırmak manasında olarak ehemmiyetli bir ikazı nazara veriyor. Yani bu kısımda anlatılan hareket 
tarzını, nur dairesinde olanlar kendileri için örnek tutmalıdırlar. Şöyle ki: 

                                                 
11 Bu kısımda geçen (seyyie), şahsî kusura bakar. Yine aynı yerde geçen (kemmiyet), şeri’ata uygun olarak 
işlenen amellerin çokluğunu ifade eder. (Keyfiyet) ise, azamî ihlas, sadakat, sebat, metanet gibi meziyetler 
ve zor şartlarda yapılan hizmet ve ibadetlerdir. Mesela: 
     “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

¯G[¬Z«-ö¬?«@¬8ö h²%«!ö y«V«4ö]¬BÅ8!ö¬(@«,«4ö«G²X¬2ö]¬BÅX,¬"ö«tÅ,«W«#ö²w«8 
     Yani: “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:49 
     Yani: “Bidaların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyyeye ve hakikat-ı kuraniyeye temessük edip 
hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.” (L:167) Rivaayetlerinde beyan olunan hüküm,  keyfiyyet 
cihetindeki sevablardır. 
     Keza aynı parçanın sonunda geçen (ifsad aleti olur) yani sinsî münafıklar cemaatin içine hulul ederek 
bazı garazkâr enaniyet hastalarını bulup onların enesini tahrik ederek cemaatın tesanidini bozmaya 
çalışır. Bu ise büyük bir cinayettir. Evet Şuâlar’da şu beyan var. 
     “Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur’a menfaati için 
değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’î buldukları 
bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, 
çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci’, bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü 
gören kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlub olmaz diye 
kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.” Ş:320 
12 Bu ikazdan da anlaşılıyor ki sinsî münafıklar çok dessas olduklarından çok müteyakkız olmak gerektir. 522
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 “Risale-i Nur’un zaîf veya yeni şakirdlerini vesveseden kurtarmak için beyan ediyorum ki: 
Gizli bir komitenin desisesiyle safdil bazı hocalar veyahut bid’a tarafdarları bazı muarızlar, 
Risale-i Nur’un hiç zedelenmez bazı hakikatlarına karşı gelmek için, benim çok kusurlu ve -
itiraf ediyorum- çok hatalı şahsımın noksanlarını ve hatalarını işaa etmek ve beni onlar ile 
çürütmekle Risale-i Nur’a ilişmek ve darbe vurmak istediklerinin bu yirmi senedir yirmi 
ehemmiyetli hâdisesi var. Hattâ iki defa hapsimize de bir nevi vesilesi olduğundan, dostlarıma 
ve Risale-i Nur’un şakirdlerine ilân ediyorum ki: Ben, Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum ki; 
nefsimi kendime beğendirmemiş ve kusurlarımı kendime bildirmiş. Değil kendimi satmak, 
hodfüruşluk etmek, belki kemal-i mahcubiyetle Risale-i Nur’un mübarek şakirdleri içinde 
onların samimiyet ve ihlası ile kendimi afvettirmek ve onların manevî şefaatıyla günahlarıma 
bir keffaret aramaktır.” E:48 
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DUA 

1- Resul-i Ekremin (A.S.M) küllî duası 
2- Dua-i fiilî  
3- Dua insanın vazife-i asliyesidir 
4- Dua ubudiyet hakikatıdır 
5- Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır? 
6- Bid’alar,duaların kabulüne sed çeker 
7- Zâlimlere dua edilir mi? 
8- Rızıklarda mukanneniyetin konulmamasındaki hikmetler  
9- Cemaat halindeki duaların bir hikmeti 
10- Bid’alar, duaların kabulüne mani olur 
11- Mütecaviz azgınlar lehinde dua etmemek  
12- Dünyevî menfaat için dua istemek meselesi 
13- Duada huzur-u kalbînin bulunması 
14- Yağmur duası ve namazının hakikatı 
15- Hz. Üstad’ın  dua ve himmetinize muhtacım sözü 
16- Fiilî dualar 
17- Duanın tevhide bakan mahiyeti  
18- Dualar üç kısımdır  
19- Sırlı bir latifeye dayanan müessir dua  
20- Müsibetler duanın lezzetini tattırıyorlar  
21- Venizelos gibi şeytan zalime dua olur mu? 
22- Gâvurlara dua ettirildi  

1- Resul-i Ekremin (A.S.M) küllî duası 
“O zât öyle bir salât-ı kübrada dua ediyor ki: Güya şu cezire, belki Arz, onun azametli 

namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak, hem öyle bir cemaat-ı uzmada niyaz ediyor ki: Güya 
benî-Âdemin zaman-ı Âdem’den asrımıza, kıyamete kadar bütün nuranî kâmil insanlar, ona 
ittiba ile iktida edip duasına âmîn diyorlar. Hem bak, öyle bir hacet-i âmme için dua ediyor 
ki: Değil ehl-i arz, belki ehl-i semavat, belki bütün mevcudat, niyazına “Evet yâ Rabbena 
ver, biz dahi istiyoruz” deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazînane, öyle 
mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukârane niyaz ediyor ki; bütün kâinatı 
ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor.” S:239 

2- Dua-i fiilî  
Evet, “Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni 

iktiza eder. Fakat yanlış anlama. Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki 
esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir nevi dua-i fiilî 
telakki ederek; müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak’tan istemek ve neticeleri ondan bilmek 
ve ona minnettar olmaktan ibarettir.” S:315 
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3- Dua insanın vazife-i asliyesidir 
“İnsan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata maruz ve hadsiz a’danın hücumuna 

mübtela ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe 
muhtaç olduğundan, vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra “dua”dır. Dua ise, esas-ı 
ubudiyettir. Nasıl bir çocuk, eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için, ya 
ağlar, ya ister. Yani ya fiilî, ya kavlî lisan-ı acziyle bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur. 
Öyle de: İnsan bütün zîhayat âlemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. 
Rahmanürrahîm’in dergâhında; ya za’f ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek 
gerektir. Tâ ki, makasıdı ona müsahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir 
sinekten vaveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi; “Ben kuvvetimle bu kabil-i teshir 
olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acib şeyleri teshir ediyorum ve fikir ve 
tedbirimle kendime itaat ettiriyorum.” deyip küfran-ı nimete sapmak, insaniyetin fıtrat-ı 
asliyesine zıd olduğu gibi, şiddetli bir azaba kendini müstehak eder.” S:315 

4- Dua ubudiyet hakikatıdır 

²vU«7ö²`¬D«B²,«!ö]¬9x 2²(!  “Bir çok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki, âyet 

umumîdir.. her duaya cevab var ifade ediyor. 

Elcevab: Cevab vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevab vermek var; 
fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek Cenab-ı Hakk’ın hikmetine tâbi’dir. Meselâ: 
Hasta bir çocuk çağırır: “Ya Hekim! Bana bak.” Hekim: “Lebbeyk” der.. “Ne istersin?” cevab 
verir. Çocuk: “Şu ilâcı ver bana” der. Hekim ise; ya aynen istediğini verir, yahut onun 
maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç 
vermez. İşte Cenab-ı Hak, Hakîm-i Mutlak hazır, nâzır olduğu için, abdin duasına cevab verir. 
Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın 
hevaperestane ve heveskârane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniyenin iktizasıyla ya 
matlubunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez. 

Hem, dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o 
nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksadlar, gayeleri değil. Meselâ: Yağmur namazı ve 
duası bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua, yağmuru 
getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet hâlis olmadığından kabule 
lâyık olmaz.” S:317 

5- Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır? 
Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki bazı şerait dâhilinde dua makbul olur. 

Şerait-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ezcümle: Dua edileceği vakit, 
istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi 
zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli. Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua 

makbul olur. Hem ¬`²[«R²7!ö¬h²Z«P¬"öyani “gıyaben ona dua etmek”; hem hadîste ve Kur’anda 

gelen me’sur dualarla dua etmek. Meselâ: 

¬?«h¬'�À²!ö«:ö@«[²9ÇG7!ö«:ö¬w<±¬G7!ö]¬4ö y«7ö«:ö]¬7ö«^«[¬4@«Q²7!ö«:ö«x²S«Q²7!ö«tV«\ ²,«!ö]±¬9¬!öÅvZÁV7«! 
¬*@ÅX7!ö«�!«H«2ö@«X¬5ö«:ö®^«X«,«&ö¬?«h¬'�À²!ö]¬4«:ö®^«X«,«&ö@«[²9ÇG7!ö]¬4ö@«X¬#³~ö@«XÅ"«*  (2:201) 
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gibi câmi’ dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu’ ve huzur-u kalb ile dua etmek; hem 
namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra; hem mevâki’-i mübarekede, hususan 
mescidlerde; hem Cum’ada, hususan saat-ı icabede; hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i 
meşhurede; hem ramazanda, hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması 
rahmet-i İlahiyeden kaviyyen me’muldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür 
veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı 
maksad yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette kabul edilmiş 
denilir.” M:279 

Duanın makbuliyet şartlarını beyan eden bu kısımda birinci şart, istiğfar ile manevi temizlenmek ve 
hulus, huşu’ ve huzur-u kalb tabirleri, makbuliyet şartları arasında yer aldığından dikkat gerek. 

“Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam 
bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun 
kudret eli herşey’e yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zât var, ona 
bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz 
düşmanlarını def’edebilir bir zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah 

duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬�«*ö¬yÁV¬7ö G²W«E²7«!öder. 

Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünki dua eden adam, duası 
ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki; en küçük işlerime ıttıla’ı var ve bilir, 
en uzak maksadlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise; bütün 
mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki, 
en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. İşte duanın verdiği hâlis tevhidin 
genişliğine ve gösterdiği nur-u imanın halâvet ve safîliğine bak,  

²v6Î:@«2(ö«�²x«7ö]±¬"«*ö²vU¬"ö~ÎY«A²Q«<ö@«8ö²u5ö(25:77) sırrını anla ve 

 ²vU«7ö²`¬D«B²,«!ö]¬9x 2²(!öv UÇ"«*ö«”@«5ö«:ö(40:60) fermanını dinle.  

²˜!Y«'ö›¬(!«(öy«9öö²…!«(ö|¬;!Y«'öy«9ö²h«ó«!ödenildiği gibi: Eğer vermek istemeseydi, 

istemek vermezdi.” M:302  

6- Bid’alar,duaların kabulüne sed çeker 
“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’ 

526



DUA     4 

eder. Ekseriyetin hâlis duası dahi, ferec-i umumîyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda 
gelmediğinden, fütuhat da verilmedi.” L:104  

7- Zâlimlere dua edilir mi? 
Evet, “....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:259 

Bu parçada görülüyorki iyi niyet sahibi olup aldanma ve aldatılma halleri afv edilmeye vesile olabilir. 

“Madem Isparta Nur dershanesi hükmüne geçmiş ve şimdiye kadar her yerden ziyade 
oranın hükûmeti ve zabıtası müsamahakâr belki dost nazarıyla Nurculara bakmış, ziyade 
incitmemiş. Biz dahi Isparta’nın mübarekiyeti hesabına, onların bu hâdisede ilişmelerinden 
gücenmiyoruz ve bir cihette onları da tebrik ediyoruz ki; Nur’un eczalarını vazifece tedkik 
etmeğe ve okumağa ve istifade etmeğe muvaffak oluyorlar. Zâten onların hakkıdır. En evvel 
onlar okusunlar. İmanı kuvvetli bir zabıta veya adliye memurunun, on adam kadar millete ve 
vatana faidesi olabilir. Onun için maddî zayiatımız, bu manevî faideye nisbeten hiç 
ehemmiyeti yok. Münasib gelse, benim tarafımdan da emniyet müdürü ve müddeiumumîye 
selâm edip deyiniz ki: “Ben onlara beddua değil, bilakis dua ediyorum ki: Ya Rabbi! 
Onlara iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver ve Nurlardan müstefid yap.” E:234 

8- Rızıklarda mukanneniyetin konulmamasındaki hikmetler  

“ ^«XÅX«TW²7!ö »!«+²*«�²!«:ö ^«XÅ[«QW²7!ö Ä@«%�À²!«:ödir. Yani: Ehemmiyetli bir hikmet için, zahir nazarda 

mübhem ve gayr-ı muayyen tevehhüm edilen eceller ve rızıklar, ibham perdesi altında kaza ve 
kader-i ezelînin defterinde mukadderat-ı hayatiye sahifesinde her zîhayatın eceli mukadder ve 
muayyendir; tekaddüm, teahhur etmez. Ve her zîruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve 
kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Meselâ: Koca bir ağacın ölmesi, onun bir 
nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması, bir Alîm-i Hafîz’in 
hikmetli kanunuyla olması ve bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi ve kan ve 
fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi, temiz olarak ağzına akması, tesadüf ihtimalini kat’î 
bir surette red ve bir Rezzak-ı Alîm-i Rahîm’in şefkatli düsturuyla olduğunu gayet kat’î 
gösteriyor. Bu iki cüz’î misale bütün zîhayat, zîruh kıyas edilsin. 

Demek hakikatta hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir taayyün 
içinde mukadderat defterinde kaydedilmiştir. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel, 
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hem rızık perde-i gaybda ve mübhem ve gayr-ı muayyen ve zahiren tesadüfe bağlı gibi 
görünüyor. Eğer ecel güneşin gurubu gibi muayyen olsa idi; yarı ömür gaflet-i mutlakada ve 
âhirete çalışmamakla zayi’ olup, yarı ömürden sonra hergün ölüm darağacı tarafına bir ayak 
atmak gibi dehşetli bir korku alıp eceldeki musibet yüz derece ziyadeleşmesi sırrıyla, başa 
gelen musibetler ve hattâ dünyanın eceli olan kıyamet perde-i gaybda merhameten bırakılmış. 
Rızk ise; hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin 
bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cem’iyetli bir madeni olmasından, suret-i 
zahirede mübhem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş. Tâ her vakit Rezzak-ı Kerim’in 
dergâhına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızk istemek kapısı 
kapanmasın. Yoksa muayyen olsa idi, mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şâkirane, 
minnetdarane ricalar, dualar, belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı.” Ş:650 

9- Cemaat halindeki duaların bir hikmeti 
“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.” K:19 

10- Bid’alar, duaların kabulüne mani olur 
“Geçen Ramazan-ı Şerif’te, Ehl-i Sünnet’in selâmet ve necatı için edilen pek çok 

duaların şimdilik aşikâre kabulleri görünmemesine hususî iki sebeb ihtar edildi: 

Birincisi: Bu asrın acib bir hassasıdır. (Haşiye) 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 

11- Mütecaviz azgınlar lehinde dua etmemek  

“Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; elbette rahmetin 
derecesinden aşmamak ve Rahmeten-lil-âlemîn Zât’ın (A.S.M.) mertebe-i şefkatinden 
taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki 
dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sekam-ı kalbîdir. 

Meselâ: Kâfir ve münafıkların Cehennem’de yanmalarını ve azab ve cihad gibi 
hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak; Kur’anın ve edyan-ı semaviyenin 
bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir 
merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârane şefkat 
etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler 
müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın sû’-i akibetine ve 
müdhiş günahlara sevkeden adamlara şefkatkârane tarafdar olmak ve merhametkârane 
cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir 
merhametsizlik ve şeni’ bir gadirdir.” K:75  

                                                 
(Haşiye): Yani elması elmas bildiği halde, camı ona tercih eder.  528
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     12- Dünyevî menfaat için dua istemek meselesi 
“Bugünlerde benim yanıma müteaddid ayrı ayrı zâtlar geldiler. Ben onları âhiret için 

zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesad ve muvaffakıyetsizlik olduğundan, bize 
ve Risale-i Nur’a, muvaffakıyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip, dua ve 
istişare istediklerini anladım. 

Ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim? diye tahattur ettim. Birden ihtar edildi: “Ne sen 
divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünki yılanlar zehirine karşı 
tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde 
duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan 
diğer bir adama, yılanların ısırmasını bırakıp ona, sinekler ısırmamasına yardım için koşan 
divanedir. Ve onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır.” Evet, 
hadsiz hayat-ı uhreviyeye nisbeten muvakkat ve fâni kısacık hayat-ı dünyeviyenin zararları, 
sineklerin ısırması gibidir. Hayat-ı ebediyenin zararları, ona nisbeten yılanların ısırmasıdır.” 
K:124 

13- Duada huzur-u kalbînin bulunması 
“Bu mübarek Ramazan-ı Şerif’teki dualar, ihlas bulunmak şartıyla inşâallah makbuldür. 

Fakat maatteessüf ekseriyetçe Risale-i Nur şakirdlerinin nazarlarını dünyaya çevirmek ve 
huzur-u kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihlas, o huzur-u tam bir derece 
zedelenir. Merak etmeyiniz, her şeyi Cenab-ı Hakk’a havale edip öyle taarruzlara ehemmiyet 
vermeyin. Âtıf’a da yazınız, merak etmesin ve müteessir olmasın. O da bir kaza-i İlahîdir. 
İnşâallah, Sava Hâfız Mehmed’in hâdisesi gibi Risale-i Nur’un lehine dönecektir.” K:265 

14- Yağmur duası ve namazının hakikatı 
“Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç 

defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? 
Elcevab: Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değildir. 

Nasılki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin 
gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve 
duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-i İlahîdir; faidesi, 
uhrevîdir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevî maksadlar niyet edilse, yalnız onlar için 
yapılsa, o namaz battal olur. Meselâ: Akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı 
ayın açılması için kılınmaz. Öyle de: Bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için kılınsa, yanlış 
olur. Yağmuru vermek, Cenab-ı Hakk’ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine 
karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir, fakat asıl hakikî, 
en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki: Herkes o vaziyetle anlar ki, onun 
tayinini veren, babası, hanesi, dükkânı değil; belki onun tayinini ve yemeğini veren, koca 
bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zât, onu 
besliyor, rızkını veriyor. Hattâ en küçücük bir çocuk da -daima aç olduğu vakit vâlidesine 
yalvarmağa alışmışken- o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar 
ki: Bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zât; hem beni, hem bu çocukları, hem 
vâlidelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermese, başkalarının faidesi olmaz. Öyle ise 
ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur.” E:32  

15- Hz. Üstad’ın  dua ve himmetinize muhtacım sözü 
“Benim çok kusurlu şahsıma hüsn-ü zan ile verdiğiniz makamlar cihetinde değil; belki 

vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar 
kusurat ile âlûde mahiyetim, benden kaçmağa bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden 
kaçırmamak, pişman etmemek için, şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur 
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ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nisbeten kardeşim, mürşidlik 
haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin, kusuratıma karşı 
şefkatkârane dua ve himmetinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana 
himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk’ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kudsî ve 
gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar ve her ehl-i imana menfaatli bir hizmette, taksim-i 
mesaî kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin 
fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.” E:73 

16- Fiilî dualar 

“Felsefe-i beşeriyenin en acib, en antika hatasından birisi de şudur ki: Cüz’-i ihtiyarîsi ve 
iradesi, en zahir ve küçük fiili olan söylemeye kâfi gelmiyor, icad edemiyor. Yalnız havayı 
harflerin mahrecine sokuyor. Bu cüz’î kesb ile Cenab-ı Hak, onun o kesbine binaen o kelimatı 
halkeder. Havaya da binler nüsha yazar. Bu kadar icaddan insanın eli kısa olduğu halde, bütün 
esbab-ı kâinat âciz kaldıkları bir hârika küllî mu’cizat-ı kudrete, beşer icadı namını vermek; 
ne kadar büyük bir hata olduğunu zerre kadar şuuru bulunan anlar. 

İşte bunun bir misali, yüzbin hârikaları tazammun eden bir kanun-u İlahîyi, beşerin 
istifadesine vesile olmak için bir keşfiyat, yani fiilî dualarına bir nevi kabul hükmünde bir 
ilham-ı İlahî ile keşfolan radyo ile, beşer istifadesine vesile olan bîçare, âciz-i mutlak bir 
insana; “Hah!.. Radyoyu filan keşşaf icad etti ve elektrik kuvvetini buldu. Ve bazı keşşaflar 
da, beşerin kafasını okumak için bir madde icad etmeye çalışıyorlar.” 

Evet Cenab-ı Hak -bu kâinatı, insana lâzım ve lâyık her şeyi içinde halketmiş bir 
misafirhanedir- ziyafetler nev’inde bazı zaman ve asırlarda gizli kalmış nimetlerini dua-yı 
fiilî olan telahuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat neticesinde ellerine ihsan eder. Buna karşı 
şükür etmek lâzım gelirken, bir küfran-ı nimet nev’inden âdi, âciz bir insanın icadı, hüneri 
nazarıyla bakıp sonra o küllî bir şuur ve ilim ve irade ve rahmet ve ihsanın neticesi olan o 
hârikaları unutturup, yalnız ince bir perdesini gösterip; şuursuz tesadüfe, tabiata ve camid 
maddelere havale edip, ahsen-i takvimde olan insaniyetin mahiyetine zıd bir cehl-i mutlak 

kapısını açmaktır. Öyle ise ½G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇ”G«#ö½^«<³~ö y«7ö¯š²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«: düsturuyla, mahlukata 

mana-yı harfiyle bakmak elzemdir ki insan, insan olsun.” Em:125  

17- Duanın tevhide bakan mahiyeti  
“Dualar, tevhid ve ibadetin esrarına nümunedir. Tevhid ve ibadette lâzım olduğu gibi, 

dua eden kimse de, “Kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir” deyip Kadir 
olduğuna itikad etmelidir. Bu itikad, Allah’ın her şeyi bilir ve herşeye kadir olduğunu istilzam 
eder.” Ms:86 

18- Dualar üç kısımdır  
“İ’lem Eyyühel-Aziz! Dualar üç kısımdır. 

Birisi: İnsanın lisanıyla yaptığı kavlî dualardır. Savt ve sadâlı hayvanatın, -meselâ- 
acıktıkları zaman kendi hususî lisanlarıyla çıkardıkları sadâlar dahi kavlî dualardandır. 

İkinci Kısım: Nebatat, eşcarın bilhassa bahar mevsiminde lisan-ı ihtiyaçla yaptıkları 
ihtiyacî dualardır. 

Üçüncüsü: Tahavvül, tekemmül şe’ninde olan şeylerin, lisan-ı istidad ile hissedilen 
istidadî dualarıdır. Evet her şey Cenab-ı Hakk’ı tesbih ettiği gibi lisanıyla, ihtiyacıyla, 
istidadıyla dahi Allah’a dua eder.” Ms:237 
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19- Sırlı bir latifeye dayanan müessir dua  
“Velilerin himmetleri, imdadları, manevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya fiilî bir 

duadır. Hâdi, Mugis, Muin ancak Allah’tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır 
ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, -velev ki fâsık da olsun- Cenab-ı Hak o latifeye 
hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de, teşhis 
edemedim.” Ms:240p.4  

20- Müsibetler duanın lezzetini tattırıyorlar  
“Cenab-ı Hak hastalık, musibet ve zillet elemlerini, zâhiren çok acı iken; tatlılaştıran 

çok büyük hayr ve sevab ve lezzetleri içlerine dercetmiştir. Çünkü o bela ve musibetler, 
münacat ve tazarru’ ve duanın lezzetini sana tattırıyorlar. 

İbn-i Sem’un’dan şöyle bir söz var:  °x²Z«7 «xZ«4 ¬h²6¬±H7! ¬w«2 «Ÿ«' ¯•«Ÿ«6 Çu6 Yani: Zikirden hâlî 

olan bütün sözler lehvdir, boştur.” BMs:420 
21- Venizelos gibi şeytan zalime dua olur mu? 
“S- Neden bu kadar (İ.G.Z.) den nefret ediyorsun? Musalahasını da istemiyorsun? 

C- Sebeb bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, manen ahlâkımıza vurduğu 
darbedir. Çekirdek halinde olan secaya-i seyyieyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası 
iltiyam bulur; izzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir. 

Edirne Câmii’nde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zalime dua ettirdi. 
Merkez-i Hilafette, müslümanlar lisanıyla hizb-üş şeytan olan (İ.G.Z.), Yunan askerlerini 
halaskâr, tathirci ilân ve karşısındaki güruh-u mücahidîni cani, zalim söylettirdi. 

Acaba bir vâlide o dereceye getirilse ki, çocuğunu kendi eliyle öldürerek, müteessir 
olmayarak, parça parça etse, hiç mümkün müdür ki, onda hissiyat-ı âliye ve ahlâk-ı sâmiye 
intifa etmesin?..” STİ:89 

22- Gâvurlara dua ettirildi  
“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 
fetva verdirildi. İşte Dâr-ül Hikmet, bu fırtına içinde âlet ettirilmedi. En büyük mani olan 
ecnebi kuvvet, bütün kuvvetiyle ahlâksızlığı himaye ve teşci’ ediyordu.” STİ:97 

Duada elleri aşağı çevirme hadisleri Bk. İslâm Prensipleri Ans. p.700,701,702 
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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«! 
DUHAN 

 “İmam-ı Ali (R.A.) onuncu mertebe-i ta'dadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve leyle-i 

berata bakan  ²a«W¬U²&!ö²G«5ö!Èh¬,ö@«Z[¬4ö¬–@«'ÇG7!ö¬?«*x,¬"«: deyip mana-yı işarîsiyle Onuncu Söz 

namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesi'ne işaretle beraber o risalenin fevkalâde 
ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden 
bir leyle-i beratın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alâmeti olan 
duhan, hem leyle-i beratın senevî olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umûr noktalarıyla ve 
başka karineler ile îmaen ve remzen haber veriyor.” Ş:732 

“.....hem Ercuze'sinde, hem Ercuze'yi teyid ve takviye eden Kaside-i Celcelutiye'sinde 

sarahata yakın  ²a«*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 

a«V«D²V«%ö*x9ö@«<ö¬•@Å<«�²!«:ö¬h²;ÅG7!ö›«G«8ö®^«D²Z«"«:ö!®*x9ö¬v²,¬�²@¬"ö]¬A«6²x«6ö²G¬5«! 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 zındıka 
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 bakması, Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın makam-ı velayetinin iktiza 
ettiğini hakkalyakîn gösterir.” Ş:447 

“Bahr-ı Mu'cizat, Fahr-i Kâinat Efendimiz Hazretlerinin şu sisli asırda paslı ruhlarımızı 
tenvir ve tesrir eden ve saik-ı hayat-ı ebediyeleri bulunan Ondokuzuncu Mektub'un beşinci 
cüz'ünü alarak, üçüncüsünü iade ettim. Fahr-i Kâinat Efendimizin mu'cizatından olan 
parmaklarından su akıtarak orduya içirmesine dikkat ederek derin bir tefekküre daldım. O 
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sırada kalemim boya şişesinde idi. Yazmak vazifeme muvakkat bir fasıla verecektim. 
Kalemimi tuttum, mürekkebi ile yerinde koymamak için kalemdeki mürekkeb bitinceye kadar 
bir-iki kelâm daha yazayım da öyle bırakayım dedim. Başladım, yarım sahife yazdım, 
kalemden boya kesilmedi. Bundaki hikmeti düşündüm, kalem kurudu. Sonra bir çok defalar 
kalemi dikkatle boyaya batırarak yazdım, tecrübe ettim. Yarım satır, nihayet bir satıra kâfi 

gelebildi. Bu da Hatib-i Bağdadî'nin  ¯^«X«,ö«r²7«!ö«w[¬,²W«'ö˜*!«G²T¬8ö«–@«6ȫ•²x«<ö]¬4   sırrındaki (Haşiye) 

tefekküründen mütehassıl vakıayı andırır bir te’kid-i i’caz-ı Nebevîdir, dedim. 
Sabri”   B:45 

“Şu iki mısra'-ı manidarı, perişan arîzamı şereflendirmek niyetiyle dercediyorum. Bu fakir 
ve âciz talebeniz, şu hayret-feza keramet-i Kur'aniyeyi ve i'caz-ı Nebeviyeyi müşahede 
ettiğim günden beri, bu babda çok derin düşüncelere dalıyorum. Ve şu tevafukat-ı acibeye 
müşabih tevafukat, başka kitablarda bulunur mu maksadıyla çok temaşa ediyorum, 
göremiyorum. Görülse de pek nâdir bir haldedir. Şu halde tevafukat-ı gaybiye, bir keramet-i 
aleniye olarak endamını Nurlarda izhar ediyor. Ve lisan-ı hal ile beşere hitaben diyor ki: "Ey 
benî âdem, şu sisli asırda dalaleti ref' u selbedip necat ve saadet bahşedecek ve dimağınızdaki 
semli kokuları, verd-i Muhammedîye tebdil edecek ve en kestirme ve son derece muhkem ve 
müstakim bir tarîk-i selâmet ve necata sevkedecek, pek çok keramat ve i'cazını gösteren, 
bizim bulunduğumuz derya-yı nuranîdir. Ve âtiyen daha nice âsâr-ı hafiye tezahür edecektir, 
diye nida ediyor. 

Müsaade-i fâzılaneleriyle bir maruzatım daha var. Fakat bu cihette, şahsımı istisna ederek 
meramımı arzedeceğim. Bendeniz Nurların müştak müşterilerinde daha doğrusu yanık 
talebelerinde, bir tevafuk-u fevkalâde görüyorum. Çünki enaniyet ve nefsaniyetin şiddetle 
hüküm-ferma olduğu şu asırda, hepsinin derece-i ihtiyaç ve iştiyakı bir, kâffesinin ahlâk ve 
etvarı bir, umumunun tarz-ı telakkisi bir ve yekdiğerine karşı (ah-i lieb ve üm'den) daha kavî 
bir rabıta-i hakikiye ile merbut, samimiyet ve hakikatperverlikte, âdeta yekdiğerine müsabaka 
eder derecede ciddî ve hâlis, kardeşlikte takib ettikleri hatt u hareket bir ve daha pek ziyade 
birbirine benzeyen tullab-ı nuraniyenin bu hârika hallerini de ayrıca bir tevafukat-ı gaybiye 
sırasında görüyorum. Zira İstanbul'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Kütahya'dan, Isparta'dan, 
Eğirdir'den ilh.. muhtelif beldelerden seçilip, her sınıfta mukayyed bulunan talebelerin aynı 
hâssaları haiz olmaları, câlib-i nazar-ı dikkat olsa gerektir, zannederim Efendim Hazretleri.  
           Sabri”  B:68 

“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 

                                                 
(Haşiye): O tefekkürde bir günlük işi bir dakikada yapmış. 533
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uhreviyeyi gizlemesi ânında elbette böyle kudsî evradlarda zevk, şevk yerinde esnemek ve 

fütur gelir. Fakat madem @«;i«W²&«!ö¬*x 8�²!öh²[«' 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:134 

Bir hadiste de: 

««}Å"~Åf7~«— «Ä_Å%Åf7~«— «–_«'Çf7~«h«6«g«4 ¯�_«<³~ «h²L«2_«Z«V²A«5 «–²—«h«# |ÅB«& «•YT«# ²w«7_«ZÅ9¬~ 
²«‚Y %Ì_«8«— «‚Y %Ì_«<«— (‰Õ�)«v«<²h«8 ¬w²"~«j[¬2 «Ä—i9«—_«Z¬"¬h²R«8 w¬8 ¬j²WÅL7~ «�YV0«— 
Yani “Peygamber (A.S.M.): “Sizler daha evvel on alâmet müşahede etmedikçe aslâ 

kıyamet kopmayacaktır” buyurdu. Ve şunları zikretti: “Duhan, Deccal, dabbetü’l-arz, 
güneşin mağribden doğması, İsa Aleyhisselâm’ın nüzulü, Ye’cüc ve Me’cücün çıkması.” 
diye buyurulur. 1  (İbn-i Mâce, 36. Kitab-ül Fiten, 3l. bab aynı mevzu hakkındadır.) 

DUHAN-I MÜBİN ( w[A8 ¬–_'… ) : (Kur’an (44.l0) âyetinde geçer)  

Aşikâre duman. *Mc: Koyu gaflet ve dalâlet ki duman ve sis’te olduğu gibi, duhan da 
hakikatların idrakine perde olur. 

«Bu duhan hakkında iki tefsir rivayet olunmaktadır. Birisi: İbn-i Mes’ud Hazretlerinden 
mervi olduğuna göre; şiddetli açlık ve kaht seneleridir. Çünki çok aç olan kimseye, gerek 
gözlerinin za’fından ve gerek çok kuraklık ve kahtlık senelerinde havanın fenalığından, sema 
dumanlı görünür. Bir de Arab, galib olan şerre, duhan tesmiye eder. Nitekim 
dumanlı hava tabirini biz de kullanırız.» (E.T.4297) 

Kıyamet alâmetlerinden olan bu “duhan” hakkında rivayet ediliyor ki. «Bütün arz, içinde 
ocak yakılmış fakat deliği yok bir eve dönecek... Huzeyfe: Ya Resulallah! O duhan 
nedir? demiş; Resulullah, Kur’an (44:l0) âyetini okuyup buyurmuştur ki, “maşrık ile mağrib 
arasını dolduracak, kırk gün kırk gece duracak, mü’min zükam gibi olacak, kâfire 
sarhoş gibi burnundan, kulağından girip aşağısından çıkacaktır.» (E.T.4298) (İslam Prens. 
Ans. 710.p) 

Kur’an kelimelerinin fihristesi olan Mu’cem-ül Müfehres’te şu kayıt vardır: Bu duman, kıyametten 
biraz önce veya kıyamet anında vukua gelecek. Yahut bu, şerrin galib gelmesinden kinayedir. 

“Haşir ve kıyametin bir alâmeti olan duhan” (Ş.732) hakkında (Büyük İslâm İlmihali sh: 
27 p. 60) kıyamet alâmetlerini sayarken: “Bir duhan= dumanın zuhuru ki, mü’minleri 
nezleye tutulmuş bir hale getirecek, kâfirleri de sarhoş gibi yapacaktır” der. 

Demek bir mânada da âhirzaman fitnelerinde dehşetli bid’alar zulümatı ve karanlıklı 
dalâletlerin istilası ile hakikatleri görmeye mani olan bir gafletin ve içtimaî hayatın fertlere 
menfi tesirinin vaziyet-i müdhişesini, hatta mü’minlerin de o manevi nezle sebebiyle, 
hakikatın manevi zevkini tam alamıyacağını bir nevi ihbardır. 

                                                 
1 S.M. ci:8 kitab-ül fiten hadis:39 534
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Evet duhan tabir edilen bu kalın gafletin yani sefahatin, hayatperestliğin ve medeniyet 
namı altında umumîleşen Avrupaî ve asrî hayatın te’siriyle dinî hayatın esası olan hissiyat-ı 
mütevarise, hissiyat-ı kalbiyye, hissiyat-ı ulviye, hissiyat-ı vicdaniye gibi tabirlerle ifade 
edilen manevî hisler inkişaf etmez. 

Ahsen-i takvim tabiriyle Kur’anda bildirilen fıtrat-ı asliye, fıtrat-ı selime, o cemiyet 
toprağı altında bir çekirdeğin toprak altında çürümesi gibi bozulur. (Bak: l968, l969.p.) Artık 
o insanın Allah’a karşı mânevî mes’uliyet duygusu ve haya gibi dinî hayatın temeli olan 
hisleri gelişmez; gelişmiş olanı da bozulur; cemiyette umumileşen apaçık günahları kerih 
göremez. (Bak: 509/5.p.) İşte âhirzaman fitnesinde olacağı ehadisle ihbar edilen duhan, 
asrımızda dehşetiyle zuhur ettiysede umumî ve kalın gaflet sebebiyle ekser insanlarca fark 
edilmemektedir. (İslam Prens. Ans. 710/1.p) 

Âhirzaman fitnesinde gözlerin kör, kulakların sağır olması 
“Âhirzaman fitnesinin bilhassa son devresinde moda ve medeniyet namı altında umumileşen 

sefahet ve hayatperestliğin tesiriyle kulaklar devamlı nefsanî müzikte ve gözler nefsin emrinde ve 
haram manzaraların seyrinde çalıştırılıp, kulak hakkı duyamaz, göz kâinat sergisindeki masnuat-ı 
İlahiyeyi tefekkürle ibret alamaz, kalb kumandanı da maneviyat cihetinde ölür. Böyle insanlardan 
müteşekkil olan cemiyetlerde günahlara medeniyet ismi verilip günahı tahsin etmek, dinî hayatı da 
irtica diye takbih etmek gibi acib bir vaziyet meydana gelir. İşte ümmeti bu hale düşürecek olan 
fitneden Peygamberimiz (A.S.M.) çok tekrarla ikazatta bulunmuştur. Ezcümle bir hadis-i 
şeriflerinde şöyle buyuruyor: 

«}«T¬A²OW²7~ š_«[²WQ²7~ š_ÅWÅM7~ }«Q¬"~Åh7_«4 °w«B¬4 p«"²‡«~ >¬f²Q«" ²w¬8  ²vU«[¬#²¶_«# 

¿—hQW7~_Z[4 hUX< |B& v<�~ ¾h2 ¬šŸA7_¬" _Z[¬4 }Å8�²~ ¾hQ# 
vZ9~f"~ �YW#  _W6 vZ"YV5 _Z[4 �YW#hUXW7~ _Z[4 ¿hQ<— 

“Yani size benden sonra dört fitne gelecektir. Dördüncüsü geldiğinde, kulağa bir şey 
girmez, göz görmez ve her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belaya mübtela olur, yılanın 
çöreklenmesi gibi. Öyle ki, onda maruf inkâr edilir, münker ise maruf sayılır. Ve 
bu fitnede, insanların bedeni öldüğü gibi kalbleri de ölür.” (İslam Prens. Ans. 985.p) 

Diğer bir hadis de özetle şu mealdedir: “Âhirzaman fitnesinde bozuk insanların kalbleri şeytan 
kalbi gibidir. Kan dökücü (anarşist ve ihtilalci, fâsık)tırlar. Çocukları uram (edebsiz ve 
hırçın); (*) gençleri hayasız ve vakarsız; yaşlıları emr-i bil-ma’rufu yapmaz; sünneti bid’at 
gibi, bid’atı sünnet gibi görürler; idarecileri tâgi ve müfsidir. İşte o zaman Allah onlara 
şerlilerini musallat eder. Hayırlıların duası (ve daveti) kabul olmaz.” (R.E. 502) 

Âhirzaman fitnesinde “duhan” tabir edilen ve manevi tefeyyüze mani olan bozuk 
cemiyetin menfi tesirlerinin neticesini ihbar eden bir hadis mealen şöyledir: «Zühd (ve takva) 
laftan (kuru sözden), vera’ (ileri derecede azimet) de yalandan ve yapmacıktan (ve 
riyakârlıktan) ibaret olmadıkça kıyamet kopmaz.» (R.E.477) (İslam Prens. Ans. 985/1.p) 

                                                 
* Diğer bir rivayette de "gayızlı" (R.E. 478) 535
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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«! 
DÜNYEVÎ 

1- Akl-ı dünyevînin feryadı 
2- Farz namazı terketsen bütün sa’yin semeresi yalnız dünyevî olur  
3-Dünya hayatında en istikametli anlayış ve yaşayışın nazara alınacak Kuranî bir 

ölçüsü  
4- Bu asrın umumî bir hastalığı olan dünya hayatını ahirete tercih etmek yerine 

Ahiret hayatını dünyaya tercih etmek hakkında bir ders   
5- Dünyevî hâdisatın manzaraları hakkında 
6- Dünyevî menfaat aramayan kamil bir nurcu hakkında 
7-Günün bozuk cemiyetinin insanlar üzerindeki menfi tesirleri  
8- Risale-i Nur hiçbir şeye alet edilmemeli 
9- Mektep dersleri ile Nur dersleri mukayesesi 
10- Dünya ve ahiret hayatına zaman harcama ölçüsü 
11- Farz namazını kılmak şartı 
12- Meşru ilim sahasında herkes kendi vazife sahasında çalışmalı  
Dünyaya ait düşünce, his, niyet, fiil ve hareket gibi ahvali ifade eder. 

1- Akl-ı dünyevînin feryadı 
 

“v«,²S«9ö²›«!ö²–«i[¬8ö(«w[¬V¬4�À²!öÇ`¬&!ö«�) (6:76) ö¬�@«[¬3ö²(«*!«(ö]¬8ö²(@«<²h«4öu²T«2

İşte 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. Vicdan dahi fânilerden yüzünü çevirdi. Sen 

dahi bîçare nefsim, İbrahimvari «w[¬V¬4�À²!öÇ`¬&!ö«�ögıyasını çek, kurtul.1 ” S:217 

2- Farz namazı terketsen bütün sa’yin semeresi yalnız dünyevî olur  
“Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki 

derd-i maişetin zarurî işleridir.” Öyle ise ben de sana derim ki: Eğer yüz kuruş bir gündelik 
ile çalışsan; sonra biri gelse, dese ki: “Gel on dakika kadar şurayı kaz, yüz lira kıymetinde bir 
pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın.” Sen ona: “Yok, gelmem. Çünki on kuruş gündeliğimden 
kesilecek, nafakam azalacak” desen; ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. 
Aynen onun gibi; sen şu bağında, nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazı terketsen, bütün 
sa’yin semeresi, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. 
Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan 
namaza sarfetsen; o vakit, bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber, senin nafaka-i uhreviyene 
ve zâd-ı âhiretine ehemmiyetli bir menba olan, iki maden-i manevî bulursun 

                                                 
1 Yani âfâkî malumat sahibi olan akıl faniler dairesinde ızdırab çektiğinden faniden yüz çevirmekle kurtulabilir. 536
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Birinci maden: Bütün bağındaki (.......)yetiştirdiğin -çiçekli olsun, meyveli olsun- her 
nebatın, her ağacın tesbihatından, güzel bir niyet ile, (çizili yere bak)bir hisse alıyorsun. 

İkinci maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese -hayvan olsun, insan olsun; 
inek olsun, sinek olsun; müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o 
şart ile ki: Sen, Rezzak-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını, 
onun mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan...2 ” S:272 

3-Dünya hayatında en istikametli anlayış ve yaşayışın nazara alınacak 
Kuranî bir ölçüsü  

 “Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu 
vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya 
sahibsiz değil. Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerim bir Müdebbiri 
var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Hem madem 

@«Z«Q²,:öÅ�¬!ö@®,²S«9ö yÁV7!ö r±¬V«U<ö«� (2:286) sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem 

zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir 
kapısına kadardır. 

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda 
etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü 
telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket 
etsin; selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.(Haşiye) M:71 

4- Bu asrın umumî bir hastalığı olan dünya hayatını ahirete tercih etmek 
yerine Ahiret hayatını dünyaya tercih etmek hakkında bir ders   

 “Bir iki gün evvel bir hâfız, Sure-i Yusuf’tan bir aşr, tâ  

«w[¬E¬7@ÅM7@¬"ö|¬X²T¬E²7«!«:ö@®W¬V²,8ö]¬XÅ4«x«#ö (12:101) e kadar okudu. Birden ânî bir surette bir nükte 

kalbe geldi: Kur’ana ve imana ait herşey kıymetlidir, zahiren ne kadar küçük olursa olsun 
kıymetçe büyüktür. Evet saadet-i ebediyeye yardım eden küçük değildir. Öyle ise, “şu küçük 
bir nüktedir, şu izaha ve ehemmiyete değmez” denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci 
talebe ve muhatab olan ve nüket-i Kur’aniyeyi takdir eden İbrahim Hulusi, o nükteyi işitmek 
ister. Öyle ise dinle: 

En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsen-ül kasas olan Kıssa-i Yusuf 

Aleyhisselâm hâtimesini haber veren «w[¬E¬7@ÅM7@¬"ö|¬X²T¬E²7«!«:ö@®W¬V², 8ö]¬XÅ4«x«#ö(12:101) âyetinin, 

ulvî ve latif ve müjdeli ve i’cazkârane bir nüktesi şudur ki: Sair ferahlı ve saadetli kıssaların 
âhirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi, kıssadan alınan hayalî lezzeti 
acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus kemal-i ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği 
hengâmda, mevtini ve firakını haber vermek daha elîmdir; dinleyenlere “Eyvah!” dedirtir. 
Halbuki şu âyet, Kıssa-i Yusuf’un (A.S.) en parlak kısmı ki; Aziz-i Mısır olması, peder ve 
vâlidesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan, dünyada en büyük saadetli ve 
ferahlı bir hengâmda, Hazret-i Yusuf’un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki: 
                                                 
2 Yani samimi ve ciddi olarak namaz kılmak dünyevî, meşru işleri ahiretle irtibatlandırır. Aksi halde o meşru iş 
fani dünyada kalır. 
(Haşiye): Bu mademler içindir ki; şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet 
vermiyorum. “Meraka değmiyor” diyorum ve dünyaya karışmıyorum. 537
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Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için, 
Hazret-i Yusuf kendisi Cenab-ı Hak’tan vefatını istedi ve vefat etti; o saadete mazhar oldu. 
Demek o dünyevî lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin 
arkasında vardır ki; Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi hakikat-bîn bir zât, o gayet lezzetli 
dünyevî vaziyet içinde gayet acı olan mevti istedi, tâ öteki saadete mazhar olsun.3 ” M:283 

5- Dünyevî hâdisatın manzaraları hakkında 

“ ¬^Å<¬G«8²hÅ,7!ö¬h¬1@«X«W²7!«:ö¬^Å<¬:«h²'�²!ö¬�!«h«WÅC7!ö¬h²L«9ö«p«8öfıkrası 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«B8ö¯*h,ö]«V«2ö(15:47) 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.4 ” M:294 

6- Dünyevî menfaat aramayan kamil bir nurcu hakkında 
“Hapse giren Nur talebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlas ve 

fedakârlıklarından ders almalarıyla beraber, Nurlar hizmetinde dünyevî menfaatleri daha 
aramazlar. 

Evet Medrese-i Yusufiyede çok emarelerle her sıkıntı ve zahmetin on, belki yüz misli 
maddî ve manevî faideler ve güzel neticeler ve imana geniş ve hâlis hizmetler, gözleriyle 
gördüklerinden, tam ihlasa muvaffak olurlar, daha cüz’î ve hususî menfaatlere tenezzül 
etmezler.5 ” L:267 

                                                 
3 Dünyevî en üstün saadet saadet-i ebediyeye nisbeten çok zayıf olduğu hakkında bir ikazdır. Bu kısımdan 
anlaşılıyor ki: dünyevi ve meşru olan en üstün saadet, hakiki iman ehli için ahiret hayatını esas almağa mani 
olmaz. 
4 Demek hiçbir şey yok olmuyor ve müsbet manzaralar ve hayat tabloları cennette ebedileştiriliyor. O halde kişi 
cennette ebedi olacak olan mülkünü artırmalı 
5 Bu kısımda çok önemli bir ders var yani, nurcemaatı birbirlerine fedakarlık gibi güzel hasletlerde örnek olurlar 
ve dünyevi ve şahsî menfaat boğuşmalarını yapmazlar.Eğer yaparlarsa, yukarıda anlatılan meziyet ve fazilete 
sahip olamazlar manasında. 538
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7-Günün bozuk cemiyetinin insanlar üzerindeki menfi tesirleri  

 “Otuzbirinci âyetin işaretinin beyanında, @«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«< (14:3) 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: 

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;6 vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmağa çalışıyor. 

Hem nasılki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşaalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve 
serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye 
kapılıp hakikî vazifelerini ta’til ederek iştirak ediyorlar; öyle de, bu asırda hayat-ı insaniye, 
hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli ve elîm fakat meraklı bir vaziyet 
almış ki; insanın ulvî latifelerini ve kalb ve aklını, nefs-i emmaresinin arkasına düşürüp 
pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. 

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.” K:105 

8- Risale-i Nur hiçbir şeye alet edilmemeli 
 “Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. Çünki, 

ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle, dünyevî maksadlar onunla kasden 
istenilmez, istenilse ihlas kırılır, o ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Yani, çocuklar gibi 
döğüştükleri vakit Kur’an’ı başına siper eder. Başına gelen zarar Kur’an’a geldiği gibi; 
Risale-i Nur, böyle muannid hasımlara karşı siper istimal edilmemeli. Evet Risale-i Nur’a 
ilişenler tokatlar yerler, yüzer vukuat şahiddir. Fakat Risale-i Nur tokatlarda istimal edilmez 
ve niyet ve kasd ile tokatlar gelmez. Çünki sırr-ı ihlas ve sırr-ı ubudiyete münafîdir. 
Bizler, bize zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur’da 
istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz..7 ” K:262 

9- Mektep dersleri ile Nur dersleri mukayesesi 
“Evet mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık 

dünyevî hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur’an ve Kur’anın kudsî 
kelimelerini ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar 
şişe hükmünde, bunlar elmas hükmündedir.” E:238 

10- Dünya ve ahiret hayatına zaman harcama ölçüsü 

“İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, 
kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, 
Mâlik-ül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen bu hayat-
ı fâniyeye sarfediyor. Halbuki, o levazımattan lâakal onda biri dünyevî hayata, dokuzu 

                                                 
6 Risalelerde geçen “başlıyor” gibi ifadeler, giderek cemiyetin bozulacağına işarettir. 
7 Hizmette Allah’a teslimiyet şuuruna sahip olmayı iktiza eder. 539
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hayat-ı bâkiyeye sarfetmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükûmetten 
yirmidört lira harcırah alan bir memur, ilk dâhil olduğu memlekette yirmiüç lirayı sarfederse, 
öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükûmete ne cevab verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı 
diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için yirmidört 
saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, yirmiüç saat kısa ve fâni 
olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saatı da beş namaza ve bâki ve sonsuz uhrevî hayata 
sarfetmek lâzımdır ki dünyada paşa, âhirette geda olmasın!” Ms:223 

11- Farz namazını kılmak şartı 
“Dînî farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevî çalışmaların da bir ibadet hükmüne 

geçtiğine dair Üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden bir kaç nümune: 
1- Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte, bir gün, Eskişehir'deki Yıldız Otelinde 

bulunuyorduk. Şeker Fabrikasından yanına gelen bir kaç işçi ve ustabaşına kısaca dedi: 
"Siz farz namazlarınızı kılsanız, o zaman, fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet 

hükmüne geçer. Çünki, milletin zarurî ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette 
bulunuyorsunuz." 

2- Yine bir gün, Eğridir yolu altında oturmuş Rehber'i okuyorduk. Tren yolunda çalışan 
birisi geldi. Ve Üstad, ona da aynı şekilde: Feraizi eda edip, kebairden çekilmek şartıyle; 
bütün çalışmalarının ibadet olduğunu, çünki: On saatlik bir yolu bir saatte kestirmeğe vesîle 
olan tren yolunda çalıştığından mü'minlere, insanlara olan bu hizmetin boşa gitmiyeceğini, 
ebedî hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 

3- Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de, tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu 
dersi vermişti: "Bu tayyareler, bir gün İslâmiyete büyük hizmet edecekler. Farz 
namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz asker olduğunuz için her bir 
saatınız, on saat ibadet; hususan hava askeri olanların bir saati, otuz saat ibadet sevabını 
kazandırır. Yeter ki kalbinde îman nuru bulunsun ve îmanın lâzımı olan namazı îfa etsin. 

4- Hem Barla, hem Isparta, hem Emirdağ'da çobanlara derdi: "Bu hayvanlara bakmak, 
büyük bir ibadettir. Hattâ, bazı Peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız, siz farz 
namazınızı kılınız, tâ hizmetiniz Allah için olsun." 

5- Yine bir gün, Eğridir'de, elektrik santralının inşasında çalışan amele ve ustaya: "Bu 
elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumî menfaattan hissedar olabilmeniz 
için, farzınızı kılınız... O zaman bütün sa'yiniz, uhrevî bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer." 
demiştir.” T:466 

12- Meşru ilim sahasında herkes kendi vazife sahasında çalışmalı  
“Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagil-i 

dünyeviyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından 
mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sen istidad 
cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte 
iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki, 
vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil; belki hakikî bir insan gibi, hakikî bir hayat-ı 
daime için sa’y etmektir. Bununla beraber meşagil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana ait 
olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En elzemini 
bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun. 
Meselâ: Zühal’in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır? 
gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmoğrafya ilminden ve 
istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun.” S:271 
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DÜSTUR 

(Bk: Hizmet) 
1- Zaman ve mekânlara şamil olan düstur-u küllilerin hakikatı 
2-Kur’an’ın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir 
3-Felsefenin hakikata ters düşen bazı düsturları 
4- Hikmet-i Avrupaiyenin düsturları  
5- Kur’an’dan ve hadislerden gelen düsturları tağyir etmeden teslimiyet gerektiği  
6- İnsaf düsturuna bir misal  
7-Risale-i Nur’a kanaat etme düsturu  
8- Uhuvvet için bir düstur 
9- Düstur-u şeytanî  
Umumî kaide ve nizam. Sürekli tatbik edilen prensip. Bu düstur tabiri farklı ve çeşitli manalarda 

kullanılır. Bilhassa terkibler halinde taşıdığı manalar daha çok farklıdır. Külliyattan tesbit edilen 43 aded 
terkibden 7 si şöyledir: 

Düstur-u acib, Düstur-u kudsî, Düstur-u kaza, Düstur-u adalet, Düstur-u âliye, Düstur-u 
azîm, Düstur-u belâgat, Düstur-u cidal, Düstur-u cifrî, Düstur-u esasî, Düstur-u esasiye-i 
şer'iye, Düstur-u faaliyet, Düstur-u galiye, Düstur-u hakîmane, Düstur-u hakikat, Düstur-u 
harekât, Düstur-u hareket, Düstur-u hayat, Düstur-u hayat-ı içtimaî, Düstur-u hikmet, Düstur-
u İlahî, Düstur-u ilmî, Düstur-u irade-i İlahiye, Düstur-u itikadiye, Düstur-u kerem, Düstur-u 
Kur'anî, Düstur-u küllî, Düstur-u külliye-i meşhude, Düstur-u mantıkî, Düstur-u meşhur, 
Düstur-u muhakkak, Düstur-u müteârife, Düstur-u nizam, Düstur-u nübüvvet, Düstur-u 
Rahmanî, Düstur-u rahmet, Düstur-u riyazî, Düstur-u siyasî, Düstur-u şeytanî, Düstur-u 
şüyuhat, Düstur-u teavün, Düstur-u terakki, Düstur-u umumî 

Terkiblerinin farklılığı gibi terkibler vardır. 

Risale-i Nurdan derlenip Hizmet Rehberi adıyla Envar neşriyatında basılan büroşürde bu düsturlar 
kısmen toplanmıştır. Aynı kitabın mukaddemesinde şu ifadeler var: 

“....Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin meslek ve meşrebine dair Kur’andan 
ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri, hizmet-i îmaniyede bulunan Nur Şakirdleri için 
daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz değişmez düsturumuz, 
maddi manevi her türlü engeller karşısında muvaffakıyete, rıza-yı İlahiye îsal  edici en 
ehemmiyetli rehberimiz manasiyle neşrediyoruz.” Hizmet Rehberi:5 

“....Üstad Bediüzzamanın azami ihlas, azami sadakat ve azami fedakarlık manasını ihtiva 
eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Te ki, hizmet-i 
Nuriyede bulunacak Kur’an şakirdleri kıyamete kadar bu düstular muvacahesinde hareket 
etsinler. Muvaffakıyetin ve rıza-yı ilahiye nailiyetin, ancak bu suretle mümkün olacağına 
kat’i kanaat getirsinler.” Hizmet Rehberi:6 

“....dersimizi Hakaik-i Kur’aniye ve envar-ı îmaniye hazinesi olan Risale-i Nur’dan 
aldığımız gibi, birbirimizle mânevi münasebet, alaka, uhuvvet ve muhabbet düsturlarımızı 
da hep o Risale-i Nur’dan ders alacağız.” Hizmet Rehberi:8 
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“....Risale-i Nur’daki hakaik, nasılki doğrudan doğruya feyz-i Kur’an’dan mülhem hakaik-
ı imâniyedir; zaman ve zemine göre değişmez, ebedî hakikatlardır. O kudsî hakaikın ders ve 
taliminde, neşir ve ilânatında da hizmete taalluk eden irşad, îkaz, teşvik ve tergîbi tazammun 
eden şu gelecek mes’eleler de herhalde değişmez dersler ve esasattır ki, Nur Talebeleri 
hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında onlardan istifade ederler, müşkilatlarını 
giderirler.” Hizmet Rehberi:9 

Ezcümle bu manayı te’yiden Hz. Üstad şöyle der: 

“Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir 
vazifedir; hem kemmiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem muvakkat ve 
mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniyeye nisbeten 
ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve 
bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla 
fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve 
müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.” K:89 

Burada geçen müfritane irtibat, hizmet-i nuriye merkezleri olan medreselere yapılır. Sâdık vakıfların 
idare ettiği bu medreselere, füzuli laklakiyat ile kendini oyalamak için değil, sadakat üzere yapılan 
hizmetlere muavenet ve müzakere-i nuriye gibi sebeblerle irtibat yapılır ve yapılmalıdır. 

1- Zaman ve mekânlara şamil olan düstur-u küllilerin hakikatını 
gösteren bir kaç örnek: 

Evet, “Kur’an-ı Hakîm’de çok hââdisat-ı cüz’iye vardır ki, herbirisinin arkasında bir 
düstur-u küllî saklanmış ve bir kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. 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. Şöyle ki: Kur’an, şahs-ı Âdem’e 
melaikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytan’ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle; nev’-i 
beşere kâinatın ekser maddî enva’ları ve enva’ın manevî 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 tarîk-i 
kemalâtında 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 ulviye ediyor.” S:246 

Yine aynı düstur-u külli tabirinin diğer bir nevini anlatan Hz.Üstad diyor ki: “Kur’anda çok tekrar 
edilen kıssa-i Musa Aleyhisselâm’ın cümleleri ve cüz’leridir ki, herbir cümlesi, hattâ herbir 
cüz’ü, bir düstur-u küllînin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Meselâ, 

@®&²h«.ö]¬7ö¬w²"!ö –@«8@«;ö@«<ö (40:36) Firavun, vezirine emreder1 ki: “Bana yüksek bir kule yap, 

                                                 
1 Yani milletin olan devlet malını kendi malı gibi kullanır. 542
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semavatın halini rasad edip bakacağım. Semanın gidişatından acaba Musa’nın (A.S.) dava 

ettiği gibi semada tasarruf eden bir İlah var mıdır?” İşte @®&²h«.ökelimesiyle ve şu cüz’î hâdise 

ile, dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Hâlıkı tanımadığından tabiat-perest olup 
rububiyet dava eden ve âsâr-ı ceberutlarını göstermekle ibka-yı nam eden, şöhret-perest 
olup dağ-misal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasühe kail olup cenazelerini 
mumya edip dağ misillü mezarlarda muhafaza eden Mısır firavunlarının an’anesinde 

hükümferma bir düstur-u acibi ifade eder.2 Meselâ: «t¬9«G«A¬"ö«t[±¬D«X9ö«•²x«[²7@«4ö (10:92) Gark 

olan Firavuna der: “Bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim” ünvanıyla umum 
Firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp 
müstakbeldeki ensal-i âtiyenin temaşagâhına göndermek olan mevt-âlûd, ibretnüma bir 
düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber, şu asr-ı âhirde o gark olan Firavunun aynı 
cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahall-i gark denizinden sahile atıldığı gibi, zamanın 
denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını, mu’cizane bir işaret-i 
gaybiyeyi, bir lem’a-yı i’cazı ve bu tek kelime bir mu’cize olduğunu ifade eder. 

Hem meselâ: ²v6«š@«,¬9ö«–x [²E«B²,«<«:ö²v6«š@«X²"«!ö«–x E±¬"«H< (2:49) Benî-İsrail’in oğullarının kesilip, 

kadın ve kızlarını hayatta bırakmak; bir Firavun zamanında yapılan bir hâdise ünvanıyla, 
Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddid katliamları, kadın 
ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder.” S:401 

“Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu 
hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor….” G:25 

2-Kur’an’ın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir 
“Evet Kur’anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. 

Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. 
Meselâ: Medeniyetin bütün cem’iyat-ı hayriyeleri ile, bütün cebbarane şedid inzibat ve 
nizamatlarıyla, bütün ahlâkî terbiyegâhlarıyla, Kur’an-ı Hakîm’in iki mes’elesine karşı 
muaraza edemeyip mağlub düşmüşlerdir.3 ” S:408 

3-Felsefenin hakikata ters düşen bazı düsturları 

“İşte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında, beşerin enzarına verdiği meyveler 
ise; esnamlar ve âlihelerdir. Çünki felsefenin esasında, kuvvet müstahsendir. Hattâ 
“Elhükmü lil-galib” bir düsturudur. “Galebe edende bir kuvvet var. Kuvvette hak 
vardır.” der.(Haşiye-1) Zulmü manen alkışlamış; zalimleri teşci’ etmiştir ve cebbarları, 
uluhiyet davasına sevketmiştir. Hem masnu’daki güzelliği ve nakıştaki hüsnü, masnua ve 
nakşa mal edip, Sâni’ ve Nakkaş’ın mücerred ve mukaddes cemalinin cilvesine nisbet 
etmeyerek, “Ne güzel yapılmış” yerine “Ne güzel dir” der. Perestişe lâyık bir sanem 
                                                 
2 Yani kâinattaki varlıkların icadını esbaba verip, insan alemindeki hâkimiyeti kendinde tahayyül ederek ilâhlık 
dava eden ve azgın bir istibdad ile ve mezar ve heykellerle şöhretini devam ettiren firavunlar, süfyan ve deccallar 
silsilesini, ayet, düstur-u külli ile ifade eder. 
3 Yani ezel ve ebedi ihata eden, yani sonsuzluk vasfında olan ahkâm-ı Kur’aniyeye karşı hassas olmak, beşerî 
anlayışlarla tasarruf etmemekle teslimiyet göstermek, şart ve zarurîdir. Beşerî kanunlar ise, gayr-ı sabit ve 
mütezelzeldir. 
 (Haşiye-1) : Düstur-u nübüvvet “Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir” der, zulmü keser, adaleti temin eder. 
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hükmüne getirir.4 Hem herkese satılan müzahref, hodfüruş, gösterici, riyakâr bir hüsnü 
istihsan ettiği için riyakârları alkışlamış, sanem-misalleri kendi âbidlerine âbide (Haşiye-2) 
yapmıştır. O şecerenin kuvve-i gazabiye dalında, bîçare beşerin başında küçük-büyük 
Nemrudlar, Firavunlar, Şeddadlar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i akliye dalında, âlem-i 
insaniyetin dimağına Dehriyyun, Maddiyyun, Tabiiyyun gibi meyveleri vermiş; beşerin 
beynini bin parça etmiştir. 

Şimdi şu hakikatı tenvir için, felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesinden neş’et eden 
neticeleriyle, silsile-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından tevellüd eden neticelerinin binler 
müvazenesinden nümune olarak üç-dört misal zikrediyoruz. 

Meselâ: Nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturî neticelerinden  

¬yÁV7!ö¬»«Ÿ²'«@¬"ö!x TÅV«F«#ökaidesiyle “Ahlâk-ı İlahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk’a 

mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergahına abd olunuz” düsturu 
nerede? Felsefenin teşebbüh-ü bil-Vâcib insaniyetin gayet-i kemalidir kaidesiyle “Vâcib-ül 
Vücud’a benzemeğe çalışınız” hodfüruşane düsturu nerede? Evet nihayetsiz acz, za’f, fakr, 
ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavî, gani ve 
müstağni olan Vâcib-ül Vücud’un mahiyeti nerede?..” S:541 

Bu rivayette bildirilen ahlâk-ı ilâhiye ile muttasıf olmak, Allah’ın vücubiyet mertebesindeki sıfatlarına 
sahib olmak manasında olamaz ve muhaldir. Ancak beşerîlikte bulunabilen ve Allah’ın ihsaniyle sahib 
olunan sıfatlar muraddır. Mesela: Allah kerîmdir,. Siz de ikram edici olmaya çalışın. Fakat Allah ikram 
ettiklerini yaratır. İnsan, Allah’ın yarattıklarından ancak tevziat memuru olur. Hatta insanın ikram 
etmesi de insana ilahî ikramdır ilh… 

4- Hikmet-i Avrupaiyenin düsturları  
“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 düsturlarını kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze 
ediyorlar; bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u müsbete 5 
suretinde lâ-yetezelzel teslim ediyorlar, o suretle İslâmiyetin hakikî kıymetini 
gösteremiyorlar. Âdeta kökleri6 çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslâmiyeti 
                                                 
4 Bu tarz anlayış şirktir. Asrımızdaki fenler bu anlayışa dayanıyor ve bu telkinler şuursuz olarak düşüncelerde ve 
hissiyatta yerleşiyor. 
(Haşiye-2) : Yani o sanem-misaller perestişkârlarının hevesatlarına hoşgörünmek ve teveccühlerini kazanmak için 
riyakârane gösterişile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. 
5 Fünun-u müsbete mana-yı harfi ile olsa marifetullahtır. 
6 Sözler’de mana-yı harfiyle ele alınamayan fenler hakkında şu beyan var: 
     “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.” S:538 
    “Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da, bir kısım ehl-i medrese olmalı. Tâ gıll ü 
gıştan tasaffi etsin. 
     Zira bulanıklığıyla başka mecradan taaffün ile gelmiş ve atalet bataklığından neş’et ve istibdad sümûmu ile 
teneffüs eden, zulüm tazyiki ile ezilen efkâra bu müteaffin su, bazı aks-ül amel yaptığından, misfat-ı şeriat ile 

süzdürmek zarurîdir. Bu da ehl-i medresenin dûş-u himmetine muhavveldir. ›«GZ²7!ö«p«AÅ#!ö¬w«8ö]«V«2ö•«ŸÅ,7!«: ” H:92 
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aşılıyorlar, güya takviye ediyorlar.7 8Bu 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:442 

İşte burada son asrın son müceddidiyeti nazara veriliyor. 

5- Evet, Kur’an’dan ve hadislerden gelen düsturları tağyir etmeden 
teslimiyet gerektiği de şöyle beyan ediliyor: 

“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. 
                                                 
7 “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, 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¬�!«Y´WÅK7!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 
8 Dün akşam okunan derste Eski Said ile İslâm mütefekkirleri, müsbet fenlere istinaden dini müdafaa ettikleri ve 
sonunda o mesleğin terkedildiği anlatıldı. Şimdi ise Kur’anın feyzine istinaden müceddidiyet mesleğine 
mazhariyetin zuhuruna dikkat çekilip diniliyor ki: 
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Sünnet-i Seniyenin meratibi var. Bir kısmı vâcibdir, terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı 
Garra’da tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir 
kısmı da, nevafil nev’indendir. Nevafil kısmı da, iki kısımdır. Bir kısım, ibadete tabi Sünnet-i 
Seniye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitablarında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid’attır. 
Diğer kısmı, “âdâb” tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniye kitablarında zikredilmiş. Onlara 
muhalefete, bid’a denilmez. Fakat âdâb-ı Nebevîye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan 
ve o hakikî edebden istifade etmemektir. Bu kısım ise (örf ve âdât), muamelât-ı fıtriyede 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tevatürle malûm olan harekâtına ittiba etmektir. 
Meselâ: Söylemek âdâbını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdâbının 
düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok Sünnet-i Seniyeler var. Bu nevi 
Sünnetlere “âdâb” tabir edilir. Fakat o âdâba ittiba eden, âdâtını ibadete çevirir, o âdâbdan 
mühim bir feyz alır. En küçük bir âdâbın müraatı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ı 
tahattur ettiriyor, kalbe bir nur veriyor. 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 umum cemaat mes’ul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve ilân 
edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir. L:53 

6- İnsaf düsturuna bir misal  
“Fenn-i Âdâb ve İlm-i Münazara’nın üleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf 

düsturu olan şu: “Eğer bir mes’elenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına tarafdar 
olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, 
insafsızdır.” Hem zarar eder. Çünki haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi 
öğrenmiyor, belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa; zararsız, 
bilmediği bir mes’eleyi öğrenip, menfaatdar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı 
hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse, yine rıza ile 
kabul edip, tarafdar çıkar, memnun olur. 

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarîkat, ehl-i ilim kendilerine rehber ittihaz 
etseler, ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci’ sukut ve 
musibet-i hazıradan rahmet-i İlahiye ile kurtulurlar.” L:158 

Bu insaf düsturunun kabul edilip hayata intikal ettiğinde cemiyetin ne kadar mükemmel olacağı 
düşünülsün. 

7-Risale-i Nur’a kanaat etme düsturu  
“Bir düstur 
Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur’un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer 

ararsa, Risale-i Nur’un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, belki 
güneşi kaybeder.” OL:672 

“Kardeşlerim, 
Maatteessüf başımıza gelen şefkat tokatını, iki üç gündür, kat’i bir kanaatla anladım. Hattâ, 
ehl-i isyan hakkında gelen bir âyetin çok işarâtından bir işareti bize bakıyor gibi hissettim. O 

da şudur:   ²v; _«9²g«'Ï~ ~— h¬±6† _«8 ~x K«9 _ÅW«V«4 (6:44) yâni: “Onlara ihtar ettiğimiz ders ve 

nasihatı unuttukları ve amel etmedikleri vakit, onları tutup musîbet altına aldık.” 

Evet, en âhirde sırr-ı ihlâsa dâir bir risâle bize yazdırıldı. Elhak, gayet âlî ve nurânî bir 
düstur-u uhuvvet idi. Ve on binler kuvvetle ancak mukabele edilir hâdiselere, musîbetlere 
karşı, o sırr-ı ihlâs ile on adamla mukavemet ettirebilir bir düstür-u kudsî idi. Fakat, 
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maatteessüf başta ben, biz o ihtâr-ı mânevî ile amel edemedik. Bu âyetin mânâ-yı işârisiyle:  
cifrî tarihiyle bin üç yüz elli iki 9 eder. Aynı tarihiyle tutturulduk. Bir kısmımız şefkat 
tokadına giriftâr olduk. Bir kısmımız hakkında tokat değil, belki tokada mâruz olan 
kardeşlerimize medâr-ı tesellî ve kendilerine medâr-ı sevab ve istifade olmak için bu 
musîbetin içine alındı.” OL:680 

“Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle, sıkıntıdan neş’et eden 
gerginlikler ve kusurlar yüzünden “İhlas Risalesi”nin düsturları muhafaza 
edilmediğinden, siz birbirinizle tamam helâllaşmak lâzımdır ve zarurîdir. Siz, birbirinize en 
fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise, kardeşinin kusurunu örter, 
unutur ve affeder. Ben burada hilaf-ı me’mul ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefs-i emmareye 
vermiyorum ve Risale-i Nur şakirdlerine yakıştıramıyorum; belki nefs-i emmaresini terkeden 
evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyorum. Siz benim bu hüsn-ü 
zannımı inad ile kırmayınız, barışınız.” Ş:345 

Burada bahsedilen kusurlar, hukuk-u umumi olmayıp hukuk-u şahsiyeye bakar. Her zamana bakan 
bu ikazlardan alınacak en ehemmiyetli ders, hizmetin selameti için şahsî hukukta enaniyetini dinlemeyip 
tesanüdü muhafaza etmektir. 

 “Ecdadımızın mesleğinde ve Kur’anımızın daire-i terbiyesinde ve her zamanda 
üçyüzelli milyon mü’minlerin takdis ettiği düsturlarının müsaade ettiği tarzda hayat-ı 
bâkiyesine çalışmayı terkedip; gizli düşmanlarımızın icbarıyla ve desiseleriyle fâni ve 
kısacık hayat-ı dünyeviyesi için, sefihane bir medeniyetin ahlâksızcasına belki bir nevi 
bolşevizmde olduğu gibi vahşiyane kanunlara, düsturlara tarafdar olup onları meslek 
kabul etmekliğimiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada hiçbir kanun ve zerre mikdar insafı 
bulunan hiç bir insan bunları onlara kabul ettirmeğe cebretmez. Yalnız o muhaliflere deriz: 
Bize ilişmeyiniz, biz de ilişmemişiz.10 ”Ş:394 

8- Uhuvvet için bir düstur 

“Senin gördüğün vazife-i Kur’aniyenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak 
etsin, fütur vermesin, şevkinizi artırsın. 

Senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız, yazıyı terk etmeyiniz. 

Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat, 
vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider. 

²vUE<¬*ö«`«;²H«#ö«:ö!x V«L²S«B«4ö!x 2«+@«X«#ö«�ö«: (8:46) işaret ettiği gibi, tesanüd bozulsa cemaatın tadı 

kaçar. Bilirsiniz ki; üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile içtima etse, 
yüzonbir kıymetinde olduğu gibi.. sizin gibi üç-dört hâdim-i hak, ayrı ayrı ve taksim-ül a’mal 
olmamak cihetiyle hareket etse, kuvvetleri üç-dört adam kadardır. Eğer hakikî bir uhuvvetle, 
birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir 
tefani sırrıyla hareket etseler; o dört adam, dörtyüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.”B:124 

 
                                                 
9   1934 
10 Yani sizin gibi fiilen tecavüz etmedik, fikren hakkı müdafaa ediyoruz. Bu ise en medeni haktır. Burada da 
sinsi cereyana teslim olmamak ikazı var. 
     Yani gizli cereyan sinsî ve süslü yollarla müslümanları müfsid hayata çevirip alıştırmak, süfyanî cereyanın en 
büyük maksadı olduğundan, Nurculuğun merkezî cemaatını bu müfsid anlayış ve yaşayışa çevirmekle büyük 
cemaatı daha kolay çevirebileceği planına dikkat çekiliyor. Bu sebeble Hz.Üstad burada şiddetli ifadeler 
kullanıyor.  
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9- Düstur-u şeytanî  

“Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan 
cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan 

etmesin! ¬yÁV7!ö]¬4ö m²RA²7!ö«:ö¬yÁV7!ö]¬4öÇ`E²7«! düstur-u Rahmanî yerine, el’iyazü billah 

¬^«,@«[±¬,V¬7ö m²RA²7!ö«:ö¬^«,@«[±¬,7!ö]¬4öÇ`E²7«! düstur-u şeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat 

kardeşine adavet ve el-hannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve tarafdarlık ile zulmüne 
rıza gösterip, cinayetine manen şerik eylemesin.” K:122 

Bu düstur-u şeytanî ittihad-ı İslâma en büyük manidirki bu yolda yürüyen kişi zendeka cereyanının 
cinayetine ortak olacağı anlatılıdı.  

Netice: Çok az miktarını aldığımız Risale-i Nurdaki çeşitli düsturların nazara alınıp bu düsturlara 
göre hizmetin yapılması icab eder. Aksi halde bu düsturlar nazara alınmadan yapılan hizmetler, ibadetten 
ayılmaz. 
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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«! 
DÜŞMANLIK 

(Bk:Adavet) 
1-Zaruriyatı diniyeye bağlı olan ve hukuku umumiyeye zarar vermeyen 

müslümanlar arasında düşmanlık olmamalı  
2- Müslümanlar arasında katl gibi düşmanlık sebeblerini dahi bırakmak  
3- Cahil dost, düşman kadar zarar verebilir  
4- Düşmanlarımızın seyyiatı tecavüz olmamak şartıyla  

Mü’minler arasındaki düşmanlık ½?«x²'¬!ö«–Y X¬8ÌYW²7!ö@«WÅ9¬! (49:10) Ayetine zıttır. 

1-Zaruriyatı diniyeye bağlı olan ve hukuku umumiyeye zarar vermeyen 
müslümanlar arasında düşmanlık olmamalı  

“Acaba, bir gün adavete değmeyen bir şey’e, bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi 
hangi insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mü’min kardeşinden sana 
gelen bir fenalığı, bütün bütün ona verip, onu mahkûm edemezsin. Çünki evvelâ, kaderin 
onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek 
gerektir. Sâniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet değil, belki nefsine 
mağlub olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Sâlisen, sen kendi nefsinde 
görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör; bir hisse de ona ver. Sonra bâki kalan 
küçük bir hisseye karşı en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlub edecek afv u safh ile ve 
ulüvvücenablıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve 
divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş 
paraya değmeyen fâni, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz umûr-u dünyeviyeye; güya ebedî 
dünyada durup ebedî beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimî bir kin ile mütemadiyen 
bir adavetle mukabele etmek, sîga-i mübalağa ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir 
nevi divaneliktir. 

İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikr-i intikama, -eğer şahsını 
seversen- yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise, onun sözünü dinleme. Bak, 
hakikatbîn olan Hâfız-ı Şirazî’yi dinle: 

]¬2!«i¬X«"ö²(«+²*«!öy¬6öa²K[¬2@«B«8öy«9ö@«[²9( 
Yani: “Dünya öyle bir meta’ değil ki, bir nizaa değsin.” Çünki fâni ve geçici olduğundan 

kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu 
anlarsın!.. Hem demiş: 

a²,«4²h«&ö:(ö²w<¬!ö¬h[¬,²S«#ö|¬B[¬óö:(ö¬k¬<@«,³~ 
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!«*!«G8ö²–@«X«W²- (@«"ö²aÅ:h8ö²–@«B¬,:(@«" 
Yani: “İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı 

mürüvvetkârane muaşeret ve düşmanlarına sulhkârane muamele etmektir.” M:267 
“Medar-ı ibret bir hikâye: Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman 

iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde; Sipkan veya 
Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit; o iki düşman taife, eski adaveti 
unutup omuz omuza verip, o haricî aşireti def’edinceye kadar, dâhilî adaveti hatırlarına 
getirmezlerdi.” M:269 

Şahsi hukukta haklı olunsa yine nizaa çıkarmamak ancak umum hukuk müstesnadır. 

2- Müslümanlar arasında katl gibi düşmanlık sebeblerini dahi bırakmak  
“Size hem dünya azabından, hem âhiret azabından kurtaracak bir hakikatı beyan etmek, 

kalbime ihtar edildi. O da şudur: 
Meselâ, birisi birisinin kardeşini veya akrabasını öldürmüş. Bir dakika o hiddet yüzünden 

milyonlar dakika hem kalbî sıkıntı, hem hapis azabını çeker. Ve maktulün akrabası dahi 
intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle, hayatının lezzetini ve ömrünün 
zevkini kaçırır. Hem korku, hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var: O da, 
Kur’anın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktiza ve 
teşvik ettikleri olan barışmak ve musalaha etmektir. Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünki 
ecel birdir, değişmez. O maktul, herhalde ecel geldiğinden daha dünyada kalmayacaktı. O 
katil ise, o kaza-i İlahiyeye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa, iki taraf da daima korku ve 
intikam azabını çekerler. Onun içindir ki, “Üç günden fazla bir mü’min diğer bir mü’mine 
küsmemek” İslâmiyet emrediyor.” Ş:487 

 

“Ben şiddetli bir işaret ve manevî bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur’un hatırı ve bu 
bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki, dehşetli yeni bir 
yaramızın tedavisine çalışınız. Çünki gizli düşmanlarımız iki plânı takib edip.. biri beni 
ihanetlerle çürütmek; ikincisi, mabeynimize bir soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde 
bir tenkid ve itiraz ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilân ederim ki; 
Hüsrev’in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünki şimdi onun 
aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi 
perişan edenlerin lehinde bir azîm hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acib, 
sebebsiz bir hâdise başıma geldi. Ve bana yapılan bu son işkence dahi, bu manasız ve çok 
zararlı tesanüdsüzlüğünüzden geldiğine kanaatım var. Dehşetli bir parmak buraya, hususan 
altıncıya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız, çabuk kalben tam barışınız.” Ş:517 

3- Cahil dost, düşman kadar zarar verebilir  
“Bugünlerde bir hikâye buna misal olabilir: Fahr olmasın; zaman-ı sabavetimden beri 

üssülesas-ı meslekim; ifrat ve tefrit ile hakaik-i İslâmiyete sürülen lekeleri temizlemek ve o 
elmas gibi hakikatlarına saykal vurmak idi. Bu mesleğime tarih-i hayatım, pek çok vukuatıyla 
şehadet eder. Bununla beraber, bugünlerde küreviyet-i Arz gibi bedihî bir mes’eleyi zikrettim. 
O mes’eleye temas eden mesail-i diniyeyi tatbik ve tevfik ederek düşmanların itirazatını ve 
muhibb-i dinin vesveselerini def’ eyledim. Nasılki mesailde mufassalan gelecektir. Sonra 
gulyabanî gibi, hayalâta alışan zahirperestlerin dimağları kabul etmeyecek gibi göründüler. 
Fakat asıl sebeb başka garaz olmak gerektir. Güya göz yummakla gündüzü gece veya 
üflemekle güneşi söndürmeye ihtimal vermek gibi bir hareket-i mecnunanede bulundular. 
Güya onların zannınca küreviyet-i arza hükmeden, dinde çok mesaile muhalefet ediyor. Onu 
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bahane ederek büyük bir iftirayı ettiler. O derecede kalmadı. Vesveseli ezhanı, iftiranın 
büyümesine müsaid bir zemin bulduklarından, iftirayı o derece büyüttüler ki; ehl-i diyanetin 
hakikaten ciğerlerini dağdar ve ehl-i hamiyeti, gerd-i terakkiyatından me’yus ettiler. Lâkin bu 
hal büyük bir derstir. Beni ikaz etti ki: Cahil dost, düşman kadar zarar verebilir. Öyle ise 
şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılınçla onların tefritlerini 
kırardım; fakat şimdi mecburum: Öyle dostların terbiyeleri için, onların avamperestane ve 
ifratkârane olan hayalâtlarına, o kılıncı bir derece iliştireceğim.” Mu:51 

4- Düşmanlarımızın seyyiatı tecavüz olmamak şartıyla  
“Bütün hayatımda, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeden kat’î bildiğim ve tahkikatların bana 

verdiği netice şudur ki: 
Muhabbete en lâyık şey muhabbettir ve husumete en lâyık sıfat husumettir. Yani hayat-ı 

içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade 
sevilmeğe ve muhabbete lâyıktır. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi zîr ü zeber eden düşmanlık 
ve adavet, her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeğe müstehak ve çirkin ve 
muzır bir sıfattır. Bu hakikat Risale-i Nur’un “Yirmiikinci Mektub”unda izahıyla beyan 
edildiğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki: 

Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena ve tahrib edici 
ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Öyle ise, 
düşmanlarımızın seyyiatı, -tecavüz olmamak şartıyla- adavetinizi celbetmesin. Cehennem 
ve azab-ı İlahî kâfidir onlara..” H:52 
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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«! 
DÜŞÜNMEK 

1- Örnek alınması gereken sahabelerin âhiret düşünceleri 
2- Vazife-i asliyeden olan nimetleri hamd ile düşünmek  
3- Dünya alakalarını ta’dil eden ölümü düşünmek 
4- Akibeti düşünmek 
5- İstikamete götüren ahkâm-ı şer’iyeye ittibaı düşünmek  
6- İn’amdan Mün’im-i Hakikî’yi düşünmek  
7- Mukayese yapmak için geçmiş ömrünü düşünmek  
8- İbarelerde manayı düşünmek  
9- Afakıyatı tefekkürde icmalen düşünmek  
10- Mücessime mesleği tarzındaki düşünce hatadır 
11- Sonsuz hikmet-i ilahiyeye nisbetle aklın düşünebildiği gayelerin nakısiyeti  
Düşünmek, mananın varlığına bakar. Mana ise fanî ve dünyevî olan kısmı ile, baki ve marifetullaha 

bakmak gibi kısımları vardır, dünyevî ve fanî hayata ait olan manalar dinde esas değildir. Düşünmede asıl 
olan ebedi hayata ve bilhassa marifetullaha ait olan manalardır. İnsan bu manaları düşünmekle 
mükellefdir. Kur’anda tekraren nazara verilen düşünmek ve tefekkür bu tarzdadır. Mesela Kur’anda 
geçen bu düşünmek hakkında ve notlar halinde birkaç nümunesini görelim: 

- Allah’ın indirdiği kitap ve hikmeti yani Kur’andaki hakikatleri ve ilahi hikmetleri 
düşünmek tavsiyesi 2:231 

- Kur’anda gösterilen temsilleri ibretle düşünmek tavsiyesi 2:266, 29:43 
- Münafıkların gizli muhalefetleri hakkında müteyakkız düşünceye sahib olmak lüzumu 

3:118 
- Marifetullah cihetinde kitab-ı Kâinatı okuyup düşünmek tavsiyesi 3:191, 13:3 
- Düşünen insan Allahı tanır 26:24, 26:75, 26:76 
Aklın hassası olan düşünmek, insaniyetin esası ve üstün bir hususiyetidir. Her şeyde olduğu gibi 

düşüncenin de ifrat, tefrit ve vasatı olup şöyle tarif edilir. 

“Kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabavettir ki, hiç bir şeyden haberi olmaz. İfrat 
mertebesi cerbezedir ki; hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekâya 
mâlik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki; hakkı hak bilir imtisal eder, bâtılı bâtıl bilir 
içtinab eder.” İ:23 

!®h[¬C«6ö!®h²[«'ö«]¬#:!ö²G«T«4ö«^«W²U¬E²7!ö«�Ìx<ö²w«8ö«: 
 

1- Örnek alınması gereken sahabelerin âhiret düşünceleri 
“İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız insanlar derler ki: “Âhiretin tafsilatını ders alan 

müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikattan uzak 
olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevîde bin dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikatı 
asırlarında karîb zannetmişler?” 

Elcevab: Çünki Sahabeler, feyz-i sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dâr-ı âhireti 
düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i İlahiyeyi 
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anlayarak ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, 
âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “Kıyameti bekleyiniz, 
intizar ediniz” tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevîdir. Yoksa vuku-u 
muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet 
ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri 
geliyor. Hem şu sırdandır ki; Mehdi, Süfyan gibi âhirzamanda gelecek eşhasları çok zaman 
evvel hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hattâ bazı 
ehl-i velayet “Onlar geçmiş” demişler. İşte bu da, kıyamet gibi, hikmet-i İlahiye iktiza eder ki; 
vakitleri taayyün etmesin. Çünki her zaman, her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar 
olacak ve yeisten kurtaracak “Mehdi” manasına muhtaçtır. Bu manada, her asrın bir hissesi 
bulunmak lâzımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini 
bırakmamak için, nifakın başına geçecek müdhiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. 
Eğer tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumî zayi’ olurdu.” S:343 

2- Vazife-i asliyeden olan nimetleri hamd ile düşünmek  

“ G²W«E²7!ö y«7öYani: Hamd ü sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona lâyıktır. Demek 

nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise, daimîdir. İşte şu kelime, şöyle 
müjde verip diyor ki: Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünki rahmet hazinesi 
tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp, o elemden feryad etme. Çünki o nimet meyvesi, bir 
rahmet-i bînihayenin semeresidir. Ağacı bâki ise, meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin 
lezzeti içinde, o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat-ı rahmeti hamd ile 
düşünüp, lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasılki bir padişah-ı zîşanın sana hediye 
ettiği bir elma lezzeti içinde yüz belki bin elmanın lezzetinin fevkinde, bir iltifat-ı şahane 

lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de: G²W«E²7!ö y«7ökelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, 

yani nimetten in’amı hissetmekle, yani Mün’imi tanımakla ve in’amını düşünmekle, yani 
onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve in’amının devamını düşünmekle; 
nimetten bin derece daha leziz, manevî bir lezzet kapısını sana açar.” M:225 

“Evet o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise; üç 
şeydir. Biri: Zikir. Biri: Şükür. Biri: Fikir’dir. Başta “Bismillah” zikirdir. Âhirde 
“Elhamdülillah” şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san’at olan nimetler Ehad-i Samed’in 
mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derketmek fikirdir. Bir 
padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye 
sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de; zahirî mün’imleri medih ve muhabbet edip, 
Mün’im-i Hakikî’yi unutmak; ondan bin derece daha belâhettir. 

Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen; Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına 
başla, Allah namına işle. Vesselâm.” S:7 

“Sözler namındaki envâr-ı Kur’aniye ise, en mühim ibadet olan ibadet-i tefekküriye 
nev’indendir.” B:328 

İşte bu manada düşünmek ibadet-i tefekküriyedir. Hem insanın vazife-i asliyesindendir. Hem 
düşünme kabiliyetinin manevî sahada gelişmesine vesiledir. Hem Kur’anda tekraren nazara verilir. 
Asrımızın ekser insanı düşünceyi afakiyata ve faniyata dağıttığından hakaika teveccühü nâkıs oluyor.  

3- Dünya alakalarını ta’dil eden ölümü düşünmek 

“Yedinci Sualiniz: ²vU¬"@«A«L¬"ö«yÅA«L«#ö²w«8ö²vU¬7xZ6öÇh«- «:ö²vU¬7xZU¬"ö«yÅA«L«#ö²w«8ö²vU¬"@«A«-öh²[«' 
553



DÜŞÜNMEK     3 

hadîs midir; bundan murad nedir? 

Elcevab: Hadîs olarak işitmişim. Murad da şudur ki: “En hayırlı genç odur ki; ihtiyar 
gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette 
boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki; gaflette ve hevesatta gençlere benzemek 
ister; çocukçasına hevesat-ı nefsaniyeye tâbi olur.” 

Senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki; ben başımın üstünde onu 
bir levha-i hikmet olarak ta’lik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakarım, dersimi alırım: 

Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. 
Yârân istersen Kur’an yeter. Evet ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve 

vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. 
Mal istersen kanaat yeter. Evet kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. 
Düşman istersen nefis yeter. Evet kendini beğenen, belayı bulur zahmete düşer; kendini 

beğenmeyen, safayı bulur, rahmete gider. 
Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve 

âhiretine ciddî çalışır.” M:282 

4- Akibeti düşünmek 
“Ey hizmet-i Kur’aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en 

müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, tul-i 
emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani: Ölümünü 
düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet 

ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat, Kur’an-ı Hakîm’in «–x B±¬[«8ö²vZÅ9¬!«:ö°a±¬[«8ö«tÅ9¬! (39:30) 

¬�²Y«W²7!ö ^«T¬=!«)ö¯j²S«9öÇu6ö(3:185) gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i mevti sülûklerında esas 

tutmuşlar; tul-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar 
farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre 
konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup 
uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadîste 

¬�!ÅHÅV7!ö¬•¬(@«;ö«h²6¬)ö!: h¬C²6«!ö-ev kema kal- yani “Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü 

çok zikrediniz!” diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarîkat olmadığı, belki 
hakikat olduğu için, bu rabıtayı ehl-i tarîkat gibi farazî ve hayalî suretinde yapmağa mecbur 
değiliz. Hem meslek-i hakikata uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde, 
müstakbeli zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman-ı hazırdan 
istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa 
ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi 
şahsının mevtini gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de görür; daha bir 
parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas-ı etemme yol 
açar.L:163p.2 

5- İstikamete götüren ahkâm-ı şer’iyeye ittibaı düşünmek  
“Birinci Nokta: Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini; 

Sünnet-i Seniyeye ittiba’dır. Yani: A’mal ve harekâtında Sünnet-i Seniyeyi düşünüp ona tabi 
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olmak ve taklid etmek ve muamelât ve ef’alinde ahkâm-ı şer’iyeyi düşünüp rehber ittihaz 
etmektir. 

İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla, âdi ahvali ve örfî muameleleri ve fıtrî hareketleri ibadet 
şekline girmekle beraber; herbir ameli, sünneti ve şer’i o ittiba’ noktasında düşündürmekle, 
bir tahattur-u hükm-ü şer’î veriyor. O tahattur ise, sahib-i şeriatı düşündürüyor. O 
düşünmek ise, Cenab-ı Hakk’ı hatıra getiriyor. O hatıra, bir nevi huzur veriyor. O halde 
mütemadiyen ömür dakikaları, huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir. İşte bu cadde-i 
kübra, velayet-i kübra olan ehl-i veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i sâlihînin 
caddesidir.” M:450 

6- İn’amdan Mün’im-i Hakikî’yi düşünmek  

“Esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebeb 
ihtiyar sahibi değilse -meselâ hayvan ve ağaç gibi- doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına 
verir. Madem o, lisan-ı hal ile Bismillah der, sana verir. Sen de Allah hesabına olarak 
Bismillah de, al. Eğer o sebeb ihtiyar sahibi ise; o Bismillah demeli, sonra ondan al, yoksa 

alma. Çünki ¬y²[«V«2ö¬yÁV7!ö v²,!ö¬h«6²H<ö²v«7ö_ÅW¬8öxV6²@«#ö«�«: (6:121) âyetinin mana-yı sarihinden başka 

bir mana-yı işarîsi şudur ki: “Mün’im-i Hakikî’yi hatıra getirmeyen ve onun namıyla 
verilmeyen nimeti yemeyiniz!” demektir. O halde hem veren Bismillah demeli, hem alan 
Bismillah demeli. Eğer o Bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaç isen; sen Bismillah 
de, onun başı üstünde rahmet-i İlahiyenin elini gör, şükür ile öp, ondan al. Yani nimetten 
in’ama bak, in’amdan Mün’im-i Hakikî’yi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o 
zahirî vasıtaya istersen dua et. Çünki o nimet onun eliyle size gönderildi.” L:133 

7- Mukayese yapmak için geçmiş ömrünü düşünmek  

“Ey elemden teşekki eden hasta! Senden soruyorum; geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde 
geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya oh, ya ah 
diyeceksin. Yani, ya elhamdülillah şükür veyahud vâ-hasretâ, vâ-esefâ kalbin veya lisanın 
diyecek. Dikkat et, sana oh elhamdülillah şükür dediren, senin başından geçmiş elemler, 
musibetlerin düşünmesi, bir manevî lezzeti deşiyor ki; senin kalbin şükreder. Çünki elemin 
zevali, lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle, ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış ki, 
düşünmekle deşilse, ruhtan bir lezzet akıyor, şükürler takattur ediyor. Sana vâ-esefâ, vâ-
hasretâ dedirten, eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki; zevalleriyle, senin 
ruhunda daimî bir elem irsiyet bırakıp, ne vakit düşünsen, o elem yine deşiliyor, esef ve 
hasret akıtıyor. Madem bir günlük gayr-ı meşru lezzet, bazan bir sene manevî elem çektiriyor. 
Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevî lezzet-i sevabla beraber, 
zevalindeki halâs ve kurtulmaktan gelen manevî lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu 
muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün, “Bu da geçer yahu!” de, şekva 
yerinde şükret.” L:208 

8- İbarelerde manayı düşünmek  

“Geçen üç sene evvel Ramazan’da te’lif edilen ve yine bu sene Ramazan’da serbest intişar 
eden Âyet-ül Kübra’nın bir hülâsası olan Hizb-i Nuriye’yi okudum. Fakat bir saatten fazla 
çekerdi. Birden o hülâsanın da bir hülâsası, on veya onbeş dakika aynı Ramazan’da tezahür 
etti. Onu okuduğum zaman, bütün Âyet-ül Kübra’yı okuyorum gibi bir inkişafat-ı imaniye ve  

¯^«X«,ö¬?«(@«A¬2ö²w¬8ö°h²[«'ö¯^«2@«,ö hÇU«S«#ösırrına mazhar iki veya üç sahifelik arabiyy-ül ibare 

okuyorum. Vakit bulamıyorum, kendi kalemimle size yazayım. İnşâallah bir zaman size 
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yazacağım. O parçayı benim gibi anlayanlar, kendisine mahsus nüshalarından ya Âyet-ül 
Kübra’ya, ya Hizb-ün Nuriye’nin âhirinde yazar, tesbihattan ve duadan sonra otuzüç defa “Lâ 
ilahe illallah” tesbihatımızın yerinde -yalnız sabah tesbihatında- manasını düşünerek onu 
okuyabilir.” E:89 

Evet, anlayarak ve kabul ederek okumak, Risale-i Nurda tavsiye ediliyor.  

Keza, “ GA²Q«9ö«“@Å<¬!ö: “özamirinde iki nükte vardır. Birincisi: Mâkablinde zikredilen sıfât-ı 

kemaliyenin “özamirinde müstetir ve mutazammın olduğuna işarettir. Çünki o sıfatların birer 

birer ta’dadından hasıl olan büyük bir şevk ile gaybdan hitaba, yani ism-i zahirden şu 

“özamirine iltifat ve intikal olmuştur. Demek “özamirinin mercii, geçen sıfât-ı kemaliye ile 

mevsuf olan zâttır. İkincisi: Elfaz okunurken manalarını düşünmek, belâgat mezhebinde 
vâcib olduğuna işarettir. Çünki manalar düşünülürse, nâzil olduğu gibi okunur ve o okuyuş; 

tabiatıyla, zevkiyle hitaba incirar eder. Hattâ GA²Q«9ö«“@Å<¬!öyu okuyan adam, sanki 

˜!«h«#ö«tÅ9«@«6ö«tÅ"«*ö²GA²2!öcümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi olur.” İ:20 

9- Afakıyatı tefekkürde icmalen düşünmek  
“Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor. Lâkin 

nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile 
tedkikat yap. Fakat âfâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, 
tafsilâta geçme. Çünki icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. Hem 
de âfâkî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. İçine dalma boğulursun. 

Nefsî tefekkürde tafsilâtlı, âfâkî tefekkürde ise icmalî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. 
Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır, 
gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte dalalete îsal eden kesret yolu budur. Ms:147 

10- Mücessime mesleği tarzındaki düşünce hatadır 

“İnsan bir şeyin ahvalini muhakeme ettiği zaman, o şeyin rabıtalarını, esbabını, esaslarını 
evvelâ kendi nefsinde, sonra ebna-yı cinsinde, sonra etraftaki mümkinatta taharri eder. Hattâ 
hiçbir suretle mümkinata müşabeheti olmayan Cenab-ı Hakk’ı düşünecek olursa, kuvve-
i vahimesi ile bir insanın mekayisini, esasatını, ahvalini mikyas yaparak Cenab-ı Hakk’ı 
düşünmeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hakk’a bu gibi mikyaslar ile bakılamaz. Zira sıfatı 
inhisar altında değildir.” İ:75 

11- Sonsuz hikmet-i ilahiyeye nisbetle aklın düşünebildiği gayelerin 
nakısiyeti  

“İnsan, Arz’a nisbeten bir zerredir; Arz da, kâinata nazaran bir zerredir; ve keza insanın 
bir ferdi, nev’ine nisbeten bir zerredir; nev’i de, sair ortakları bulunan enva’ içinde bir zerre 
gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler hikmet-i ezeliye ve ilm-i İlahîdeki 
faidelere nisbeten bir zerreden daha aşağıdır. Binaenaleyh böyle bir âlemin insanın istifadesi 
için yaratılmış olduğu akla giremez? 
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Cevab: Evet zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, 
kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidadlara nazaran bu âlem-i şehadet dardır, istiab 
edemez. Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istidadların meyillerini tatmin ve 
temin edecek, âlem-i âhirettir. Ve keza istifade hususunda müzahame, mümanaa ve tecezzi 
yoktur; bir küllînin cüz’iyatına nisbeti gibidir. Nasılki bir küllî bütün cüz’iyatında mevcud 
olduğu halde, ne o küllîde tecezzi ve inkısam olur ve ne de cüz’iyatında müzahame ve 
müdafaa olur. Küre-i Arz’dan da binlerce müstefid olsa, ne aralarında bir müzahame olur ve 
ne Küre-i Arz’da bir noksaniyet peyda olur. Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için, 
âlem-i şehadetin yaratılışında insan, ille-i gaiye menzilesinde gösterilmiştir. Ve insanın hatırı 
için, bütün enva’a bir umumî ziyafet verilmiştir. Bu ise, bütün âlemin faideleri insana 
münhasır olup başkalara hiçbir faidesi yoktur demek değildir. İ:101 
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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«! 
EBED 

1- Ebedî olan zat-ı zülcemal, âyinedar müştakının ebediyetini ister 
2- Ebed müşterisi olan bir latife-i insaniyenin sukut etmesi   
3- Kâinat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak yaratılsaydı suali 
Sonsuzluk manasında olan bu kelime, Risale-i Nur’da çokça geçer. Burada birkaçı zikredilecektir. 
“Evet Kur’anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin 

kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir.” S:408 
Evet, Kur’an’ın kanunları, sonsuz ilm-i ilahiden geldiği için zamanla kayıtlı olmaz ve kudsîdirler. 

Beşerî anlayışlarla müdahale edilemez. 

1- Ebedî olan zat-ı zülcemal, âyinedar müştakının ebediyetini ister 
“Onuncu Söz’ün Dördüncü Hakikatında isbat edildiği gibi; 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 

“Evet ezelî olan elbette ebedîdir. Kadîm olan, elbette bâkidir. Vâcib-ül Vücud olan, 
elbette sermedîdir. Evet bir hayat ki, bütün vücud, bütün envârıyla onun gölgesidir. Nasıl 
adem ona ârız olabilir? Evet bir hayat ki, vâcib bir vücud onun lâzımı ve ünvanıdır; elbette 
adem ve fena hiçbir cihetle ona ârız olamaz. Evet bir hayat ki; bütün hayatlar mütemadiyen 
onun cilvesiyle zuhura gelir ve bütün hakaik-i sabite-i kâinat ona istinad eder, onunla 
kaimdir; elbette hiçbir cihetle fena ve zeval ona ârız olamaz.” M:240 

Burada ezelî olan ebedî olmasının zaruriyeti bildiriliyor. Evet ezelîlik, fevkazzamandır. 

2- Ebed müşterisi olan bir latife-i insaniyenin sukut etmesi   
“Hem bir vakit bir padişah sarhoş olur, çocukların içine girer, onları vükela ve ümera-yı 

askeriye zanneder. Şâhane emir verir, çocukların hoşuna gider, iyi itaat ettiklerinden güzelce 
bir eğlence yapar. 

İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki; bâki meta' 
yerine fâni meta'ı alır. İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, 
hasedi gibi herşeyi şediddir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye, bir sene inad eder. 

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 

  Keza,” @«[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, 
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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.” 
K:104 

 “Nefiste gayet latif, ince bir şey, bir emir vardır ki; ince kağıttan bir dirhem gibi iken, 
âdeta ebedî âlemlere bir mirsaddır zanneder. Çünkü onunla temas eden herşeye bir hükm-ü 
ebediyet verip onu ebedî bir ţey tevehhüm eder. . 

İşte eğer heva ve heves bu âleti kendi namına istimal ederse, o zaman âhiret ve cennetin 
taşlarını ve esasatını dünyaya çeken bir âlet olur ki, âhiret kasrını dünya üstünde bina eder; ve 
âhiretin meyvelerini daha kemalini bulmadan fani dünyada yemeğe başlar.” BMs:521 

“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.”L:15 

“Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, insandaki gayr-ı mütenahî 
istidadlardır. Evet Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevher-i ruhunda ekilen 
ve rakamlara sığmayan istidadlar var. Bu istidadların altında, hesaba gelmeyen 
kabiliyetler var. Ve bunlardan neş'et eden hadde gelmeyen meyiller var. Ve bunlardan husule 
gelen gayr-ı mütenahî efkâr ve tasavvurat var. İşte bunların herbirisi haşr-i cismanînin 
arkasındaki saadet-i ebediyeye, şehadet parmaklarını uzatarak gösteriyorlar. 

Evet Rahman ve Rahîm olan Sâni'-i Hakîm'in rahmeti, rahmetlerin en büyüğü olan 
saadet-i ebediyenin geleceğini tebşir ediyor. Zira rahmet, ancak saadet-i ebediye ile rahmet 
olur. Ve nimet, ancak o saadet ile nimet olur. Evet bütün nimetleri nıkmetlere çeviren ebedî 
ayrılmaktan doğan ve umumî matemlerden yükselen o belalardan, kâinatı bilhassa şuurlu olan 
mahlukatı kurtaran şey, saadet-i ebediyenin gelmesidir. Çünki bütün nimetlerin, rahatların, 
lezzetlerin ruhu olan saadet-i ebediye gelmezse, umum kâinatın şehadetiyle sabit olan ve 
güneş gibi parlayan rahmet ve şefkat-i İlahiyenin bedahetine karşı mükâbere ile inkâr 
lâzımgelir. 

Ey Habib-i Şefik ve ey Şefik-i Habib! Ey Said-i Mecid ve ey Mecid-i Said! Rahmet-i 
İlahiyenin en latifi, en zarifi, en lezizi olan muhabbet ve şefkatine bakınız. O muhabbet ve 
şefkati, firak-ı ebedî ve hicran-ı lâyezalî ile karşıladığınız takdirde; vicdan, hayal ve ruh ne 
hale gireceklerdir. O muhabbet ve o şefkat en büyük, en tatlı bir nimet iken, en azîm bir 
musibete, bir belaya inkılab eder. Acaba göz önünde bilbedahe görünen rahmet-i İlahiye, 
firak-ı ebedînin muhabbet ve şefkat aleyhine hücum etmesine müsaade eder mi? (Vallahi 

hâyır!..) ¬yÁV7!«:ö«� Ancak o rahmetin şe'nindendir ki, firak-ı ebedîyi hicran-ı lâyezalîye, hicran-ı 

lâyezalîyi firak-ı ebedîye ve adem-i mutlakı da her ikisine musallat eder ki, o firakların, o 
hicranların kökleri ortadan kalksın.” İ:55 

3- Kâinat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak yaratılsaydı suali 
“S: Kâinat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak sabit bir şekilde yaratılsaydı; böyle 

tegayyüratlı, inkılablı, mâil-i inhidam bir surette yaratılıp, bilâhere tahribden sonra ebediyete 
kabil, metin bir şekilde yapılmasından daha iyi ve daha kısa olmaz mı idi? 

C: Vakta ki Cenab-ı Hak, hikmet-i ezeliye ile inayet-i ezeliyenin iktizasınca, insanların 
kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidadlarının neşv ü nemasını irade etmekle, nev-i beşeri 
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imtihan ve tecrübeye tâbi' tuttu, zararları menfaatlara kattı, şerleri hayırların içine attı, 
güzellikleri çirkinliklerle cem' etti; hepsini birbirine karıştırarak kâinatın hamuru ile beraber 
yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra, kâinatı tegayyür, tebeddül, tekâmül kanunlarına tâbi' 
tuttu. 

Vakta ki imtihan perdesi kapanır ve tecrübe zamanı nihayet bulur ve kâinat tarlasının 
vakt-i hasadı hulûl eder. Sâni'-i Hakîm inayetiyle, birbiriyle karışık yoğurduğu zıdları tasfiye 
eder, içlerinden tegayyürü doğuran esbabı ayırır ve ihtilaf maddelerini tefrik eder. Sonra 

Cehennem ebede elverişli olarak metin ve kavî bir cisimle teşekkül ederek, !: +@«B²8!«:   
hitabına hedef olur. Cennet ise esasatıyla beraber ebedî ve muhkem bir şekilde tecelli eder ve 
münceli olur. Evet gerek Cehennem'i, gerek Cennet'i teşkil eden ecza ve maddeler arasında 
münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet intizamın şartıdır, nizam da devama 
sebebdir. Ve keza bu iki menzilin halkı da ebedî oldukları için vücudlarını teşkil eden ecza, 
tegayyüre maruz değildir. Çünki dünyadaki cisimlerinin terkib ve tahlilleri arasında müvazene 
yoktur. Yani cisim bünyelerine girenlerin, çıkanların arasında nisbet yoktur. Onun için 
inhilale yüz tutarlar. Fakat âhiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Eczaları arasında tam 
manasıyla müvazene vardır ki; inhilale mahal kalmaz.” İ:143 
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EDEBİYAT 

“Düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya 
nesir halinde güzel şekilde ifade sanatı. Bu sanatla uğraşan ilim kolu. 

Edebiyat, tesirli ve güzel ifade etmek sanatı olduğu için, evvela hak ve hakikat öğrenilmelidir. Zira 
hakikata âşina olmıyan, edebiyatla neyi anlatacaktır? Edebiyat netice değil, vesiledir. Hak ve faydalı 
yolda kullanılırsa iyi, bâtıl ve zararlı yolda kullanılırsa kötü olur. Evet bir rivayette şöyle buyruluyor. 

1 ¬–_«K¬±V7~ v[¬V«2 ¯s¬4_«X8 Çu6 |¬BÅ8~ |«V«2 ¿_«'«~ _«8 ¿«Y²'«~ 
Yani: Ümmetim hakkında ziyade korktuğum şeylerden biri de, cerbeze-i lisaniyesi olan 

herhangi bilgiç münafıktır, mealindeki hadis-i şerif edebiyatın şer ve şerirlerinden ümmeti 
ikaz eder. Burada geçen cerbeze-i lisaniye, şöyle tarif edilir: 

“…Kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabavettir ki, hiç bir şeyden haberi olmaz. İfrat 
mertebesi cerbezedir ki; hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekâya 
mâlik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki; hakkı hak bilir imtisal eder, bâtılı bâtıl bilir 
içtinab eder.” İ:23 

Kur’an (6:112) âyetinde, batılı telkin eden insî ve cinnî şeytanların aldatıcı, yaldızlı ve parlak 
sözlerinin şerrinden ümmet ikaz edilir 

Edebî ifadelerin de meşruiyet şartları vardır. Evet “lafızperestlik nasıl bir hastalıktır... öyle de; 
suretperestilk ve üslubperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik2 şimdi 
filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz 
olacaktır. Hatta bir nükte-i zarafet için veya kafiyenin hatırı içn, çok edib edebde edebsizlik 
etmeye şimdiden başlamışlardır. Evet lafza zinet verilmeli, fakat tabiat-ı mana istemek 
şartıyla... ve suret-i manaya3 haşmet vermeli, fakat mealin iznini almak şartıyla... ve üsluba 
parlaklık vermeli, fakat maksudun istidadı müsaid olmak şartıyla, ve teşbihe revnak vermeli, 
fakat matlubun münasebetini göze almak ve rızasını tahsil etmek şartıyla... ve hayale cevelan 
ve şa’şaa vermeli, fakat hakikatı incitmemek ve ağır gelmemek ve hakikata misal olmak ve 
hakikattan istimdad etmek şartıyla gerektir.” Mu:88 

Aşağıda dercedilen ve bir derece manzum olan parçada:  

l- Hüsün ve aşk,  
2- Hamaset ve şehamet,  
3- Tasvir-i hakikat olarak edebiyatın üç sahası bulunduğu ve her üçünün de müsbet ve menfi olarak 

ikiye ayrıldığı izah edilir.  

                                                 
1 H. G.hadis: 6 ve K.H. hadis: 160 
2 Manzum yazılan satırların ses bakımından aynı olması 
3   “Suver-i maânî ve tarz-ı ifade ve maânî-i ûlâ tabir olunan vesail ve üslûb garazında olan günah ve muahaze; 
mütekellimin zimmetinde değil, belki örf ve âdete ve kabul-ü umumîye aittir.” Mu:45 
     “Hem de usûl-i mukarreredendir: Sıdk ve kizb yahut tasdik ve tekzib; kinayat ve emsallerinde, fenn-i 
Beyan’da “maânî-i ûlâ” tabir olunan suret-i manaya raci’ değildirler.” Mu:15 561
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Mecmua, roman, sinema, radyo ve televizyon gibi neşir vasıtaları, edebiyatın bu üç sahasının menfi 
kısmında çok büyük manevi tahribat yapabilir. Çünki aşağıda izah edilen ve üç sahada hükmeden menfi 
edebiyat, milli bünyeye ancak bu vasıtalarla ve bilhassa televizyonla yayılır. 

İşte edebiyatın mezkûr üç menfi ciheti, televizyon gibi neşir vasıtalarıyla yayıldığı için, bu âletlerin 
şer’î hükmünü sonunda beyan eden yazı şöyle başlıyor: 

 “Kâmilîn insanların zevk-i maalîsini hoşnud eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe 
bir tabiat sahibine hoş gelmez, 

Onları eğlendirmez.4 Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve şehvanî 
içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez. 

Avrupa’dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvarî nazarla, Kur’anda olan letaif-i 
ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, hem tadamaz.5 

Kendindeki miheki ona ayar edemez. 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 hakiki bilmez. 

Şehvet-engiz bir zevki nefislerde zerkeder. Tasvir-i hakikat maddesinde, kâinata sanat-ı 
İlahî suretinde bakmaz, 

Bir sıbga-i Rahmanî suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem 
ondan da çıkamaz. 

Onun için telkini aşk-ı tabiat olur. Maddeperestlik hissi, kalbde de yerleştirir, ondan 
ucuzca kendini kurtaramaz. 

Yine ondan gelen, dalaletten neş’et eden ruhun ızdırabatına o edebsizlenmiş edeb 
(müsekkin hem münevvim); hakiki fayda vermez. 

Tek bir ilacı bulmuş, o da romanlarıymış. Kitab gibi bir hayy-ı meyyit, sinema gibi bir 
müteharrik emvat! Meyyit hayat veremez. 

Hem tiyatro gibi tenasühvari, mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç nevi 
romanlarıyla hiç de utanmaz. 

Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fâsık bir göz takmış, dünyaya 
bir âlüfte fıstanını giydirmiş, hüsn-ü mücerred tanımaz. 

Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir aktrisi karie ihtar eder. Zahiren der: “Sefahet fenadır, 
insanlara yakışmaz.” 

Netice-i muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki, ağız 
suyu akıtır, akıl hâkim kalamaz.6  

İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Kur’andaki edebse hevayı 
karıştırmaz. 

                                                 
4 Yani kâmil insanların hoşlandığı manevî zevklerden, sefih insanlar hoşlanmaz. Bu durum ise, fıtrî bir 
kanundur. Yani Avrupaî müziklerden hoşlanan kalbde manevî his gelişmez. 
5 Evet, Kur’andan hoşlanmadığı gibi onun hakiki tefsiri olan Risale-i Nurdan da sıkılır. 
6 “Fitne-i âhirzamanın mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, kadınların yüzsüz 
yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip, pervane gibi sefahet ateşine atıyor.” diye Gençlik Reh. de hatırlatılıyor. 562
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Hakperestlik hissi, hüsn-ü mücerred7 aşkı, cemalperestlik zevki, hakikatperestlik 
şevki verir; hem de aldatmaz. 

Kâinata tabiat cihetinde bakmıyor; belki bir sanat-ı İlahî, bir sıbga-i Rahmanî noktasında 
bahseder, akılları şaşırtmaz. 

Marifet-i Sani’in nurunu telkin eder. Herşeyde âyetini gösterir. Her ikisi rikkatli birer 
hüzün de veriyor, fakat birbirine benzemez. 

 Avrupazade edebse fakd-ül ahbabdan, sahibsizlikten neş’et eden gamlı bir hüznü veriyor, 
ulvi hüznü veremez. 

Zira sağır tabiat, hem de bir kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hiss-i hüzn-ü gamdar. 
Âlemi bir vahşetzar tanır, başka çeşit göstermez. 

O surette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahibsiz de olarak yabaniler içinde koyar, 
hiçbir ümid bırakmaz. 

Kendine verdiği şu hissî heyecanla git gide ilhada kadar gider, ta’tile8 kadar yol verir, 
dönmesi müşkil olur, belki daha dönemez. 

Kur’anın edebi ise: öyle bir hüznü verir ki, âşıkane hüzündür, yetimane değildir. Firak-ul 
ahbabdan gelir, fakd-ül ahbabdan gelmez. 

Kâinatta nazarı, kör tabiat yerine şuurlu, hem rahmetli bir sanat-ı ilahî onun medar-ı bahsi, 
tabiattan bahsetmez. 

Kör kuvvetin yerine inayetli, hikmetli bir kudret-i İlahî ona medar-ı beyan. Onun için 
kâinat, vahşetzar suret giymez. 

Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cemiyet-i ahbab. Her tarafta tecavüb, her 
canibde tehabbüb; ona sıkıntı vermez. 

Her köşede istinas, o cemiyet içinde mahzunu vaz’ediyor bir hüzn-ü müştakane, bir hiss-
i ulvi verir, gamlı bir hüznü vermez. 

İkisi birer şevki de verir: O yabanî 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 
Ahmediyye (A.S.M.) lehviyatı istemez. 

Bazı âlat-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helal 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:736-738 

İşte burada umumi bir ifade ile (âlat-ı lehvin tahrimi) yani günah ve sefahete âlet edilen cihazların 
haramiyeti katiyetle beyan ediliyor. 

Bu kısım yukarıdaki parçanın ifade ettiği hakikatı özetleyen bir bahistir şöyle ki: 

“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 
                                                 
7 Güzelliği zatında bulunup başka şeylere bağlı olmayan güzellik. Mesela: vücud, hayat, iman gibi ki bunlara 
hüsn-ü mücerred deniliyor. 
8 Allah’ın kâinatı yaratmasından sonra kâinattan alakası kesildiği şeklindeki batıl bir felsefî anlayıştır. 563
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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!«:öj²9¬�²!ö¬a«Q«W«B²%!ö¬w¬\ «7ö²u5  
!®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZN²Q«"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 

Yine Kur’nın edebiyat mu’cizeliği hakkında Bediüzzaman Hz. diyor ki: 

“O suretin bir vechi şudur ki; yani, Kur'andan tereşşuh etmeyen ve Kur'anın malı olmayan 
ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur'anı tanzir edemez, demektir.9 Hem edememiş 
ki, gösterilmiyor. İkinci vecih şudur ki: Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve 
muhassala-i mesaîleri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'anın 
ahkâm ve hikmet ve belâgatına karşı âciz derekesindedirler, demektir. Nasıl da nümunesini 
gösterdik.” S:412 

Merhum Hulusî Ağabey mektubunda lafzî edebiyata atfen diyor ki:  

“Kimin haddidir ki, bu Nurlarda yanlışlık bulsun. Evet, bazı ibareler belki edebiyat 
denilen şeye tam muvafık düşmüyormuş. Bunda da isabet var. Çünki edebiyat satılmıyor, 
Kur'an'dan nurlar gösteriliyor. Bu fakir kardeşiniz bu Sözler'i okuduğum zaman, üstadımı 
temsil eder bir hâl alıyorum. Tabiratınızla, şivenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli 
geliyor ki, tarif edemem. Onun için bir harfe dokunmayı azîm bir günah işliyor telakki 
ediyorum.” B:62 

Osmanlının son devrelerinde edebiyatın su-i istimal edildiğini anlatan Hz.Üstad, şu ikazı yapar: 
“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. 

 Heyhat! Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet?!. 
Esefa! Heyet-i içtimaiyeyi faaliyet ve harekete götüren çok ukde-i hayatiyelerden, bizde 

inkişafa başlayan yalnız fikr-i edebiyat, bahusus şâirane, müfritane, edebşikenane, 
hodpesendane olan fikr-i hiciv ve arzu-yu tahkirdir. 

                                                 
9 Çünki Kur’an sonsuz ilim ve hikmet-i ilâhiyeden geldiği için, dinden kopuk beşerî anlayış ve düşüncelerin o 
sonsuz hikmetin gayelerine uygun söz söylemeyisi imkânsızdır. 564
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(49:12) @®N²Q«"ö²vUN²Q«"ö²`«B²R«<ö«�ö«: 10 
Te'dib-i hakikîye karşı edebsizliktir ki, birbirine saldırıyor. Fakat millete ve İslâmiyet'e 

karşı olan ta'rizat-ı zımniyelerini o kâselislerin yüzlerine çarpmakla beraber, onlar 
birbirine karşı dinsizcesine hiciv ve terzilleri ise, kimbilir belki müstehaktırlar düşünüp, deyip 
geçmek ile iktifa ederiz. 

Ben zannederim ki, bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade, nur-u kalb ile 
müterafık olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiştir. Bence en müdhiş maraz asabiliktir. Zira 
herşeyi haddinden geçirmekle, aks-ül amel yaptırır.” STİ:70 

Hz.Üstadın edibler hakkındaki şu ikazları çok ibretlidir. Şöyle ki:  

“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.” D:17 

“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. Zira bu mimsiz 
medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbestî-i kelâm ve hüsn-ü niyet ve selâmet-i kalb, 
Şarkî Anadolu’nun dağlarında tam manasıyla hükümfermadır. 

Bildiğime göre edibler edebli olurlar. 
Edebsiz bazı gazeteleri naşir-i ağraz görüyorum. Eğer edeb böyle ise ve efkâr-ı umumî 

böyle karmakarışık olsa; şahid olunuz, böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dâhil değilim. 
Vatanımın yüksek dağlarında yani Başit başındaki ecram ve elvah-ı âlemi, gazetelere bedel 
mütalaa edeceğim. 

 Muarradır feza-yı feyzimiz şeyn-i temennadan 
 Bize dâd-ı ezeldir, zîrden bâlâdan istiğna 
 Çekildik neşve-i ümidden, tul-i emellerden 
 Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı leyladan istiğna...” D:46 

Netice olarak deriz ki edebiyat, hakaik-ı Kur’aniyeyi ve meşru düşünceleri iyi 
beyan etmek vesilesidir. Hodfüruşluk vasıtası değildir. 
 

                                                 
10 Bu ayetin tamamı, meşru olmayan gıybet ve gizli halleri araştırmak olan tecessüs ve su-i zan etmeyi haram 
kılar. 565
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EHL-İ HAK 

(Bk: Hak) 
1- Ehl-i hakkın son devresi 
2- Ali’nin (R.A.) şiaları, ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğu  
3- Ehl-i hak mezhebini karargâh yapmak, selamet sebebidir 
4- Ehl-i hak olanlar kusurlarla makamdan düşmezler 
Hakka bağlı olanlar manasına gelen bu tabir, Risalelerde tekraren geçer. Dinde bulunan bütün 

hükümleri aynen kabul edip inananları ifade eder. Ehl-i hakkın geçtiği yerlerin bir kısmından tesbite 
devam ediyoruz: 

 “Ey sû'-i vesveseden me'yus nefsim! Tedai-yi hayalât, tahattur-u faraziyat, bir nevi 
irtisam-ı gayr-ı ihtiyarîdir. İrtisam ise, eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatın hükmü 
bir derece suretine ve misaline geçer. Güneşin ziyası ve harareti, âyinedeki misaline geçtiği 
gibi... Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası, suretine geçmez ve timsaline 
sirayet etmez. Meselâ necis ve murdar bir şey'in âyinedeki sureti ne necistir, ne murdardır. Ve 
yılanın timsali, ısırmaz. 

İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; tahayyül-ü şetm, şetm değil. Hususan 
ihtiyarsız olsa ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır. Hem ehl-i hak olan Ehl-i 
Sünnet Ve Cemaatin mezhebinde bir şey'in şer'an çirkinliği, pisliği; nehy-i İlahî 
sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-u farazîdir, bir tedai-yi hayalîdir; 
nehiy ona taalluk etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şey'in sureti dahi olsa, çirkin ve pis 
olmaz.” M:39 

Burada, ehl-i sünnet ve cemaatın ehl-i hak olduğu ve bu mezhebin, ihtiyarsız ve rızasız şer’î 
çirkinliğin tahakkuk etmeyeceği hükmü ifade edildi. Buna göre kitaba dayanmadan hak-batıl, hayır-şer 
hükümlerini vermek hatadır. 

1- Ehl-i hakkın son devresi 
“...İsevîliğin din-i hakikîsi zuhur ile ve İslâmiyete inkılab etmesiyle, çendan âlemde 

ekseriyet-i mutlakaya nurunu neşreder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir 
dinsizlik cereyanı başgösterir, galebe eder ve "El-hükmü lil-ekser" kaidesince, yeryüzünde 
"Allah Allah" diyecek kalmayacak, yani ehemmiyetli bir cemaat, Küre-i Arz'da mühim bir 
mevkiye sahib olacak bir surette "Allah Allah" denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette 
kalan veyahut mağlub düşen ehl-i hak, kıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin 
kopacağı anında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın 
ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.1 ” M:58 

                                                 
1 Yani yalnız açık dinsizlik istila edecek değil belki müslümanların islamiyetini bid’alar istila edecek. 
Diğer bir hadis meali de şöyledir. 
    “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki: Onların endişeleri mideleri olacak, şerefleri de meta-ı dünya olacak ve 
kıbleleri de kadınları olacak ve dinleri de dirhem ve dinarları (paraları) olacak. Bunlar mahlukatın en şerlileridir 
ve Allah katında onların hiç nasibleri yoktur. » (K.H. hadis: 3270) (R.E. sh: 504)” Ans. p.983 
    “Başka iki rivayet de şöyle de buyurulur: “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 566
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2- Ali’nin (R.A.) şiaları, ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğu 
şöyle izah ediliyor: 

“Hazret-i Ali'ye (R.A.) karşı şîa-i velayetin ifratkârane muhabbetleri ve tarîkat cihetinden 
gelen tafdilleri, kendilerini şîa-i hilafet derecesinde mes'ul etmez. Çünki ehl-i velayet meslek 
itibariyle, muhabbet ile mürşidlerine bakarlar. Muhabbetin şe'ni ifrattır. Mahbubunu 
makamından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor. Muhabbetin taşkınlıklarında ehl-i 
hal mazur olabilirler. Fakat onların muhabbetten gelen tafdili, Hulefa-i Raşidîn'in zemmine ve 
adavetine gitmemek şartıyla ve usûl-i İslâmiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mazur 
olabilirler. Şîa-i hilafet ise; ağraz-ı siyaset, içine girdiği için, garazdan, tecavüzden 

kurtulamıyorlar, itizar hakkını kaybediyorlar. Hattâ «h«W2ö¬m²RA¬7ö²u«"ö¯±|¬V«2ö±¬`E¬7ö«�öcümlesine 

mâsadak olarak Hazret-i Ömer'in (R.A.) eliyle İran milliyeti ceriha aldığı için, intikamlarını 
hubb-u Ali suretinde gösterdikleri gibi, Amr İbn-ül Âs'ın Hazret-i Ali'ye (R.A.) karşı hurucu 
ve Ömer İbn-i Sa'dın Hazret-i Hüseyin'e (R.A.) karşı feci muharebesi, Ömer ismine karşı 
şiddetli bir gayz ve adaveti Şîalara vermiş. Ehl-i Sünnet ve Cemaate karşı şîa-i velayetin 
hakkı yoktur ki, Ehl-i Sünneti tenkid etsin. Çünki Ehl-i Sünnet, Hazret-i Ali'yi (R.A.) tenkis 
etmedikleri gibi ciddî severler. Fakat hadîsçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten 
çekiniyorlar. Hadîsçe Hazret-i Ali'nin (R.A.) şîası hakkındaki sena-yı Nebevî, Ehl-i Sünnete 
aittir. Çünki istikametli muhabbetle Hazret-i Ali'nin (R.A.) şîaları, ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet 
ve Cemaattir. Hazret-i İsa Aleyhisselâm hakkındaki ifrat-ı muhabbet, Nasara için tehlikeli 
olduğu gibi; Hazret-i Ali (R.A.) hakkında da o tarzda ifrat-ı muhabbet, hadîs-i sahihte 
tehlikeli olduğu tasrih edilmiş.” L:24 

3- Ehl-i hak mezhebini karargâh yapmak, selamet sebebidir 
Evet, “O hakikatın hülâsası şudur ki: Şeytanlar tahribat cihetinde sevkettikleri için, az bir 

amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için tarîk-ı hakta ve hidayette gidenler, pek çok ihtiyat ve 
şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki, 
Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismi ile ehl-i imana muavenetini takdim ediyor ve 
binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın 
kıymetini küçük düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor. 

İşte ey ehl-i hak ve ehl-i hidayet! Şeytan-ı ins ü cinnînin mezkûr desiselerinden kurtulmak 
çaresi:Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargâh yap ve Kur'an-ı Mu'ciz-
ül Beyan'ın muhkemat kal'asına gir ve Sünnet-i Seniyeyi rehber yap, selâmeti bul!” L:78 

Yani ehl-i sünnet ve cemaat denilen ehl-i hak mezhebini esas almak ve haricine çıkmamanın 
lüzumuna dikkat çekiliyor. Evet sabit bir hakikatler merkezinin varlığı şarttır. 

4- Ehl-i hak olanlar kusurlarla makamdan düşmezler 
“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 

                                                                                                                                                         
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. (R:E.30l)” Ans. 
p. 2804/l  
    “Diğer bir rivayet de mealen şöyledir: «İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki, adamın imanı soyulur da haberi 
olmaz. Halbuki o, gömleğinin soyulduğu gibi soyulmuştur. (R.E. shfa:503)” Ans. p.3884/1  
     İşte kıyamet bu evsaftakilerin başına kopar. 567
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vukuunda, bizlere itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin 
de rüesalarını çürütmemek gerektir.”K:196 

Yani bazı kişiler ehl-i haktırlar, yani ahkâm-ı şer’iyeye bağlıdırlar. Fakat enevî bazı hissiyatlar ve 
temayülat sebebiyle yanlış anlayışlarına kapılarak zararlı hareketlere girebilirler.  

Evet, “Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki:  

yÁV7!öÅ�!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«� sırrıyla ehl-i velayet, gaybî olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En 

büyük bir veli dahi, hasmının hakikî halini bilmedikleri için, haksız olarak mübareze etmesini 
Aşere-i Mübeşşere’nin mabeynindeki muharebe gösteriyor. Demek iki veli, iki ehl-i hakikat 
birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zahir-i şeriata 
muhalif ve hatası zahir bir içtihad ile hareket edilmiş ola.” K:195 
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1- Ehl-i hakikat, bu vasıf ile tavsif edilen bazı velilerin bazı hususiyetleri hakkında 
2- Bazı velilerin derin ve ince manalı sözlerine bir misal  
3- Dalalete ehl-i hakikat tarafdar  

1- Ehl-i hakikat, bu vasıf ile tavsif edilen bazı velilerin bazı hususiyetleri 
hakkında 

“"Fütuhat-ı Mekkiye" sahibi Muhyiddin-i Arab (K.S.) ve "İnsan-ı Kâmil" denilen meşhur 
bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim (K.S) gibi evliya-i meşhure; küre-i arzın tabakat-ı 
seb'asından ve Kaf Dağı arkasındaki Arz-ı Beyza'dan ve Fütuhat'ta Meşmeşiye dedikleri 
acaibden bahsediyorlar; "gördük" diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise; 
halbuki, bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem Coğrafya ve fen onların bu dediklerini kabul 
edemiyor. Eğer doğru olmazsa, bunlar nasıl veli olabilirler? Böyle hilaf-ı vaki' ve hilaf-ı hak 
söyleyen nasıl ehl-i hakikat olabilir? 

Elcevab:Onlar ehl-i hak ve hakikattırlar; hem ehl-i velayet ve şuhuddurlar. Gördüklerini 
doğru görmüşler, fakat ihatasız olan halet-i şuhudda ve rü'ya gibi rü'yetlerini tabirde verdikleri 
hükümlerinde hakları olmadığı için, kısmen yanlıştır. Rü'yadaki adam kendi rü'yasını tabir 
edemediği gibi, o kısım ehl-i keşf ve şuhud dahi rü'yetlerini o halde iken kendileri tabir 
edemezler. Onları tabir edecek,"asfiya" denilen veraset-i nübüvvet muhakkikleridir.”M:81  

2- Bazı velilerin derin ve ince manalı sözlerine bir misal  
“Mi'rac-ı Nebeviyedeki maceralardan birisi: Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a karşı muhabbet-i münezzehesi, "Sana âşık olmuşum" tabiriyle ifade edilmiş. Şu 
tabirat, Vâcib-ül Vücud'un kudsiyetine ve istiğna-i zâtîsine, mana-yı örfî ile münasib 
düşmüyor. Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi, rağbet-i âmmeye mazhariyeti delaletiyle; o 
zât ehl-i velayettir ve ehl-i hakikattır, elbette irae ettiği mana sahihtir. Mana da budur ki: 

Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hadsiz cemal ve kemali vardır. Çünki bütün kâinatın aksamına 
inkısam etmiş olan cemal ve kemalin bütün enva'ı, onun cemal ve kemalinin emareleri, 
işaretleri, âyetleridir. İşte her halde cemal ve kemal sahibi, bilbedahe cemal ve kemalini 
sevmesi gibi, Zât-ı Zülcelal dahi cemalini pekçok sever. Hem kendine lâyık bir muhabbetle 
sever. Hem cemalinin şuaatı olan esmasını dahi sever. Madem esmasını sever, elbette 
esmasının cemalini gösteren san'atını sever. Öyle ise, cemal ve kemaline âyine olan 
masnuatını dahi sever. Madem cemal ve kemalini göstereni sever; elbette cemal ve kemal-i 
esmasına işaret eden mahlukatının mehasinini sever. Bu beş nevi muhabbete, Kur'an-ı Hakîm 
âyâtıyla işaret ediyor.” M:304 

İşte avama hitab eden bazı velilerin sözlerinde böyle ince manalar bulunduğu nazara alınmalıdır. 

3- Dalalete ehl-i hakikat tarafdar  
“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, 
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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:343 
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EHL-İ İMAN 

Ehl-i iman olmak için imanın asgari hududunu esas almak gerek, şöyleki:  

“O’na 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.” E:203 

İman dairesinde kalmanın şartlarından bazıları   
“(Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir 

muhaveredir.) 

Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları 
karşısında "âhiretimizi ne suretle kurtaracağız" diye, Risale-i Nur'dan meded istediler. Ben de 
Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi namına onlara dedim ki: Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. 
Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol 
yok. 

Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır. 

İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere, bir haps-i ebedî ve 
bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle 
gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. 

Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalalet için bir i'dam-ı ebedî kapısı... Yani 
hem kendisini, hem bütün sevdiklerini i'dam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, 
cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür.” S:142 

Az yukarıda, ahirete inanıp sefahete gider ve habs-i ebediye mahküm sınıftan bahsedildi. Bunlar, 
nedametsiz ve fâsık-ı mütecahir insanlardır. Diğer tarafta nefse mağlubiyetle kebairi işleyen ve fasık-ı 
mütecahir olmayan mü’minlerden bahsedilir. Bu mü’minler hakkında ise şu beyan var: 

“BEŞİNCİ İŞARET: Cenab-ı Hak, Kütüb-ü Semaviyede beşere karşı şu Cennet gibi 
azîm mükâfat ve Cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşad, ikaz, ihtar, 
tehdid ve teşvik ettiği halde; ehl-i iman, bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-üş 
şeytanın mükâfatsız çirkin zaîf desiselerine karşı mağlub olmaları, bir zaman beni çok 
düşündürüyordu. Acaba iman varken, Cenab-ı Hakk’ın o kadar şiddetli tehdidatına 

ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? @®S[¬Q«/ö«–@«6ö¬–@«O²[ÅL7!ö«G²[«6öÅ–¬!ö 
(4:76) sırrıyla şeytanın gayet zaîf desiselerine kapılıp Allah’a isyan ediyor. Hattâ benim 
arkadaşlarımdan bazıları, yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana 
karşı da fazla hüsn-ü zannı ve irtibatı varken, kalbsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve 
riyakârane iltifatına kapıldı, onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesübhanallah 
dedim, insanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsız bir insan idi, diye o bîçareyi 
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gıybet ettim, günaha girdim. Sonra sâbık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti, karanlıklı çok 
noktaları aydınlattı. O nur ile lillahilhamd, hem Kur’an-ı Hakîm’in azîm tergibat ve teşvikatı 
tam yerinde olduğunu, hem ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve 
imanın zaîfliğinden olmadığını, hem günah-ı kebairi işleyen küfre girmediğini, hem Mu’tezile 
mezhebi ve bir kısım Hariciye mezhebi “Günah-ı kebairi irtikâb eden kâfir olur veya iman ve 
küfür ortasında kalır.” diye hükümlerinde hata ettiklerini, hem benim o bîçare arkadaşım da 
yüz ders-i hakikatı bir herifin iltifatına feda etmesi, düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli 
alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk’a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünki sâbıkan 
dediğimiz gibi, şeytan cüz’î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki 
nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise, şeytan desiselerine hem 
kâbile, hem nâkile iki cihaz hükmündedirler. 

İşte bunun içindir ki, Cenab-ı Hakk’ın “Gafur”, “Rahîm” gibi iki ismi, tecelli-i a’zamla 
ehl-i imana teveccüh ediyor. Ve Kur’an-ı Hakîm’de Peygamberlere en mühim ihsanı, mağfiret 

olduğunu gösteriyor ve onları, istiğfar etmeye davet ediyor. ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬" (1:1) 

kelime-i kudsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle, 

kâinatı ihata eden rahmet-i vasiasını melce ve tahassüngâh gösteriyor ve ²H¬Q«B²,@«4 (7:200) 

emriyle “Eûzü billahi mineşşeytanirracîm” kelimesini siper yapıyor.” L:73 
İşte şu okunan 5. İşarette istiğfarın lüzumu ehemmiyetle nazara veriliyor. 

Avam-ı ehl-i iman için mütesanid ve metin bir cemaatın lüzumunu anlatan Hz.Üstadın gayet ciddi şu 
tavsiyesi var: 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i 
Nur'a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve 
sarsılmayan bir cemaatin kat'î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan 
avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir 
merci', bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder 
ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlub olmaz 
diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.” 
Ş:320 

Yani avam-ı ehl-i iman ciddi bir istikamet merkezine muhtacdır. Aksi halde ehl-i imanın istikameti 
bulması bu fitne asrında müşkildir. 

“İki gündür hem başımda, hem asabımda tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir 
derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almağa ihtiyacım içinde acib tecrid ve 
yalnızlık vahşeti beni sıktı. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi: "Neden bu tazib oluyor, 
hizmetimize faidesi nedir?" 

Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye 
sizi kaç defa "altun mu, bakır mı" diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca 
tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu üç-dört eleklerle 
elenmek; hâlisane, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pekçok lüzumu vardı ki; 
kader-i İlahî ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünki böyle meydan-ı imtihanda inadcı 
ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki: Hiç bir hile, 
hiç bir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevî, uhrevî ve şahsî menfaat karışmayarak, tam hâlis, 
hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı, çok manalar verilebilirdi. Daha avam-ı 
ehl-i iman itimad etmezdi. "Belki bizi kandırırlar" der ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. 
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Belki bazı ehl-i makamat gibi kendilerini satmak, itimad kazanmak için böyle yapıyorlar diye 
daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra, en muannid vesveseli dahi teslime 
mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, kârınız bindir inşâallah.” Ş:522 

Kur’an 3:166, 167 ve 47:4. ayetlerinde cihad gibi musibetler, dünyada Allah için veya kendimiz mi 
bilinmesi için olduğu bildiriliyor. 

Ehl-i imanın itimad edip istinad edeceği evsafa sahib olan bir cemaatın lüzumu hakkında Hz.Üstadın 
bir beyanı da şöyledir:  

“Teşbihte hatâ olmasın, nasılki Kur'anın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikatı, sair dinleri 
felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu; taklidî 
ve aklın haricindeki usûllerini de bir derece muhafaza etti. Aynen öyle de: Bu zamanda onun 
bir mu'cizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi, felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i 
ilmiyeye karşı avam-ı ehl-i imanın taklidî olan imanlarını, o dalalet-i ilmiyenin savletinden 
kurtarıp, umum ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi, 
zabtedilmez bir kal'a hükmüne geçmiştir ki; bu emsalsiz dehşetli dalaletler içinde, yine avam-ı 
mü'minin imanını şübhelerden ve İslâmiyetini hakikatsızlık vesveselerinden muhafaza ediyor. 

Evet her tarafta, hattâ Hind ve Çin'de ehl-i iman, bu zamanın çok dehşetli dalaletinin 
galebesinden; acaba İslâmiyet'te bir hakikatsızlık mı var ki, sarsılmış diye şübheye ve 
vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki; bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat'î isbat 
eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturuyor, diye anlar. Birden o şübhe ve vesvese zâil 
olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur.” E:91 
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Zahirî hisler ve anlayışlarla bilinemiyen bazı gaybiyatı inkişaf-ı ruhiye ve kalbiyelerine açılıp 
keşfeden velilerin bazı hususiyetleri hakkındadır. 

“Evet şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz 
ervah-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, bürhan 
ile göstermeğe lüzum kalmaz. Hadd ü hesaba gelmeyen ehl-i keşfin ve şuhudun onlarla 
temas etmeleri, hattâ ehl-i keşf-el kuburun onları görmeleri, hattâ bir kısım avamın da 
onlarla muhabereleri ve umumun da rü'ya-yı sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, 
muzaaf tevatürler suretinde âdeta beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiştir. Fakat şu 
zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihî bir şeyde zihinlere vesvese 
vermiş.” S:516 

“Evet mevt; tebdil-i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. İ'dam ve adem ve fena 
değildir. Hadsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehl-i keşfe tezahürleri ve sair ehl-i 
kuburun yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere 
ihbaratları gibi çok delail, o tabaka-i hayatı tenvir ve isbat eder.” M:7 

Ehl-i keşif, bazı meselelerde isabet etmeyebilir 

“ y«Z²%«:öÅ�¬!ö½t¬7@«;ö¯š²z«-öÇu6 Bu âyetin âhirete, Cennet'e, Cehennem'e ve ehillerine şümulü 

var mı, yok mu? 
Elcevab: Şu mes'ele, pek çok ehl-i tahkik ve ehl-i keşif ve ehl-i velayetin medar-ı bahsi 

olmuş. Şu mes'elede söz onlarındır. Hem de şu âyetin çok genişliği ve çok meratibi var. Ehl-i 
tahkikin bir kısm-ı ekseri demişler ki: Âlem-i bekaya şümulü yok. Diğer kısmı ise: Âni 
olarak onlar da az bir zamanda, bir nevi helâkete mazhar olurlar. O kadar az bir zamanda 
oluyor ki, fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Amma bazı müfrit fikirli ehl-i keşfin 
hükmettikleri fena-yı mutlak ise, hakikat değildir. Çünki Zât-ı Akdes-i İlahî madem sermedî 
ve daimîdir; elbette sıfâtı ve esması dahi sermedî ve daimîdirler. Madem sıfâtı ve esması 
daimî ve sermedîdirler; elbette onların âyineleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları 
olan âlem-i bekadaki bâkiyat ve ehl-i beka, fena-yı mutlaka bizzarure gidemez.1 

Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş, icmalen yazacağız: 
Birincisi: Cenab-ı Hak öyle bir Kadîr-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.2 Hem adem-i mutlak zâten 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. Hattâ bu 
mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik "a'yân-ı sabite" tabir etmişler. Öyle ise fenaya gitmek, 

                                                 
1 Bu kısımda 3 kısım yapılan ehl-i keşfin müfrit fikirli kısmın hakikata isabet edemediği bildirildi. Demek ehl-i 
keşfin bazıları, hakikata isabet edemeyebiliyor. Fakat böyle meselelerdeki hataları, asfiya denen zatlar tesbit 
edebilmeleri bilgisi, az sonra okunacak. 
2 Burada halkın cedide işaret var. Yani zamansız icad ve i’dam sırrı ki (İPA) da halkın maddesinde zikredilir. 574
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muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u manevîye ve ilmîye girmektir. Yani hêlik ve fâni 
olanlar vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u manevî giyer, daire-i kudretten çıkıp 
daire-i ilme girer. 

İkincisi: Çok Sözlerde izah ettiğimiz gibi: 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. Hem y«Z²%«:öÅ�¬!ö½t¬7@«;ö¯š²z«-öÇu6 insanın 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@«;ö¯š²z«-
öÇu6 kılıncıyla başı kesilsin. 

Elhasıl: Eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa; gayr kalmaz ki, başı kesilsin. Eğer Allah'ı 

bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa, herşey gayrdır. y«Z²%«:öÅ�¬!ö½t¬7@«;ö¯š²z«-öÇu6  kılıncını istimal 

etmeli, perdeyi yırtmalı, ta Onu bulmalı!..” M:59 
 

Diğer bir sahaya bakan keşif  “"Fütuhat-ı Mekkiye" sahibi Muhyiddin-i Arab (K.S.) ve 
"İnsan-ı Kâmil" denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim (K.S) gibi evliya-i 
meşhure; küre-i arzın tabakat-ı seb'asından ve Kaf Dağı arkasındaki Arz-ı Beyza'dan ve 
Fütuhat'ta Meşmeşiye dedikleri acaibden bahsediyorlar; "gördük" diyorlar. Acaba bunların 
dedikleri doğru mudur? Doğru ise; halbuki, bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem Coğrafya 
ve fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa, bunlar nasıl veli 
olabilirler? Böyle hilaf-ı vaki' ve hilaf-ı hak söyleyen nasıl ehl-i hakikat olabilir? 

Elcevab: Onlar ehl-i hak ve hakikattırlar; hem ehl-i velayet ve şuhuddurlar. Gördüklerini 
doğru görmüşler, fakat ihatasız olan halet-i şuhudda ve rü'ya gibi rü'yetlerini tabirde verdikleri 
hükümlerinde hakları olmadığı için, kısmen yanlıştır. Rü'yadaki adam kendi rü'yasını tabir 
edemediği gibi, o kısım ehl-i keşf ve şuhud dahi rü'yetlerini o halde iken kendileri tabir 
edemezler. Onları tabir edecek, "asfiya" denilen veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. 
Elbette o kısım ehl-i şuhud dahi, asfiya makamına çıktıkları zaman, Kitab ve Sünnet'in 
irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tashih ederler; hem etmişler.” M:81 

“Onsekizinci Mektub'da tabakat-ı Arzın acaibine dair ehl-i keşfin tavr-ı akıl haricinde 
beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hülâsası şudur ki: Küre-i Arz, âlem-i 
şehadette bir çekirdektir; âlem-i misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi, semavata 
omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehl-i keşfin Küre-i Arzda ifritlere mahsus tabakasını 
bin senelik bir mesafe görmeleri, âlem-i şehadete ait Küre-i Arzın çekirdeğinde değil, belki 
âlem-i misalîdeki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem Küre-i Arzın zahiren 
ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka âlemde azametli tezahüratı var; elbette yedi kat 
semavata mukabil yedi kat denilebilir ve mezkûr noktaları ihtar için îcaz ile i'cazkârane bir 
tarzda âyât-ı Kur'aniye, semavatın yedi tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle 
işaret ediyor.” L:66 

İşte bu tarz ile hakikatları ve kitab-ı kâinatı külli manada tefrik, izhar ve tasvir etmek, son 
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müceddidin mazhariyetinde vardır. Son müceddidin eserlerinin kıymetini bilmeli. 

Şamlı Hâfız Tevfik Ağabey (R.A) anlatıyor: “Üstadım kendine ait medh ü senayı kabul 
etmiyor.3 Fakat Risale-i Nur Kur'ana ait olup, medh ü sena Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız 
üstadımla Hazret-i Mevlâna'nın birkaç farkı var: 

Birisi: Hazret-i Mevlâna, zülcenaheyndir. Yani hem Kadirî, hem Nakşî tarîkat sahibi iken, 
Nakşîlik Tarîkatı onda daha galibdir. Üstadım bilakis Kadirî meşrebi ve Şazelî mesleği daha 
ziyade onda hükmediyor. Ben üstadımdan işittim ki: Hazret-i Mevlâna Hindistan'dan Tarîk-ı 
Nakşî'yi getirdiği vakit, Bağdad dairesi Şah-ı Geylanî'nin ba'de-l memat hayatta olduğu gibi, 
taht-ı tasarrufunda idi. Hazret-i Mevlâna'nın manen tasarrufu -bidayeten- cây-i kabul 
göremedi. Şah-ı Nakşibend ile İmam-ı Rabbanî'nin ruhaniyetleri Bağdad'a gelip Şah-ı 
Geylanî'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki; "Mevlâna Hâlid senin evlâdındır, kabul et!" 
Şah-ı Geylanî, onların iltimaslarını kabul ederek Mevlâna Hâlid'i kabul etmiş. Ondan sonra 
Mevlâna Hâlid birden parlamış. Bu vakıa; ehl-i keşifçe vaki' ve meşhud olmuştur. O hâdise-i 
ruhaniyeyi, o zaman ehl-i velayetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı da rü'ya ile görmüşler. 
Üstadımın sözü burada hitam buldu. 

İkinci fark şudur ki: Üstadım kendi şahsiyetini merciiyetten azlediyor. Yalnız Risale-i 
Nur'u merci' gösteriyor. Hazret-i Mevlâna Hâlid'in şahsiyeti, kutb-ül irşad, merciil-has ve-l 
âmm olmuştur. 

Üçüncü fark: Hazret-i Mevlâna Hâlid, zülcenaheyndir. Fakat zamanın muktezasıyla ilm-i 
tarîkatı ve Sünnet-i Seniyeyi esas tutmak cihetiyle tarîkatı daha ziyade tutmuşlar. O noktada 
sarf-ı himmet etmiş. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezasıyla ilm-i hakikatı ve hakaik-i 
imaniye cihetini iltizam ederek, tarîkata üçüncü derecede bakmışlar. 

Elhasıl: Baştaki hadîs-i şerifin "her yüz sene başında dini tecdid edecek bir müceddidi 
gönderiyor" va'd-i İlahîsine binaen, Hazret-i Mevlâna Hâlid, -ekser ehl-i hakikatın tasdikiyle- 
1200 senesinin yani onikinci asrın müceddididir. Madem tam yüz sene sonra, aynen dört 
cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüş. Kanaat verir ki -nass-ı 
hadîs ile- Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddid hükmündedir. 

Benim üstadım daima diyor ki: "Ben bir neferim, fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani 
kıymet bende yoktur. Belki Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden tereşşuh eden Risale-i Nur eczaları, 
bir müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyorlar." 
Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum. 

Şamlı Hâfız Tevfik” B:165 
“Kardeşlerimizden Çaprazzade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar, ehl-i keşiften 

rivayeten bu geçen Ramazanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat olacağını 
haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehl-i velayet ve keşif, neden hilaf-ı vaki' haber 
veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın 
muhtasarı şudur: 

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. 

                                                 
3   “Eski zamandan beri çok zâtlar, üstadını veya mürşidini veya muallimini veya reisini kıymet-i şahsiyelerinden 
çok ziyade hüsn-ü zan etmeleri, dersinden ve irşadından istifadeye vesile olması noktasında o pek fazla hüsn-ü 
zanlar bir derece kabul edilmiş, hilaf-ı vakıadır diye tenkid edilmezdi. Fakat şimdi, Risale-i Nur şakirdlerine 
lâyık bir üstada muvafık bir ulvî mertebe ve fazileti; bîçare, kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret 
ve şevkleriyle çalışmaları, bu noktada haddimden ziyade hüsn-ü zanları kabul edilebilir. Fakat Risale-i Nur’un 
şahs-ı manevîsinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat başta zındıklar ve ehl-i dalalet ve 
ehl-i siyaset ve ehl-i gaflet, hattâ safi-kalb ehl-i diyanet şahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde, haksızlar o 
şahsı çürütmekle hakikatlara darbe vurmak ve o Nurlara, benim gibi bir bîçareyi maden zannederek bütün 
kuvvetleriyle beni çürütüp, o nurları söndürmeye ve safi-kalblileri de inandırmaya çalışıyorlar.” E:71 576
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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 

Netice: Bazı ehl-i keşfin hükümlerinde isabet bulunmasa da velayetleri yine sâbit kaldığına dair 
okunan çok az kısımlardan anlaşıldı. Böyle mübarek zatlara hürmetle bakmak lâzımdır. Bu zatlar Risale-
i Nurda binler ve milyonlar evliya, ehl-i hak, ehl-i hakikat, ehl-i kalb, ehl-i keşf, ehl-i marifet, ehl-i salahat, 
ehl-i şuhud ve ehl-i velayet gibi tavsifatla nazara verilirler. Âlem-i İslâmın ayları ve yıldızları gibi 
medihlerle yad edilirler. Böyle ifadelere de dikkat gerektir. 
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EHL-İ SÜNNET 

1- Ehl-i Sünnetin kader cihetindeki isabetli bir hükmü  
2- Hayır ve şerr cihetinde Ehl-i Sünnetin hükmü  
3- Ehl-i Sünnetin dışında kalınır mı? 
4- Ehl-i Sünnete iyi niyetle veya kendi anlayışına mağlubiyetle yapılan itiraz meselesi 
Bu ehl-i sünnet tabiri, dinî bir ıstılah olarak meşhurdur. Sünnete uymak yani Resulullah’ın (A.S.M) 

getirdiği itikadî, ameli ahlâkî ve fıkhî gibi umum hükümlerine tasarruf etmeden kabul edip bağlananları 
ifade eder. Bunların en başta geleni sahabe ve tabiîn ve tebei tabiîn cemaatıdır. Bilhassa bunlar içindeki 
imamlık derecesini kazanan sınıftır. Selef-i salihin de denilen bu sınıf kıyamete kadar bütün müslümanlar 
için temel istikamet ölçüsü ve merkezidir. Bu cemaate muhalif düşen ferd ve cemaatler, hakiki istikameti 
bulamaz ve bunlara ehl-i bid’a ve firak-ı dâlle denir. Risale-i Nur bu ehl-i sünnet ve cemaatın yolunu en 
isabetli şekliyle gösterir. Bir rivayette şöyle buyuruluyor: 

“Nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: 

_«Z²X¬8ö°œ«G¬&!«:ö }«[¬%@ÅX7«!ö®}«5²I¬4ö«w[¬Q²A«,ö«—ö_®$«Ÿ«$ö|¬BÅ8!ö »¬I«B²S«B«, 
|¬"@«E².«!ö«—ö¬y²[«V«2ö_«9«!ö_«8ö«Ä@«5ö²v;ö²w«8ö«u[¬5 

deyip, ümmeti yetmişüç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i naciye-i kâmile, Ehl-i 
Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.” M:106 

1- Ehl-i Sünnetin kader cihetindeki isabetli bir hükmü şöyle izah edilir 
Evet, “Kader, sebeble müsebbebe bir taalluku var. Yani, şu müsebbeb, şu sebeble vukua 

gelecek. Öyle ise denilmesin ki: "Madem filan adamın ölmesi, filan vakitte mukadderdir. 
Cüz'-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti?" 

Sual: Niçin denilmesin? 
Elcevab: Çünki kader, onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek 

atmamasını farzetsen, o vakit kaderin adem-i taallukunu farzediyorsun. O vakit ölmesini ne 
ile hükmedeceksin? Ya Cebrî gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen 
veyahut Mu'tezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye 
girersin. Öyle ise, biz ehl-i hak deriz ki: "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul." Cebrî der: 
"Atmasaydı yine ölecekti." Mu'tezile der: "Atmasaydı ölmeyecekti."”S:467 

2- Hayır ve şerr cihetinde Ehl-i Sünnetin hükmü şöyle nazara veriliyor 

 “@®S[¬Q«/ö«–@«6ö¬–@«O²[ÅL7!ö«G²[«6öÅ–¬! Ey sû'-i vesveseden me'yus nefsim! Tedai-yi hayalât, 

tahattur-u faraziyat, bir nevi irtisam-ı gayr-ı ihtiyarîdir. İrtisam ise, eğer hayırdan ve 
nuraniyetten olsa, hakikatın hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. Güneşin ziyası ve 
harareti, âyinedeki misaline geçtiği gibi... Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve 
hassası, suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Meselâ necis ve murdar bir şey'in 
âyinedeki sureti ne necistir, ne murdardır. Ve yılanın timsali, ısırmaz. 
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İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; tahayyül-ü şetm, şetm değil. Hususan 
ihtiyarsız olsa ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır. Hem ehl-i hak olan Ehl-i 
Sünnet Ve Cemaatin mezhebinde bir şey'in şer'an çirkinliği, pisliği; nehy-i İlahî 
sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-u farazîdir, bir tedai-yi hayalîdir; 
nehiy ona taalluk etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şey'in sureti dahi olsa, çirkin ve pis 
olmaz.” M:39 

3- Ehl-i Sünnetin dışında kalınır mı? 
“Âlem-i İslâmda Ehl-i Sünnet ve Cemaat denilen ehl-i hak ve istikamet fırka-i azîmesi, 

hakaik-i Kur'aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine Sünnet-i Seniyeye 
ittiba' ederek muhafaza etmişler. Ehl-i velayetin ekseriyet-i mutlakası, o daireden neş'et 
etmişler. Diğer bir kısım ehl-i velayet, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bazı desatirleri haricinde 
ve usûllerine muhalif bir caddede görünmüş. İşte şu kısım ehl-i velayete bakanlar iki şıkka 
ayrıldılar: 

Bir kısmı ise, Ehl-i Sünnetin usûlüne muhalif oldukları için, velayetlerini inkâr ettiler. 
Hattâ onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. 

Diğer kısım ki, onlara ittiba' edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için derler ki: 
"Hak yalnız Ehl-i Sünnet ve Cemaatin mesleğine münhasır değil." Ehl-i bid'adan bir fırka 
teşkil ettiler, hattâ dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki: Her hâdî zât, mühdî olamaz. Şeyhleri 
hatasından mazurdur, çünki meczubdur. Kendileri ise mazur olamazlar. 

Mutavassıt bir kısım ise, o velilerin velayetlerini inkâr etmediler, fakat yollarını ve 
mesleklerini kabul etmediler. Diyorlar ki: "Hilaf-ı usûl olan sözleri, ya hâle mağlub olup 
hata ettiler veyahut manası bilinmez müteşabihat misillü şatahattır." 

Maatteessüf birinci kısım, hususan ülema-i ehl-i zahir, meslek-i Ehl-i Sünneti muhafaza 
niyetiyle, çok mühim evliyayı inkâr, hattâ tadlil etmeye mecbur olmuşlar. İkinci kısım olan 
tarafdarları ise, o çeşit şeyhlere ziyade hüsn-ü zan ettikleri için, hak mesleğini bırakıp, bid'ate 
hattâ dalalete girdikleri olmuş.” M:342 

4- Ehl-i Sünnete iyi niyetle veya kendi anlayışına mağlubiyetle yapılan 
itiraz meselesi 

“Ehl-i dalalet ve bid'at fırkalarından bir kısım zâtlar, ümmet nazarında makbul oluyorlar. 
Aynen onlar gibi zâtlar var; zahirî hiçbir fark yokken, ümmet reddediyor. Bunda hayret 
ediyordum. Meselâ: Mu'tezile mezhebinde Zemahşerî gibi, İtizal'de en mutaassıb bir ferd 
olduğu halde, muhakkikîn-i Ehl-i Sünnet, onun o şedid itirazatına karşı onu tekfir ve tadlil 
etmiyorlar, belki bir râh-ı necat onun için arıyorlar. Zemahşerî'nin derece-i şiddetinden çok 
aşağı Ebu Ali Cübbaî gibi mu'tezile imamlarını, merdud ve matrud sayıyorlar. Çok zaman bu 
sır benim merakıma dokunuyordu. Sonra lütf-u İlahî ile anladım ki: Zemahşerî'nin Ehl-i 
Sünnet'e itirazatı, hak zannettiği mesleğindeki muhabbet-i haktan ileri geliyordu. Yani, 
meselâ: Tenzih-i hakikî; onun nazarında, hayvanlar kendi ef'aline hâlık olmasıyla oluyor. 
Onun için Cenab-ı Hakk'ı tenzih muhabbetinden, Ehl-i Sünnet'in halk-ı ef'al 
mes'elesinde düsturunu kabul etmiyor. Merdud olan sair Mu'tezile imamları muhabbet-i 
haktan ziyade, Ehl-i Sünnet'in yüksek düsturlarına kısa akılları yetişemediğinden ve geniş 
kavanin-i Ehl-i Sünnet, onların dar fikirlerine yerleşmediğinden, inkâr ettiklerinden 
merduddurlar. Aynen bu İlm-i Kelâm'daki Ehl-i İtizal'in Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a 
muhalefeti olduğu gibi, Sünnet-i Seniye haricindeki bir kısım ehl-i tarîkatın muhalefeti dahi 
iki cihetledir: 

Biri: Zemahşerî gibi; haline, meşrebine meftuniyet cihetinde daha derece-i zevkine 
yetişemediği âdâb-ı şeriata karşı bir derece lâkayd kalır. 

Diğer kısmı ise: Hâşâ âdâb-ı şeriata, desatir-i tarîkata nisbeten ehemmiyetsiz bakar. 
Çünki dar havsalası, o geniş ezvakı ihata edemiyor ve kısa makamı, o yüksek âdâba 
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yetişemiyor.” M:453 
Keza, “Mustafa Sabri ile Musa Bekuf'un efkârlarını müvazene etmek için vaktim müsaid 

değildir. Yalnız bu kadar derim ki: "Birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor." Mustafa Sabri gerçi 
müdafaatında Musa Bekuf'e nisbeten haklıdır, fakat Muhyiddin gibi ulûm-u İslâmiyenin bir 
mu'cizesi bulunan bir zâtı tezyifte haksızdır. Evet Muhyiddin, kendisi hâdî ve makbuldür. 
Fakat her kitabında mühdî ve mürşid olamıyor. Hakaikte çok zaman mizansız gittiğinden, 
kavaid-i Ehl-i Sünnete muhalefet ediyor. Ve bazı kelâmları, zahiri dalalet ifade ediyor 1 
fakat kendisi dalaletten müberrâdır. Bazan kelâm küfür görünür, fakat sahibi kâfir olamaz. 
Mustafa Sabri bu noktaları nazara almamış. Kavaid-i Ehl-i Sünnete taassub cihetiyle bazı 
noktalarda tefrit etmiş. Musa Bekuf ise, ziyade teceddüde taraftar ve asrîliğe mümaşatkâr 
efkârıyla çok yanlış gidiyor. Bazı hakaik-i İslâmiyeyi yanlış teviller ile tahrif ediyor. Ebu-l 
Alâ-i Maarrî gibi merdud bir adamı, muhakkikînlerin fevkinde tuttuğundan ve kendi efkârına 
uygun gelen Muhyiddin'in Ehl-i Sünnete muhalefet eden mes'elelerine ziyade 
tarafdarlığından, ziyade ifrat ediyor. 

@ÅX¬8ö«j²[«7ö²w«8ö]«V«2ö@«X¬AB6ö ^«Q«7@«O8ö •h²E«#ö:öw<±¬G7!ö]¬[²E 8ö«Ä@«5 
yani: "Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitablarımızı okumasın, zarar görür." 

Evet bu zamanda Muhyiddin'in kitabları, hususan vahdet-ül vücuda dair mes'elelerini 
okumak, zararlıdır.” L:274 

Bu ikazdan anlaşılıyor ki, böyle derin manalı meselelere ölçüsüz girilmemelidir. 

“İhtar: Bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi; füruatı da, o üç mertebeyi hâvidir. 
Meselâ: Halk-ı ef'al mes'elesinde Cebr Mezhebi ifrattır ki, bütün bütün insanı mahrum eder. 
İtizal Mezhebi de tefrittir ki, tesiri insana verir. Ehl-i Sünnet Mezhebi vasattır. Çünki bu 
mezheb beyne-beynedir ki; o fiillerin bidayetini irade-i cüz'iyeye, nihayetini irade-i külliyeye 
veriyor. Ve keza itikadda da ta'til ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır.” İ:24 

 
 

                                                 
1 Burada lazım-ı mezheb, mezheb değildir kaidesi hatırlatılıyor. Yani bir şahsın sözünden küfür anlaşılsa fakat 
bu sözü söyleyen zat böyle bir manayı kastetmemişse mesul olmaz. 580
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EHVEN-ÜŞ ŞER 

İslâm hukukunda bu tabirin manası şöyle ifade edilir: iki şerli işin veya şeyin daha az zararlısı. Buna 
Ehven-i şerreyn de denir. Keza “iki fesad tearuz ettikde ehaffı irtikâb olunur. Yani bir kimse, iki şerden 
birini iltizam mecburiyetinde kalsa, bunlardan binnisbe hafif olanı ihtiyar eder.” (Hukuk-u İslâmiye 
Kamusu cilt.1 sh:282. 27 ve 28. maddeler. Mektubatta şu izah var. 

“Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesîri 
intac eden bir şer terkedilse; o vakit şerr-i kesîr irtikâb edilmiş olur. Meselâ: Cihada asker 
sevketmekte elbette bazı cüz’î ve maddî ve bedenî zarar ve şer olur. Fakat o cihadda hayr-ı 
kesîr var ki, İslâm küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerr-i kalil için cihad terkedilse, o 
vakit hayr-ı kesîr gittikten sonra şerr-i kesîr gelir. O ayn-ı zulümdür. Hem meselâ: Gangren 
olmuş ve kesilmesi lâzım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir; halbuki zahiren bir 
şerdir. Parmak kesilmezse, el kesilir; şerr-i kesîr olur.” M:43 

Hz.Üstada sorulan bir sual ve cevabı 
 “Hazret-i Ali (R.A.) zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariblere ve o 

harbde ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? 
Elcevab: Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve 

Âişe-i Sıddıka (Radıyallahü Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan muharebe; adalet-i mahza ile, 
adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki: 

Hazret-i Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek 
için içtihad etmiş. Muarızları ise: Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i mahzaya 
müsaid idi, fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zaîf muhtelif akvam hayat-ı içtimaiye-i 
İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan, "ehvenüşşerri 
ihtiyar" denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete 
girdiği için,1 muharebeyi intaç etmiştir. Madem sırf lillah için ve İslâmiyetin menafi'i için 
içtihad edilmiş ve içtihaddan muharebe tevellüd etmiş; elbette hem katil, hem maktul ikisi de 
ehl-i Cennet'tir, ikisi de ehl-i sevabdır diyebiliriz. Her ne kadar Hazret-i Ali'nin içtihadı musîb 
ve mukabilindekilerin hata ise de, yine azaba müstehak değiller. Çünki içtihad eden hakkı 
bulsa, iki sevab var. Bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevab alır. 
Hatasından mazurdur.2 Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik Kürdçe demiş 
ki: 

u[¬B«5ö²v«;ö:öu¬#@«5öy«X[¬BÅX«%ö!«*ö²x«7ö²u[¬5ö:öÄ@«5öy«U«8ö²–@«"@«E«.ö±¬h«-ö›¬è 
Yani: Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kâl etme. Çünki hem katil ve hem maktul ikisi de 
ehl-i Cennet'tirler. 

Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki:  

                                                 
1 Siyaset, fiilen milleti idare etmek makamı olduğunda, hukuk-u umumiyeye riayet mecburiyeti var. Aksi halde 
mesuliyet getirir. 
2 Hukukta buna, teşri’ masuniyeti denir. 581
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âyetin mana-yı işarîsiyle: Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir ferd 

dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, 
küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için ibtal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, 
bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o 
başka mes'eledir. 

Adalet-i izafiye ise: Küllün selâmeti için, cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını 
nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmağa çalışır. Fakat adalet-i 
mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür. 

İşte İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, adalet-i mahzayı Şeyheyn zamanındaki gibi kabil-i 
tatbiktir deyip, hilafet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları 
ise, "Kabil-i tatbik değil, çok müşkilâtı var." diye adalet-i izafiye üzerine içtihad etmişler. 
Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebeb değiller, bahanelerdir.” M:53 

Hz.Üstad diyanet işleri reisi Ahmed Aksekiye şöyle diyor 
“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.” 
Em:10 

Yani ehven-üş şer kaidesiyle ve dine vereceği faide, zararından fazla olmak şartiyle ve has dairede 
olmamak kaydiyle ruhsatla amel edileceği anlatılıyor. Bu ruhsatın haslar dairesine bakmadığı şöyle beyan 
ediliyor: 

“Meselâ: 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 

“Sonra o zalim, 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.” 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.” Ş:290 

“İttihad-ı İslâm Partisi: Yüzde altmış-yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki 
siyaset başına geçebilir. Dini, siyasete âlet etmemeğe, belki siyaseti dine âlet etmeğe 
çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin 
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cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeğe mecbur olacağından, şimdilik o parti başa 
geçmemek lâzımdır.” Em:162 

Yine Hz.Üstad diyor: “Kardeşlerim! Hastalığım pek şiddetli, belki pek yakında öleceğim 
veyahut bütün bütün konuşmaktan -bazan men'olduğum gibi- men' edileceğim. Onun için 
benim Nur âhiret kardeşlerim, ehven-üş şerr deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum 
etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil. Çünki dâhilde 
hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az 
müsaadekârdır; ehven-üş şerr olarak bakınız. Daha a'zam-üş şerden kurtulmak için; onlara 
zararınız dokunmasın, onlara faideniz dokunsun.” Em:245 

Yani hakiki dindarlar, ehvenüşşer dairesinde olanları, İslâmın faidesine teşvik eder, fakat içlerine 
fiilen girmez.  
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1- Ebede uzanan arzular ve emeller fıtratta konulmuştur 
2- Emellerden tevellüd eden gayr-ı mütenahî efkâr   
3- Hüsn-ü zanda emeli. Sû’-i zanla yeistir saadet muharribi   
4- Avrupai fikir ve medeniyetin asıl mahiyeti 
5- İnsanın yaradılışı kâinattaki bütün unsurlara bağlıdır 
6- Tûl-i emel   
İnsanın geleceğe bakan istek ve arzuları manasına gelen bu kelime Risale-i Nur’da tekraren 

geçmektedir.Çok şeylerde olduğu gibi emel dahi müsbet ve menfi, yani dünyevî ve uhrevî olarak ikiye 
ayrılır.Dünyevî emeller dahi meşru ve gayr-i meşru kısımlarına ayrılır.Mesela Mektubatta bu mesele 
hakkında şu izahat var: 

“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.” 
M:33p.4 

Bu kısımda istikametli olan emel anlatılmış oldu. 

1- Ebede uzanan arzular ve emeller fıtratta konulmuştur 

“G«8²h«,ö¬u«8«!ö«:ö²G«"«!ö¬u²[«8ö@«8ö¬�h²O¬4ö²*«(

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 

2- Emellerden tevellüd eden gayr-ı mütenahî efkâr   
“Beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdud istidadat ve o istidadatta 

mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neş'et eden hadsiz meyiller ve 
o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüd eden 
gayr-ı mütenahî efkâr ve tasavvurat-ı insaniye, şu âlem-i şehadetin arkasında bulunan 
saadet-i ebediyeye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş olduğunu 
ehl-i tahkik görüyor. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kat'î ve şedid ve 
sarsılmaz meyl-i saadet-i ebediye, saadet-i ebediyenin tahakkukuna dair vicdana bir hads-i 
kat'î veriyor. Onuncu Söz'ün Onbirinci Hakikatı, bu hakikatı gündüz gibi gösterdiğinden kısa 
kesiyoruz.” S:521 

3- Hüsn-ü zanda emeli. Sû’-i zanla yeistir saadet muharribi   
“Lâkin hakkın olamaz, her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. 
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Güzel gör, hem güzel bak. Tâ güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün. Tâ leziz 
hayatı bulmalı. 

Hayat içinde hayattır, hüsn-ü zanda emeli. Sû'-i zanla yeistir: Saadet muharribi, hem de 
hayatın katili.” S:711 

4- Avrupai fikir ve medeniyetin asıl mahiyeti 
“Bil ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve 

muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki, beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin bu iki elin 
kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. 

Ey küfr ü küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, 
hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibet-zede olmuş ve azaba düşmüş bir 
adamın cismiyle, zahirî bir surette aldatıcı bir zînet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti 
mümkün olabilir mi? Ona mes'ud denilebilir mi? 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 bulunan1 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 

5- İnsanın yaradılışı kâinattaki bütün unsurlara bağlıdır 
“Herbir hayvan, öyle bir kasr-ı İlahîdir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o 

sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri; bir kısmı âlem-i ervahtan, bir 
kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuz'dan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur 
âleminden, anasır âleminden geldiği gibi; hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın 
aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alâkaları dünya ve âhiret edvarında dağılmış bir saray-ı acib 
ve bir kasr-ı garibdir. 

İşte ey kendini insan zanneden insan! Madem mahiyetin böyledir; seni yapan ancak o 
zât olabilir ki: Dünya ve âhiret birer menzil, arz ve sema birer sahife, ezel ve ebed dün ve 
yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zât olabilir. Öyle ise insanın mabudu ve melcei ve 
halaskârı o olabilir ki; arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine mâliktir.” L:135 

6- Tûl-i emel   
“Ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en 

müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, 
tul-i emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani: 
Ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden 

kurtulmaktır. Evet ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat, Kur'an-ı Hakîm'in  «–x B±¬[«8ö²vZÅ9¬!«:ö°a±¬[«8ö«tÅ9¬!   
¬�²Y«W²7!ö ^«T¬=!«)ö¯j²S«9öÇu6 gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i mevti sülûklarında esas 

tutmuşlar; tul-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar 
                                                 
1 Deccal’ın yalancı cennetine işarettir. 585
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farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre 
konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup 
uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadîste 

¬�!ÅHÅV7!ö¬•¬(@«;ö«h²6¬)ö!: h¬C²6«!ö-ev kema kal- yani "Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok 

zikrediniz!" diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarîkat olmadığı, belki hakikat 
olduğu için, bu rabıtayı ehl-i tarîkat gibi farazî ve hayalî suretinde yapmağa mecbur değiliz. 
Hem meslek-i hakikata uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde, müstakbeli 
zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman-ı hazırdan istikbale fikren 
gitmek, nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının 
başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini 
gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de görür; daha bir parça öbür tarafa 
gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas-ı etemme yol açar.” L:163 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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EMNİYET 

1- Ehl-i dünyanın Hz.Üstada bir suali 
2- Siyasîlerin meşgul olduğu ictimaî hayatın selameti, ciddî irşada muhtacdır 
3- İktisadiyattaki emniyetin ehemmiyeti 
Bu emniyetin varlığı, hem şahıslar arasında, hem aile efradı arasında, hem cemiyet dairesinde çok 

lüzumlu bir seciyedir. Emniyet seciyesinin bulunmadığı topluluklar, şahsî menfaatların hilebazlıkların 
istilasına uğrar. 

1- Ehl-i dünyanın Hz.Üstada bir suali 
“Ehl-i dünya diyorlar ki: Sana nasıl emniyet edeceğiz ki, sen dünyamıza 

karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak, belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki, 
sen kurnazlık yapmıyorsun? Kendini târik-i dünya gösterip halkın malını zahiren almaz, gizli 
alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? 

Elcevab: Yirmi sene evvelki Divan-ı Harb-i Örfî'de ve Hürriyet'ten daha evvel zamanda 
çoklara malûm hal ve vaziyetim ve "İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi" namında o 
zaman Divan-ı Harb'deki müdafaatım kat'î gösterir ki, değil kurnazlık belki edna bir hileye 
tenezzül etmez bir tarzda hayat geçirmişim. Eğer hile olsaydı, bu beş sene zarfında sizlere 
temellukkârane bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez; 
iğfal ve aldatmaya daima çalışır.1 Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkidlere 
                                                 
1 Bu asırda ekser insanlarda görülen ve nifaka yol açan bir su-i ahlaktır. Şöyle ki: 
    “Herkesin bir fikri var. İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref’-i imtiyaz lâzım. Tâ ki biri bir imtiyaz ile, 
başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın. Fahr olmasın, derim: Biz ki hakikî müslümanız. Aldanırız, 
fakat aldatmayız. Bir hayat için, yalana tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki :  

¬u«[¬E²7!ö¬¾²h«#ö]¬4ö ^«V[¬E²7!ö@«WÅ9¬! 

     Fakat meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman ettiğimden, istibdad ne şekilde olursa olsun, 
meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım. 
     Fikrimce meşrutiyetin düşmanı; meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat göstermekle meşveretin de 
düşmanlarını çok edenlerdir. “Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez.” En büyük hata, insan kendini hatasız 
zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki; nâsın nasihatını kabul etmeden nâsa nasihatı kabul ettirmek 
istedim. Nefsimi irşad etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan, emr-i bilmarufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. 
Hem de tecrübe ile sabittir ki: Ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazan o kusur, işlenmemiş başka kusurun 
suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet 
eder. Fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder. 
    Ey ulü-l emr! Bir haysiyetim vardı, onunla İslâmiyet milliyetine hizmet edecektim; kırdınız. Kendi kendine 
olmuş, istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı; onunla avama nasihatımı tesir ettiriyordum, maal-memnuniye 
mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı zaîfim var. Kahrolayım, eğer i’dama esirgersem. Mert olmayayım, eğer 
ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureta mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intac edecektir. Bu hal bana 
zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatımdaki tesiri kırdınız. Saniyen: Kendinize 
zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüccet-i katıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i hâlisa 
dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır. Eğer meşrutiyet, bir fırkanın 

istibdadından ibaret ise ve hilaf-ı şeriat hareket ise:  °p¬D«#²h 8ö]±¬9«!ö¬–«Ÿ«TÅC7!ö¬G«Z²L«[²V«4 (Haşiye) Zira yalanlarla ittihad 

yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet fasiddir. Müsemma-yı meşrutiyet; hak, sıdk, muhabbet 
ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. 587
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mukabil tezellüle tenezzül etmedim. "Tevekkeltü Alallah" deyip, ehl-i dünyaya arkamı 
çevirdim. Hem de âhireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, 
yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Elli seneden sonra, alâkasız, tek başıyla bir adam; hayat-ı 
ebediyesini dünyanın bir-iki sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez.. feda etse, kurnaz 
olmaz, belki ebleh bir divane olur. Ebleh bir divanenin elinden ne gelir ki, onun ile uğraşılsın. 
Amma zahiren târik-i dünya, bâtınen talib-i dünya şübhesi ise,  

¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«"!ö@«8«:  sırrınca "Ben nefsimi tebrie etmiyorum, nefsim her 

fenalığı ister. Fakat şu fâni dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa 
bir ömürde, az bir lezzet için; ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i 
aklın kârı değil. Ehl-i aklın ve zîşuurun kârı olmadığından, nefs-i emmarem ister istemez akla 
tabi olmuştur.” M:68 

Hakiki bir Nurcu dahi Hz.Üstadın bu yoluna derecesine göre takib etmelidir. Ve hileli yollara 
girmemelidir. 

“Ehl-i dünya diyorlar ki: O kadar belalar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana 
nasıl emin olabiliriz ki; fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın? 

Elcevab: Evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber.. memleketimde, talebe ve 
akrabam içinde, beni dinleyenlerin ortasında, heyecanlı hâdiseler içinde dünyanıza 
karışmadığım halde; diyar-ı gurbette ve yalnız, tek başıyla, garib, zaîf, âciz, bütün kuvvetiyle 
âhirete müteveccih, ihtilattan, muhabereden kesilmiş, iman ve âhiret münasebetiyle uzaktan 
uzağa yalnız bazı ehl-i âhireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkes de ona yabani 
nazarıyla bakan bir insan; semeresiz tehlikeli dünyanıza karışsa, muzaaf bir divane olmak 
gerektir.” M:69 

Burada anlatılan (dünyanıza karışmamaktan) maksad nedir? Çünkü ehl-i dünyanın suali, bizim 
lâdinî rejimimize dokunursun endişesiyle seni serbest bırakamayız diyorlar. Bu meseleyi külliyattan 
araştırmak gerek. Hz.Üstadın bir beyanı şöyledir:  

“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. Hazret-i 
Ömer’in (R.A.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer’iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen 
Yahudilere, Nasara’ya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek, idarece bir 
suç teşkil etmiyor ki; o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve 
siyaseti altında bulunmuşlar. Işte bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur’un şakirdlerinden en 
müdhiş bir muhalif ve rejim müessisini tel’in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun 
mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.” K:265 

Bu kısımda geçen rejimi reddetmek ihtilal manasında fiilî müdaheleyi ifade eder ki Risale-i Nur 
mecburiyet-i kat’iye olmadıkça müsaade etmiyor. Müsbet hareket esastır. Amma normal hürriyet şartları 
dairesinde İslâm siyasetinin hâkimiyeti ise, bu vazife Nurun has dairesine değil, geniş daireye ait olduğu 
beyan ediliyor. Mesela: 

“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 

“Ümmetin beklediği, âhir zamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimmi ve en 
büyüğü ve en kıymetdarı olan îman-ı tahkikîyi neşr ve ehl-i îmanı dalâletten kurtarmak 
                                                                                                                                                         
(Haşiye): Yani: Bütün dünya, cinn ve ins şahid olsun ki, ben mürteciyim.” D:32 588
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cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemâmiha Risale-i Nurda görmüşler. İmam-ı Ali 
ve Gavs-ı Âzam ve Osman-ı Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki, o gelecek zâtın makamını 
Risale-i Nurun şahs-ı mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bâzan da o şahs-ı 
mânevîyi bir hâdimine vermişler, o hâdime mültefitane bakmışlar. Bu hakikatdan anlaşılıyor 
ki; sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nuru bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. O 
zâtın ikinci vazifesi, Şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki 
kuvvetli îtikad ve ihlâs ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife, gayet büyük maddî bir 
kuvvet ve hâkimiyet lâzım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zâtın üçüncü vazifesi, 
Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı İslâma bina ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip Dîn-i İslâma 
hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik 
edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o 
ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şa'şaalı bir tarzda olduğundan 
umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has Nurcular ve bir 
kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve te'vile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i 
dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşa verir ve vermiş.. hücumlarına vesile olur.” St:9 

“Risale-i Nur’un hakikatıyla ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsiyle tezahür eden fevkalâde 
imanî hizmetlerin ehemmiyetli bir kısmını bîçare tercümanına vermek ve ehl-i dünya ve ehl-i 
siyaset ve avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında, imana nisbeten ancak onuncu 
derecede bulunan siyaset-i İslâmiye ve hayat-ı içtimaiye-i ümmete dair hizmeti, kâinatta en 
büyük mes’ele ve vazife ve hizmet olan hakaik-i imaniyenin çalışmasına racih 
gördüklerinden; o tercümana karşı arkadaşlarının pek ziyade hüsn-ü zanları ehl-i siyasete, 
inkılabcı bir siyaset-i İslâmiye fikrini vermek cihetinde, Risale-i Nur’a karşı hayat-ı içtimaiye 
noktasında cephe almak ve fütuhatına mâni’ olmak pek kuvvetli ihtimali vardı. Bunda hem 
hata, hem zarar büyüktür. Kader-i İlahî, bu yanlışı tashih etmek ve o ihtimali izale etmek ve 
öyle ümid besleyenlerin ümidlerini ta’dil etmek için, en ziyade öyle cihetlerde yardım ve 
iltihaka koşacak olan ülemadan ve sâdâttan ve meşayihten ve ahbabdan ve hemşehriden 
birisini muarız çıkardı; o ifratı ta’dil edip adalet etti. “Size kâinatın en büyük mes’elesi olan 
iman hizmeti yeter” diye bizi merhametkârane o hâdiseye mahkûm eyledi. Sonra lillahilhamd, 
o muarızı susturdu; o ateşi söndürdü. Fakat münafıklar söndürmemek için çalışıyorlar.” 
K:193 

İşte bu kısa beyanlardan anlaşılıyor ki, Nurun haslar dairesi fiilî siyasete girmez, ancak siyasîleri ikaz 
ederler. 

2- Siyasîlerin meşgul olduğu ictimaî hayatın selameti, ciddî irşada 
muhtacdır 

“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. Böyle 
ahmaklardan mühim bir mevkii işgal eden birisi demiş ki: "Biz, Allah Allah diye diye geri 
kaldık. Avrupa, top tüfek diye diye ileri gitti." 

"Cevab-ül ahmak-is sükût" kaidesince, böylelere karşı cevab sükûttur. Fakat bazı 
ahmakların arkasında bedbaht âkıller bulunduğundan deriz ki: 

Ey bîçareler! Bu dünya bir misafirhanedir. Her günde otuzbin şahid, cenazeleriyle "El-
mevtü hak" hükmünü imza ediyorlar ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir 
misiniz? Bu şahidleri tekzib edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz; mevt, Allah Allah 
dedirtir. Sekeratta Allah Allah yerine; hangi topunuz, hangi tüfeğiniz, zulümat-ı ebedîyi o 
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sekerattakinin önünde ışıklandırır, ye's-i mutlakını ümid-i mutlaka çevirebilir? Madem ölüm 
var, kabre girilecek; bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse; bin 
defa Allah Allah demek lâzım gelir. Hem Allah yolunda olsa; tüfek de Allah der, top da 
Allahü Ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder.” M:438 

“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. Sizin cebren böyle ehl-i imanı mimsiz medeniyete 
sevketmekteki maksadınız, eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise, 
kat'iyyen biliniz ki; hata ediyorsunuz, yanlış yola sevkediyorsunuz. 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 tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline 
muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salabet-i diniye ile olur.” 
L:123 

3- İktisadiyattaki emniyetin ehemmiyeti 
“Ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyeden olan ve belki kâinattaki nizam-ı hikmet-i İlahiyenin 

medarlarından olan iktisad ise, sefillik ve bahillik ve tama'kârlık ve hırsın bir halitası olan 
hısset ile hiç münasebeti yok. Yalnız, sureten bir benzeyiş var. Bu hakikatı teyid eden bir 
vakıa: 

Sahabenin Abadile-i Seb'a-yı Meşhuresinden olan Abdullah İbn-i Ömer Hazretleri ki; 
halife-i Resulullah olan Faruk-u A'zam Hazret-i Ömer'in (R.A.) en mühim ve büyük 
mahdumu ve sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zât-ı mübarek çarşı içinde, 
alış-verişte, kırk paralık bir mes'eleden, iktisad için ve ticaretin medarı olan emniyet ve 
istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe ona bakmış. Rûy-i zeminin 
halife-i zîşanı olan Hazret-i Ömer'in mahdumunun kırk para için münakaşasını acib bir hısset 
tevehhüm ederek o imamın arkasına düşüp, ahvalini anlamak ister. Baktı ki Hazret-i Abdullah 
hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. Sonra 
hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça 
eğlendi; ayrıldı, gitti. Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu: "İmam sizin 
yanınızda durdu, ne yaptı?" Herbirisi dedi: "Bana bir altun verdi." O sahabe dedi: 
"Fesübhanallah! Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde ikiyüz 
kuruşu kimseye sezdirmeden kemal-i rıza-yı nefisle versin!" diye düşündü, gitti, Hazret-i 
Abdullah İbn-i Ömer'i gördü. Dedi: "Ya İmam! Bu müşkilimi hallet. Sen çarşıda böyle yaptın, 
hanende de şöyle yapmışsın." Ona cevaben dedi ki: "Çarşıdaki vaziyet iktisaddan ve kemal-i 
akıldan ve alış-verişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatın muhafazasından gelmiş bir 
halettir; hısset değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş 
bir halettir. Ne o hıssettir ve ne de bu israftır."” L:144 
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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«! 
EMR 

1- Ruh, kanun-u emr-î tekvinîdir 
2- Eşyanın icadı, emr ile ve def’î olduğunun izahı 
3- Zerratın  “Kün” emrine imtisalen matlub bir şekle girmesi sırrı  
4- Emr-i vehmîden ibaret olan câzibe-i umumiye   
5- Emr-i tekvinînin külliyetinden bir cihetinin izahı 
 

1- Ruh, kanun-u emr-î tekvinîdir 
Evet, “Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanun-u 

teşekkülatı, timsal-i sureti; zerrecikler gibi tohumlarda kemal-i intizamla, dağdağalı 
inkılablar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle, gayet cem'iyetli ve yüksek bir mahiyete 
mâlik, haricî bir vücud giydirilmiş, zîşuur nuranî bir kanun-u emrî olan ruh-u beşer; ne 
derece beka ile merbut ve alâkadar olduğu anlaşılır.” S:76 

2- Eşyanın icadı, emr ile ve def’î olduğunun izahı 

“Ey nefs-i bîhuş! Diyorsun ki: –x U«[«4ö²w6ö y«7ö«Äx T«<ö²–«!ö@®\ ²[«-ö«(!«*«!ö!«)¬!ö  ̃h²8«!ö_«WÅ9¬!  Hem  

«–: h«N²E8ö@«X²<«G«7ö°p[¬W«%ö²v;!«)¬@«4ö®?«G¬&!«:ö®^«E²[«.öÅ�¬!ö²a«9@«6ö²–¬! gibi âyetler, vücud-u eşya, sırf bir 

emr ile ve def'î olduğunu ve  ̄š²z«-öÅu6ö«w«T²#«!ö›¬HÅ7!ö¬yÁV7!ö«p²X.  
Hem y«T«V«'ö¯š²z«-öÅu6ö«w«K²&«! gibi âyetler; vücud-u eşya, ilim içinde azîm bir kudretle, 

hikmet içinde dakik bir san'atla tedricî olduğunu gösteriyorlar. Vech-i tevfiki nedir? 
Elcevab: Kur'anın feyzine istinaden deriz: Evvelâ, münafat yoktur. Bir kısım öyledir: 

İbtidadaki icad gibi. Bir kısmı böyledir: Mislini iade gibi...” S:195 

Bu gelen parçada geçen emr-i tekvini Allah’ın sonsuz kudretiyle koyduğu yaradılış kanununun 
hakikatını anlatır. Şöyleki: 

“Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli 
cihazat ve kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş. Tâ ki, toprak altında çalışıp, tâ o dar 
âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlıkından istidad lisanıyla bir ağaç olmasını 
isteyip, kendine lâyık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek, sû'-i mizacından dolayı ona verilen 
cihazat-ı maneviyeyi, toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarfetse; o dar yerde 
kısa bir zamanda faidesiz tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o manevî cihazatını 

›«xÅX7!«:ö¬±`«E²7!ö s¬7@«4 nın emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse; o dar âlemden 
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çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'î hakikatı ve ruh-u manevîsi, büyük bir 
hakikat-ı külliye suretini alacaktır.” S:321 

Emr-i itibarîye ve ademîye tabirleri aslında vücudu olmayıp düşüncede var sayılan şeyleri ifade eder. 
Evet, “Küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, ademdir. Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, 
birtek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir. Nasılki bir azîm sefinenin dümencisi, 
vazifesinin adem-i îfasıyla, sefine gark olup bütün hademelerin netice-i sa'yleri ibtal olur. 
Bütün o tahribat, bir ademe terettüb ediyor. Öyle de: Küfür ve masiyet, adem ve tahrib 
nev'inden olduğu için, cüz'-i ihtiyarî bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip müdhiş netaice 
sebebiyet verebilir.” S:465 

Emr-i itibariyi anlata diğer bir parça dahi şöyle: 

“Cüz'-i ihtiyarînin üss-ül esası olan meyelan, Matüridîce bir emr-i itibarîdir, abde 
verilebilir. Fakat Eş'arî, ona mevcud nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o 
meyelandaki tasarruf, Eş'ariyece bir emr-i itibarîdir. Öyle ise o meyelan, o tasarruf, bir 
emr-i nisbîdir. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme 
istemez ki; illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı 
ref'etsin. Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüchaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i 
itibarî sübut bulabilir. Öyle ise o anda onu terkedebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki: "Şu 
şerdir, yapma." Evet eğer abd hâlık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı 

ref' olurdu. Çünki ilm-i usûl ve hikmette ²G«%x<ö²v«7ö²`¬D«<ö²v«7ö@«8ökaidesince mukarrerdir ki: 

"Bir şey vâcib olmazsa, vücuda gelmez." Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda 
gelebilir. İllet-i tâmme ise; ma'lulü, bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar 
kalmaz.” S:467 

Bu parçada geçen “illet-i tamme”, bir şeyin meydana gelmesi için gereken sebeblerin varlığı ve 
kudret-i ilâhinin tecellisini ifade eder. 

Kanun-u emrî olan ruh-u beşer meselesini tekrar ele alıyoruz: 

“Onuncu Söz'ün Altıncı Hakikatında isbat edildiği gibi; değil ruh-u beşer, hattâ en basit 
tabakat-ı mevcudat dahi, fena için yaratılmamışlar; bir nevi bekaya mazhardırlar. Hattâ 
ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, vücud-u zahirîden gitse, bin vecihle bir nevi bekaya 
mazhardır. Çünki sureti, hadsiz hâfızalarda bâki kalır. Kanun-u teşekkülâtı, yüzer 
tohumcuklarında beka bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin 
kanun-u teşekkülü, timsal-i sureti, bir Hafîz-i Hakîm tarafından ibka ediliyor. Dağdağalı 
inkılablar içinde kemal-i intizam ile, zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, bâki 
kalır. Elbette gayet cem'iyetli ve gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud 
giydirilmiş ve zîşuur ve zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer, ne derece 
kat'iyyetle bekaya mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alâkadar olduğunu 
anlamazsan, nasıl "Zîşuur bir insanım" diyebilirsin? Evet, koca bir ağacın bir derece ruha 
benzeyen proğramını ve kanun-u teşekkülâtını, bir nokta gibi en küçük çekirdekte dercedip 
muhafaza eden bir Zât-ı Hakîm-i Zülcelal, bir Zât-ı Hafîz-i Bîzeval hakkında "Vefat edenlerin 
ruhlarını nasıl muhafaza eder" denilir mi?1 ” S:516 

“Ruh, Vücud-u Haricî Giydirilmiş Bir Kanundur 
Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir namustur; şuuru başına takmış. 
Bu mevcud ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. 
Sabit ve hem daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade vasfından 

gelir. 

                                                 
1 Yani emrî kanunlar ebedidirler. 592



EMR     3 

Kudret vücud-u hissî giydirir, şuuru başına takar, bir seyyâle-i latifeyi o cevhere sadef 
eder. 

Eğer enva’daki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh olur. 
Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirirse, yine lâyemut kanun olur.” S:702 
“Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet 

kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir. Halbuki en zaîf olan kavanin-i emriye, sebat ve 
bekaya mazhardırlar. Çünki dikkat edilse, maruz-u tegayyür olan bütün nevilerde birer 
hakikat-ı sabite vardır ki, bütün tegayyürat ve inkılabat ve etvar-ı hayat içinde yuvarlanarak 
suretler değiştirip, ölmeyerek, yaşayarak bâki kalıyor. İşte herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin 
câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvuratıyla bir şahıs iken, bir nev' hükmüne 
geçmiştir. Bir nev'e gelen ve cari olan kanun, o şahs-ı insanîde dahi caridir. Madem Fâtır-ı 
Zülcelal, insanı câmi' bir âyine ve küllî bir ubudiyetle ve ulvî bir mahiyetle yaratmıştır. Her 
ferddeki hakikat-ı ruhiye, yüzbinler suret değiştirse, izn-i Rabbanî ile ölmeyecek, 
yaşayarak geldiği gibi gidecek. Öyle ise o şahs-ı insanînin hakikat-ı zîşuuru ve unsur-u 
zîhayatı olan ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izni ile ve ibkasıyla daima bâkidir.”  S:517 

“Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar 
itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran 
olan kavanine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki: Eğer o kanun-u emrî, vücud-
u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima 
müstemir, sabittir. Hiçbir tegayyürat ve inkılabat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. 
Meselâ: Bir incir ağacı ölse, dağılsa; onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre 
gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâki kalır. İşte madem en âdi ve zaîf emrî kanunlar dahi 
böyle beka ile, devam ile alâkadardır. Elbette ruh-u insanî, değil yalnız beka ile, belki ebed-ül 
âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünki ruh dahi Kur'anın nassı ile, 

]±¬"«*ö¬h²8«!ö²w¬8ö ƒ:Çh7!ö¬u5  ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur ve 

bir namus-u zîhayattır ki; kudret-i ezeliye, ona vücud-u haricî giydirmiş. Demek nasılki sıfat-
ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben bâki kalıyor. 
Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen 
ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, lâyıktır. Çünki zîvücuddur, hakikat-ı 
hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünki zîşuurdur. Hem 
onlardan daha daimîdir, daha kıymetdardır. Çünki zîhayattır.” S:518 

“İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki: Bütün a'zasını ve eczasını 
birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i İlahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden 
vücud-u haricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların 
idaresinde onların manevî seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani 
olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak-yakın bir hükmünde. Birbirine perde olmaz. 
İsterse, çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir, hissedebilir, 
idare edebilir. Hattâ çok nuraniyet kesbetmiş ise, herbir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir. Öyle 

de: |«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«: Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanun-u emri olan ruh, küçük bir 

âlem olan insan cisminde ve a'zasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette âlem-i ekber olan 
kâinatta o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hadsiz fiiller, 
hadsiz sadâlar, hadsiz dualar, hadsiz işler, hiçbir cihette ona ağır gelmez, birbirine mani 
olmaz. O Hâlık-ı Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü birden görür, bütün sesleri 
birden işitir. Yakın uzak birdir. İsterse, bütününü birinin imdadına gönderir. Herşey ile her 
şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile herşeyi bilir ve hâkeza...” S:687 
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“Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler, ancak ilim ile irade ve emrin enva'a olan 
tecellilerinin isimleridir. Evet kanun emirdendir, namus iradedendir. İşte kâinat 

müsebbebatın lisanıyla «x;öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö yÁV7«!öile Hâlık-ı Hakikî'yi ilân ediyor. 

Ve keza kâinat sahifesinde pek büyük bir itina ve ihtimam ile hârika bir tarzda yazılan 
nakışlar, münferiden ve müçtemian, gayr-ı mütenahî bir kudreti iktiza ettiklerinden, kâinat da 
bir Vâcib-ül Vücud, bir Hâlık-ı Kadîr'in vücuduna bizzarure delalet eder ki, o Hâlık'ın tesir-i 
kudretine nihayet olmadığından, şeriklerden bilbedahe müstağnidir, şerike ihtiyacı yoktur.” 
Ms:59 

“Esbab denilen şeyler ancak bahanelerdir. Vesait ise ancak zâhirî perdelerdir. Ve eşyanın 
tabiatlarındaki havass ve hâsiyetler dedikleri şeyler de, ancak birer isim ve ünvandırlar. Veya 
ezelî ve gayr-ı mütenahî ilim ve iradeye dayanan, belki ilim ve iradeyi tazammun eden nuranî 
ve gayr-ı mütenahî bir kudret-i ezeliye lemaatının tecellilerine birer camid cam parçaları 
mesabesinde olan şeylerdir.” BMs:101 

Yani kavanîn ve nevamis, kâinatta zaman ve mekânları istila ederek tecelli eden esma-i ilahiyenin 
mukannen, ardısıra zuhurlarına isimler olduğu anlatılıyor. 

3- Zerratın  “Kün” emrine imtisalen matlub bir şekle girmesi sırrı  
“Cenab-ı Hak kâinatı teşkil eden zerratı, şeriat-ı fıtriyesine müsahhar ve muti' ve evamir-

i tekviniyesine de münkad ve mümessil kılmıştır. Bir arı, "Kün" emrine imtisalen matlub 
bir şekle girdiği gibi, herhangi bir hayvan da aynı emre imtisalen irade edilen vaziyetlere 
girer.” Ms:190 

4- Emr-i vehmîden ibaret olan câzibe-i umumiye   
“Ey arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın pek ince âsâr-ı san'atından ve pek yüksek acaib-i 

kudretinden sarf-ı nazar ederek, yalnız tabiat denilen şu âsâr ve esbabdan, en zahir olan 
in'ikas ve irtisam keyfiyetine bak. Meselâ: Bir âyineyi semaya karşı tuttuğun zaman semayı 
irtifaıyla, nakışlarıyla, yıldızlarıyla celbedip âyinede in'ikas ve irtisam ettiren illet-i 
müessirenin, âyinenin yüzündeki hasiyet olduğuna kanaat hasıl edebilir misin? Hâşâ! 
Veyahut hakikatta bir emr-i vehmîden ibaret olan cazibe-i umumiyenin, Arz ile yıldızları şu 
boşlukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i müessire olarak telakki ve kabul edebilir misin? 
Hâşâ! Bunlar ancak şart ve sebeb olabilirler, illet-i müessire olamazlar. 

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 

Burada esma-i ilahiyenin kayyumiyetle tecellisine dikkat çekiliyor. Yani illet-i müessire yalnız vâcib-
ül vücuddur. 

5- Emr-i tekvinînin külliyetinden bir cihetinin izahı 

“ u«.x<ö²–«!ö¬y¬"öyÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö«–xQ«O²T«<ö«:  Bu cümledeki emir, iki kısımdır: 

Birisi, teşriîdir ki, sıla-i rahm ile tabir edilen akraba ve mü'minler arasında şer'an 
emredilen muvasala hattıdır. 

Diğeri, emr-i tekvinîdir ki, fıtrî kanunlar ile âdetullahın tazammun ettiği emirlerdir. 
Meselâ ilmin i'tası, manen ameli emrediyor; zekânın i'tası, ilmi emrediyor; istidadın 
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bulunması, zekâyı; aklın verilmesi, marifetullahı; kudretin verilmesi, çalışmayı; cesaretin 
verilmesi, cihadı manen ve tekvinen emrediyor. 

İşte o fâsıklar, bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını 
kesiyorlar. Meselâ akılları marifetullaha, zekâları ilme küs olduğu gibi; akrabalara ve 
mü'minlere dahi dargın olup, gidip gelmiyorlar.” İ:174 

Hülâsa:  Risale-i Nurda çokça geçen (emr) tabiri ve terkiblerinden bir kısım seçme izahattan 
alınan bilgi, bu tabirin ifade ettiği hakikatleri, dikkatle okunduğunda ciddi bir neticeye varılır. O halde 
dikkatle okunup dinlenmeli. 

Bu dersde: Emr, kanun-u emri, emr-i tekvini, emr-i itibari ve ademi, emr-i Rabbani, emr-i kün 
feyekün, kün emri, emr-i vehmi, ve emsâli tabirlerin kısmen mükerrer izahları verildi. 
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ENBİYA 

1- Enbiyaya ittiba’ etmek  
2- Enbiya-yı salife zamanındaki içtimai durumlar  
3- Enbiyaya ittiba’ etmek  
4- Hâtem-ül Enbiyanın cadde-i kübrasının dahilinde veya haricinde olmak meselesi 
5- Peygamberimiz (A.S.M) 
Enbiya: (Nebi.C.) Nebiler. Peygamberler (Aleyhümesselam) Kur’an (14:11) ayetinde “Peygamberliği 

Allah dilediğine verir” diye bildirilir. Peygambere “Nebi” de denir. Mamafih, yeni bir kitap ile yeni bir 
şeriat ile bir ümmete peygamber gönderilmiş olan zata nebi, peygamber denildiği gibi “resul”, “mürsel” 
de denir. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilmeyip de kendisinden evvelki bir peygamberin 
kitabını ve şeriatını ümmetine bildirmeğe me’mur olmuş olan zata da yalnız nebi veya peygamber denir. 
Resul ve mürsel denilmez. Tafsilat için İPA Enbiya maddesine bakınız. 

Enbiya hakkında Risale-i Nurdan seçilen parçaların okunmasına devam ediyoruz. 

“Kur'an-ı Hakîm; enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer 
pişdar ve imam gönderdiği gibi; yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o 
enbiyanın herbirisinin eline bazı hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad 
etmiştir. Onlara mutlak olarak ittibaa emrediyor. İşte enbiyaların manevî kemalâtını 
bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu'cizatlarından bahis dahi; 
onların nazirelerine yetişmeye ve taklidlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hattâ 
denilebilir ki: Manevî kemalât gibi maddî kemalâtı ve hârikaları dahi en evvel mu'cize eli 
nev'-i beşere hediye etmiştir. İşte Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan sefine.. 
ve Hazret-i Yusuf'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan saatı en evvel beşere hediye eden, 
dest-i mu'cizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki: San'atkârların ekseri, herbir san'atta birer 
peygamberi pîr ittihaz ediyor. Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm), saatçılar 
Hazret-i Yusuf'u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris'i (Aleyhisselâm).” S:254 

“Elhasıl: Sair Enbiya Aleyhimüsselâm'ın mu'cizatları, birer havarik-ı san'ata işaret ediyor 
ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın mu'cizesi ise; esasat-ı san'at ile beraber, ulûm ve 
fünunun, havarik ve kemalâtının fihristesini bir suret-i icmalîde işaret ediyor ve teşvik ediyor. 
Amma mu'cize-i kübra-i Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan ise, talim-i 
esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetini; hak ve hakikat olan ulûm ve fünunun doğru 
hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemalâtı ve saadâtı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azîm 
teşvikatla, beşeri onlara sevkediyor. Hem öyle bir tarzda sevkeder, teşvik eder ki; o tarz ile 
şöyle anlattırıyor: "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a'lâ; tezahür-ü rububiyete karşı, 
ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulûm ve kemalât ile 
yetişmektir." Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki: "Elbette 
nev'-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. 
Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir." Hem o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, cezalet1 ve 

                                                 
1 Hakikat lisanında cezalet şöyle özetlenir: hakikat-ı nefs-ül emriyeyi ihata eden ve ona hâkim olan zatın yüksek 
dirayetine dayanan sözlerindeki sıhhat, isabet, nüfuz, emniyet ve itminankârlık vasfıdır. Bu mânada en yüksek 
cezalet, Kur’andadır. Zira Kur’an, kâinat hakikatlarını tam bir ihata ile görüp hükmeden Hâlık-ı Kâinat’ın 
kelamıdır. 596
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belâgat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki: "Ulûm ve fünunun 
en parlağı olan belâgat ve cezalet, bütün enva'ıyla âhirzamanda en mergub bir suret alacaktır. 
Hattâ insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra 
ettirmek için, en keskin silâhını cezalet-i beyandan ve en mukavemet-sûz kuvvetini belâgat-ı 
edadan alacaktır."” S:264 

1- Enbiyaya ittiba’ etmek  
“Madem enbiyaya dair olan âyetler, şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin hârikalarına birer 

nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz-ı ifadesi var ve madem 
herbir âyetin müteaddid manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefekun aleyhtir ve madem 
enbiyaya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamir-i mutlaka var. Öyle ise, şu geçmiş 
âyetlerin maânî-i sarihalarına delaletle beraber, san'at ve fünun-u beşeriyenin mühimlerine 
işarî bir tarzda delalet, hem teşvik ediliyor denilebilir.” S:265 

2- Enbiya-yı salife zamanındaki içtimai durumlar  
“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 

3- Enbiyaya ittiba’ etmek  
“Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba' etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakîm'de, hakkı 

neşredenler:  ¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬!ö¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬!ödiyerek, insanlardan istiğna 

göstermişler. Sure-i Yâsin'de «–: G«B²Z 8ö²v;«:ö!®h²%«!ö²vUV«\ ²,«<ö«�ö²w«8ö!x Q¬AÅ#¬!öcümlesi, mes'elemiz 

hakkında çok manidardır...” M:13 
Bu kısımda enbiyaya ittiba etmenin, mesleğimizde bir esas olan istiğna düsturuna ayete istinaden 

dikkat çekilmiştir ki çok ehemmiyetli bir düsturdur. 

                                                                                                                                                         
    Cezaletin diğer bir ifadesi de şöyledir: “Bir şeyin hakikatını tam olarak ancak o şeyi yapan bilir” hükmüne 
binaen kâinatı da bütün madde ve manasıyla bilen ancak onu icad eden zattır. Binaenaleyh, Hâlık-ı Kâinat’ın 
kelamı olan ve kâinat hakaikını ders veren ve kâinatı bütün hikmet ve gayeleriyle ihata eden Kur’ana, ilm-i 
beşerin nazire yapması da muhaldir. 597
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4- Hâtem-ül Enbiyanın cadde-i kübrasının dahilinde veya haricinde 
olmak meselesi 

 “Mektubunuzda "Mücerred Lâ ilahe illallah kâfi midir? Yani Muhammedürresulullah 
demezse ehl-i necat olabilir mi?" diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı 
uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki: 

Kelime-i şehadetin iki kelâmı birbirinden ayrılmaz, birbirini isbat eder, birbirini 
tazammun eder, biribirisiz olmaz. Madem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm Hâtem-ül 
Enbiya'dır, bütün enbiyanın vârisidir; elbette bütün vusul yollarının başındadır. Onun cadde-i 
kübrasından hariç, hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamları, 
Sa'dî-i Şirazî gibi derler: 

]«S«O²M 8ö¬|«áö²*«(ö²i%ö²–«(²h"ö²h«S«1ö²�@«D«9ö¬˜!«h«"ö›¬G²Q«,öa²,«7@«E8 
HemöÅ›¬GÅW«EW²7!ö«‚@«Z²X¬W²7!öÅ�¬!ö°(:G²,«8ö¬»hÇO7!öÇu6ödemişler. 

Fakat bazan oluyor ki: Cadde-i Ahmediyede (A.S.M.) gittikleri halde, bilmiyorlar ki 
cadde-i Ahmediyedir ve cadde-i Ahmediye dâhilindedir. 

Hem bazan oluyor ki: Peygamber'i bilmiyorlar, fakat gittikleri yol, cadde-i 
Ahmediyenin eczasındandır.” M:335  

²vU²X¬8ö½u,*ö²vU¬#²@«<ö²v«7«!ö¬j²9¬�²!«:ö¬±w¬D²7!ö«h«L²Q«8ö@«<  (6:130) ayetine istinaden cinlerden 

peygamberin gelip gelmediği sualine verilen cevab  
“Aziz kardeşim! 
Hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var. Fakat Risale-i Nur'un en ehemmiyetli 

vazifesi, beşeri dalaletten ve küfr-ü mutlaktan kurtarmak olmasından, bu çeşit mes'elelere sıra 
gelmiyor, onlardan bahis açmıyor. Selef-i Sâlihîn dahi çok bahsetmemişler. Çünki öyle gaybî 
ve görünmeyen işlerde sû'-i istimal düşer. Hem şarlatanlar, hodfüruşluklarına bir vesile 
yapabilirler. Nasılki şimdi ispirtizmacılar "cinler ile muhabere" namıyla şarlatanlık 
yapıyorlar; dinin zararına âlet ederler diye çokça medar-ı bahs edilmez. Hem Hâtem-ül 
Enbiya'dan sonra, cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Risale-i Nur bu zamanda bir taun-u 
beşerî olan maddiyyunluk fikrini ibtal etmek için cinnî ve ruhanîlerin vücudlarını kat'î 
hüccetler ile isbat etmeye çalışmış, bu mes'eleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara 
bırakmış. Belki inşâallah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu mes'eleyi 
de halleder.” Ş:337 

5- Peygamberimiz (A.S.M) 
“Nübüvvet mes'elesinde "Beş Maksad" vardır. Bu maksadlar, beş nükte ve letaiften 

in'ikas etmiştir. Bu beş letaif, «t¬V²A«5ö²w¬8ö nin sadefindedir. Maksadlar ise: 
1-Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, resuldür. 
2-Ekmel-ür Rusüldür. 
3-Hâtem-ül Enbiyadır. 
4-Risaleti, âmmedir. 
5-Şeriatı, sair şeriatların mehasinini cem' ile onların nâsihidir. Birinci maksadın 

«t¬V²A«5ö²w¬8 den vech-i in'ikası: Meslekleri ve yolları bir olan bir cemaat, «t¬V²A«5ö²w¬8 kelimesinden 
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imaen fehmolunur. Binaenaleyh Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) «t¬V²A«5ö²w¬8ö deki zamire 

merci olması, o cemaatten ma'dud olmasını iktiza eder. Ve onların meslekleri olan 
nübüvvetlerine ve kitablarının sıdkına olan bütün deliller, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ın risaletine ve Kur'anın Allah'tan nâzil olduğuna bir hüccet-i katıa olduğu gibi, 
onların mu'cizeleri de Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) davasına bir mu'cize hükmüne geçer. 

İkinci maksadın vech-i in'ikası: Üç kaideden tezahür eder. 
1-Sultanlar daima halkın, cemaatin, ordunun sonunda çıkarlar. 
2-Nev-i beşerde tekemmül vardır. Bu tekemmül kanunu, ikinci mürebbinin ve ikinci 

mükemmilin evvelki mürebbilerden daha ekmel olmasını iktiza eder. 
3-Alelekser, halefin mehareti, selefinden daha ziyadedir. 
İşte bu üç kaideden, Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) ekmel-i enbiya olduğu tezahür 

eder.  
Üçüncü maksadın vech-i in'ikası: Meşhur bir kaidedir ki; bir vâhid çoğalsa teselsül eder, 

gittikçe gider, bir yerde durmaz. Fakat çoklar ve kesîr olanlar ittihad etse, kuvvetlenir, istikrar 
peyda eder, yerinde kalır, daha değişmez. Demek Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, 
hâtem-ül enbiyadır. Mefhum-u muhalifiyle işmam eder ki, ondan sonra peygamber gelmez. 
Hâtemiyetine hâtem ve imza basar.” İ:51 

“Dördüncü maksadın vech-i in'ikası: «t¬V²A«5ö²w¬8ö kelimesinin ifade ettiği gibi, Hazret-i 
Muhammed (A.S.M.), onların halefidir. Ve onlar, tamamen o hazretin selefleridir. 
Binaenaleyh halefin selefe ait vazifeyi tamamıyla üzerine alarak onların yerine kaim olması, o 
hazretin bütün seleflerine nâib ve bütün ümmetlerine resul olduğunu iktiza eder. Evet bu 
kaide, hükmüne uygun fıtrî bir kaidedir. Zira zaman-ı saadetten evvel insan âleminin ihtiva 
ettiği ümmetler, milletler arasında maddeten ve manen, istidaden ve terbiyeten pek muhtelif 
ve geniş mesafeler vardı. Bunun içindi ki, terbiye-i vâhide ve davet-i münferide kâfi 
gelmiyordu. Vakta ki, âlem-i insaniyet zaman-ı saadetin şems-i saadetiyle uyandı ve 
müdavele-i efkâr ile, an'anelerinin terkiyle, tebdiliyle ve kavimlerin birbirine ihtilatlarıyla 
ittihada meyil gösterdi ve aralarında münakale ve muhabere başladı; hattâ Küre-i Arz bir 
memleket, belki bir vilayet, belki bir köy gibi oldu; bir davet ve bir nübüvvet umum insanlara 
kâfi görüldü. 

Beşinci maksadın vech-i in'ikası: «t¬V²A«5ö²w¬8 deki ²w¬8 , ibtida manasını ifade eder. İbtida 

ise, bir intihaya bakar. İntiha, adem-i ihtiyaca delalet eder. Öyle ise o hazret, Hâtem-ül 
Enbiya'dır ve âlem-i insaniyetin başka bir resule ihtiyacı yoktur.” İ: 52 
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ENANİYET VE ENE 

1- Enaniyetin mahiyetini anlatan bir ayetin tefsiri 
2- Oruç enaniyeti izale etmelidir 
3- Enaniyet-i nefsiye cihetinde bir sual 
4- Nefiste gömülü gizli enaniyetin acib bir durumu 
5- Enaniyet-i beşeriyenin taşıdığı güzel hususiyetler  
6- Enaniyetin müsbet ve menfi neticeleri 
7- Enaniyetin eşkal-i habisesi, bir ayete istinaden  
8- Enenin, yani nefsin tefsiri   
9- Ciddi bir dava adamı olmadıkça ene insan üzerinde müessir 
10- Enelere dönüp etrafında gezerler   
Enaniyet ve ene tabiri insanın maddi ve manevi cihazat ve hususiyetlerini ifade ediyor. Bu enaniyet 

Allah’a ve emirlerine bağlı ve Allah’ın marifetini kazanma yolunda istihdam edilince, ene müsbet vasıf 
alır. Eğer Allah’tan kopuk ve kendi mevhum varlığına sabit varlık nazariyle bakılırsa menfi hüküm alır. 
İşte enaniyetin bu menfi ve müsbet cihetleri nokta-i nazarında insan şöyle tarif ediliyor: 

 “İnsanda iki vecih var. Birisi, enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır. 
Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar. Evvelki vecih itibariyle öyle bir bîçare 
mahluktur ki; sermayesi yalnız ihtiyardan bir şa’re (saç) gibi cüz’î bir cüz’-i ihtiyarî ve 
iktidardan zaîf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şu’le ve ömürden çabuk geçer bir 
müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kâinatın 
tabakatında serilmiş hadsiz enva’ın hesabsız efradından nazik zaîf bir ferd olarak bulunuyor.1 

İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde pek 
büyük bir vüs’ati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünki Fâtır-ı Hakîm, insanın 
mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ ki, 
kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınası nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz 
tecelliyatına câmi’ geniş bir âyine olsun.2 ”S:321 

1- Enaniyetin mahiyetini anlatan bir ayet şöyle tefsir ediliyor 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬"

«w²[«"«@«4ö¬Ä@«A¬D²7!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö]«V«2ö«^«9@«8«�²!ö@«X²/«h«2ö@Å9¬!

                                                 
1 İşte bu tarif müşterektir. Yani mü’minler ve kâfirlerin kabul etmeleri zaruridir. Çünkü mezkûr vasıflar göz ile 
görünüyor. 
2 Burada geçen acz, mikroptan yıldızlara kadar canlı ve cansız herşey insanı incitir. Fakat insanda bunların 
önlenmesi için kuvvet yoktur. Fakr ise, en küçük hayatî bir ihtiyaçtan ebedî cennetlere kadar fıtraten muhtaç 
olduğu halde onları icad etmede tamamen âcizdir. İşte insan Allah’ın sonsuz kudret ve ganilik sıfatlarını böylece 
anlayıp Allah’a istinad eder ki bu istinad en büyük gaye olan Allah ile kul arasında şuurlu irtibatı sağlar. Bu 
hakikat Risale-i Nurda ehemmiyetine binaen tekraren anlatılır. 600
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Şu âyetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki: 
Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddid vücuhundan 

bir ferdi, bir vechi, ene’dir. Evet ene, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin 
etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tûbâ3 ile, müdhiş bir şecere-i zakkumun 
çekirdeğidir. Şu azîm hakikata girişmeden evvel, o hakikatın fehmini teshil edecek bir 
mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki: 

Ene, künuz-u mahfiye olan esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu gibi, kâinatın tılsım-ı 
muğlakının dahi anahtarı  olarak bir muamma-yı müşkilküşadır, bir tılsım-ı hayretfezadır. O 
ene mahiyetinin bilinmesiyle, o garib muamma, o acib tılsım olan ene açılır ve kâinat 
tılsımını ve âlem-i vücubun künuzunu dahi açar. Şu mes’eleye dair “Şemme” isminde bir 
risale-i arabiyemde şöyle bahsetmişiz ki: Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine 
takılmıştır. Kâinat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, 
emanet cihetiyle insana “ene” namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün kapılarını açar 
ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinat’ın künuz-u mahfiyesini onun ile 
keşfeder. Fakat ene, kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. 
Eğer onun hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; kendisi açıldığı gibi kâinat dahi açılır. 
Şöyle ki: 

Sani-i Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve şuunatının hakikatlarını 
gösterecek, tanıttıracak, işarat ve nümuneleri câmi’ bir ene vermiştir. Tâ ki o ene, bir vâhid-i 
kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vâhid-i kıyasî, bir mevcud-u 
hakikî olmak lâzım değil. Belki hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vâhid-
i kıyasî teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir. 

SUAL: Niçin Cenab-ı Hakk’ın sıfat 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 
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 malikiyet, 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 
                                                 
3 “Bazı rivayetlerde zikrolunan “Tûba” yani şecere-i Tûba tabiri, mes’elemizle de alâkalı olsa gerektir. Evet 
Tûba, Cennet’te bir ağaçtır ki; Ebu Davud sünnet/l7 ve S.B.M. l346. ve K.H. l683. hadisleri ile R.E. sh. 3l3’te 7. 
ve ll. hadislerinden ve Risale-i Nur’da “Tûba” kelimesinin geçtiği yerlerden anlaşıldığı vechiyle bu ağaç, bütün 
enva-i niam ve lezaiz-i cennatı mutazamın ve ehl-i cennetin dünyada kazandıkları derece ve kabiliyetlerine ve 
ihtiyacatına bitamamiha cevap veren ve esmâ-i cemaliyenin ve bilhassa rahmetin eseri olan ve bu dünyada 
mahiyetini idrakten âciz bulunduğumuz bir ağaçtır ki, cemal sıfatının azamiyet derecesindeki tecellisinin 
mazharı ve kökü Arş-ı Azamda olmakla âlem-i âhirete doğru tedelliyen tecelli etmektedir. Bilhassa Cennet-ül 
Me’va bu tecellinin mazharı olduğu anlaşılıyor. (Envar Neşriyat baskısı Sözler sh: 92 deki Arabî son paragraf bu 
mes’elemize de bakar) ” Ans. p.327/l 601
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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 

“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«:ö G²W«E²7!ö y«7ö«:ö t²V W²7!ö y«7öder. Hakikî 

ubudiyetini takınır. Makam-ı “ahsen-i takvim”e çıkar. 
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«: 

altında dâhil olur.4 İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu 
cihetindendir ki; semavat ve arz ve cibal tedehhüş etmişler, farazî bir şirkten korkmuşlar. 
Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat iken, mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı altında 
neşvünema bulur; gittikçe kalınlaşır. Vücud-u insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha 
gibi, vücud-u insanı bel’ eder. Bütün o insan, bütün letaifiyle âdeta ene olur. Sonra nev’in 
enaniyeti de bir asabiyet-i nev’iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip; o ene, o 
enaniyet-i nev’iyeye istinad ederek, şeytan gibi, Sâni’-i Zülcelal’in evamirine karşı 
mübareze eder. Sonra kıyas-ı binnefs suretiyle herkesi, hattâ herşeyi kendine kıyas edip, 
Cenab-ı Hakk’ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azîm bir şirke düşer. 

°v[¬P«2ö°v²VP«7ö«¾²h±¬L7!öÅ–¬!ömealini gösterir. Evet nasıl mîrî malından kırk parayı çalan bir adam, 

bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de “Kendime 
mâlikim” diyen adam, “Herşey kendine mâliktir” demeye ve itikad etmeye mecburdur. 

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. Onbirinci Söz’de mahiyet-i insaniyenin ve mahiyet-i insaniyedeki 
enaniyetin, -mana-yı harfî cihetiyle- ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve 
muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve câmi’ bir âyine ve kâinata güzel bir takvim, bir 
ruzname olduğu gayet kat’î bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin. O Söz’deki 
tafsilata iktifaen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi anladınsa gel, 
hakikata giriyoruz.” S:537 

“Felsefe ise, ene’ye mana-yı ismiyle bakmış. Yani kendi kendine delalet eder, der. 
Manası kendindedir, kendi hesabına çalışır, hükmeder. Vücudu aslî, zâtî olduğunu telakki 
eder. Yani zâtında bizzât bir vücudu vardır, der. Bir hakk-ı hayatı var, daire-i tasarrufunda 

                                                 
4 Yani enenin manevî cehalet karanlığına girip yutulur. 602
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hakikî mâliktir, zu’meder. Onu bir hakikat-ı sabite zanneder. Vazifesini, hubb-u zâtından 
neş’et eden bir tekemmül-ü zâtî olduğunu bilir ve hakeza.. çok esasat-ı fasideye mesleklerini 
bina etmişler. O esasat, ne kadar esassız ve çürük olduğunu sair risalelerimde ve bilhassa 
Sözlerde hususan Onikinci ve Yirmibeşinci Sözlerde kat’î isbat etmişiz. Hattâ silsile-i 
felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve 
Farabî gibi adamlar; “İnsaniyetin gayet-ül gayatı, “teşebbüh-ü bil-vâcib”dir.. Yani 
Vâcib-ül Vücud’a benzemektir” deyip firavunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti 
kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak; esbabperest, sanemperest, tabiatperest, 
nücumperest gibi çok enva’-ı şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında 
münderiç olan acz ve za’f, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin 
yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını 
bulamamışlar.” S:540 

“Gaye-i Hayal Olmazsa, Enaniyet Kuvvetleşir 
Bir gaye-i hayal olmazsa,5 yahut nisyan basarsa, ya tenasi edilse; elbette zihinler 

enelere dönerler, 
Etrafında gezerler.6 Ene kuvvetleşiyor, bazan sinirleniyor. 
Delinmez, tâ “nahnü” olsun. Enesini sevenler, başkaları sevmezler.7 ”S:708 
İşte enaniyetin varlığını, bu kısımlarda anlatılan enaniyetin fiilî tezahürlerinden ölçülmeli. 

2- Oruç enaniyeti izale etmelidir 
“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 
                                                 
5 Yani, teveccüh-ü nasdan gelen maddi ve manevî menfaat ve zevklerini, yani gerektiğinde her şeyini feda 
edeceği bir ana gayesi olmazsa 
6 Yani her şeyini feda edecek derecede bağlanıp gaye edindiği davası olmayanın enesi, yani kendisinin 
isteklerine gaye yapar. Her şeyi kendi isteklerine feda eder. Bk: 

    “Birinci Hatvede: ²vU«,S²9«!ö~YÇ6«J#ö«Ÿ«4 (53:32) âyeti işaret ettiği gibi: Tezkiye-i nefs etmemek. Zira insan, 

cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvelâ ve bizzât yalnız zâtını sever, başka herşeyi nefsine feda 
eder. Mabud’a lâyık bir tarzda nefsini medheder. Mabud’a lâyık bir tenzih ile nefsini meayibden tenzih ve tebrie 
eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle 
müdafaa eder. Hattâ fıtratında tevdi edilen ve Mabud-u Hakikî’nin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve 

istidadı, kendi nefsine sarfederek y<«x«;ö y«Z´7¬!ö«H«FÅ#!ö¬w«8 (25:43) sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, 

kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri: Onu tezkiye etmemek, tebrie etmemektir.” 
S:477 
7 “Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam, başkasını sevmez. Eğer 
zahirî sevse de samimî sevemez, belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. 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 (25:43) 

âyetinin bir tokadını yer. 603
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ile azab vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş: “Men ene vema ente?” Nefis demiş: 

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

abdinim.8 ” M:404 
Hz.Üstad enaniyet hissinin hizmet hayatına getireceği zararlardan ikaz edip der ki: 

“Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip, kardeşlerimi benden çekmek 
istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu 
okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim! 

Dikkat ediniz; sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki: Şu 
asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, dalalet vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi 
terketmekle hakka hizmet edebilir. Ene’nin istimalinde haklı dahi olsa; mademki ötekilere 
benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir 
haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur’aniye, ene’yi kabul 
etmiyor. “Nahnü” istiyor. “Ben demeyiniz, biz deyiniz” diyor. Elbette kanaatınız gelmiş ki, 
bu fakir kardeşiniz ene ile meydana çıkmamış. Sizi enesine hâdim yapmıyor. Belki, enesiz bir 
hâdim-i Kur’anî olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine tarafdar 
olmamayı meslek ittihaz etmiş. Bununla beraber, kat’î deliller ile sizlere isbat etmiştir ki: 
Meydan-ı istifadeye vaz’edilen eserler, mîrî malıdır; yani Kur’an-ı Hakîm’in tereşşuhatıdır. 
Hiç kimse, enesiyle onlara temellük edemez! Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere 
sahib çıkıyorum, benim bir kardeşimin dediği gibi: Madem bu Kur’anî hakikat kapısı açıldı, 
benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehl-i ilim ve kemal arkamda 
bulunmaktan çekinmemeli ve istiğna etmemelidirler. Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i 
ülemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur 
ki,9 bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünki hazine kapalıdır;10 fakat bir 
anahtar, çok hazineleri açabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla taşıyan zâtlar da 
anladılar ki: Neşrolunan Sözler, hakaik-i Kur’aniyenin birer anahtarı ve o hakaiki inkâr 
etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. O ehl-i fazl u kemal ve kuvvetli 
enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar11 bilsinler ki; bana değil, Kur’an-ı Hakîm’e talebe ve 
şakird oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık 
dava etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları 
evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk;12 o ülema ya daha kolay bir çaresini 

                                                 
8 Yani bu irşad, benzini biten arabanın durumuna benzer. Yani nebatî hayat mertebesi gücünü kaybetmesiyle 
teslim-i silah eder demektir. 
9 Yani vehbî ilme mazhar ve zamanlarının fitnesine karşı manen vazifeli müceddidlerin zamanları kasdedilmekle 
beraber son ahirzaman fitnesine dikkat çekiliyor. 
10 Yani bu son fitne-i ahirzamanın insanlarını ikaz ve fitneyi izale etmek için Kur’an’ın bu asra bakan ve ilham 
yoluyla gelen hakikatler hatırlatılıyor. Yani Kur’an’daki mânâ incelikleri ilham yoluyla geldiğinden, o ilhama 
mazhar olmadıkça, bu mana incelikleri hazinesi kapalı kalır. Yani son asrın son müceddidine işaret ediliyor. 
Yani kesbî değil vehbî ilim çaredir. 
11 Kuvvet-i enaniyet-i ilmiye sahipleri, ehl-i fazl-u kemal olur mu? Bk: 
    “Ehl-i velayet, gaybî olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En büyük bir veli dahi, hasmının hakikî halini 
bilmedikleri için, haksız olarak mübareze etmesini Aşere-i Mübeşşere’nin mabeynindeki muharebe gösteriyor. 
Demek iki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zahir-
i şeriata muhalif ve hatası zahir bir içtihad ile hareket edilmiş ola.” K:195 
    “Bazan arzu fikir suretini giyer. Şahs-ı muhteris arzu-yu nefsaniyesini fikir zanneder.” H:143 
Yani kişide niyet iyi fakat enesine mağlup durumdadır. Netice veremiyor. Ene ise, fiile tesir edecek kadar 
galiptir. Bazıları dahi bu durumlarının farkında olmazlar ve kusurlarını göremezler. Asrın enaniyetten 
gelen gafleti ise hem dehşetli, hem yaygın hal almıştır. Şu halde kişinin hakiki durumunun tesbiti 
kitaptaki hakikat düsturlarını insafa müstenid esas almakla mümkün olur. 
12 Yani vehbî olarak ihsan olundu. 604
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bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar. Ülema-üs sû’ 
hakkında bir tehdid-i azîm var. Bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farzetseniz 
ki, düşmanlarımızın zannı gibi ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba 
dünyevî ve millî bir maksad için, çok zâtlar enaniyeti terkedip, firavun-meşreb bir adamın 
kemal-i sadakatla etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde; acaba bu 
kardeşiniz, hakikat-ı Kur’aniye ve hakaik-i imaniye etrafında, kendi enaniyetini setretmekle 
beraber, o dünyevî komitenin onbaşıları gibi, terk-i enaniyetle hakaik-i Kur’aniye etrafında 
bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük âlimleriniz de, ona “Lebbeyk” 
dememesinde haksız değil midirler? 

Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için 
olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve 
gözü, kulağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı 
manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, 
bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i 
vicdaniyenizdir. 

Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı 
bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin 
bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. 
Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti 
cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi 
risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i 
ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler’in kıymetlerinin 
tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki 
bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: 

“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 izahlarıdır13 
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!..14 ” M:424 

Enaniyetin ahlâki hissiyata verdiği zarar cihetindeki bir ikaz dersi de şöyledir: 

“Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve 
istiaze yolunu kapasın.15 Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini 
avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen bir nefis, 
kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir. 

½^«V[¬V«6ö¯`²[«2ö±¬u6ö²w«2ö@«/±¬h7!ö w²[«2ö«:ösırrıyla: Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını 

görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez; şeytana maskara 
olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Âlîşan, 

                                                 
13 İzah şekli hakkında Bk: 
     “Evet 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.” K:56 
14 İşte enaniyetin zararlarından kurtulmak için bu ders gayetle ehemmiyetli olup nazara alınması lâzımdır. 
15 Yani istiğfar etmek, kusurunu itiraf etmeğe bağlıdır. Kusurunu itiraf etmemek, istiğfar etmemek demektir. 
Dikkat oluna. 605
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]±¬"«*ö«v¬&«*ö@«8öÅ�¬!ö¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«"!ö@«8«: 
dediği halde, nasıl nefse itimad edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu 

itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden 
kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf 
etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf 
etse, afva müstehak olur.16 ” L:88 

3- Enaniyet-i nefsiye cihetinde bir sual 
“Eğer desen: Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuddur, vücudda küfür ve enaniyet-i 

nefsiye dahi var? 

Elcevab: Küfür ise hakaik-i imaniyeyi inkâr ve nefy olduğundan ademdir. Enaniyetin 
vücudu ise, haksız temellük ve âyinedarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak 
bilmekten ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir ademdir.” Ş:81 

4- Nefiste gömülü gizli enaniyetin acib bir durumu 
 “Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle, onu ikaz için yazılmış ince bir 

mes’eledir. Belki size faidesi olur diye yazdık.17 
Bir zaman evliya-i azîmeden nefs-i emmaresinden kurtulanlardan birkaç zâttan, şiddetli 

mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli 
zaman sonra, nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyade söz 
dinlemez ve daha ziyade ahlâk-ı seyyieyi idame eden ve heves ve damar ve a’sab, tabiat ve 
hissiyat halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngâhı bulunan ve nefs-i emmareyi 
tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiesini gören ve mücahedeyi âhir ömre kadar 
devam ettiren, bir manevî nefs-i emmareyi gördüm. Ve anladım ki, o mübarek zâtlar hakikî 
nefs-i emmareden değil; belki mecazî bir nefs-i emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki, 
İmam-ı Rabbanî dahi bu mecazî nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i emmarede 
şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki, 
onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam 
bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin. Ve Risale-i Nur’un erkânları gibi herşeyini, 
enaniyetini bıraksın.18 ” K:233 

 “Nefis ve şeytan, sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği vakit 
deyiniz ki: “Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve 
dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye 
mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek 
vazifemizdir.” deyip nefsinizi susturunuz! Medar-ı niza’ bir mes’ele varsa, meşveret ediniz. 
Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi 
elzemdir.19 ” K:234 

5- Enaniyet-i beşeriyenin taşıdığı güzel hususiyetler hakkındadır. 
“Evet nasılki ehl-i tarîkat, seyr-i enfüsî ve âfâkî ile marifet-i İlahiyede iki yol ile gitmişler 

ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüsîde, yani kalbinde zikr-i hafiyy-i 
                                                 
16 İşte enaniyetin bu gibi izahlarından kurtulmak için bu ve benzeri dersleri cidden nazara almak lâzımdır. 
17 Nazik bir ikaz şeklidir. Yani bu ikaz malum bir muhatablara bakarken muhatab meçhul kılındı. Evet, enaniyeti 
tahrik etmeden irşad şekli böyle olmalıdır. 
18 Bu derse dikkat edilse en üst kemâlata varılır. 
19 Burada şahsî hukukla umumi hukuk tefrik edilmiştir. Şahsî hukuku umumi hukuka feda etmek çok üstün bir 
fazilettir. 606
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kalble bulmuşlar. Aynen öyle de: Yüksek ehl-i hakikat dahi, marifet ve tasavvur değil, belki 
ondan çok âlî ve kıymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler: 

Biri: Kitab-ı kâinatı mütalaa ile, Âyet-ül Kübra ve Hizb-ün Nuriye ve Hülâsat-ül Hülâsa 
gibi âfâka bakmaktır. 

Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî ve hissî, bir derece şuhudî 
olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i 
nefsiyesini mütalaa ile, imanın şübhesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki; sırr-ı 
akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Ve enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatının bir parçası, 
Otuzuncu Söz’ün ve “ene ve enaniyet”te ve Otuzüçüncü Mektub’un Hayat Penceresinde ve 
İnsan Penceresinde ve bazı parçaları da sair ecza-yı Nuriyede bir derece beyan edilmiş.” 
E:147 

6- Enaniyetin müsbet ve menfi neticeleri 
“Yine insanın fıtratında acib bir hal: İnsanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık 

varsa da pek azdır. Amma manen ve ruhen, aralarında zerre ile şems arasındaki ayrılık kadar 
bir ayrılık vardır. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Meselâ balık ile kuş, kıymet-i ruhiyece 
birbirine pek yakındırlar. En küçüğü en büyüğü gibidir. Çünki insanın kuvve-i ruhiyesi tahdid 
edilmemiştir. Enaniyet ile o kadar aşağı düşerler ki, zerreye müsavi olur. Ubudiyet ile de o 
kadar yükseğe çıkıyor ki, iki cihanın güneşi olur. -Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü 
Vesselâm gibi.-” Ms:128 

7- Enaniyetin eşkal-i habisesi, bir ayete istinaden şöyle beyan ediliyor 

“ ®�xZ«%ö@®8x V«1ö«–@«6ö yÅ9¬! 
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. 

Evvelâ: Şahıs itibariyle, bir şahıs çok evsafa câmi’dir. Onların içinde bir sıfat adaveti 
celbetse, birinci âyetteki kanun-u İlahî iktiza eder ki, adavet o sıfata inhisar etsin; mecma-i 
evsaf-ı masume olan şahsına yalnız acısın ve tecavüz etmesin.20 

Halbuki o zalûm-u cehûl, tabiat-ı zalimane ile, bir cani sıfat için o evsaf-ı masumenin 
hakkına da tecavüz edip, mevsufa da husumet; hattâ onda da iktifa etmiyor, akrabasına da, 
hattâ meslekdaşına da zulmünü teşmil eder. Bir şeyin müteaddid esbabı olduğundan, 
olabilir o cani sıfat da kalbin fesadından değil,21 belki haric bir sebebin neticesidir. O halde 
sıfat caniye değil, kâfire de olsa, o zât cani olamaz. 

Cemaat itibariyle görüyoruz ki: Bir şahs-ı muhteris, bir intikamıyla veya müntakim bir 
muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikir ile demiş ki: “İslâm parçalanacak” veyahut 
“Hilafet mahvolacak.” Sırf o meş’um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini 
tatmin etmek için, İslâmın perişaniyetini, (el’iyazü billah) uhuvvet-i İslâmiyenin boğulmasını 
                                                 
20 Tenkid cihetiyle tecavüz edilmemesi gereken mezkur insan, fâsık-ı mütecahir olmamalı ve şeriatça sarahaten 
bilinen kusuru kusur gören ve hukuk-u umumiyeye bilerek zarar vermeyen mü’min olmalıdır. Mealinde ifadeler, 
Risalelerde ve hizmet hayatı seyrinde de teamülen mevcuddur. 
21 Bu hakikata diğer bir örnekte şöyledir: 
   “Hem insanda hissiyat galib olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve 
ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı, ileride gayet büyük bir mükâfata tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride 
büyük bir azab-ı müecceleden ziyade çekinir. Çünki tevehhüm ve heves ve hiss, ileriyi görmüyor belki inkâr 
ediyorlar. Nefs dahi yardım etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl susarlar, mağlub oluyorlar.” L:76 607
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arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli tevillerle adalet suretinde 
göstermek ister.” STİ:27 

8- Enenin, yani nefsin tefsiri   
“Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin 

tazyikiyle dünyadan alâkamı kesilmiş bularak, ebedî bir dünyada ve bâki bir memlekette 
daimî bir saadete namzed olduğumu iman telkin ettiği hengâmda; tahassür akıtan "of! of!"dan 
vazgeçip, beşaşet izhar eden "oh! oh!" dedim. Fakat bu gaye-i hayal ve hedef-i ruh ve netice-i 
fıtratın tahakkuku, ancak ve ancak bütün mahlukatının bütün harekâtlarını ve sekenatlarını ve 
ahval ve a'mallerini, kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve âciz-i mutlak nev'-i 
insanı kendine dost ve muhatab eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir Kadîr-i 
Mutlak'ın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir, 
diye düşünürken bu iki noktada, yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz 
insanın hakikatlı ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah 

istedim. Yine o âyete müracaat ettim. Dedi ki: "@«XA²,«&ödaki @«9öya dikkat edip, senin ile 

beraber lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile @«XA²,«&öyı kimler söylüyorlar, dinle!" emretti. Birden 

baktım ki, hadsiz kuşlar ve kuşçuklar olan sinekler ve hesabsız hayvanlar ve nihayetsiz 

nebatlar ve gayetsiz ağaçlar dahi benim gibi lisan-ı hal ile u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«&   
manasını yâdediyorlar ve herkesin yâdına getiriyorlar ki; bütün şerait-i hayatiyelerini tekeffül 
eden öyle bir vekilleri var ki, birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve 
birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabih 
çekirdeklerden kuşların yüzbin çeşitlerini, hayvanların yüzbin tarzlarını, nebatatın yüzbin 
nev'ini ve ağaçların yüzbin sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, 
birbirinden ayrı farikalı bir surette gözümüz önünde, hususan her baharda gayet çok, gayet 
kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halkeder, yapar bir kudretin azamet ve haşmeti 
içinde beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmalarıyla vahdetini ve 
ehadiyetini bize gösterir ve böyle hadsiz mu'cizatı ibraz eden bir fiil-i rububiyete, bir tasarruf-
u Hallakıyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye anladım. Her mü'min gibi 
benim hüviyet-i şahsiyemi ve mahiyet-i insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi olmak 

arzu edenler @«XA²,«&ödaki @«9öcem'iyetinde bulunan enenin, yani nefsimin tefsirine 

baksınlar. Ehemmiyetsiz, hakir ve fakir görünen vücudum -her mü'minin vücudu gibi- ne 
imiş, hayat ne imiş, insaniyet ne imiş, İslâmiyet ne imiş, iman-ı tahkikî ne imiş, marifetullah 
ne imiş, muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar, dersini alsınlar!..” L:255 

9- Ciddi bir dava adamı olmadıkça ene insan üzerinde müessir olacağı 
şöyle ifade edilir 

“S- Âlem-i İslâmdaki ihtilafı ta'dil edecek çare nedir? 
C- Evvelâ; müttefekun aleyh olan makasıd-ı âliyeye nazar etmektir. Çünki Allahımız bir, 

Peygamberimiz bir, Kur'anımız bir, zaruriyat-ı diniyede umumumuz müttefik, zaruriyat-ı 
diniyeden başka olan teferruat veya tarz-ı telakki veya tarîk-i tefehhümdeki tefavüt bu ittihad 
u vahdeti sarsamaz, racih de gelemez. ¬yÁV7!ö]¬4öÇ`E²7«!ödüstur tutulsa, aşk-ı hakikat harekâtımızda 
hâkim olsa -ki, zaman dahi pek çok yardım ediyor- o ihtilafat sahih bir mecraya 

608
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sevkedilebilir. 
Esefa; gaye-i hayalden tenasi veya nisyan olmakla, ezhan enelere dönüp etrafında 

gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âlî bütün vuzuhuyla meydana atılmıştır.” H:117 

10- Enelere dönüp etrafında gezerler   
“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 
fetva verdirildi. İşte Dâr-ül Hikmet, bu fırtına içinde âlet ettirilmedi. En büyük mani olan 
ecnebi kuvvet, bütün kuvvetiyle ahlâksızlığı himaye ve teşci' ediyordu. 

İkinci derecede sebeb: 
Dâr-ül Hikmet eczaları kabil-i imtizac, belki de ihtilat değil. Şahsî meziyetleri vardır. 

Cemaat ruhu tevellüd etmedi. "Ene"ler kavîdir, delinmedi ki bir "nahnü" olsun. "Ben", "biz" 
olmadı. Mesaîlerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi. 

Teşarük, maddiyatta eseri azîmleştirir, fevkalâde yapar. Maneviyat ve efkârda âdileştirir, 
belki çirkinleştirir. 

Teavün düsturu bunun tamamen aksidir; maddiyatta cemaate nisbeten pek küçük, fakat 
yalnız bir şahsa nisbeten büyük eserlere vasıta olur. Maneviyatta ise, eseri hârikulâde 
derecesine is'ad eder. 

Hem de tenkidleri çok keskinleşmiştir, karşısına çıkan fikir parçalanır, söner. 
Ehakkı aramakla bazan hakkı da kaybeder. Hakta ittifak, ehakta ihtilaf olduğundan; bence 

çok defa hak, ehaktan ehaktır. Ehakkın müddet-i taharrisi zamanında, bâtılın vücuduna bir 
nevi müsamaha var. Yani bazan hasen, ahsenden ahsendir.” STİ:97 

 “S- Kimsin? Ölsen yine sen misin? Bedenin inhilali ruhun şahsiyetine tesir etmez mi? 
C- Ben bu anda, seksen Said'den telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsî 

kıyametler ve müteselsil (*)  istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar. 
Şu (Said) yetmiş dokuz meyyit, bir hayy-ı nâtıkın fihristesidir. Eğer zamanın suyu donup 

dursa, mütemessil olan o Saidler birbirlerini görseler, şiddet-i tehalüften birbirlerini 
tanımayacaklardır. Ben onların üstünde yuvarlandım; hasenat, lezzat dağıldı kaldı. Seyyiat, 
âlâm toplandı, yüklendi. Nasılki şimdi o merhalelerde daima ben benim. 

Öyle de mevtimle gelecek menzillerde de yine ben benim. Lâkin her senede şu 
menzilhanelerdeki zerrat, iki muhaceret-i umumî yaptığından, ene dahi libasını değiştirir, 
yırtılmış Said'i atar, yeni Said'i giyer.” STİ:113 

 
 

 

                                                 
(*): Müstensih kalem-i kudrettir. 609
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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«! 
ENFÜSÎ 

Bu tabir, nefse ait ve nefsin iç yapısı manasına gelir. Yani insan kendi maddi ve manevi varlığına, 
duygu ve hissiyatlarına bakıp, 30.Söz’de Ene bahsinde izah edildiği gibi nefsin harikalığından Allah’ı, 
sıfat ve esmasının marifetini kazanmak yoludur. Bu enfüsî yol afaki yoldan daha sağlam ve isabetlidir. 
Bunun zıddı olan afakî yol ise ihatası zor olan geniş kâinat dairesi olduğundan Risalelerde enfüsten afaka 
bakmak tavsiye ediliyor. Şimdi Risale-i Nur’dan enfüs ile alakalı bazı kısımların dersine geçiyoruz. 

Seyr-i enfüsi ve seyr-i afakî tabirleri hakkında deniliyor: “Sahabelerin kurbiyet-i İlahiye 
noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Çünki Cenab-ı Hak bize akrebdir ve 
herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini 
kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin1 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,2 cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir.3 
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,4 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 geçmek5 iki suretledir. 
Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp,6 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 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 

“Otuzbirinci Pencere 

«w[¬X¬5x W²V¬7ö°�@«<³~ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö«:ö¯v<¬x²T«#ö¬w«,²&«!ö]¬4ö«–@«,²9¬� ²!ö@«X²T«V«'ö²G«T«7 

                                                 
1 En ileri derecede yakınlık manasını taşıyan akrebiyet, Risalelerde güneş misaliyle beyan edilir. Yani güneşin 
hususiyetlerini tanımak için binler sene mesafeden geçip ona yaklaşıp tanımak kurbiyet misalini ifade ederken 
güneşin aynamızda tecelli edip onu tanımak yolu akrebiyet manasında misal veriliyor. 
2 Yani Allah’ın sevdiği kuluna lütfuyla tecellisi ve kulunu fevkalmekân kendine çekmesidir. 
3 Allah tarafından sevilir olmaktır. 
4 Ruh zamanla mukayyed değil  
   “Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, tecerrüdle ruhen yükselip, dün geceki Leyle-i 
Kadr’i öbür gün Leyle-i Îd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünki ruh zamanla mukayyed değil. 
Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve 
müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.” M:51 
5 Yani şeri’atın zahir hükümlerinde o hükümlerdeki ilahî ve derin hikmetlerini anlayabilmek. 
6 Yani hakikatı, ilahi hikmetleri aklen, kalben, ruhen hissedip aşk-ı hakikata erişip. 610
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«–: h¬M²A#ö«Ÿ«4«!ö²vU¬, S²9«!ö]¬4ö«:ö 

Şu pencere insan penceresidir ve enfüsîdir. Ve enfüsî cihetinde şu pencerenin tafsilâtını 
binler muhakkikîn-i evliyanın mufassal kitablarına havale ederek yalnız feyz-i Kur’andan 
aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Şöyle ki: 

Onbirinci Söz’de beyan edildiği gibi: “İnsan, öyle bir nüsha-i câmiadır ki: Cenab-ı Hak 
bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas ediyor.” Tafsilâtını başka Sözlere havale edip 
yalnız üç noktayı göstereceğiz.7 ” S:686 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Yüz defadan ziyade, gayet kıymetli bir hakikat-ı imaniye bana görünüyor. Te’lif zamanı 

tamam olması hikmetiyle, ne kadar çalıştım, o çok ehemmiyetli hakikatı avlayamadım.8 
Vâzıhan ifade ve ihsas etmek için bekledim, muvaffak olamadım. Şimdi gayet kısa bir 
işaretle, o çok geniş ve çok uzun hakikattan kısacık bahsedeceğim: 

¬w´W²&Åh7!ö¬?«*x.ö]«V«2ö«–@«,²9¬� ²!ö«s«V«'ö«yÁV7!öÅ–¬! hadîsi; hem cevami-ül kelimden, hem müteşabih 

hadîslerdendir. Pek büyük ve küllî nüktesi, benim kalbime, Hülâsat-ül Hülâsa ile Cevşen-ül 
Kebir’i okuduğum vakit zahir oldu. Ben de o acib ve çok güzel nükteyi kaçırmamak için, 
şifreler, işaretler nev’inden Hülâsat-ül Hülâsa’nın onyedinci mertebesi olan “Kur’an 
lisanıyla şehadet” ve onsekizinci mertebesi olan “kâinat lisanıyla şehadet” ortasında o 
şifreli işaretleri şöyle koydum: 

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¬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«, «:ö@«Z¬#@Å[±¬,¬&ö«: 
¬^«2±¬x«X«BW²7!ö@«Z¬BÅ<¬(xA2ö«:ö¬^«Q¬8@«D²7!ö@«Z¬BÅ[¬5xV²F«8ö¬�@«W¬V«U¬"ö«:@«Z¬BÅ[¬9@«9«!ö«:ö@«Z¬BÅ[¬B²,¬h²Z¬4ö«:ö 
¬?«(:G²E«W²7!ö¬h²[«R²7!ö@«Z¬M²T«9ö«: @«;¬i²D«2ö«:ö@«;¬h²T«4ö«:ö¬?«h[¬C«U²7!ö@«Z¬#@«%@«[¬B²&¬!ö«:ö 

¬?«*xM²E«W²7!ö¬h²[«R²7!ö@«Z¬#!«(!«G²Q¬B²,¬!ö«:ö 
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 
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 

                                                 
7 Devamı uzun olduğundan ihtiyaç duyanlar kitaptan okumalıdırlar. 
8 Buradaki hikmetleri şimdilik bilemiyorum. 611
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¬w´W²&Åh7!ö¬?«*x.ö]«V«2ö«–@«,²9¬� ²!ö«s«V«'ö«yÁV7!öÅ–¬! hakikî bir manasını anlar. Çünki Cenab-ı Hak 

hakkında suret muhal olmasından, suretten murad sîrettir, ahlâk ve sıfâttır. 
Evet nasılki ehl-i tarîkat, seyr-i enfüsî ve âfâkî ile marifet-i İlahiyede iki yol ile gitmişler 

ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüsîde, yani kalbinde zikr-i hafiyy-i 
kalble bulmuşlar. Aynen öyle de: Yüksek ehl-i hakikat dahi, marifet ve tasavvur değil, 
belki ondan çok âlî ve kıymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler: 

Biri: Kitab-ı kâinatı mütalaa ile, Âyet-ül Kübra ve Hizb-ün Nuriye ve Hülâsat-ül Hülâsa 
gibi âfâka bakmaktır. 

Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî ve hissî, bir derece şuhudî 
olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini 
mütalaa ile, imanın şübhesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki; sırr-ı akrebiyete ve 
veraset-i nübüvvete bakar.” E:146 

Aynı mevzuya devam ediyoruz “Ey arkadaş! Bu âyetin cümlelerini birbiriyle nazmeden 

münasebetler ise: !: GA²2!ö ‰@ÅX7!ö@«ZÇ<«!ö@«< cümlesinde emir ve hitab, geçen her üç fırkayı teşkil 

eden mü’min, kâfir ve münafıkların mazi, hal ve istikbalde vücuda gelmiş veya gelecek 

bütün efradını ihtiva eden tabakalara hitabdır. Binaenaleyh !: GA²2! vav’ının merciinde dâhil 

olan kâmil mü’minlere göre !: GA²2! , ibadete devam ve sebat etmeye emirdir. Orta 

derecedeki mü’minlere nazaran, ibadetin arttırılmasına emirdir. Kâfirlere göre, ibadetin şartı 
olan iman ve tevhid ile ibadetin yapılmasına emirdir. Münafıklara nazaran, ihlasa emirdir. 

Binaenaleyh !: GA²2! nun ifade ettiği ibadet kelimesi, mükellefîne göre müşterek-i manevî 

hükmündedir. 

²vUÅ"«* Yani: Sizi terbiye eden ve büyüten odur. Ve sizin mürebbiniz odur. Öyle ise siz de, 

Ona ibadet etmekle abd olunuz!9 
Ey arkadaş! Vakta ki Kur’an-ı Kerim ibadeti emretti. İbadet ise üç şeyden sonra olabilir. 

Birincisi: Mabudun mevcud olmasıdır. İkincisi: Mabudun vâhid olmasıdır. Üçüncüsü: 
Mabudun ibadete istihkakı bulunmasıdır. Kur’an-ı Kerim o üç mukadder suale işaret etmekle 
beraber şartlarının delillerini de zikrederken, Mabudun vücuduna dair olan delilleri iki kısma 
ayırmıştır: 

Birisi: Hariçten alınan delillerdir ki, buna âfâkî denilir. 

İkincisi: İnsanların nefislerinden alınan bürhanlardır. Buna enfüsî tesmiye edilir. 
Enfüsî olan kısmını da, biri nefsî diğeri usûlî olmak üzere iki kısma taksim etmiştir. 

                                                 
9 İbadet, Allah’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmeyi ifade eder. Allah’ın emirleri, tekvinî ve teşriî olarak 
ikidir. Tekvinî şeri’at, kâinatı terbiye eder. Teşriî şeri’at ise, itaat edenleri derecelerine göre kâmil kılar. İşte 
ibadet etmeyen, yani abd olmayan kemalat kazanamaz. Bazı kâfirde görülen, İslâm cemiyetinden habersiz ve 
ıztıraren aldıkları, İ:164 p.1 sonunda zikredilir. 612
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Demek, Mabudun vücuduna üç türlü delil vardır: Âfâkî, nefsî, usûlî. 

Evvelâ, en zahir ve en yakın olan nefsî delile ²vU«T«V«'ö›¬HÅ7! cümlesiyle, usûlî delile de 

²vU¬V²A«5ö²w¬8ö«w<¬HÅ7!«: cümlesiyle işaret etmiştir. Sonra, ibadet insanların hilkat ve yaratılışına 

ta’lik edilmiştir.” İ:94 
Enfüsî tabiri hakkında Risale-i Nur’dan tercih edilen az bir kısmın dersinden anlaşılan mana dahi 

dikkatle okuyanlar için, kâinatın hulasası olan ve alem-i asgar yani küçük âlem denilen insandan 
marifetullahda terakki yolu açılabiliyor. 
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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«! 
ESAS-ESASAT 

Esasat-ı Nuriye adı verilen eserde, 33 aded esas tesbit edildiğinden, bu kelime o 
kitaba havale edildi. 
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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«! 
ESÎR 

1- Zemin ve yıldızlar esîr denizinde yüzerler 
2- Adem, esîr ve sema perdelerinin açılışları  
3- Esîr ve âlem-i misalin bazı mevcudatı âyineler hükmündedirler  
4- Esîr maddesinin varlığı hakkında 
5- Esîr maddesi yaratıldıktan sonraki durum  
Esîr, bütün kâinatta her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık, hararet, cazibe ve dafia gibi 

kuva-i seyyalenin yayılmasına vasıtalık eden çok ince madde. Teknik cihazlarla dahi görülmeyecek kadar 
ince, lâtif, rakik, elastikiyeti haiz, seyyal maddedir. Esîr maddesi hakkında Risale-i Nurdan tercih edilen 
bazı parçalara geçiyoruz. Şöyle ki: 

 “Evliyadan, ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı, bir anda birçok 
yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zât, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet nasıl 
cismaniyata cam ve su gibi şeyler âyine olur. Öyle de, ruhaniyata dahi hava ve esir ve 
âlem-i misalin bazı mevcudatı âyine hükmünde ve berk ve hayal sür'atinde bir vasıta-i seyr 
ü seyahat suretine geçerler ve o ruhanîler hayal sür'atiyle o meraya-yı nazifede, o menazil-
i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem Güneş gibi âciz ve müsahhar 
mahluklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyed nim-nurani masnu'lar, nuraniyet sırrıyla bir 
yerde iken pekçok yerlerde bulunabilirler. Mukayyed bir cüz'î iken, mutlak bir küllî hükmünü 
alırlar. Bir anda cüz'î bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler.” S:195 

Bu kısımda esîr gibi lâtif maddelerin ruhaniyata ayine oldukları beyan edildi.  

1- Zemin ve yıldızlar esîr denizinde yüzerler 

“Eğer desen: "Madem Kur'an, beşer için nâzil olmuştur. Neden beşerin nazarında en 
mühim olan medeniyet hârikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafî bir îma ile, 
hafif bir işaretle, zaîf bir ihtar ile iktifa ediyor?" 

Elcevab: Çünki medeniyet-i beşeriye hârikalarının hakları, bahs-i Kur'anîde o kadar 
olabilir. Zira Kur'anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i 
ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyle ise şu havarik-ı beşeriyenin o iki dairede 
hakları; yalnız bir zaîf remz, bir hafif işaret, ancak düşer. Çünki onlar, daire-i rububiyetten 
haklarını isteseler, o vakit pek az hak alabilirler. Meselâ; tayyare-i beşer Kur'ana dese: "Bana 
bir hakk-ı kelâm ver, âyâtında bir mevki ver." Elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan 
Seyyarat, Arz, Kamer; Kur'an namına diyecekler: "Burada cirmin kadar bir mevki 
alabilirsin." Eğer beşerin taht-el bahrleri, âyât-ı Kur'aniyeden mevki isteseler; o dairenin taht-
el bahrleri (yani, bahr-ı muhit-i havaîde ve esîr denizinde yüzen) zemin ve yıldızlar ona 
diyecekler: "Yanımızda senin yerin, görünmeyecek derecede azdır."” S:265 

Yani küreler,esîr dairesinde mazrufturlar 

2- Adem, esîr ve sema perdelerinin açılışları  

“ ²�«*±¬x6ö j²WÅL7!ö!«)¬!ö(81:1) Şu kelâm; "Tekvir" lafzıyla, yani sarmak ve toplamak 
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manasıyla, parlak bir temsile işaret ettiği gibi, nazirini dahi îma eder. 
Evet Cenab-ı Hak tarafından adem ve esîr ve sema perdelerini açıp, Güneş gibi, dünyayı 

ışıklandıran pırlanta-misal bir lâmbayı, hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya 
kapandıktan sonra, o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak.” S:426 

Burada esîrin, ilk yaratılan müstevli bir madde olduğu anlaşılıyor 

“Madem kudret-i ezeliye bilmüşahede en âdi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz 
zîhayat ve zîruhu halkeder ve gayet ehemmiyetle madde-i kesifeyi, hayat vasıtasıyla madde-i 
latifeye çevirir ve nur-u hayatı herşeyde kesretle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri 
yaldızlıyor. Elbette o Kadîr-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle; nur 
gibi, esîr gibi ruha yakın ve münasib olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız 
bırakmaz, camid bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ 
esîr maddesinden, hattâ manalardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru 
kesretle halkeder ki; hayvanatın pekçok muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif ruhanî 
mahlukları, o seyyalat-ı latife maddelerinden halkeder.” S:507 

Bu kısım dahi, esîr gibi lâtif maddelerden zihayat mahlukların yaratıldığı ve bütün âlemler zihayatla 
dolu olduğu anlaşılıyor. 

Evet, “Feza-yı ulvî, bilittifak "esîr" ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyalat-ı 
latife, o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Meyveler ağacını, çiçekler 
çimenlerini, sünbüller tarlalarını, balıklar denizini bilbedahe gösterdiği gibi; şu yıldızlar dahi 
bizzarure menşe'lerini, tarlasını, denizini, çimengâhının vücudunu, aklın gözüne sokuyorlar. 
Madem âlem-i ulvîde muhtelif teşkilât var. Muhtelif vaziyetlerde muhtelif ahkâmlar 
görünüyor. Öyle ise o ahkâmların menşe'leri olan semavat, muhteliftir. İnsanda cisimden 
başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücudlar da var. Elbette insan-ı ekber 
olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka 
âlemler var. Hem âlem-i arzdan, tâ Cennet âlemine kadar herbir âlemin birer seması vardır. 
Hem melaike için deriz ki: Seyyarat içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan 
küre-i arz; mevcudat içinde en kıymetdar ve nuranî olan hayat ve şuur, hesabsız bir surette 
onda bulunuyorlar. Elbette karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nisbeten müzeyyen 
kasırlar, mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler; 
zîşuur ve zîhayat ve pek kesretli ve muhtelif-ül ecnas olan melaike ve ruhanîlerin 
meskenleridir. Pek kat'î bir surette İşarat-ül İ'caz namındaki tefsirimde 

¯�!«x´W«,ö«p²A«,öÅwZ<Åx«,«4ö¬š@«WÅ,7!ö]«7¬!ö›«x«B²,!öÅv$ö(2:29) âyetinde, semavatın hem vücudu, hem 

taaddüdü isbat edildiğinden ve melaike hakkında Yirmidokuzuncu Söz'de iki kerre iki dört 
eder kat'iyyetinde, melaikelerin vücudunu isbat ettiğimizden, onlara iktifaen burada kısa 
kesiyoruz. 

Elhasıl: Esîrden yapılmış; elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyalat-ı latifenin medarı 

olmuş ve hadîste ö½¿x S²U«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 

Bu kısımda da, şecere-i hilkatin iç içe alemler olarak Allah nazarında mahdud, insan nazarında gayr-ı 
mahdud, yani beşerî anlayışının ihata edemeyeceği kadar büyük olduğu anlaşılıyor. 

“Kitab-ı âlemin evrakıdır eb’ad-ı nâmahdud  
Sutur-u kâinat-ı dehrdir a’sar-ı nâma’dud 
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Basılmış destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikatta 
Mücessem lafz-ı manidardır âlemde her mevcud. 
Hoca Tahsin’in nâma’dud ve nâmahduddan muradı nisbîdir. Hakikî lâ-yetenahîlik 

değildir.” Mu:134 

3- Esîr ve âlem-i misalin bazı mevcudatı âyineler hükmündedirler  
“Birinci Temsil: Şöyle ki: Onaltıncı Söz'de isbat edildiği gibi: Birtek zât-ı müşahhas, 

muhtelif âyineler vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir cüz'i-yi hakikî iken, şuunat-ı kesîreye 
mâlik bir küllî hükmüne geçer. Evet nasıl cismanî şeylere cam ve su gibi maddeler âyine olup, 
cismanî birtek şey, o âyinelerde bir külliyet kesbeder. Öyle de: Nurani şeylere ve ruhaniyata 
dahi, hava ve esîr ve âlem-i misalin bazı mevcudatı, âyineler hükmünde ve berk ve hayal 
sür'atinde birer vasıta-i seyr ü seyahat suretine geçerler ki, o nuraniler ve o ruhanîler, hayal 
sür'atiyle o meraya-yı nazifede ve o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere 
girerler.” S:609 

4- Esîr maddesinin varlığı hakkında 

Birinci Kaide: Fennen ve hikmeten sabittir ki: Bu haddi yok feza-yı âlem, nihayetsiz bir 
boşluk değil, belki "esîr" dedikleri madde ile doludur.   

İkincisi: Fennen ve aklen, belki müşahedeten sabittir ki: Ecram-ı ulviyenin cazibe ve 
dafia gibi kanunlarının rabıtası ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin 
naşiri ve nâkili, o fezayı dolduran bir madde mevcuddur. 

Üçüncüsü: Madde-i esîriye, esîr kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif 
teşekkülâta ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasılki buhar, su, buz 
gibi havaî, mâyi, camid üç nevi eşya, aynı maddeden oluyor. Öyle de: Madde-i esîriyeden 
dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani-i aklî olmadığı gibi, hiçbir itiraza medar olmaz.” 
L:67 

“Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilane bir dalaletle 
Sâni'-i Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti', müsahhar bir sahife-i icraatı ve emirlerinin bir 
vasıta-i nakliyatı ve zaîf bir perde-i tasarrufatı ve latif bir midad (mürekkeb)-ı kitabeti ve 
en nazenin bir hulle-i icadatı ve bir maye-i masnuatı ve bir mezraa-i hububatı olan "esîr" 
maddesini, cilve-i rububiyetine âyinedarlık ettiği için masdar ve fâil tevehhüm etmişler. Bu 
acib cehalet, hadsiz muhalleri istilzam ediyor. Çünki esîr maddesi, maddiyyunları boğduran 
zerrat maddesinden daha latif ve eski hükemanın saplandığı heyula fihristesinden daha kesif, 
ihtiyarsız, şuursuz, camid bir maddedir. Bu hadsiz bir surette tecezzi ve inkısam eden ve 
nâkillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle teçhiz edilen bu maddeye, belki o maddenin 
zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine; herşeyde herşeyi görecek, bilecek, idare 
edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücud bulan fiilleri, eserleri isnad etmek, esîrin zerreleri 
adedince yanlıştır.” L:343 

 “En ziyade cây-ı dikkat ve cây-ı hayret şudur ki: Vücudun en kuvvetli mertebesi olan 
"vücub"un ve vücudun en sebatlı derecesi olan "maddeden tecerrüd"ün ve vücudun 
zevalden en uzak tavrı olan "mekândan münezzehiyet"in ve vücudun en sağlam ve 
tegayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan "vahdet"in sahibi olan Zât-ı Vâcib-ül 
Vücud'un en has hâssası ve lâzım-ı zâtîsi olan ezeliyeti ve sermediyeti; vücudun en zaîf 
mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, mütehavvil tavrı ve en ziyade mekâna 
yayılmış olan hadsiz, kesretli bir maddî madde olan esîr ve zerrat gibi şeylere vermek ve 
onlara ezeliyet isnad etmek ve onları ezelî tasavvur etmek ve kısmen âsâr-ı İlahiyenin 
onlardan neş'et ettiğini tevehhüm etmek, ne kadar hilaf-ı hakikat ve vakıa muhalif ve akıldan 
uzak ve bâtıl bir fikir olduğu, Risale-i Nur'un müteaddid cüz'lerinde kat'î bürhanlarla 
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gösterilmiştir.” L:344 
 “Öyle bir Allah ki, vücub-u vücud ve vahdetine, şu kitab-ı kebir denilen âlem, bütün 

yazıları ve fasıllarıyla, sahifeleriyle, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle şehadet ettiği gibi; 
şu insan-ı kebir denilen kâinat da, bütün azâsıyla, cevarihiyle, hüceyratıyla, zerratıyla, 

evsafıyla, ahvaliyle delalet eder. Yani bu kâinat, ihtiva ettiği bütün enva'ıyla yÁV7!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�öve 

o âlemlerin erkânıyla ö«x;öÅ�¬!ö«s¬7@«'ö«�öve o erkânın azâsıyla «x;öÅ�¬!ö«p¬9@«.ö«�öve o azânın 

eczasıyla «x;öÅ�¬!ö«h±¬"«G8ö«�öve o eczanın cüz'iyatıyla «x;öÅ�¬!ö«]±¬"«h8ö«�öve o cüz'iyatın hüceyratıyla 

«x;öÅ�¬!ö«¿±¬h«M«B8ö«�öve o hüceyratın zerratıyla «x;öÅ�¬!ö«s¬7@«'ö«�öve o zerratın tarlası olan esîriyle 

«x;öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ösöyleyerek; bütün enva'ıyla, erkânıyla, azâsıyla, eczasıyla, hüceyratıyla, 

zerratıyla, esîriyle (ellibeş lisan ile) vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ve delalet eder.” 
Ms:54 

“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.”Ms: 138 

“Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva'ıyla "Lâ İlahe İllâ Hu" diye 
tevhidi ilân ediyor. Çünki aralarındaki tesanüd böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla enva', bütün 
erkânıyla "Lâ Rabbe İllâ Hu" diye ilân-ı şehadet ediyor. Çünki aralarındaki müşabehet böyle 
istiyor. Ve o erkân bütün a'zasıyla "Lâ Mâlike İllâ Hu" diye şehadetlerini ilân ediyorlar. Çünki 
aralarındaki temasül böyle iktiza eder. Ve o a'za bütün eczasıyla "Lâ Müdebbire İllâ Hu" diye 
şehadet eder. Çünki aralarında teavün ve tedahül vardır. Ve o ecza bütün cüz'iyatıyla "Lâ 
Mürebbiye İllâ Hu" diye olan şehadetini ilân eder. Çünki aralarındaki tevafuk, kalemin bir 
olduğuna delalet ediyor. O cüz'iyat bütün hüceyratıyla "Lâ Mutasarrıfe Fil-Hakikati İllâ Hu" 
diye şehadet eder. Ve o hüceyrat bütün zerratıyla "Lâ Nâzıme İllâ Hu" diye ilân-ı şehadet 
eder. Çünki cevahir-i ferd arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o zerrat bütün 
esîriyle "Lâ İlahe İllâ Hu" cevheresiyle ilân-ı tevhid eder. Çünki esîrin besateti, sükûnu, 
intizamla emr-i Hâlıka sür'at-i imtisali, böyle iktiza eder.” Ms:192 

5- Esîr maddesi yaratıldıktan sonraki durum  
“Hikmet-i cedidenin nazariyatı ise şu merkezdedir ki: Görmekte olduğumuz manzume-i 

şemsiye ile tabir edilen güneşle ona bağlı yıldızlar cemaatı, basit bir cevhere imiş; sonra bir 
nevi' buhara inkılab etmiştir; sonra o buhardan, mayi-i nârî hasıl olmuştur; sonra o mayi-i nârî 
bürudet ile tasallüb etmiş yani katılaşmış, sonra şiddet-i hareketiyle bazı büyük parçaları 
fırlatmıştır. O parçalar tekâsüf ederek seyyarat olmuşlardır; şu Arz da onlardan biridir. Bu 
izahata tevfikan, şu iki meslek arasında mutabakat hasıl olabilir. Şöyle ki: 

"İkisi de birbirine bitişikti, sonra ayrı ettik" manasında olan @«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 
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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. 
İşte Arz'ın -hepsinden evvel tekâsüf ve tasallüb etmekle acele kabuk bağlayarak uzun 
zamanlardan beri menşe-i hayat olması itibariyle- hilkat-i teşekkülü semavattan evveldir. 
Fakat Arz'ın bastedilmesiyle nev'-i beşerin taayyüşüne elverişli bir vaziyete geldiği, semavatın 
tesviye ve tanziminden sonra olduğu cihetle, hilkatı semavattan sonra başlarsa da bidayette, 
mebde'de ikisi beraber imişler. Binaenalâhâzâ o üç âyetin aralarında bulunan zahirî muhalefet, 
bu üç cihetle mutabakata inkılab eder.”İ:188 

“Ey arkadaş! Semavatın dokuz tabakadan ibaret olduğu, eski hikmetin hurafelerinden 
biridir. Onların o hurafevari fikirleri, efkâr-ı âmmeyi istilâ etmişti. Hattâ bazı müfessirler, bazı 
âyetlerin zahirini onların mezheblerine meylettirmişlerdir. Hikmet-i cedide ise, feza denilen 
şu boşlukta yalnız yıldızların muallak bir vaziyette durmakta olduklarına kaildir. Bunların 
mezhebinden, semavatın inkârı çıkıyor. Ve bu iki hikmetin birisi ifrata varmışsa da ötekisi 
tefritte kalmıştır. Şeriat ise, Cenab-ı Hakk'ın yedi tabakadan ibaret semavatı halketmiş 
olduğuna hâkimdir ve yıldızların da balık gibi o semalar denizlerinde yüzmekte olduklarına 

kaildir. Hadîs ise, semanın ½¿x S²U«8ö°‚²x«8 den ibaret bulunduğunu emrediyor. Şu hak olan 

mezhebin, altı mukaddeme ile tahkikatını yapacağız. 
Birinci Mukaddeme: Şu geniş boşluğun esîr ile dolu olduğu, fennen ve hikmeten 

sabittir…. 
 “Üçüncü Mukaddeme: Madde-i esîriyenin yine esîr olarak kalmak şartıyla, sair 

maddeler gibi muhtelif teşekkülâtı ve ayrı ayrı nevi'leri vardır. Buhar ile su ve buzun 
teşekkülâtları gibi.”İ:189 

Bugün teknik gelişmelerin hızlandığı devrede dahi esîr maddesi hakkında ciddi malumat  
verilemezken, Risale-i Nurda bu şekilde emin bilgilerin verilmesi, esîrden başlayarak bütün kâinatı 
yaratan zâtın gönderdiği Kur’anın feyzine istinad etmektedir. Evet yapan bilir ve eserleri hakkında 
isabetli bilgiler verir. 
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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«! 
ESKİ SAİD 

1- Eski Said’i yeni Said’e çeviren ibretli bir vâkıa-i hâyaliye 
2- Eski Said’in ehl-i dünya ile konuşmayı terketmesi 
3- Eski ve Yeni Said farkı 
4- Eski Said’in Yeni Said’e (yani müceddidiyete) geçişi 
5- Muarızlara karşı cevabı Eski Said lisanıyla zikrediyor 
6- Eski Said lisanıyla ve Yeni Said’in kalbiyle verilmiş ibretli ve merak-aver bir 

cevabdır  
7- Hz.Üstadın Eski Said’den çıkmaya çalıştığı meselesine bakan bir bahis 
8- Eski Said’in izzetli damarı 
Hz. Bediüzzaman 45 yaşlarına kadarki devresine Eski Said; ondan sonraki devresine de Yeni Said 

denir. Eski Said dine hizmet maksadıyla bir derece ictimaiyatla meşgul olmuştur. Bu derstede görüleceği 
gibi bazı önemli vâkıalar sebebiyle Yeni Said’e dönmüştür. Bu husus, bu derste kısmen görülecektir. 

1- Eski Said’i yeni Said’e çeviren ibretli bir vâkıa-i hâyaliye 
“Ey dünya-perest ve hayat-ı dünyeviyeye âşık ve sırr-ı ahsen-i takvimden gafil insan! Şu 

hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vakıa-i hayaliyede Eski Said görmüş. Onu Yeni Said'e 
döndürmüş olan şu vakıa-i temsiliyeyi dinle: 

Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim 
olan zât, bana tahsis ettiği altmış altundan tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de 
sarfedip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altunu kumara mumara, 
eğlencelere ve şöhret-perestlik yoluna sarfettim. Sabahleyin elimde hiç bir para kalmadı. Bir 
ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, 
günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben 
o hazîn halette iken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi: "Bütün bütün sermayeni zayi' 
ettin. Tokata da müstehak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat 
aklın varsa, tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek bâki kalan onbeş altundan her 
eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lâzım olacak bazı 
şeyleri al." Baktım nefsim razı olmuyor. "Üçte birisini" dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. 
Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsim mübtela olduğu âdetini terkedemiyor. O adam 
hiddetle yüzünü çevirdi gitti. 

Birden o hal değişti. Baktım ki; ben, tünel içinde sukut eder gibi bir sür'atle giden bir 
şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki, hiç bir tarafa kaçılmaz.1 Garaibden olarak 
o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de 
akılsız acemîler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için 
çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler, dikenli mikenli, mülâkatında elime batıyor, kanatıyor. 
Şimendiferin gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. 
Birden şimendiferdeki bir hademe dedi: "Beş kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin 
kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de 
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ceza var, izinsiz koparamazsın." Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp 
ileriye baktım. Gördüm ki, tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden 
o deliklere adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı 
dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle "Said" ismi yazılmış 
gördüm. Teessüf ve hayretimden "Eyvah!" dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden 
zâtın sesini işittim. Dedi: "Aklın başına geldi mi?" Dedim: "Evet geldi fakat kuvvet kalmadı, 
çare yok." Dedi: "Tövbe et, tevekkül et." Dedim: "Ettim!" 

Ayıldım... Eski Said kaybolmuş. Yeni Said olarak kendimi gördüm.2 ” S:325 

2- Eski Said’in ehl-i dünya ile konuşmayı terketmesi 
“Malûmdur ki, bir memurun vazifesi, heyet-i içtimaiyeye muzır eşhasa meydan vermemek 

ve nâfi'lere yardım etmektir. Halbuki beni nezaret altına alan memur, kabir kapısına gelen, 
misafir bir ihtiyar adama "Lâ ilahe illallah"daki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit, -bir 
cürm-ü meşhud halinde beni yakalamak gibi- çok zaman yanıma gelmediği halde, o vakit 
güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlas ile dinleyen o bîçareyi de mahrum bıraktı; 
beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı; o onlara ehemmiyet vermiyordu. 
Sonra edebsizliklerde ve köydeki hayat-ı içtimaiyeye zehir verecek surette bulundukları vakit, 
onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Hem malûmdur ki: Zindanda yüz cinayeti 
bulunan bir adam, nezarete memur zabit olsun, nefer olsun, her zaman onlarla görüşebilir. 
Halbuki bir senedir, hem âmir, hem nezarete memur hükûmet-i milliyece iki mühim zât kaç 
defa odamın yanından geçtikleri halde, kat'â ve aslâ ne benim ile görüştüler ve ne de halimi 
sordular. Ben evvel zannettim ki, adavetlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki, 
evhamlarından... Güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi eczası ve 
memurları bulunan bir hükûmeti, hükûmet diyerek merci' tanıyıp müracaat etmek, 
kâr-ı akıl değil, beyhude bir zillettir. Eski Said olsaydı Antere gibi diyecekti:  

]¬7¬i²X«8ö h²F«4ö±¬i¬Q²7@¬"övÅX«Z«%ö«:ö«vÅX«Z«D«6ȫ^Å7¬H¬"ö¬?@«[«E²7!öš@«8öEski Said yok; Yeni Said 

ise, ehl-i dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin! Ne yaparlarsa 
yapsınlar! Mahkeme-i Kübra'da onlarla muhakeme olacağız der, sükût eder.” M:75 

3- Eski ve Yeni Said farkı 
“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:....3 ” M:279 

Yine Hz.Üstad müceddidiyet makamını teyiden diyor ki: 

“Hakikî şahsiyetim, yani Eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki; o da Eski Said'den 
irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazan riyaya, hubb-u câha bir arzu bulunuyor. Hem asil bir 
hanedandan olmadığımdan, hısset derecesinde bir iktisad ile, düşkün ve pest ahlâklar 
görünüyor. 

Ey kardeşler! Sizi bütün bütün kaçırmamak için, bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve 
sû'-i hallerini söylemeyeceğim. 

                                                 
2 Bu vakıa-i hâyaliyede çok ehemmiyetli ve herkesin ibret alacağı dersler vardır. Yani tren gibi süratle giden 
zaman dairesinde yaşanan hayatın istikâmetini gösteren manzaralar nazara veriliyor. Dikkat edenler çok derin 
hayati hikmetleri görebilirler. 
3 Bu ifadeden anlaşılıyor ki Yeni Said ilham ve sünuhata istinad eden müceddidiyet makamının sahibidir. 621
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İşte kardeşlerim, ben müstaid ve makam sahibi olmadığım için, şu şahsiyetim, dellâllık ve 
ubudiyet vazifelerindeki ahlâktan ve âsârdan çok uzaktır. Hem 

a²,[¬9ö�²h«-ö²aÅ[¬V¬"@«5ö!«*ö²s«&ö¬(!«( kaidesince, Cenab-ı Hak merhametkârane kudretini benim 

hakkımda böyle göstermiş ki; en edna bir nefer gibi bu şahsiyetimi, en a'lâ bir makam-ı 
müşiriyet hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniyede istihdam ediyor. Yüzbinler şükür 
olsun. Nefis cümleden süflî, vazife cümleden a'lâ.” M:320 

4- Eski Said’in Yeni Said’e (yani müceddidiyete) geçişi 
“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,4 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.5 

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 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 

                                                 
4 Gerek ferdî ve gerek cemaata kitab okurken kendini kendine muhatab addetmelidir. 
5 O devrede henüz Risale-i Nur, yani mehdiiyet gelmemişti. Mehdiiyet, yani son müceddid gelince, asrın irşadı 
müceddide geçeceği, hadislerden hem külliyattan anlaşılıyor. Yani müceddin eserleri varken, fıkhî ihtiyac ve 
dünyevî meşru bilgiler hariç olarak dinî bilgileri ve irşadı, müceddidin eserlerinden almak gerekiyor. 622
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ilmiye değil; belki kalbî, ruhî, hâlî mesail-i imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetdar maarif-i 
İlahiye hükmündedirler.6 ” M:355 

5- Muarızlara karşı cevabı Eski Said lisanıyla zikrediyor 
“Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki: "Said Kürddür, neden bu 

kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz?" 
İşte bilmecburiye böyle herifleri susturmak için, Dördüncü Desise-i Şeytaniyeyi, 

istemeyerek Eski Said lisanıyla zikredeceğim. 
Dördüncü Desise-i Şeytaniye: Şeytanın telkini ile ve ehl-i dalaletin ilkaatıyla, bana karşı 

propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhidler, kardeşlerimi 
aldatmak ve asabiyet-i milliyelerini tahrik etmek için diyorlar ki: "Siz Türksünüz. Mâşâallah 
Türklerde her nevi ülema ve ehl-i kemal vardır. Said bir Kürddür. Milliyetinizden olmayan 
birisiyle teşrik-i mesaî etmek hamiyet-i milliyeye münafîdir?" 

Elcevab: Ey bedbaht mülhid! Ben Felillahilhamd müslümanım. Her zamanda, kudsî 
milletimin üçyüz elli milyon efradı vardır. Böyle ebedî bir uhuvveti tesis eden ve dualarıyla 
bana yardım eden ve içinde Kürdlerin ekseriyet-i mutlakası bulunan üçyüz elli milyon 
kardeşi, unsuriyet ve menfî milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel, 
Kürd namını taşıyan ve Kürd unsurundan addedilen mahdud birkaç dinsiz veya mezhebsiz bir 
mesleğe girenleri kazanmaktan yüzbin defa istiaze ediyorum!.. Ey mülhid! Senin gibi 
ahmaklar lâzım ki, Macar kâfirleri veyahut dinsiz olmuş ve firenkleşmiş birkaç Türkleri 
muvakkaten, dünyaca dahi faidesiz uhuvvetini kazanmak için; üçyüz elli milyon hakikî, 
nuranî menfaatdar bir cemaatin bâki uhuvvetlerini terketsin.7 ” M:419 

Hz.Üstad âhirzamanda kesbî ve aklî ilim ile değil vehbi ilim ile irşad etmek gerektiğini pek nazikâne 
bir şekilde şöyle beyan ediyor: 

“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 düsturlarını kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze ediyorlar; 
bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u müsbete suretinde lâ-
yetezelzel teslim ediyorlar, o suretle İslâmiyetin hakikî kıymetini gösteremiyorlar. Âdeta 
kökleri çok derin zannettikleri hikmetin 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?8 ” M:442 

                                                 
6 Bu parçada dahi yukarıda müceddidiyete bakan parçalar gibi Hz.Üstad’ın mehdiyet makamına bakıyor. Yani 
Kur’andan alınan talim ve irşada dayanır. 
7 Risalelerin müteaddid yerlerinde görüldüğü gibi Yeni Said hakaik-ı imaniye ve Kur’aniyenin tebliğinde 
konuştuğu halde Eski Said daha çok muarızlara cevap verirken konuşuyor. Eski ve Yeni Said arasındaki bu fark, 
yani müceddidiyetin muhatablarını mâl-i umumi olan hakaik-ı imaniyeye karşı bilâ-tefrik irşad makamı olduğu 
anlaşılıyor. Nurcular dahi iman hizmetinde bu yolu takip etmelidirler. 
8 İşte bu beyandan anlaşılıyor ki: Risale-i Nur son müceddidiyet yoludur. Çünkü kesbî ve beşerî ilmi değil, vehbî 
ilmi esas alıyor. 623
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6- Eski Said lisanıyla ve Yeni Said’in kalbiyle verilmiş ibretli ve merak-
aver bir cevabdır  

“Ehl-i dünya ve ehl-i siyasetin bana ettikleri zulüm ve tazyik karşısındaki sükût ve 
tahammülümü merak eden çok kardeşlerimin müteaddid suallerine karşı, Eski Said lisanıyla 
ve Yeni Said'in kalbiyle verilmiş ibretli ve merak-aver bir cevabdır. Esası şudur ki: Hâlık-ı 
Rahîm'in rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar; eğer yâr değilse, herşey kalbe bârdır, 
herkes de düşmandır. Felillahilhamd rahmet-i İlahiye yâr olduğu için; ehl-i dünyanın bana 
ettikleri enva'-ı zulmü, o rahmet-i İlahiye enva'-ı rahmete çevirmiştir.” M:489 

7- Hz.Üstadın Eski Said’den çıkmaya çalıştığı meselesine bakan bir 
bahis 

“Bu fakir Said, Eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i 
emmarenin gururundan gayet müdhiş ve manevî bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik 
içerisinde yuvarlandılar. Kâh süreyyadan seraya, kâh seradan süreyyaya kadar bir sukut ve 
suud içerisinde çalkanıyorlardı. 

İşte o zaman müşahede ettim ki: Sünnet-i Seniyenin mes'eleleri, hattâ küçük âdâbları, 
gemilerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı 
yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazyikat 
altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, Sünnet-i 
Seniyenin o vaziyete temas eden mes'elelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor 
gibi bir hıffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddüdlerden ve vesveselerden, yani "Acaba 
böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır?" diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi 
çektiysem, bakıyordum: Tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, 
ben de gayet âcizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit Sünnete yapışsam; yol 
aydınlaşıyor, selâmetli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet 
hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbanî'nin hükmünü bilmüşahede tasdik 
ettim.9” L:50 

8- Eski Said’in izzetli damarı 
“Aziz, sıddık kardeşlerim ve bu misafirhane-i dünyada arkadaşlarım! 
Ben bu gece Eski Said'in izzetli damarıyla, ellerimiz kelepçeli beraber mahkemeye 

süngülü neferat ile sevkimizi düşündüm. Şiddetli bir hiddet geldi. Birden kalbe ihtar edildi ki: 
Hiddet değil, belki kemal-i iftiharla, şükür ve sevinçle bu vaziyeti karşılamak lâzımdır. Çünki 
zîşuur ve hadd ü hesaba gelmeyen melek ve ruhanîlerin ve insanlardan ehl-i hakikatın ve 
ashab-ı vicdanın ve iman-ı tahkikî sahiblerinin nazarlarında, hak ve hakikat ve Kur'an ve 
iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar. 
Bunların teveccühü ise rahmet-i İlahiyeyi ve kabul-ü Rabbaniyeyi gösteren bu yüksek takdir 
ve tahsinlerine karşı, mahdud bir kısım serseri ve haylaz ve sefihlerin tahkirkârane 
nazarlarının hiçbir ehemmiyeti olamaz. Hattâ bir gün hastalık için araba ile gittiğim zaman, 
çok ağırlık hissettim. Ve sonra sizin gibi elim bağlı beraber gittiğim vakit, büyük bir inşirah 
ve manevî bir ferah hissettim. Demek o hal, bu sırdan ileri gelmiş. 

                                                 
9 Bu parçadan anlaşılıyor ki: müctehidler sonsuz ilm-i ilâhiden gelen nâkli delilleri esas alıp onlardaki derin 
hikmetleri izah, isbat ve beyan ederler. Nurcular dahi bu yolu takip edip kitabı esas almaları lazımdır. Asrımızda 
yaygınlaşan dünyevî maslahatlar anlayışıyla hareket edilmemelidir. 624
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Çok defa söylediğim gibi yine tekrar ediyorum ki; tarihte Risale-i Nur şakirdleri gibi hak 
yolunda pek çok hizmet eden ve pek çok sevab kazanan ve pek az zahmet çeken görülmüyor. 
Biz ne kadar meşakkat çeksek, yine ucuzdur.10 ” Ş:321 

Netice: Yani Eski Said’in siyaset-i islamiyenin esaslarını dindar siyasîlerin nazara almaları 
gerektir. Evet, Yeni Said’in şahs-ı manevisi, dar daireyi, yani hakaik-ı imaniyeyi ve hizmetini bilfiil temsil 
etmiş ve sâdık ve hâlis fedakârlar heyeti ile kıyamete kadar devam ederek geniş daireyi de aynı heyet 
tarafından irşad ve ikaz yoluyla, yani neşir ve tabliğ yoluyla devam eder. Bu hüküm, Risale-i Nur eserleri 
müvacehesinde görülebilir. 

 
 
 

                                                 
10 Bu kısımda ehemmiyetli bir metanet dersi vardır. Kur’an (5:54) ve emsali ayetlerde geçtiği üzere gafil 
insanların kem nazarla bakacakları hissi ile aşağılık duygusuna kapılmama ve hizmet-i diniyede bulunmanın 
şereflilik hissini yaşamasının lüzumuna dikkat çekiliyor. 625
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ESMA 

1- Haşir, yani ahrette tekrar dirilme, esma-i ilâhiye ile de isbatlanır 
2- Vacib-ül vücud olan Allahın hakaik-ı esma ve sıfâtı ezel ve ebedi istila eder 
3- Esmaî ve sıfatî yetmiş binler hicab  
4-Talim-i esma ve düstur-u küllî meselesi   
5- Kâinattaki faaliyet-i ilahiye iki hikmet-i vâsia içindir 
6- Tecelli-i esma zevken anlaşılır bir hakikattır   
7- Esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan âlemler 
Cenab-ı Hakkın marifeti, esmasından, yani tecellilerinin eserlerinden öğrenilir.  

Ms:257’ de nakledilen !: *¬G²T«#ö²w«7ö²vUÅ9¬@«4ö¬y¬#!«)ö]¬4ö!: hÅU«S«#ö«�ö«:ö¬yÁV7!ö¬š«�³~ö]¬4ö!: hÅU«S«# ve  

R.N. Kudsî kaynakları 859. hadis sıra no’ da tesbitli olan bir rivayette bu hakikat sarahatla bildirilir. 
 

 1- Haşir, yani ahrette tekrar dirilme, esma-i ilâhiye ile de isbatlanır 
Evet, “ Geçen hakikatlardan anlaşıldı ki; haşir mes'elesi öyle râsih bir hakikattır ki, Küre-i 

Arzı yerinden kaldıracak, kırıp atacak bir kuvvet o hakikatı sarsamaz. Zira o hakikatı Cenab-ı 
Hak bütün esma ve sıfâtının iktizası ile tesbit ediyor ve Resul-i Ekrem'i bütün mu'cizat ve 
berahiniyle tasdik ediyor ve Kur'an-ı Hakîm bütün hakaik ve âyâtıyla onu isbat ediyor ve şu 
kâinat bütün âyât-ı tekviniye ve şuunat-ı hakîmanesi ile şehadet ediyor. Acaba hiç 
mümkün müdür ki; haşir mes'elesinde Vâcib-ül Vücud ile bütün mevcudat -kâfirler müstesna 
olarak- ittifak etmiş olsun, kıl kadar kuvveti olmayan şübheler, şeytanî vesveseler o dağ gibi 
hakikat-ı râsiha-i âliyeyi sarssın, yerinden kaldırsın? Hâşâ ve kellâ! 

Sakın zannetme, delail-i haşriye, bahsettiğimiz oniki hakikata münhasırdır. Hâyır, belki 
yalnız Kur'an-ı Hakîm, geçen şu oniki hakikatları bize ders verdiği gibi, daha binler vücuha 
işaret edip, herbir vecih kavî bir emaredir ki: Hâlıkımız bizi bu dâr-ı fâniden bir dâr-ı bâkiye 
nakledecektir. 

Hem sakın zannetme ki: Haşri iktiza eden esma-i İlahiye, bahsettiğimiz gibi yalnız 
Hakîm, Kerim, Rahîm, Âdil, Hafîz isimlerine münhasırdır. Hâyır, belki kâinatın tedbirinde 
tecelli eden bütün esma-i İlahiye, âhireti iktiza eder, belki istilzam eder.” S:89 

Demek oluyor ki, esma-i ilâhiye, hakaik-ı imaniyenin merkezidir. Onun içindir ki Risale-i Nurda 
esmanın eserlerinden ilâhî isimlerin isbatına çok yer verilmiştir. 

2- Vacib-ül vücud olan Allahın hakaik-ı esma ve sıfâtı ezel ve ebedi istila 
eder 

“ Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın en yüksek bir derece-i i'cazına bakmak istersen, şu temsili 
dinle, bak. Şöyle ki: 

Gayet yüksek ve garib ve gayetle yayılmış acib bir ağaç farzedelim ki; o ağaç bir perde-i 
gayb altında, bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmış. Malûmdur ki: Bir ağacın, insanın 
a'zaları gibi; onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir 

626



ESMA     2 

münasebet, bir tenasüb, bir müvazenet lâzımdır. Herbir cüz'ü, o ağacın mahiyetine göre bir 
şekil alır, bir suret verilir. İşte, hiç görünmeyen (ve halen görünmüyor) o ağaca dair biri çıksa, 
bir perde üstünde onun herbir azasına mukabil birer resim çekse, birer hudud çizse, dalından 
meyveye, meyveden yaprağa, bir tenasüble bir suret tersim etse ve birbirinden nihayetsiz uzak 
mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık 
tersimatla doldursa; elbette şübhe kalmaz ki, o ressam o gaybî ağacı gayb-aşina nazarıyla 
görür, ihata eder, sonra tasvir eder. 

Aynen onun gibi, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın dahi, hakikat-ı mümkinata dair (ki o 
hakikat; dünyanın ibtidasından tut, tâ âhiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve 
zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin hakikatına dair) beyanat-ı Furkaniyesi, o 
kadar tenasübü muhafaza etmiş ve herbir uzva ve meyveye lâyık birer suret vermiştir ki; 
bütün muhakkikler, nihayet-i tahkikinde, Kur'anın tasvirine “Mâşâallah, Bârekâllah” deyip, 
“Tılsım-ı kâinatı ve muammayı hilkatı keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakîm!” 
demişler. 

|«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«: (16:60) -temsilde kusur yok- esma ve sıfât-ı İlahiyeyi, şuun ve ef'al-

i Rabbaniyeyi, bir şecere-i tûbâ-i nur hükmünde temsil edelim ki; o şecere-i nuraniyenin 
daire-i azameti, ezelden ebede uzanıp gidiyor.1 Hudud-u kibriyası, gayr-ı mütenahî feza-yı 
ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı,  

š@«L«<ö«r²[«6ö¬•@«&²*«� ²!ö]¬4ö²v6*±¬x«M<ö›¬HÅ7!ö«x; (3:6)ö›«xÅX7~«:ö±¬`«E²7!ö s¬7@«4ö (6:95) 

ö¬y¬A²V«5«:ö¬š²h«W²7!ö«w²[«"ö Äx E«< (8:24) hududundan tut tâ 

«h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7!ö«hÅF«,ö«: (13:2) ö¯•@Å<«!ö¬^ÅB¬,ö]¬4ö«Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö«s«V«' (7:54) 

öö¬y¬X[¬W«[¬"ö°�@Å<¬x²O«8ö �!«Y´WÅK7!«: (39:67)

hududuna kadar uzanmış o hakikat-ı nuraniyeyi; bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve 
meyveleriyle o kadar tenasüble ve birbirine uygun, birbirine lâyık, birbirini kırmayacak, 
birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaik-i esma 
ve sıfâtı ve şuun ve ef'ali beyan etmiştir ki, bütün ehl-i keşf ve hakikat ve daire-i melekûtta 
cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet, o beyanat-ı Furkaniyeye karşı “Sübhanallah” 
deyip, “Ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar lâyık” diyerek tasdik 
ediyorlar.” S:140 

Bu kısımda görüldü ki esmâ-i ilâhiye ezeli ve ebedi ve sonsuzluk vasfında olarak kâinatı ihata eder. 

                                                 
1 Eşya mahluk olup varlığı ezeli olmadığı halde, esma ve ef’al-i ilâhiyenin ezeli tecellisi nasıl düşünülecek 
sualine cevab olarak şöyle deniliyor:  
    “İlmi-i İlahîde eşyanın ezelden beri sabit olan suret ve hakikatları. “Mevcudat-ı ilmiye” ve “vücud-u ilmî” 
tabirleri ile de ifade edilir. Yaratılan ve yaratılacak olan her şeyin ezelî ve ebedî olarak, ilmi-i İlahîde manidar ve 
hayatdar vücud-u ilmîleri vardır. A’yan-ı sabite tabir edilen bu ilmî mevcudat, tecelliyat-ı esma-i İlahiyenin 
daimî mazhar ve ayineleridir.  
     Evet “ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden imkânî vücudlar, vücud-u vücubînin tecelliyat-ı nuriyelerine ayine 
ve ma’kestirler. Öyle ise ilm-i ezelî, imkânî vücudlara ayine olduğu gibi, imkânî vücudlar da vücud-u vücubîye 
ayinedir. Sonra o imkanî vücudlar, ilm-i ezeliden vücud-u haricîye intikal etmişlerse de, vücud-u hakiki 
mertebesine vâsıl olmamışlardır.”(Ms:l46- İpa:319.p) 627
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3- Esmaî ve sıfatî yetmiş binler hicab  

“Sâniyen: Meselâ: |«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«: 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.2 Öyle de: Emr-i  

–x U«[«4ö²w6 e 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,3 her ismin binler hususî ve küllî derecat-ı 

                                                 
2 Burada Vehbî ilme istinad eden müceddidiyet ve hassaten son müceddin olan mehdiyete işaret olsa 
gerek. 28. Mektubun Üçüncü Mes’ele olan Üçüncü Risalesi bu sırra işaret edebilir. Şöyle ki: 
      “Nasılki bir padişahın âdi bir hizmetkârı ve bîçare bir neferi; padişah namına feriklere, paşalara hedaya-yı 
şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnetdar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler, “Bu âdi nefere neden 
tenezzül edip, elinden ihsan ve nişanları alıyoruz?” deseler, mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi; 
vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse, eblehçesine bir divaneliktir. Hem eğer 
o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse; kuru ekmekten 
başka bulmayan o nefer mahcub kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah -elbette o neferini mahcub 
etmemek için- matbah-ı şahaneden, sadık hizmetkârının muhterem misafirine tabla gönderir; öyle de: Kur’an-ı 
Hakîm’in sadık bir hizmetkârı, ne kadar âdi olursa olsun Kur’an namına, en büyük insanlara emirlerini 
çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur’anın âlî elmaslarını yalvararak mütezellilane değil, 
belki müftehirane ve müstağniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun, o âdi hizmetkâra, vazife başında 
iken tekebbür edemezler. Ve o hizmetkâr dahi, onların ona müracaatında, kendine medar-ı gurur bulamaz.. ve 
haddinden tecavüz etmez. Eğer o hazine-i kudsiyenin müşterileri içinde bazıları, o bîçare hizmetkâra velayet 
nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar; elbette hakikat-ı Kur’aniyenin merhamet-i kudsiyesi şanındandır ki, o 
hizmetkârını mahcub etmemek için, hazine-i hassa-i İlahiyeden, o hizmetkârın hiç haberi ve medhali olmadan, 
onlara meded versin ve himmet ederek feyizdar etsin.” M:354 
3 “Elbette o Hâkim-i Mutlak, o insan ile konuşacaktır, makasıdını bildirecektir. Madem her insan cüz’iyetten ve 
süfliyetten tecerrüd edip, en yüksek bir makam-ı küllîye çıkamıyor. O Hâkim’in küllî hitabına bizzât muhatab 
olamıyor. Elbette o insanlar içinde bazı efrad-ı mahsusa, o vazife ile muvazzaf olacaklar; tâ iki cihetle 
münasebeti bulunsun. Hem insan olmalı, tâ insanlara muallim olsun. Hem ruhen gayet ulvî olmalı ki, tâ 
doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. Şimdi madem şu insanlar içinde, şu kâinat Sâniinin makasıdını en 
mükemmel bir surette bildiren ve şu kâinat tılsımını keşfeden ve hilkatin muammasını açan ve rububiyetin 
mehasin-i saltanatına en mükemmel tarzda dellâllık eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. Elbette bütün 
efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevî seyr ü sülûkü olacaktır ki; cismanî âlemde seyr ü seyahat suretinde bir 
Mi’racı olacaktır. “Yetmiş bin perde” tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfât ve ef’al ve tabakat-ı 
mevcudatın arkasına kadar kat’-ı meratib edecektir. İşte Mi’rac budur. 
     Yine hatıra geliyor ki: Ey müstemi’! Sen kalbinden diyorsun ki: “Nasıl inanayım, herşeyden daha yakın bir 
Rabb’a binler sene mesafeyi kat’edip, yetmişbin perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir?” 
     Biz de deriz ki: Cenab-ı Hak herşeye, herşeyden daha yakındır. Fakat herşey, ondan nihayetsiz uzaktır.”S:568 
    “Yetmiş bin perde arkasında Cenab-ı Hakk’ı görmüş” tabiri, bu’diyet-i mekânı ifade ediyor. Halbuki Vâcib-ül 
Vücud mekândan münezzehtir, herşey’e herşeyden daha yakındır. Bu ne demektir? 
     Elcevab: Otuzbirinci Söz’de mufassalan, bürhanlar ile o hakikat beyan edilmiştir. Burada yalnız şu kadar 
deriz ki: 628
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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. 

Bir İhtar: Temsildeki padişah, aczi için, kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik 

gibi vasıtalar koymuştur. Fakat š²z«-ö±¬u6ö �xU«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö(23:88) olan Kadîr-i Mutlak, 

vasıtalardan müstağnidir. Vasıtalar, sırf zahirîdirler; perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve 
hayret ve acz ve iftikar içinde saltanat-ı rububiyetine dellâldırlar, temaşagerdirler. Muini 
değiller, şerik-i saltanat-ı rububiyet olamazlar.” S:198 

Bu beyanlarda tevhid-i hakiki ve esma-i ilâhiyenin marifetinde pek çok mertebelerin bulunduğu, yani 
onbaşı makamından serasker makamına kadar olan meratib temsili ile nazara verildi. Esasen esma-i 
ilâhiye sonsuzdur. Muayyeniyeti ifade eden dereceler, asliyetinde değil, tecellilerinde vardır. Yetmiş bin, 
yetmiş binler tabirleri manidardır.  

4-Talim-i esma ve düstur-u küllî meselesi   
Bu talim-i esma hakkında, “İlham olunan nüktelerin sureti şudur:  
Birinci Nükte: Kur'an-ı Hakîm'de çok hâdisat-ı cüz'iye vardır ki, herbirisinin arkasında bir 

düstur-u küllî saklanmış ve bir kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. Nasılki, 

@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2 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. Şöyle ki: Kur'an, şahs-ı Âdem'e melaikelerin itaat ve 
inkıyadını ve Şeytan'ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle; nev'-i beşere kâinatın ekser maddî 
enva'ları ve enva'ın manevî 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 tarîk-i kemalâtında 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 ulviye 
ediyor.” S:246 

İşte Kur’ana böyle düstur-u küllî nazariyle bakmakla ondaki mana külliyeti anlaşılır. Mealler, 
avam dairesinde Kur’ana basit baktırır.  

                                                                                                                                                         
     Cenab-ı Hak bize gayet karibdir, biz ondan gayet derecede uzağız. Nasılki Güneş, elimizdeki âyine 
vasıtasıyla bize gayet yakındır ve yerde herbir şeffaf şey, kendine bir nevi arş ve bir çeşit menzil olur. Eğer 
Güneş’in şuuru olsaydı, bizimle âyinemiz vasıtasıyla muhabere ederdi. Fakat biz ondan dörtbin sene uzağız. 
Bilâ-teşbih velâ-temsil; Şems-i Ezelî, her şey’e herşeyden daha yakındır. Çünki Vâcib-ül Vücud’dur, mekândan 
münezzehtir. Hiçbir şey ona perde olamaz. Fakat herşey nihayet derecede ondan uzaktır.” M:306 629
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“Hem meselâ: @«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«: “Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dava-yı hilafet-i 

kübrada mu'cize-i kübrası, talim-i esmadır” diyor. İşte sair enbiyanın mu'cizeleri, birer hususî 
hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan 
Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın mu'cizesi umum kemalât ve terakkiyat-ı beşeriyenin 
nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak (Celle 
Celalühü), manen şu âyetin lisan-ı işaretiyle diyor ki: “Ey benî-Âdem! Sizin pederinize, 
melaikelere karşı hilafet davasında rüchaniyetine hüccet olarak, bütün esmayı talim 
ettiğimden, siz dahi madem onun evlâdı ve vâris-i istidadısınız. Bütün esmayı taallüm edip, 
mertebe-i emanet-i kübrada, bütün mahlukata karşı, rüchaniyetinize liyakatınızı göstermek 
gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin 
gibi büyük mahluklar size müsahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi ileri 
atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız.4 Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, 
cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda 
şeytana uyup hikmet-i İlahiyenin semavatından, tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. 
Vakit be-vakit başınızı kaldırıp esma-i hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için 
fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Tâ fünun ve kemalâtınızın menbaları ve 
hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle 
Rabbinize bakasınız. 

Bir Nükte-i Mühimme Ve Bir Sırr-ı Ehemm 
Şu âyet-i acibe, insanın câmiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalât-ı 

ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarik-ı sun'iyeyi 5 “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. 

                                                 
4 Aşağıda gelen parağraflarda, esmaya çıkmak hakikatı anlatılıyor 
5 Burada zikredilen terakkiyat-ı fenniye terkibinde Fenn; lûgatta, fizik, kimya, biyoloji, matematik, 
ilimlerinin adı olup kemalât-ı ilmiyeye dayanır. Havarik-ı sun'iye dahi, terakkiyat-ı fenniyeye istinad eder ki 
bu üç terkib ile ifade edilen mana silsilesi, biribirisiz olmaz. Bu üç tabir harika bir tecanüs gösteriyor. Dikkat 
oluna…  Risale-i Nurun böyle harikalarına atfen deniliyor ki :  
     “Güya nasılki asr-ı saadette Kur’andaki iman hakikatlarına alâmetler, deliller ve o Kitab-ı Mübin’in 
davalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile 

¬–³~²hT²7!ö�@«<³~ö«t²V¬#ö¬�@«B¬U²7!ö �@«<³~ö«t²V¬#ö¬�@«B¬U²7!ö �@«<³~ö«t²V¬# 
fermanlarıyla Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan ilânat yapıyor. Öyle de, bu dehşetli asırda dahi bir mana-yı işarîsiyle o 
âyât-ı Furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alâmetleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak Kelâmullah 
olduğuna delilleri olan Resail-in Nur’a mana-yı işarîsiyle alâmet ve bürhan ve emare ve delil manasıyla âyâtın 

âyetleri diye tekrar ile ¬�@«B¬U²7!ö �@«<³~ö«t²V¬#ö (10:1) ferman ederek nazar-ı dikkati Kur’an hesabına bu asra ve bu 

asırdaki Resail-in Nur’a çeviriyor itikad ediyorum. Evet herbir cihet ile ayn-ı şuur olan âyât-ı Kur’aniyenin böyle 
yirmi vecihle ve yirmi parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor. Benim 
kanaatıma iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu ittifakı bozar? Resail-in Nur 
bu asra gelen işarat-ı Kur’aniyeye hususî bir medar-ı nazar olduğuna kimin şübhesi varsa Kur’anın kırk vecihle 
mu’cizesini isbat eden Mu’cizat-ı Kur’aniye namındaki Yirmibeşinci Söz ve Yirminci Söz’ün ikinci makamına 
ve haşre dair Onuncu Söz ve Yirmidokuzuncu Sözlere baksın, şübhesi izale olmazsa gelsin parmağını gözüme 
soksun.” Ş:708 630
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Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme 
dayanmakla o fen, o kemalât, o san'at kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir 
surette nâkıs bir gölgedir.6 

Meselâ: Hendese bir fendir. Onun hakikatı ve nokta-i müntehası, Cenab-ı Hakk'ın İsm-i 
Adl ve Mukaddir'ine yetişip, hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini haşmetiyle 
müşahede etmektir.7 

Meselâ: Tıb bir fendir, hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikatı; Hakîm-i Mutlak'ın 
Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrası olan rûy-i zeminde rahîmane cilvelerini edviyelerde 
görmekle tıb kemalâtını bulur, hakikat olur. 

Meselâ: Hakikat-ı mevcudattan bahseden Hikmet-ül Eşya, Cenab-ı Hakk'ın (Celle 
Celalühü) “İsm-i Hakîm”inin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane; eşyada, 
menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu 
hikmet hikmet olabilir. Yoksa, ya hurafata inkılab eder ve malayaniyat olur veya felsefe-i 
tabiiye misillü dalalete yol açar. 

İşte sana üç misal... Sair kemalât ve fünunu bu üç misale kıyas et. 
İşte Kur'an-ı Hakîm, şu âyetle beşeri, şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en 

yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere, arkasına dest-i teşviki vurup, 
parmağıyla o mertebeleri göstererek “Haydi arş ileri” diyor. Bu âyetin hazine-i uzmasından 
şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz.” S:262 

Demek ism-i ilâhiyeye yapışmak tabiri, eserlerinden isimlerine intikal etmektir.  

“Evet delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarîk-ı istiğrakkârane 
cihetiyle cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı 
füyuzatı ve meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat 
iken, dîk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye tabir ettiler.”Ms:256 

Talim-i esma bahsi devam ediyor. 

 “Îcaz-ı Kur'anî o derece câmi' ve hârıktır, dikkat edilse görünüyor ki: Bazan bir denizi 
bir ıbrıkta gösteriyor gibi pek geniş ve çok uzun ve küllî düsturları ve umumî kanunları, basit 
ve âmi fehimlere merhameten basit bir cüz'üyle, hususî bir hâdise ile gösteriyor. Binler 
misallerinden yalnız iki misaline işaret ederiz. 

Birinci Misal: Yirminci Söz'ün Birinci Makamında tafsilen beyan olunan üç âyettir ki, 
şahs-ı Âdem'e talim-i esma ünvanıyla nev-i benî-Âdeme ilham olunan bütün ulûm ve fünunun 
talimini ifade eder ve Âdem'e, melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hâdisesiyle nev-
i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat müsahhar olduğu gibi, yılandan şeytana 
kadar muzır mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor. Hem kavm-i 
Musa (A.S.) bir bakarayı, bir ineği kesmekle Mısır bakar-perestliğinden alınan ve “İcl” 
hâdisesinde tesirini gösteren bir bakar-perestlik mefkûresinin Musa Aleyhisselâm'ın bıçağıyla 
kesildiğini ifade ediyor. Hem taştan su çıkması, çay akması ve dağılıp yuvarlanması 
                                                 
6 Yani bu meselede mana-yı ismî ve mana-yı harfî farkını bilip mana-yı harfî nazarının esas alınması şarttır. 
7 Mesela,“Sâni’-i Hakîm, cenneti ve dünyayı, semavatı ve zemini, nebatat ve hayvanatı, cin ve insi, melek ve 
ruhaniyatı, küllî ve cüz’î bütün eşyayı; cilve-i esmasıyla eşkalini tahdid ediyor, tanzim ediyor, birer miktar-ı 
muayyene veriyor. Onun ile bunlara “Mukaddir, Munazzım, Musavvir” isimlerini okutturuyor. Öyle bir tarzda 
şekl-i umumîsinin hududunu tayin eder ki, “Alîm, Hakîm” ismini gösterir. Sonra ilim ve hikmet cedveliyle, o 
hudud içinde, o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki, sun’ ve inayet manalarını ve “Sâni’ ve Kerim” 
isimlerini gösteriyor. Sonra san’atın yed-i beyzasıyla, inayetin fırçasıyla o suretin, -eğer birtek insan ve birtek 
çiçek ise- göz, kulak, yaprak, püskül gibi a’zalarına bir hüsün, bir zînet renkleri veriyor. Eğer zemin ise; maadin, 
nebatat ve hayvanatına bir hüsün ve zînet renkleri veriyor. Eğer Cennet ise; bağlarına, kasırlarına, hurilerine bir 
hüsün ve zînet renkleri veriyor ve hâkeza... Başkalarını kıyas et.” S:628 631



ESMA     7 

ünvanıyla tabaka-i türabiye altında olan taş tabakası, su damarlarına hazinedarlık ve toprağa 
analık ettiğini8 ifade ediyor.”S:401 

5- Kâinattaki faaliyet-i ilahiye iki hikmet-i vâsia içindir 
Evet, “Hikmet ve akıl ile halledilmeyen bir mes'ele-i mühimme.9 

G<¬h<ö@«W¬7ö½”@ÅQ«4 (11:107) öö¯–²@«-ö]¬4ö«x;ö¯•²x«<öÅu6 (55:29) 
Sual: Kâinattaki mütemadiyen şu hayret-engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu 

durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? 
Elcevab: Şu hikmetin izahı bin sahife ister. Öyle ise izahını bırakıp gayet muhtasar bir 

icmalini iki sahifeye sığıştıracağız. 
İşte nasılki bir şahıs, bir vazife-i fıtriyeyi veyahut bir vazife-i içtimaiyeyi yapsa ve o 

vazife için hararetli bir surette çalışsa; elbette ona dikkat eden anlar ki, o vazifeyi ona 
gördüren iki şeydir: 

Birisi: Vazifeye terettüb eden maslahatlar, semereler, faidelerdir ki; ona “ille-i gaiye” 
denilir. 

İkincisi: Bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki: Hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki, 
ona “dâî ve muktezi” tabir edilir. Meselâ: Yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir 
iştiyaktır ki, onu yemeğe sevkeder. Sonra da yemeğin neticesi, vücudu beslemektir; hayatı 

idame etmektir. Öyle de: |«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö şu kâinattaki dehşet-engiz ve hayret-nüma 

hadsiz faaliyet, iki kısım esma-i İlahiyeye istinad ederek iki hikmet-i vâsia içindir ki, herbir 
hikmeti de nihayetsizdir: 

Birincisi: Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının hadd ü hesaba gelmez enva'-ı tecelliyatı var. 
Mahlukatın tenevvüleri, o tecelliyatın tenevvüünden geliyor. O esma ise, daimî bir surette 
tezahür isterler. Yani, nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışlarının âyinelerinde cilve-i 
cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani, kâinat kitabını ve mevcudat mektubatını ânen 
fe-ânen tazelendirmek isterler. Yani, yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu, 
Zât-ı Mukaddes ve Müsemma-yı Akdes ile beraber, bütün zîşuurların nazar-ı mütalaasına 
göstermek ve okutturmak iktiza ederler.10 

İkinci sebeb ve hikmet: Nasılki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten 
geliyor. Ve hattâ herbir faaliyette kat'iyyen lezzet vardır; belki herbir faaliyet, bir nevi 
lezzettir.11 Öyle de Vâcib-ül Vücud'a lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine ve gına-i mutlakına 
muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına münasib bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddese 
ve hadsiz bir muhabbet-i mukaddese var. Ve o şefkat-i mukaddese ve o muhabbet-i 
mukaddeseden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes var. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz 
bir sürur-u mukaddes var. Ve o sürur-u mukaddesten gelen -tabir caiz ise- hadsiz bir lezzet-i 
mukaddese var. Hem o lezzet-i mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan, mahlukatın 
faaliyet-i kudret içinde ve istidadları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden 
neş'et eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zât-ı Rahman-ı Rahîm'e ait -tabir 

                                                 
8 Yani Cenab-ı Hak uzun zaman dairesinde taşı toprağa çeviriyor demektir. 
9 Hikmet ve akıl ile halledememek ne demek? Burada geçen hikmet ve akıl; hikmet-i beşeriye ve akl-ı insanîdir. 
Yani, Kur’andaki ilm-i ledün ve hikmet-i kudsiye-i Kur’aniye, yani ilham ve füyuzat-ı Kur’aniye ile böyle sırlı 
manalar bilinir ve hissedilir diye bildiriliyor. 
10 Yani kâinatta en derin ilahî gaye burada anlatılan sırlı hakikattır. 
11 Evet, Risalelerde atomdan yıldızlara kadar canlı ve cansız bütün harekât lezzete istinad eder deniliyor. O halde 
lezzet derinden derine ve envaiyla, hem külliyetiyle dikkate alınmalıdır.  632
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caiz ise- hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir 
surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor.12 

İşte şu hikmet-i dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, şuursuz tabiatı ve 
kör tesadüfü ve camid esbabı; şu gayet derecede alîmane, hakîmane, basîrane faaliyete 
karıştırmışlar, dalalet zulümatına düşüp nur-u hakikatı bulamamışlar.” M:86 

 “Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Müfarakat-ı umumiye hengâmında olan harab-ı 
dünyadan haber veren âhirzaman hâdisatı içinde müfarakat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık 
ve âhir ömrümde bir hassasiyet-i fevkalâde ile fıtratımdaki cemalperestlik ve güzellik 
sevdası ve kemalâta meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda, daimî tahribatçı olan 
zeval ve fena ve mütemadi tefrik edici olan mevt ve adem, dehşetli bir surette bu güzel 
dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu; 
fevkalâde bir şuur ve teessür ile gördüm. Fıtratımdaki aşk-ı mecazî, bu hale karşı şiddetli 
galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medar-ı teselli bulmak için yine bu Âyet-i Hasbiyeye 
müracaat ettim. Dedi: “Beni oku ve dikkatle manama bak!” Ben de Sure-i Nur'daki 

¬¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö *x9ö yÁV7«!ö(24:35) ilâ âhir... âyetinin rasathanesine girip imanın 

dûrbîniyle bu Âyet-i Hasbiye'nin en uzak tabakalarına ve şuur-u imanî hurdebîni ile en ince 
esrarına baktım, gördüm: Nasılki âyineler, şişeler, şeffaf şeyler, hattâ kabarcıklar; Güneş 
ziyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seb'a denilen yedi renginin 
mütenevvi güzelliklerini gösteriyorlar ve teceddüd ve teharrükleriyle ve ayrı ayrı 
kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cemal ve o güzellikleri tazeleştiriyorlar ve inkisaratlarıyla 
Güneş'in ve ziyasının ve elvan-ı seb'asının gizli güzelliklerini güzel izhar ediyorlar. Aynen 
öyle de: Şems-i Ezel ve Ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kudsîsine ve nihayetsiz güzel 
esma-i hüsnasının sermedî güzelliklerine âyinedarlık edip cilvelerinin tazelenmesi için bu 
güzel masnu'lar, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudat, hiç durmayarak gelip gidiyorlar; 
kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını, belki tezahür 
etmek isteyen sermedî ve mukaddes bir cemalin ve daimî tecelli eden ve görünmek isteyen 
mücerred ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alâmetleri ve lem'aları ve cilveleri olduğunun 
pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş.” L:257 

“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.13 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 

                                                 
12 Bu kısımda geçen şefkat-i mukaddese, muhabbet-i mukaddese, şevk-i mukaddes, sürur-u mukaddes, lezzet-i 
mukaddese, iftihar-ı mukaddes, memnuniyet-i mukaddese tabirlerinin bizce vücudu malum, aslî mahiyetleri 
meçhuldur. 
13 Yani birbirinden ayrılmayacak kadar mana beraberliği. Yani isbata ihtiyacı olmayan hüküm. Yani kör 
olmanın, görmezliğe delil olması gibi. 633
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6- Tecelli-i esma zevken anlaşılır bir hakikattır   
“Evet delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarîk-ı istiğrakkârane 

cihetiyle cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada 
sereyan-ı füyuzatı ve meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, yalnız zevken 
anlaşılır birer hakikat iken, dîk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye tabir 
ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-i zevkiyeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından çok evham-ı 
bâtılaya menşe oldu. Maddeperver hükema ve zaîf-ül itikad ehl-i nazarın vahdet-ül vücudu ile 
evliyanın vahdet-ül vücudu, tamamen birbirinin zıddıdır.” Ms:256 

Demek esma-i ilahiyeye eserinden intikal edilip kalben hissedilir. 

“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 

7- Esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan âlemler 
“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«6ö a²X6öhadîs-i şerifinin 

beyanında: "Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede cemalimi göreyim." 
demiştir.” İ:17 

“@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«: Yani: Cenab-ı Hak Âdem'i (A.S.) bütün kemalâtın mebadisini 

tazammun eden âlî bir fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maâlînin tohumlarına mezraa olarak 
yüksek bir istidad ile halketmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvî bir vicdan ve ihatalı on 
duygu ile teçhiz etmiştir; ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-i eşyayı öğretmeye 
hazırlamıştır, sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir.” İ:210 

Demek esmayı öğrenmek, camiiyet-i fıtrat iledir. Esmayı öğrenmek dereceleri de istidadatın 
bilkuvveden bilfiile çıkma derecelerine bağlıdır. Kâmil olmak için bu yoldan yürümek gerek. 
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EVAMİR 

1- Meleklerin evamir-i ilahiyeyi enva’a ilham etmeleri hakkında 
2- Evamir-i tekviniyeye imtisal sırrı 
3- Evamir-i ilahiyenin mehiyeti hakkında 
4- Evamir-i tekvininin maddelere hâkimiyeti 
5- Evamir-i tekviniyeye karşı itaat  
6- Evamir-i tekviniyenin mahiyeti 
7- Tekvinî evamire itaat ve isyan neticeleri 
8- Evamir-i tekviniye proğramının mahiyeti 
9- İcad sırrının silsilesi ve isbat nevileri  
10- Evamir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriye  
11- Meyelanlar irade-i İlahiyeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir  
Evamir, emrin cem’idir. Emirler demektir. Bu kelime insanlar arasında ve lûgat manasiyle işler veya 

bir işin yapılması için söylenen söz manasındadır. Diğer bir manası ise, kâinatta Allah’ın koyduğu fıtrat 
manunlarını ifade eder. 

1- Meleklerin evamir-i ilahiyeyi enva’a ilham etmeleri hakkında 
“Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri yoktur. 

Çünki onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk'ın hesabıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve 
emriyledir. Belki nezaretleri, yalnız rububiyetin tecelliyatını, memur olduğu nevide 
müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalaa etmek ve evamir-i 
İlahiyeyi o nev'e bir nevi ilham etmek ve o nev'in ef'al-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim 
etmekten ibarettir.1 Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri, onların tesbihat-ı 
maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelal'e karşı 
takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanıyla ilân etmek; hem onlara verilen 

                                                 
1 Çok şeylerde olduğu gibi ihtiyarın dahi dereceleri vardır. Mesela:  
     “Amma hayvanat ise: onlarda cüz’î bir ihtiyarla beraber iştihalı bir nefisleri olduğu için, amelleri halisen 
livechillah olmuyor ve doğrudan doğruya onun vechiyle hasbî değildir.” BMs:672 
     Keza “Meselâ: Daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru, rahm-ı maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün 
mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra 
dünyaya geldiği vakit, iktidar ve ihtiyar yok, fakat bir derece istidadı ve bilkuvve bir hissi olduğundan, yalnız 
ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir 
surette ve en acib bir fıtratta, memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alâka 
peyda ettikçe, o kolay ve güzel rızık, bir derece, çocuğa karşı nazlanmağa başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, 
başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı, rızkı takib etmeye müsaid olmadığı için, Rezzak-ı 
Kerim peder ve vâlidesinin şefkat ve merhametlerini, iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit 
iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur. Der: “Gel beni 
ara ve bul ve al!” Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasibdir. Hattâ çok risalelerde beyan etmişiz 
ki: En ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar, daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar.” L:63 
     Bu kısımda istidadî ve hissi bir ihtiyarın varlığı anlaşılıyor. Fakat diğer taraftan herkesçe bilinen 
insanlardaki ihtiyar derecesi itibariyle hayvanların ihtiyarları olmadığı dahi şöyle ifade ediliyor:  
     “Eğer o sebeb ihtiyar sahibi değilse -meselâ hayvan ve ağaç gibi- doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına 
verir. Madem o, lisan-ı hal ile Bismillah der, sana verir.” L:133 
O halde bu kısımda bildirilen ef’al-i ihtiyariyelerini, hissi temayül manasında olduğu anlaşılıyor. 635
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cihazatı, hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten 
ibarettir.2 Melaikelerin şu hizmetleri, cüz'-i ihtiyarîleriyle bir nevi kesbdir.3 Belki bir nevi 
ubudiyet ve ibadettir. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. Çünki herşeyde Hâlık-ı Külli Şey'e has 
bir sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek, melaikelerin şu nevi amelleri 
ise, onların ibadetidir. İnsan gibi, âdetleri değildir.” S:354 

2- Evamir-i tekviniyeye imtisal sırrı 
“"İtaat" sırrını gösterir. Meselâ: Bir kumandan, "Arş" emri ile bir neferi tahrik ettiği gibi, 

aynı emir ile bir orduyu tahrik eder. 
Şu temsil-i itaat sırrının hakikatı şudur ki: Kâinatta, bittecrübe herşeyin bir nokta-i kemali 

vardır. O şeyin, o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil, ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak 
olur. Muzaaf iştiyak, incizab olur ve incizab, iştiyak, ihtiyaç, meyil; Cenab-ı Hakk'ın 
evamir-i tekviniyesinin, mahiyet-i eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler. 
Mümkinat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuddur. Hususî kemali, istidadlarını 
kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuddur. İşte bütün kâinatın "Kün" emrine itaatı, 
birtek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaatı gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen "Kün" emr-i 
ezelîsine mümkinatın itaatı ve imtisalinde, yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve 
şevk ve incizab; birden, beraber mündemiçtir. Latif su, nazik bir meyille incimad emrini 
aldığı vakit demiri parçalaması, itaat sırrının kuvvetini gösterir. 

Şu altı temsil; hem nâkıs, hem mütenahî, hem zaîf, hem tesir-i hakikîsi yok olan mümkinat 
kuvvetinde ve fiilinde bilmüşahede görünse; elbette hem gayr-ı mütenahî, hem ezelî, hem 
ebedî, hem bütün kâinatı adem-i sırftan icad eden ve bütün ukûlü hayrette bırakan, hem âsâr-ı 
azametiyle tecelli eden kudret-i ezeliyeye nisbeten şübhesiz herşey müsavidir. Hiçbir şey ona 
ağır gelmez (Gaflet olunmaya). Şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve 
münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istib'adı izale için zikredilir.” S:528 

3- Evamir-i ilahiyenin mehiyeti hakkında 
“Evet tahavvülât-ı zerrat; (Haşiye) âlem-i gaybdan olan herşeyin geçmiş aslında ve gelecek 

neslindeki intizamata medar ve ilim ve emr-i İlahînin bir ünvanı olan "İmam-ı Mübin"in 
düsturları ve imlası tahtında ve zaman-ı hazır ve âlem-i şehadetten teşkil ve icad-ı eşyada 
tasarrufa medar ve kudret ve irade-i İlahiyenin bir ünvanı olan "Kitab-ı Mübin"den istinsah 
ile ve seyyal zamanın hakikatı ve sahife-i misaliyesi olan "Levh-i Mahv-İsbat"ta kelimat-ı 
kudreti yazmak ve çizmekten gelen harekâttır ve manidar ihtizazattır.” S:548 

4- Evamir-i tekvininin maddelere hâkimiyeti 
                                                 
2 Evet, envaın melek-i müekkelleri olduğu külliyatta tekraren bahsedilir. 
3 Meleklerin cüz-i ihtiyariyeleri dahi, 1.nottaki ihtiyar çeşidlerinden bir çeşid olarak düşünmek gerek. Çünkü 
mükâfat ve mücazata sebebiyet veren insanlardaki ihtiyar cinsinden değildir. 
(Haşiye): Ikinci Maksad’ın tahavvülât-ı zerratın tarifine dair olan uzun cümlenin haşiyesidir. 
      Kur’an-ı Hakîm’de “Imam-ı Mübin” ve “Kitab-ı Mübin”, mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehl-i tefsir, “ikisi 
birdir”; bir kısmı, “Ayrı ayrıdır” demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülâsa: “Ilm-i Ilahî’nin 
ünvanlarıdır” demişler. Fakat Kur’anın feyzi ile şöyle kanaatım gelmiş ki: “Imam-ı Mübin”, ilim ve emr-i 
Ilahînin bir nev’ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani zaman-ı halden ziyade 
mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, herşey’in vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve 
tohumlarına bakar. Kader-i Ilahînin bir defteridir. Şu defterin vücudu, Yirmialtıncı Söz’de, hem Onuncu Söz’ün 
haşiyesinde isbat edilmiştir. Evet şu “Imam-ı Mübin”, bir nevi ilim ve emr-i Ilahînin bir ünvanıdır. Yani, 
eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları, kemal-i intizam ile eşyanın vücudlarını gayet san’atkârane intac etmesi 
cihetiyle elbette desatir-i ilm-i Ilahînin bir defteri ile tanzim edildiğini gösteriyor ve eşyanın neticeleri, nesilleri, 
tohumları; ileride gelecek mevcudatın proğramlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamir-i 
Ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Meselâ: Bir çekirdek bütün ağacın teşkilâtını tanzim 
edecek olan proğramları ve fihristeleri ve o fihriste ve proğramları tayin eden o evamir-i tekviniyenin küçücük 
bir mücessemi hükmünde denilebilir.  636
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“Ruh cisme hâkim olduğu gibi; camid maddelerde dahi kaderin yazdığı evamir-i 
tekviniye, o maddelere hâkimdir. O maddeler, kaderin manevî yazısına göre mevki ve nizam 
alabilirler. Meselâ: Yumurtaların enva'ında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin 
esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı 
ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Ve o madde itibariyle mahiyetleri (Haşiye-1) bir hükmünde 
olan o maddeler, hadsiz muhtelif mevcudata menşe' oluyorlar. Ayrı ayrı makam ve nur sahibi 
oluyorlar. Elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniyede defaatla bir zerre 
bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise, o zerrenin manevî alnında4 o manaların hikmetlerini, 
hiçbir şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi; mukteza-yı ihata-i ilmîdir. Ve şunda 
pek muazzam bir "Kanun-u İlm-i Muhit"in ucu görünüyor. 

Öyle ise zerreler (Haşiye-2) başıboş değiller. 
Netice-i Kelâm: Geçmiş yedi kanun, yani Kanun-u Rububiyet, Kanun-u Kerem, 

Kanun-u Cemal, Kanun-u Rahmet, Kanun-u Hikmet, Kanun-u Adl, Kanun-u İhata-i 
ilmî gibi pekçok muazzam kanunların görünen uçları 5 arkalarında birer İsm-i A'zam ve o 
İsm-i A'zamın tecelli-i a'zamını gösteriyor. Ve o tecelliden anlaşılıyor ki: Sair mevcudat gibi 
şu dünyadaki tahavvülât-ı zerrat dahi, gayet âlî hikmetler için kaderin çizdiği hudud 6 
üzerine kudretin verdiği evamir-i tekviniyeye göre hassas bir mizan-ı ilmî ile cevelan 
ediyorlar. Âdeta başka yüksek bir âleme (Haşiye-3) gitmeğe hazırlanıyorlar. Öyle ise zîhayat 
cisimler, o seyyah zerrelere güya birer mekteb, birer kışla, birer misafirhane-i terbiye 
hükmündedir. Ve öyle olduğuna bir hads-i sadıkla hükmedilebilir. 

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.” S:557 

5- Evamir-i tekviniyeye karşı itaat  
“Küçücük bir insan, icadsız, sırf surî bir san'atçığı ile, bir fonoğrafın güzel işlemesiyle 

böyle memnun olsa; acaba bir Sâni'-i Zülcelal, koca kâinatı, bir musikî, bir fonoğraf 
hükmünde icad ettiği gibi, zemini ve zemin içindeki bütün zîhayatı ve bilhassa zîhayat içinde 
insanın başını öyle bir fonoğraf-ı Rabbanî ve bir musika-i İlahî tarzında yapmış ki; hikmet-i 
beşer, o san'at karşısında hayretinden parmağını ısırıyor. 

İşte bütün o masnuat, bütün onlardan matlub neticeleri, nihayet derecede ve gayet güzel 
bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-ı mahsusa ve tesbihat-ı hususiye ve tahiyyat-ı 
muayyene 7 ile tabir edilen evamir-i tekviniyeye karşı onların itaatları ve onlardan matlub 
olan makasıd-ı Rabbaniyenin husulünden hasıl olan ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir 

                                                 
(Haşiye-1) : Evet bütün onlar bu dört unsurdan mürekkeptir. Müvellid-ül-mâ, müvellid-ül-humuza, azot, karbon 
gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. Maddece bir sayılabilirler. Farkları yalnız kaderin manevî yazısındadır. 
4 Hikmet-i ilahiyenin tecelli-i kayyumiyet dairesindeki mazhariyetinde  
(Haşiye-2) : Şu cevab, yedi “Madem” kelimelerine bakar. 
5 Fiilî tezahürleri 
6 Yani kaderin kayyumiyet dairesindeki manevî proğramı 
(Haşiye-3) : Çünki bilmüşahede gayet cevvadane bir faaliyetle şu âlem-i kesif ve süflîde pek kesretle nur-u hayatı 
serpmek ve iş’al etmek, hattâ en hasis maddelerde ve taaffün etmişcisimlerde kesretle taze bir nur-u hayatı 
ışıklandırmak, o kesif ve hasis maddeleri nur-u hayatla letafetlendirmek, cilâlandırmak sarahata yakın işaret 
ediyor ki: Gayet latif, ulvî, nazif, hayatdar diğer bir âlemin hesabına şu kesif, camid âlemi; zerratın hareketiyle, 
hayatın nuruyla cilâlandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir âleme gitmek için, zînetlendiriyor. Işte 
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. 
     Yukarıda geçen Kanun-u Kayyumiyet; yani esma-i ilahiyenin kesiksiz, yani sermedî ve kanuniyet 
şekliyle tecellisi, yani kudret-i ilahiyenin tecelli-i kayyumiyeti olan evamir-i tekviniye. 
7 Yani masnuun nev’ine ait tekvinî kanunlarına uyarak hareketleri ve bu hareketleri ile saniin kâmil-i mutlak 
olan sıfatını yad etmesi ve vesile-i hayat olmaları 637
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edemediğimiz maânî-i mukaddese ve şuun-u münezzeh, o derece âlî ve mukaddestir ki; bütün 
ukûl-ü beşer ittihad edip bir akıl olsa, yine onların künhüne yetişemez ve ihata edemez.” 
S:624 

6- Evamir-i tekviniyenin mahiyeti 
“Mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki: 
İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki: Bütün a'zasını ve eczasını 

birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i İlahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden 
vücud-u haricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların 
idaresinde onların manevî seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani 
olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak-yakın bir hükmünde. Birbirine perde olmaz. 
İsterse, çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir, hissedebilir, 
idare edebilir. Hattâ çok nuraniyet kesbetmiş ise, herbir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir.8 

Öyle de: |«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«: Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanun-u emri olan ruh, 

küçük bir âlem olan insan cisminde ve a'zasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette âlem-i ekber 
olan kâinatta o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hadsiz 
fiiller, hadsiz sadâlar, hadsiz dualar, hadsiz işler, hiçbir cihette ona ağır gelmez, birbirine mani 
olmaz. O Hâlık-ı Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü birden görür, bütün sesleri 
birden işitir. Yakın uzak birdir. İsterse, bütününü birinin imdadına gönderir. Herşey ile her 
şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile herşeyi bilir ve hâkeza...” S:687 

7- Tekvinî evamire itaat ve isyan neticeleri 
“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 

                                                 
8 Bu hakikata,  Şua’lar sh:126 da anlatılan güneş misali ile bakılabilir. Şöyle ki: 
     “Sonra ilhamın şehadetine baktı, gördü: Nasılki güneşin -faraza- şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde 
ziyasındaki yedi rengi yedi sıfatı olsaydı, o cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleri ile bir tarz konuşması 
bulunacaktı. Ve bu vaziyette, misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her âyine ve her parlak şeyler ve 
cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler, hattâ şeffaf zerreler ile herbirinin kabiliyetine göre konuşması ve 
onların hacatına cevab vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir iş, bir işe mani 
olmaması ve bir konuşması, diğer konuşmaya müzahamet etmemesi bilmüşahede görüleceği gibi.. aynen öyle 
de: Ezel ve ebedin zülcelal sultanı ve bütün mevcudatın zülcemal hâlık-ı zîşanı olan Şems-i Sermedî’nin 
mükâlemesi dahi, onun ilmi ve kudreti gibi küllî ve muhit olarak herşeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi; hiçbir 
sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitab bir hitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilbedahe anlaşılıyor. Ve bütün 
o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bil’ittifak o Şems-i Ezelî’nin huzuruna ve vücub-u 
vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynelyakîne yakın bir ilmelyakîn ile bildi.” 
Ş:126 638
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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 

8- Evamir-i tekviniye proğramının mahiyeti 
“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. 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 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 

¬u²EÅX7!ö]«7¬!ö«tÇ"«*ö]«&²:«!ö«:ö(16:68) âyetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu Sekizinci Nota’yı 

tamam işittin ve tam anladınsa, bir hads-i imanî ile ¯š²z«-öÅu6ö yB«W²&«*ö²a«Q¬,«:ö (7:156) nin bir 

sırrını, ¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«,<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«:ö (17:44) nin bir hakikatını, 
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–x U«[«4ö²w6öy«7ö«”x T«<ö²–«!ö@®\ ²[«-ö«(!«*«!ö!«)¬!ö ˜h²8«!ö@«WÅ9¬!ö (36:82) nun bir düsturunu, 

«–x Q«%²h#ö¬y²[«7¬!«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö�xU«V«8ö¬ ¬̃G«[¬"ö›¬HÅ7!ö«–@«E²A,«4ö (36:83) nun bir nüktesini 

anlarsın.” L:126 
Keza, “İsm-i Hafîz'in tecelli-i etemmine işaret eden 

˜«h«<ö!Èh«-ö¯?Å*«)ö«Ä@«T²C¬8ö²u«W²Q«<ö²w«8«:ö ˜«h«<ö!®h²[«'ȫœÅ*«)ö«Ä@«T²C¬8ö²u«W²Q«<ö²w«W«4   
âyetidir. Kur'an-ı Hakîm'in bu hakikatına delil istersen, Kitab-ı Mübin'in mistarı üstünde 

yazılan şu kâinat kitabının sahifelerine baksan, ism-i Hafîz'in cilve-i a'zamını ve bu âyet-i 
kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Ezcümle: Ağaç, çiçek 
ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların 
cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandukçaları 
hükmünde olan o kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camid bir toprak içinde defnet, 
serp. Sonra mizansız ve eşyayı farketmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su 
ile sula. Sonra senevî haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak! İsrafil-vari melek-i 
ra'd; baharda nefh-i sur nev'inden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere 
nefh-i ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derece karışık ve karışmış ve 
birbirine benzeyen o tohumcuklar, ism-i Hafîz'in tecellisi altında kemal-i imtisal ile hatasız 
olarak Fâtır-ı Hakîm'den gelen evamir-i tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Ve öyle tevfik-i 
hareket ediyorlar ki; onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kasd, bir irade, bir 
ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Çünki görüyorsun ki; o birbirine benzeyen 
tohumcuklar, birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor. Meselâ bu tohumcuk, bir incir ağacı oldu. 
Fâtır-ı Hakîm'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor, dallarının elleri ile 
bizlere uzatıyor. İşte bu, ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise, gün âşıkı namındaki çiçek 
ile, hercaî menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar, 
kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar, bu güzel meyveleri 
verdi ve sünbül ve ağaç oldular. Güzel tad ve koku ve şekilleri ile iştihamızı açıp, kendi 
nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Tâ 
nebatî hayat mertebesinden, hayvanî hayat mertebesine terakki etsinler. Ve hâkeza.. kıyas et. 
Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza, muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi 
çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, kusur yok. 

¯*xO4ö²w¬8ö›«h«#ö²u«;ö«h«M«A²7! ¬p¬%²*@«4ösırrını gösterir. Herbir tohum, ism-i Hafîz'in cilvesiyle ve 

ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti; iltibassız, noksansız muhafaza 
edip gösteriyor. 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 âyetin hakikatına şahidler hadd ü hesaba gelmez. Bu mes'eledeki gösterdiğimiz 
şahid; denizden bir katre, dağdan bir zerredir.” L:137 
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9- İcad sırrının silsilesi ve isbat nevileri  
“Evet insanda, her şeyde Sâni'-i Ezelî'nin masnuu olduklarına mevcudatın adedince 

şahidler vardır. Meselâ: 
1- Kâinattır. Evet kâinatın ihtiva ettiği bütün zerrat ve mürekkebatın her birisi ellibeş lisan 

ile şehadet etmektedir. 
2- Kur'andır. Evet Kur'an, bütün enbiya, evliya ve muvahhidînin kitablarıyla, sahife-i kevn 

ve vücudda yaratılan icadî ve tekvinî âyetler Hâlıkın hallakıyetine âdil şahidlerdir. 
3- Mahlukatın reisi ve resulü, bütün enbiya, evliya, melaike ile birlikte her şeyin sânii 

Allah olduğuna ilân-ı şehadet ediyorlar. 
4- İns ve cin taifeleri envaen ihtiyacat-ı fıtriyesiyle şahiddirler. 
5- Uluhiyet ve Hallakıyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet 

ediyor. 
Arkadaş! San'atın, vücuh-u selâse-i mezkûre üzerine mümkine veya hakkın istilzam 

ettiğine nazaran Vâcib'e olan isnadı mes'elesi; semeredar bir ağaç mes'elesi gibidir. Şöyle ki: 
Ağacın o semereleri, ya vahdete isnad edilir. Yani neşv ü nema kanunuyla ağacın kökünden, 
kök de çekirdekten, çekirdek de evamir-i tekviniyeyi temessülden, evamir-i tekviniye de 
"Kün" emrinden, "Kün" emri dahi Vâhid-i Vâcib'den sâdır olmuştur. 

O vakit, o ağaç bütün eczasıyla, yapraklarıyla, dallarıyla, semereleriyle yaratılış 
kolaylığında bir semere-i vâhide hükmünde olur. Çünki vahdete nisbeten küçük bir semere 
ağacıyla pek büyük ve çok semereli bir ağaç arasında fark yoktur. Bu adem-i fark, vahdette 
sühuletle yüsr, kesrette suubetle usrün bulunduğundan neş'et etmiştir. 

Eğer kesrete isnad edilirse, her bir semere, her bir çiçek, herbir yaprak, herbir dal; tam 
ağacının vücuda gelmesine lâzım olan bütün âlât, cihazat, esbab vesaireye ihtiyaç 
gösterecektir. Çünki küll cüz'de dâhildir. Ona ne lâzımsa buna da lâzımdır. Mes'ele bu iki 
şıktan hariç değildir. Biri vâcib, diğeri mümteni'dir.” Ms:145 

10- Evamir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriye  
“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. 
 Sâbıkan sırr-ı tevhid beyanında demiştik: Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz 
yapılmaz. Bir şeyi halkeden her şeyi halketmiştir. Öyle ise, bir şeyi yapan Vâhid, Ehad, Ferd, 
Samed olmak zarurîdir. 

Şu ehl-i dalaletin gösterdikleri esbab-ı tabiiye, hem müteaddid, hem birbirinden haberi 
yok; hem kör, iki elinde iki kör olan tesadüf-ü a'ma ve ittifakıyet-i avrânın eline vermiştir.  

«–Y A«Q²V«<ö²v¬Z¬/²Y«'ö|¬4ö²v;²*«)öÅv$öyÁV7!ö¬u5ö” Ms:250 

11- Meyelanlar irade-i İlahiyeden gelen evamir-i tekviniyenin 
tecellileridir  

“Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Şu bürhanda dört nükteyi nazar-ı dikkate al: 
Birincisi: Fıtrat yalan söylemez. Meselâ, bir çekirdekte meyelan-ı nümuv der ki: 

"Sünbülleneceğim, meyve vereceğim." Doğru söyler. Meselâ, yumurtada bir meyelan-ı hayat 
var, der: "Piliç olacağım." Biiznillah olur. Doğru söyler. Meselâ bir avuç su, incimad ile 
meyelan-ı inbisatı der: "Fazla yer tutacağım." Metin demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün 
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doğruluğu demiri parçalar. İşte bu meyelanlar, irade-i İlahiyeden gelen evamir-i tekviniyenin 
tecellileridir, cilveleridir. 

İkincisi: Beşerin havass-ül hams-ı zahire ve bâtınadan başka, âlem-i gayba karşı açılan 
pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş'ur pek çok hisleri var. Hiss-i sâmia, bâsıra, zaika olduğu 
gibi, bir hiss-i sâdise-i sadıka olan saika vardır. Hem bir hiss-i sâbia-i bârika olan şaika var. O 
şevk ve sevk yalan söylemez, yanlış gidemez.” Ms:254 
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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«! 
EZDAD 

1- Ezdadın mübarezesiyle tahakkuk eden neticelere Asr-ı saadetten örnek  
2- Semavatta ezdadın içtimaı yoktur 
3- Çirkin şeylerin yaratılmasının bir hikmeti  
Zıdlar ve birbirine muhalif olan şeyler manasıdaki bu kelime Risale-i Nur’da çokça geçer ve çok 

hikmetlerin tahakkukuna sebedir. 

“Çünki bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hattâ ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki: 

@«;¬(!«G²/«@¬"ö ‘«h²Q#ö š@«[²- «�²!ö@«WÅ9¬!öyani: “Herşey zıddıyla bilinir.” Meselâ, karanlık olmazsa 

ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa, 
yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa, âfiyet 
zevksizdir. Maraz olmazsa, sıhhat lezzetsizdir.”L:209 

“S: Kâinat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak sabit bir şekilde yaratılsaydı; böyle 
tegayyüratlı, inkılablı, mâil-i inhidam bir surette yaratılıp, bilâhere tahribden sonra ebediyete 
kabil, metin bir şekilde yapılmasından daha iyi ve daha kısa olmaz mı idi? 

C: Vakta ki Cenab-ı Hak, hikmet-i ezeliye ile inayet-i ezeliyenin iktizasınca, insanların 
kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidadlarının neşv ü nemasını irade etmekle, nev-i beşeri 
imtihan ve tecrübeye tâbi’ tuttu, zararları menfaatlara kattı, şerleri hayırların içine attı, 
güzellikleri çirkinliklerle cem’ etti; hepsini birbirine karıştırarak kâinatın hamuru ile beraber 
yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra, kâinatı tegayyür, tebeddül, tekâmül kanunlarına tâbi’ 
tuttu. 

Vakta ki imtihan perdesi kapanır ve tecrübe zamanı nihayet bulur ve kâinat tarlasının 
vakt-i hasadı hulûl eder. Sâni’-i Hakîm inayetiyle, birbiriyle karışık yoğurduğu zıdları tasfiye 
eder, içlerinden tegayyürü doğuran esbabı ayırır ve ihtilaf maddelerini tefrik eder. Sonra 

Cehennem ebede elverişli olarak metin ve kavî bir cisimle teşekkül ederek, !: +@«B²8!«: (36:59) 

hitabına hedef olur. Cennet ise esasatıyla beraber ebedî ve muhkem bir şekilde tecelli eder ve 
münceli olur. Evet gerek Cehennem’i, gerek Cennet’i teşkil eden ecza ve maddeler arasında 
münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet intizamın şartıdır, nizam da devama sebebdir. 
Ve keza bu iki menzilin halkı da ebedî oldukları için vücudlarını teşkil eden ecza, tegayyüre 
maruz değildir. Çünki dünyadaki cisimlerinin terkib ve tahlilleri arasında müvazene yoktur. 
Yani cisim bünyelerine girenlerin, çıkanların arasında nisbet yoktur. Onun için inhilale yüz 
tutarlar. Fakat âhiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Eczaları arasında tam manasıyla 
müvazene vardır ki; inhilale mahal kalmaz.” İ:143 

1- Ezdadın mübarezesiyle tahakkuk eden neticelere Asr-ı saadetten şu 
örnek veriliyor 

“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 
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kemalât bütün envârıyla1 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 kuruyor2 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:491 

“Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök 
atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef' zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur 
nâr, iman küfür, taat isyan, havf muhabbet gibi âsârlarıyla, meyveleriyle şu kâinatta ezdad 
birbiriyle çarpışıyor. Daima tegayyür ve tebeddülâta mazhar oluyor. Başka bir âlemin 
mahsulâtının tezgâhı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıd olan 
dalları ve neticeleri, ebede gidecek; temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit, Cennet-
Cehennem suretinde tezahür edecektir.3 Madem âlem-i beka, şu âlem-i fenadan yapılacaktır. 
Elbette anasır-ı esasiyesi, bekaya ve ebede gidecektir. Evet Cennet-Cehennem, şecere-i 
hilkatten4 ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kâinatın 
iki neticesidir ve şu seyl-i şuunatın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve 
dalgalanan mevcudatın5 iki havzıdır ve lütuf ve kahrın iki tecelligâhıdır ki; dest-i kudret 
bir hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.” 
S:531 

“Sual: Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta Enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem 
Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inayet ve rahmet-i İlahiye ve imdad-ı Sübhaniyeye mazhar 
oldukları halde, neden çok defa hizb-üş şeytan olan ehl-i dalalete mağlub olmuşlar? Hem 
Hâtem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir-i a'zam gibi tesirli i'caz-ı 
Kur'anî vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kâinattan daha cazibedar hakaik-i 
Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve 
hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? 

Elcevab: Bu iki şık müdhiş sualin halli için, derince bir esas beyan etmek lâzım gelir. 
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 ettiklerinden, 

                                                 
1 Manevi değerleriyle  
2 Mana inceliğini hissedememek sebebiyle manaya tevccüh edilemiyor.  
     Evet, “Cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathînin annesi olan ülfet, mübalağacıların gözlerini 
kapatmıştır.” Mu:49 
     “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.” Mu:50 
3 Dünyadaki karma durumları ayrılınca hüsün ve kubuh, apaçık görünüp hissedilecektir. 
4 “Meselâ: Bir çekirdek bütün ağacın teşkilâtını tanzim edecek olan proğramları ve fihristeleri ve o fihriste ve 
proğramları tayin eden o evamir-i tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl “Imam-ı 
Mübin”, mazi ve müstakbelin ve âlem-i gaybın etrafında dal-budak salan şecere-i hilkatın bir proğramı, bir 
fihristesi hükmündedir.” S:548 
5 Çizilen kelimenin ne anlama geldiği anlatılacak. 644
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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- Semavatta ezdadın içtimaı yoktur 
“Semavatta devam ile cereyan eden sükûn, sükût, nizam, intizam, ıttıraddan hissedildiğine 

nazaran, semavat ehli, arz sâkinleri gibi değildirler. Evet arzda bulunan nifak, şikak, ihtilaf, 
ezdadın içtimaı, hayır ve şerrin ihtilatı gibi şeyler, semavatta yoktur. Bu sayede semavatta 
nizam ve intizamı bozacak bir hal yoktur. Sâkinleri verilen emirlere kemal-i itaatle imtisal 
ediyorlar.” Ms:204 

3- Çirkin şeylerin yaratılmasının bir hikmeti  
“Tabiatları latif, ince ve latif san'atlara meftun bazı insanlar, bilhassa has bahçelerinde pek 

güzel hendesevari bir şekilde şekilleri, arkları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla bahçelerine 
pek muntazam bir manzara verirler. Ve o letafetin, o güzelliğin derecesini göstermek için bazı 
çirkin kaya, kaba, gayr-ı muntazam -mağara ve dağ heykelleri gibi- şeyleri de ilâve ediyorlar 
ki, onların çirkinliğiyle, adem-i intizamıyla bahçenin güzelliği, letafeti fazlaca parlasın. Çünki  

@«;¬(!«G²/«@¬"ö¿«I²Q #ö š@«[²-«�²!ö@«WÅ9¬! Lâkin müdakkik bir kimse, o ezdadı cem'eden bahçenin 

manzarasına baktığı zaman anlar ki, o çirkin kaba şeyler kasden yapılmıştır ki; güzellik, 
intizam, letafet artsın. Zira güzelin güzelliğini arttıran, çirkinin çirkinliğidir. Demek bahçenin 
tam intizamını ikmal eden, o çirkinlerdir. Ve o çirkinlerin adem-i intizamı nisbetinde 
bahçenin intizamı artar. 

Kezalik dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve 
masnuat arasında -hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun- bazı çirkin, 
intizamdan hariç şeyler bulunur. Bunların çirkinliği, intizamsızlıkları, dünya bahçesinin 
güzelliğine, intizamına bir zînet, bir süs olmak üzere Sâni'-i Hakîm tarafından kasden 
yapılmış olduğunu, pek yüksek, geniş, şâirane bir hayal ile dünyanın o bahçe manzarasını 
nazar altına alabilen adam görebilir. 

Maahâza, o gibi şeyler kasdî olmasaydı, şekillerinde hikmetli tehalüf olmazdı. Evet 
tehalüfte kasd ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara sîmaca muhalefeti buna delildir.” 
Ms:211 
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EZELÎYET 

1-Kur’an’ın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir  
2-Ezel, mazi silsilesinin bir ucu olmadığı  
3-Allah’ın ilm-i ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşyanın zuhura çıkışı    
4-İlm-i muhit-i ezelînin aynasında temessül  
İbtidası ve başlangıcı olmamak manasındadır. Evet, vâcib ve ezelî olan yalnız Allah’tır. Yaratılanlar  

ezelî olamazlar. Maddenin ezelîyeti de iddia edilemez. Çünki; hiç bir şey mutlak hiçlikten veya 
kendiliğinden var olamaz. Evet madde ezelî olamayacağından ezelî bir vacib-ül vücudun varlığı zaruridir.    

1-Kur’an’ın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir  
“Binler mesailinden yalnız nümune olarak üç-dört mes'eleyi göstereceğiz. Evet Kur'anın 

düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir.1 Medeniyetin kanunları gibi 
ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. Meselâ: Medeniyetin bütün 
cem'iyat-ı hayriyeleri ile, bütün cebbarane şedid inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlâkî 
terbiyegâhlarıyla, Kur'an-ı Hakîm'in iki mes'elesine karşı muaraza edemeyip mağlub 

düşmüşlerdir. Meselâ: !x «"±¬h7!ö«•Åh«&«:ö«p²[«A²7!ö yÁV7!öÅu«&«!«:   «?x«6Åi7!ö!x #³~«:ö«?«xVÅM7!ö!x W[¬5«!«:ö   

Kur'anın bu galebe-i i'cazkâranesini bir mukaddeme ile beyan edeceğiz. Şöyle ki: 
"İşarat-ül İ'caz"da isbat edildiği gibi bütün ihtilalat-ı beşeriyenin madeni, bir kelime 

olduğu gibi bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi, bir kelimedir. 
Birinci kelime: "Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne." 
İkinci kelime: "Sen çalış, ben yiyeyim." 
Evet hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, 

müvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O müvazenenin esası ise: Havas tabakasında merhamet ve 
şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, 
ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevketmiştir. İkinci kelime, avamı kine, hasede, mübarezeye 
sevkedip rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda sa'y, sermaye ile mübareze 
neticesi herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi. İşte medeniyet, bütün 
cem'iyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektebleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla, beşerin o iki 
tabakasını musalaha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müdhiş yarasını tedavi edememiştir. 
Kur'an, birinci kelimeyi esasından "vücub-u zekat" ile kal'eder, tedavi eder. İkinci kelimenin 
esasını "hurmet-i riba" ile kal'edip tedavi eder. Evet, âyet-i Kur'aniye âlem kapısında durup 
ribaya yasaktır der. "Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız" diyerek insanlara 
ferman eder. Şakirdlerine "Girmeyiniz" emreder.” S:408 

2-Ezel, mazi silsilesinin bir ucu olmadığı izah edilirken deniliyor ki  
“Kader, ilim nev'indendir. İlim, malûma tâbidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor. 

Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare 
                                                 
1 Yani Kurân ve ondaki kanunlar Allah’ın ezelî ilminden geldiği için fevkazzaman ve vacib bir hakikattır. 
Zamanla kayıtlanamaz olduğundan ezelî ve ebedî olması zaruridir. (M:240)’ daki ifade olan “ezelî olan elbette 
ebedidir” cümlesinin hakikatı fevkazzamanı anlatır. 646
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etmek için esas değil. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve kudrete 
istinad eder. Hem ezel; mazi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyanın vücudunda esas tutulup ona 
göre bir mecburiyet tasavvur edilsin.2 Belki ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, 
yüksekten bakar bir âyine-misaldir. Öyle ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın 
mazi tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine, eşyanın tertib ile girmesini 
ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu 
sırrın keşfi için şu misale bak: Senin elinde bir âyine bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol 
tarafındaki mesafe müstakbel farzedilse; o âyine yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir 
tertib ile tutar, çoğunu tutamaz. O âyine ne kadar aşağı ise, o kadar az görür. Fakat o âyine ile 
yükseğe çıktıkça, o âyinenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide, bütün iki taraf mesafeyi 
birden bir anda tutar. İşte şu âyine şu vaziyette onun irtisamında, o mesafelerde cereyan 
eden hâlât birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. İşte kader, ilm-i 
ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadîsin tabiriyle "Manzar-ı a'lâdan, ezelden ebede kadar 
herşey, olmuş ve olacak, birden tutar, ihata eder bir makam-ı a'lâdadır." Biz ve 
muhakematımız, onun haricinde olamaz ki, mazi mesafesinde bir âyine tarzında olsun.” S:466 

3-Allah’ın ilm-i ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşyanın zuhura 
çıkışı    

“Mevcudat iki vecihle icad ediliyor. Biri; "ibda' ve ihtira'" tabir edilen hiçten icaddır. 
Diğeri; "inşa ve terkib" tabir edilen mevcud olan anasır ve eşyadan toplamak suretiyle ona 
vücud vermektir. Eğer cilve-i Ferdiyete ve sırr-ı Ehadiyete göre olsa, hadsiz derece bir 
sühulet, belki vücub derecesinde bir kolaylık olur. Eğer Ferdiyete verilmezse, hadsiz derece 
müşkil ve gayr-ı makul, belki imtina' derecesinde bir suubet olacak. Halbuki kâinattaki 
mevcudat, nihayet derecede külfetsiz olarak ve sühuletle ve kolaylıkla gayet mükemmel bir 
surette vücuda gelmeleri, cilve-i Ferdiyeti bilbedahe gösteriyor ve herşey doğrudan doğruya 
Zât-ı Ferd-i Zülcelal'in san'atı olduğunu isbat ediyor. Evet eğer bütün eşya Ferd-i Vâhid'e 
verilse, bir kibrit çakar gibi, eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle hiçten icad 
eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle herşeye manevî bir kalıp hükmünde bir mikdar tayin eder. 
Ve o âyine-i ilmindeki herşeyin suretine ve plânına göre kolayca herbir şeyin zerreleri o 
kalıb-ı ilmî içine yerleşir, muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri 
toplamak lâzım gelse de, ilmî kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle; o 
zerreler, kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile bağlanmaları haysiyetiyle muti' bir ordunun 
neferatı gibi muntazaman kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden 
kalıb-ı ilmî ve mikdar-ı kaderî içine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki âyinedeki 
aksin fotoğraf vasıtasıyla kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi veyahud görünmeyen bir yazı 
ile yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi, Ferd-i Vâhid'in ilm-i 
ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i mevcudata gayet sühuletle, kudret 
onlara vücud-u haricî giydirir ve âlem-i manadan âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir. 
Eğer Ferd-i Vâhid'e verilmezse, bir sineğin vücudunu rûy-i zeminin etrafından ve anasırından 
gayet hassas bir mizanla toplamak, âdeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus 
vücudun mahsus zerrelerini getirerek san'atlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddî 
kalıb, belki âzaları adedince kalıblar bulunmak ve o vücuddaki duygular ve ruh gibi ince, 
dakik, manevî letaifi dahi mizan-ı mahsusla manevî âlemlerden celbetmek lâzım gelir. 

İşte bu surette bir sineğin icadı, kâinat kadar müşkilatlı olur; yüz derece müşkil müşkil 
içinde, belki muhal muhal içinde olacak. Çünki Hâlık-ı Ferd'den başka hiçbir şey, hiçten ve 
ademden icad edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. Öyle ise esbab ve 
tabiata havale edilse, herşeye, ekser eşyadan toplamak suretiyle vücud verilebilir.” L:322 

                                                 
2 Yani mazi silsilesi denilince yine zaman dairesini ifade eder. Halbuki kaderin nazarı fevkazzamandır. Bu ince 
noktaya dikkat oluna. Fevkazzaman dairesi olan kaderi, zaman silsilesi içinde düşünmemeli. 647
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“En ziyade cây-ı dikkat ve cây-ı hayret şudur ki: Vücudun en kuvvetli mertebesi olan 
"vücub"un ve vücudun en sebatlı derecesi olan "maddeden tecerrüd"ün ve vücudun 
zevalden en uzak tavrı olan "mekândan münezzehiyet"in ve vücudun en sağlam ve 
tegayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan "vahdet"in sahibi olan Zât-ı Vâcib-ül 
Vücud'un en has hâssası ve lâzım-ı zâtîsi olan ezeliyeti3 ve sermediyeti; vücudun en zaîf 
mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, mütehavvil tavrı ve en ziyade mekâna 
yayılmış olan hadsiz, kesretli bir maddî madde olan esîr ve zerrat gibi şeylere vermek ve 
onlara ezeliyet isnad etmek ve onları ezelî tasavvur etmek ve kısmen âsâr-ı İlahiyenin 
onlardan neş'et ettiğini tevehhüm etmek, ne kadar hilaf-ı hakikat ve vakıa muhalif ve akıldan 
uzak ve bâtıl bir fikir olduğu, Risale-i Nur'un müteaddid cüz'lerinde kat'î bürhanlarla 
gösterilmiştir.” L:343  

“Haşir münasebetiyle bir sual: Kur'anda mükerreren:  ®?«G¬&!«:ö®^«E²[«.öÅ�¬!ö²a«9@«6ö²–¬!ö   hem 

¬h«M«A²7!ö¬d²W«V«6öÅ�¬!ö¬^«2@ÅK7!ö h²8«!ö@«8«:ö   fermanları gösteriyor ki: Haşr-i a'zam bir anda, zamansız 

vücuda geliyor. Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve emsalsiz olan mes'eleyi iz'an ile kabul 
etmesine medar olacak meşhud bir misal ister. 

Elcevab: Haşirde, ruhların cesedlere gelmesi var. Hem cesedlerin ihyası var. Hem 
cesedlerin inşası var. Üç mes'eledir. 

Birinci Mes'ele: Ruhların cesedlerine gelmesine misal ise: Gayet muntazam bir ordunun 
efradı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadâlı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. 
Evet, İsrafil'in borusu olan Sur'u, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebedler tarafında 

ve zerreler âleminde iken ezel canibinden gelen ²vU±¬"«h¬"ö a²,«7«!ö   hitabını işiten ve 

]«V«"ö!x 7@«5öile cevab veren ervahlar, elbette ordunun neferatından binler derece daha 

müsahhar ve muntazam ve muti'dirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi, bir 
ordu-yu Sübhanî ve emirber neferleri olduğunu kat'î bürhanlarla Otuzuncu Söz isbat etmiş.” 
Ş:37 

“Vücud-u vücubî; daha kavî, daha rasih, daha sabittir. Belki de vücud-u hakikî, vücud-u 
haricî ondan ibarettir. 

Binaenaleyh ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden imkânî vücudlar, vücud-u vücubînin 
tecelliyat-ı nuriyelerine âyine ve ma'kestirler. Öyle ise ilm-i ezelî, imkânî vücudlara âyine 
olduğu gibi, imkânî vücudlar da vücud-u vücubîye âyinedir. Sonra o imkânî vücudlar, ilm-i 
ezelîden vücud-u haricîye intikal etmişlerse de, vücud-u hakikî mertebesine vâsıl 
olmamışlardır.” Ms:146 

“S: Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü enva' gibi umûr-u bâtılaya neden 
ihtimal veriliyor? 

C: Sırf başka şey ile nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için, o umûrun esas-ı fasidesini 
tebaî bir nazarla derketmediğinden neş'et ediyor. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasden ve 
bizzât ona müteveccih olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul 
etse de, tegafül-ü anis-Sâni' sebebiyle hasıl olan ızdırar ile kabul edilebilir. Dalalet ne kadar 
acibdir. Zât-ı Zülcelal'in lâzım-ı zarurîsi olan ezeliyeti ve hassası olan icadı aklına 
                                                 
3 “Maddeden tecerrüd”, “mekândan münezzehiyet”, “vahdet”, “ezeliyet”, “sermediyet”; bu beş ana vasıf vücubu 
anlatır. 648
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sığıştırmayan, nasıl oluyor ki gayr-ı mütenahî zerrata ve âciz şeylere veriyor. 
Evet meşhurdur ki: Hilâl-i îde bakarlardı. Kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zât yemin 

etti: "Hilâli gördüm." Halbuki gördüğü hilâl, kirpiğinin tekavvüs etmiş beyaz bir kılı idi. Kıl 
nerede, Kamer nerede? Harekât-ı zerrat nerede, sebeb-i teşkil-i enva' nerede? 

İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazan bâtıl eline gelir. Hak zannederek 
koynunda saklar. Hakikatı kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer; hakikat zannederek 
başına giydiriyor.” Ms:249 

“Mükerrem olan insan, insaniyetin cevheri itibariyle daima hakkı satın almak istiyor ve 
daima hakikatı arıyor ve daima maksadı saadettir. Fakat bâtıl ve dalal ise, hakkı arıyorken 
haberi olmadan eline düşer. Hakikatın madenini kazarken ihtiyarsız bâtıl onun başına düşer. 
Veyahut hakikatı bulmaktan muztar veya tahsil-i haktan haib oldukça, asıl fıtratı ve vicdanı ve 
fikri; muhal ve gayr-ı makul bildiği bir emri, nazar-ı sathî ve tebaî ile kabulüne mecbur 
oluyor. 

İşte bu hakikatı pîş-i nazara al! Göreceksin ki: Bütün nizam-ı âlemden eser-i gaflet olarak 
tevehhüm ettikleri ezeliyet-i madde ve hareket ve şu bütün akılları hayrette bırakan nakş ve 
san’at-ı bediada tahayyül ettikleri tesadüf-ü amyâ ve bütün hikemin şehadatına rağmen esbab-
ı camideden itikad ettikleri tesir-i hakikî ve nefislerine mugalata edip vehmin -istimrara 
istinaden- iğvasıyla tecessüm ve tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci’ yapmakla teselli 
ettikleri; elbette fıtratları reddeder. Fakat yalnız hakka teveccüh ve hakikata kasd ettikleri için 
şu evham-ı bâtıla davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için, elbette hedef-i 
garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebaî ve sathî bir nazar ile bakıyor. Onun için, 
müzahref olan içine nüfuz edemez... Fakat ne vakit rağbet ve kasd ve satın almak nazarıyla 
baksa; almaya değil, belki iltifat etmeye ve bakmaya tenezzül etmez!.. 

Evet şu kadar çirkin bir şeyi vicdan ve akıl muhal görüyor. Kalb dahi kabul etmez. İllâ ki 
müşagabe ile safsata edip herbir zerreye hükemanın akıllarını ve hükkamın siyasetlerini verip, 
tâ herbir zerre ehavatıyla ittifak ve intizam mes’elesinde müşavere ve muhabere etsinler. Evet 
bu surette bir mesleği, insan değil hayvan dahi kabul etmez. Fakat ne çare, mesleğin lâzım-ı 
beyyini meslektendir. Şu meslek ise, bu suretten başka birşey ile tasvir edilmez. Evet bâtılın 
şe’ni şöyledir: Ne vakit tebaî bir nazar ile bakılırsa, sıhhatine bir ihtimal verilir. Fakat im’an-ı 
nazar eyledikçe, ihtimal-i sıhhat bertaraf olur.” Mu:124 

“İkinci Delil-i Kur'anî: "Delil-i İhtira"dır. Hülâsası: 
Mahlukatın her nev'ine, her ferdine ve o nev'e ve o ferde müretteb olan âsâr-ı mahsusasını 

müntic ve istidad-ı kemaline münasib bir vücudun verilmesidir. Hiç bir nevi' müteselsil-i 
ezelî değildir. İmkân4 bırakmaz. İnkılab-ı hakikat olmaz.5 Mutavassıt nev'in silsilesi 6  
devam etmez. Tahavvül-ü esnaf 7 inkılab-ı hakaikın gayrısıdır.8 Madde dedikleri şey, suret-i 
mütegayyire, hem harekât-ı mütehavvile-i hâdiseden tecerrüd etmediğinden hudûsu 
muhakkaktır. Kuvvet ve suretler, a'raziyetleri cihetiyle enva'daki mübayenet-i cevheriyeyi 
teşkil edemez. A'raz cevher olamaz. Demek enva'ının fasîleleri ve umum a'razının havass-ı 
mümeyyizeleri bizzarure adem-i sırftan muhteradırlar. Silsilede tenasül, şerait-i âdiye-i 
itibariyedendir.” Ms:253 

“Feya acaba! Vâcib-ül Vücud'un lâzime-i zaruriye-i beyyinesi olan ezeliyeti zihinlerine 
                                                 
4 Yani yaradılmış olmak vasfı. Yani başlangıçlı olan ezelî olamaz manasında… 
5 Yani zihayatların kaderî programlarına mebni olan fıtrî asliyetleri başka nev’e değişmez. Yani kedi, fare 
fıtratına, fare de kedi fıtratına değişmemesi gibi…   
6 İki farklı nev’in izdivacından doğan nev’în nesli 
7 Sınıfların değişmesi, yani kaderî program olan asliyetin dışında olan sınıflar. Yani bir cinsin az farklı olan alt 
bölümleri 
8 Bir varlığın asliyeti, mesela; kuşun balık olmaması gibi… Fakat balık daha farklı bir balık olması mümkün. 649
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sığıştıramayan, nasıl oluyor da, her bir cihetten ezeliyete münafî olan maddenin ezeliyetini 
zihinlerine sığıştırabilirler? Hem dest-i tasarruf-u kudrete karşı mukavemet edemeyen koca 
kâinat, nasıl oldu da küçücük ve nazik zerratların (öyle dehşetli salabet bulmuş ki) kudret-i 
ezeliyenin yed-i i'damına karşı dayanıyor. Hem nasıl oluyor ki, kudret-i ezeliyenin hassası 
olan ibda' ve icadı, hiç bir münasebet-i makule olmadan en âciz ve en bîçare esbaba isnad 
ediliyor?  

İşte Kur'an-ı Kerim şu delili, halk ve icaddan bahseden âyâtı ile ezhanda tanzim ediyor. 
Müessir-i hakikî yalnız Allah'tır. Tesir-i hakikî esbabda yoktur. Esbab, izzet ve azamet-i 
kudretin perdesidir. Tâ ki, aklın nazar-ı zahirîsinde, dest-i kudret umûr-u hasise ile mübaşir 
görünmesin. Bir şeyde iki cihet var: Biri mülk, âyinenin mülevven vechi gibi. Ezdad ona 
vârid oluyor. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azîm olur... ilh. Esbab bu cihette vardır. İzhar-ı 
azamet ve izzet-i kudret öyle ister.” Ms:253 

4-İlm-i muhit-i ezelînin aynasında temessül  
Evet her birliği olan şey, ancak bir Vâhid’den sudûr edebilir. Hususan bir hüceyre ki, onda 

iki sineğin iki parmakçığı yerleşemediği halde, nasıl olur da umum kâinata yerleşmeyen iki 
İlahın tasarrufu onda birleşsin. Demek vahdetin delili, yine kâinattaki vahdettir. 

Hem bir hardal tohumu kadar küçük olan bir cam parçasında, güneş ziyasıyla ve elvan-ı 
seb’asıyla ve hararetiyle tecelli edip bulunması mümkündür. Fakat o hardele kadar olan cam 
parçasında, (Masdariyet noktasında) iki hardelenin de bulunması imkânsızdır. Evet nasılki 
haricî ve hakikî olan bir vücud, bir vücud-u misalîden pek çok derece daha sabit, daha ağır ve 
daha muhkem olup, bunun bir zerresi onun bir dağını içine alıyor. Ve şunun bir güneşi, onun 
bir lem’asına girebiliyorsa; öyle de; vâcib bir vücud dahi (çünkü hakikî vücud, belki en 
sağlam haricî vücud odur) imkânî vücudlardan hadsiz derece daha sabit, daha rasih, daha ağır, 
daha sağlam ve daha hakikatlıdır. Öyle ise imkânî olan mevcudat, bütün hazafirleriyle (bütün 
teferruat ve etrafıyla) ilm-i muhit-i ezelînin aynasında temessül etmesi ise, vücubî olan bir 
vücudun envarının tecelliyatına aynalar hükmünü almalarıdır. Şu halde ilm-i ezelî, bunların 
mir’atı olduğu gibi, bunlar da vücubî bir vücudun aynaları olmuş oluyorlar. Demek şunların 
vücudları ise ancak mertebe-i ilimden çıkıp vücud-u haricî mertebesine ulaşa biliyor. Fakat 
hiçbir zaman mertebe-i vücud-u hakikîye ulaşmaları mümkin değildir.” BMs:323 
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FAİDE 

1- Masnudaki faide ve hikmetler, Sani-i Zülkemali gösterir 
2- Ubudiyetin faideleri uhrevidir 
3- Dünyevî faideleri hizmet-i diniyeye tercih etmek farz-ı ayindir 
4- Dünyevî hayatın faideleri  
5- Alemin insanın menfaatı için yaradıldığının izahı 
İnsanların takıb ettikleri faydalar, meşru, mübah ve gayr-ı meşru kısımlarına ayrılır. Dünya 

hayatında meşru faydalar takıb edilmelidir. Şu gelen sual ve cevablarına bakılmalı. Şöyle ki:   

“Diyorsun: Benim taamlara, nefsime, refikama, vâlideynime, evlâdıma, ahbabıma, 
evliyaya, enbiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik ayrı ayrı muhtelif 
muhabbetlerimin (Kur'anın emrettiği tarzda olsa) neticeleri, faideleri nedir? 

Elcevab: Bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitab yazmak lâzımgelir. Şimdilik 
yalnız icmalen bir iki neticeye işaret edilecek. Evvelâ, dünyadaki muaccel neticeleri beyan 
edilecek. Sonra âhirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Şöyle ki: 

Sâbıkan beyan edildiği gibi; ehl-i gaflet ve ehl-i dünya tarzında ve nefis hesabına olan 
muhabbetlerin; dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları 
azdır. Meselâ: Şefkat, acz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet, firak yüzünden 
belalı bir hirkat olur. Lezzet, zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Âhirette ise; Cenab-ı 
Hakk'ın hesabına olmadıkları için, ya faidesizdir veya azabdır. (Eğer harama girmiş 
ise.)”S:643 

“Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet, nasıl faidesiz kalır? 
Elcevab: Ehl-i Teslis'in İsa Aleyhisselâm'a ve Râfızîlerin Hazret-i Ali Radıyallahü Anh'a 

muhabbetleri faidesiz kaldığı gibi. 
Eğer o muhabbetler, Kur'anın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve 

muhabbet-i Rahman namına olsalar, o zaman hem dünyada, hem âhirette güzel neticeleri var. 
Amma dünyada ise leziz taamlara, güzel meyvelere muhabbetin, elemsiz bir nimet ve ayn-ı 
şükür bir lezzettir.” S:643 

1- Masnudaki faide ve hikmetler, Sani-i Zülkemali gösterir 
“Hem nasılki müsebbebdeki hârika san'at ve tezyinat, esbabı azledip Müsebbib-ül Esbab 

olan Vâcib-ül Vücud'a işaret ederek, yÇV6ö h²8«�²!ö p«%²h<ö¬y²[«7¬!ö«:ö sırrınca: Ona teslim-i umûr eder. 

Öyle de: Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faideler; bilbedahe perde-i esbab arkasında 
bir Rabb-ı Kerim'in, bir Hakîm-i Rahîm'in işleri olduğunu gösterir. Çünki şuursuz esbab, 
elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz: Vücuda gelen her mahluk, bir gaye 
değil, belki çok gayeleri, çok faideleri, çok hikmetleri takib ederek vücuda geliyor. Demek bir 
Rabb-ı Hakîm ve Kerim, o şeyleri yapıp gönderiyor. O faideleri onlara gaye-i vücud yapıyor. 
Meselâ, yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac eden esbab; hayvanatı düşünüp, onlara acıyıp 
merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malûmdur. Demek hayvanatı halkeden ve 
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rızıklarını taahhüd eden bir Hâlık-ı Rahîm'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hattâ yağmura 
"rahmet" deniliyor. Çünki çok âsâr-ı rahmet ve faideleri tazammun ettiğinden, güya yağmur 
şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor.” S:680 

Bu kısımda görülen, eserden müessire intikal kaidesi, Kur’anda bir esasdır. Hem ehemmiyetli 
tefekkür-ü imaniye mesleği olup Risale-i Nurda tekraren nazara verilir. Hem bu derslere istinaden ilim ve 
hayalin ihatalı küllî nazariyle masnuat alemine bakılmalı ki, Allaha muhatab olmak derecesi artsın. 

Evet, “Bu kâinattaki mevcudat, herbiri kendi zâtı ile, sıfâtı ile çok imkânat yolları içinde 
has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faideli sıfatları, nasıl bir Vâcib-ül Vücud'a şehadet 
ederler. Öyle de: Mürekkebata girdikleri vakit, herbir mürekkebde daha başka bir lisanla 
yine Sâniini ilân eder. Git gide, tâ en büyük mürekkebe kadar nisbeti ve vazifesi, hizmeti 
itibariyle Sâni'-i Hakîm'in vücub-u vücuduna ve ihtiyarına ve iradesine şehadet eder. Çünki 
bir şeyi, bütün mürekkebata hikmetli münasebetleri muhafaza suretinde yerleştiren, 
bütün o mürekkebatın Hâlıkı olabilir. Demek birtek şey, binler lisanlarla ona şehadet eder 
hükmündedir. İşte kâinatın mevcudatı kadar değil, belki mevcudatın sıfât ve mürekkebatı 
adedince imkânat noktasından da Vâcib-ül Vücud'un vücuduna karşı şehadetler 
geliyor.”S:686 

Burada da çok geniş bir tefekkür nazarı, veciz ifadelerle muhtelif faideler dairesine çevriliyor. 

 Hz. Üstad diyor 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 

Evet, bu asr-ı cehalet ve gaflette İlahî hikmet ve faideleri bilmemek, yani marifetullahdan habersiz 
olmak, dalalete düşmek sebebi olabileceği ihtar ediliyor. 

2- Ubudiyetin faideleri uhrevidir 
“Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi 

rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden 
istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek 
verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih 
hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatlar; o ubudiyete, o virde veya o 
zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi 
akîm bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan 
Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o 
faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve 
göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o evradların illeti olamaz ve 
ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir surette, o hâlis virde 
talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve 
kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir 
müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı 
İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet 
anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan faideleri 
görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder.” L:132 

İşte bu kısımda, ubudiyet, dua ve zikir yapılırken, bilhassa dünyevi faideleri niyet  etmenin caiz 
olmadığı açıkça beyan edildi. Kişinin kendine bakan dünyevî ve uhrevî faideleri niyet edip düşünmesi, 
yapılan ameller, zahirde uhrevi görünürken hakikatta kendisi içindir demektir. 

3- Dünyevî faideleri hizmet-i diniyeye tercih etmek farz-ı ayindir 
 Risale-i Nurun ehemmiyeti hakkında yapılan tahşidat için Hz. Üstad diyor ki:  

“Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen cevabı bir parça izah edeceğim. Ve "ne için izhar 
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ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum ve ne için birkaç aydır bu 
mevzuda çok ileri gidiyorum. Ekser mektublar o keramete bakıyor?" diye sual edildi. 

Elcevab: Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara 
mukabil yüzbinler tamiratçı lâzım gelirken, hem benimle lâakal yüzer kâtib ve yardımcı 
bulunmak ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehl-i idare 
takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmek zarurî iken ve o hizmet-i imaniye hayat-ı 
bâkiyeye baktığı için hayat-ı fâniyenin meşgalelerine ve faidelerine tercih etmek ehl-i imana 
vâcib iken,1 kendimi misal alarak derim ki: Beni herşeyden ve temastan ve 
yardımcılardan men'etmek 2 ile beraber aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle 
arkadaşlarımın kuvve-i maneviyelerini kırmak ve benden ve Risale-i Nur'dan soğutmak ve 
benim gibi ihtiyar, hasta, zaîf, garib, kimsesiz bîçareye, binler adamın göreceği vazifeyi 
(başına) yüklemek ve bu tecrid ve tazyiklerde maddî bir hastalık nev'inde insanlar ile temas ve 
ihtilattan çekilmeğe mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmek ile 
kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle ve sebebleriyle, ihtiyarım haricinde bütün o manilere 
karşı Risale-i Nur şakirdlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar ikramat-ı İlahiyeyi 
beyan ederek Risale-i Nur etrafında manevî bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi 
kendine, tek başıyla (başkalarına muhtaç olmayarak) bir ordu kadar kuvvetli olduğunu 
göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa, hâşâ kendimizi satmak ve 
beğendirmek ve temeddüh etmek ve hodfüruşluk etmek ise; Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir 
esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşâallah Risale-i Nur kendi kendine, hem kendini müdafaa 
ettiği, hem kıymetini tam gösterdiği gibi, bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı 
afvettirmeğe vesile olacaktır. Umum kardeşlerimin ve hemşirelerimin, hâssaten duaları 
makbul ve mübarek masumlar taifesi ve muhterem ihtiyarlar cemaatinden herbirerlerine 
binler selâm ve dua ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederiz, dualarını rica ederiz.  

Hasta kardeşiniz 
Said Nursî” Ş:680 

4- Dünyevî hayatın faideleri  
 “Şu dünya hayatına muhabbetle mübtela olan bazı insanlar, o hayatın vücuda 

gelmesinden maksad ve gaye, yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olup, başka bir 
faidesi olmadığını, yani Fâtır-ı Hakîm'in zevilhayatta ve cevher-i insaniyette vedia olarak 
koyduğu bütün cihazat-ı acibe ve techizat-ı hârikanın, seri-üz zeval olan şu hayatın hıfzı ile 
bekası için verildiğini zannediyorlar. Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde, kâinattaki gayr-ı 
mütenahî nizamların şehadetleriyle, sath-ı âlemde görünen hikmet, inayet, intizam, adem-i 
abesiyete olan delil ve bürhanların, makûse olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, adem-i 
hikmete delil ve bürhan olmaları lâzım gelecektir. 

Arkadaş! Şu dünyevî hayatın faideleri pek çoktur. O faidelerden, hayat sahibine -tasarruf 
ve hizmeti nisbetinde- bir hisse ayrıldıktan sonra bâki kalan gayeler, semereler Fâtır-ı 
Hakîm'e raci'dir. Evet insan ve insanın hayatı esma-i İlahiyenin tecelliyatına bir tarladır. Ve 
Cennet'te rahmet-i İlahiyenin enva'ının cilvelerine mazhardır. Ve hayat-ı uhreviyenin hârika 
ve gayr-ı mütenahî semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefine 
kaptanı gibidir. Sefinenin gayr-ı mahdud faidelerinden, kaptanın alâka ve hizmeti nisbetinde 
kendisine verilir. Bâki kalan kısmı sultana raci'dir. İnsan da, sefine-i vücuduyla alâkası 
derecesinde o vücudun hayatdar semeratından hissesini alır. Mütebâkisi, Sultan-ı Ezelî'ye 
aittir...” Ms:104 

                                                 
1 Evet, “Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir.” H:143 
2 Burada hakiki ve ciddi Nurculara, gizli şer cereyanının gizli ambargo ve muhasara ve insanlardan tecrid etmek 
planını takib ettikleri ve bu planlara aldanıp alet olmamak gerektiği hatırlatılıyor. 
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“Kur'an-ı Kerim, bazan bir şeyin müteaddid gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre 
tahsis eder. Bu ihtar içindir, inhisar için değildir. Yani, o şeyin gayeleri, zikredilen gayeye 
münhasır değildir. Ancak o şeyin nizam ve intizam ve sair faydalarına insanın nazar-ı 
dikkatini celbetmek için insanlara raci' o faideyi zikrediyor. Meselâ: 

«Æ@«K¬E²7!«:ö«w[¬X±¬,7!ö«(«G«2ö~Y W«V²Q«B¬7 ö«Ä¬+@«X«8ö ˜@«9²*ÅG«5ö«h«W«T²7!«: âyet-i kerime ile zikredilen faide, 

takdir-i kamerin binlerce faidelerinden biridir. Yoksa, takdir-i kamer bu faideye münhasır 
değildir. Yani, kamer yalnız bu gaye için değildir. Bu gaye onun gayelerinden 
biridir.”Ms:218 

“Sual: İnsan, Arz'a nisbeten bir zerredir; Arz da, kâinata nazaran bir zerredir; ve keza 
insanın bir ferdi, nev'ine nisbeten bir zerredir; nev'i de, sair ortakları bulunan enva' içinde bir 
zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler hikmet-i ezeliye ve ilm-i İlahîdeki 
faidelere nisbeten bir zerreden daha aşağıdır. Binaenaleyh böyle bir âlemin insanın istifadesi 
için yaratılmış olduğu akla giremez? 

Cevab: Evet zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, 
kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidadlara nazaran bu âlem-i şehadet dardır, istiab 
edemez. Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istidadların meyillerini tatmin ve 
temin edecek, âlem-i âhirettir. Ve keza istifade hususunda müzahame, mümanaa ve tecezzi 
yoktur; bir küllînin cüz'iyatına nisbeti gibidir. Nasılki bir küllî bütün cüz'iyatında mevcud 
olduğu halde, ne o küllîde tecezzi ve inkısam olur ve ne de cüz'iyatında müzahame ve 
müdafaa olur. Küre-i Arz'dan da binlerce müstefid olsa, ne aralarında bir müzahame olur ve 
ne Küre-i Arz'da bir noksaniyet peyda olur. Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için, 
âlem-i şehadetin yaratılışında insan, ille-i gaiye menzilesinde gösterilmiştir. Ve insanın hatırı 
için, bütün enva'a bir umumî ziyafet verilmiştir. Bu ise, bütün âlemin faideleri insana 
münhasır olup başkalara hiçbir faidesi yoktur demek değildir. 

ö²vU«7ö@®5²+¬*ö¬�!«h«WÅC7!ö«w¬8ö¬y¬"ö«‚«h²'«@«4ö®š@«8ö¬š@«WÅ,7!ö«w¬8ö«”«i²9«!ö«: 
İnzalin Cenab-ı Hakk'a olan isnadından anlaşılıyor ki, yağmurun katreleri başıboş 

değildir; ancak bir hikmet altında ve bir nizam-ı kasdî ile inerler. Çünki o mesafe-i baîdeden 
gelmek ile beraber; rüzgâr ve hava da müsademelerine yardımcı olduğu halde, katrelerin 
aralarında müsademe olmuyor. Öyle ise o katreler başıboş olmayıp, gemleri, onları temsil 
eden meleklerin elindedir.” İ:101 

5- Alemin insanın menfaatı için yaradıldığının izahı 

“ @«WÅ,7!ö]«7¬!ö›«x«B²,!öÅv$ö@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8ö²vU«7ö«s«V«'ö›¬HÅ7!ö«x; 
°v[¬V«2ȫš²]«-ö ¬uU¬"ö«x;«:ȫ�!«x´W«,ö«p²A«,öÅwZ<Åx«,«4  (2:29) 

Kuran-ı Kerim, bu âyetin işaretiyle diyor ki: "İnsanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı, 
semavat ve arz onun istifadesine muti' ve müsahhar olmazdı. Ve keza insan ehemmiyetsiz 
olsaydı, mahlukat onun için halkedilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsa idi, o 
vakit insan mahlukat için halkolunacaktı. Ve keza insanın Hâlıkı yanında mevkii pek büyük 
olduğu içindir ki; âlem-i dünyayı kendisi için değil, beşer için; beşeri de ibadeti için 
halketmiştir. 

Hülâsa: İnsan mümtaz ve müstesnadır; hayvanlar gibi değildir. Onun için insan  
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«–x Q«%²h#ö¬y²[«7¬!ö«:öcevherine bir sadef olmuştur. 

Bu âyetteki cümlelerin nüktelerine geçiyoruz: 

Ey arkadaş! Birinci cümlede @®Q[¬W«%, ikinci cümlede Åv$, üçüncü cümlede «p²A«,ö kelimeleri 

için bir tahkikat lâzımdır. O tahkikatı, altı noktada izah edeceğiz: 
Birinci Nokta: Aşağıda beyan edildiği gibi, hayatın öyle bir hâsiyeti vardır ki, hayat cüz'ü 

küll, cüz'îyi küllî, ferdi nev', mukayyedi mutlak, bir şahsı bir âlem gibi kılar. Binaenaleyh tek 
bir insan, "Dünya benim evimdir. Dünyadaki enva' benim kavmimdir ve benim aşiretimdir ve 
bütün eşya ile muarefem ve münasebetim vardır." diyebilir. 

İkinci Nokta: Bilirsin ki; âlemde sabit bir nizam vardır, muhkem bir irtibat vardır ve daimî 
düsturlar, esaslı kanunlar vardır. Bu itibarla âlem, bir saat veya muntazam bir makine gibidir. 
Herbir çarkın, herbir vidanın, herbir çivinin; makinenin nizam ve intizamında bir hissesi ve 
makinenin netice ve faidelerinde bir tesiri olduğu gibi, ehl-i hayat için ve bilhassa beşer için 
de bir faidesi var. 

Üçüncü Nokta: Aşağıda işiteceğin gibi, istifadede müzahamet ve münakaşa yoktur. 
Nasılki Zeyd diyebilir ki: "Şems benim lâmbamdır, dünya benim evimdir." Ömer de öyle 
diyebilir ve aralarında münakaşa da olmaz. Evet Zeyd meselâ dünyada tek farzedilirse, 
istifadesi nasılsa, bütün insanlar içinde iken istifadesi yine öyledir, ne fazla olur ne noksan. 
Yalnız gareyne ait olan kısım müstesnadır. Zira yiyecek, içecek vesaire şeylerde münakaşa 
olur. 

Dördüncü Nokta: Âlem için tek bir yüz, bir cihet değil, pek çok umumî ve muhtelif 
vecihler vardır. Ve faideleri temin eden, kesretle umumî ve mütedâhil yani birbiri içinde 
cihetler vardır. Ve istifade yollarının da envaen türlü türlü tarîkleri vardır. Meselâ senin güzel 
bir bahçen vardır. O bahçe, bir cihetten senin istifadene tahsis edildiği gibi, diğer bir cihetten 
de halkı faidelendirir. Meselâ o bahçenin hüsnüne, güzelliğine her bakan bir zevk alır, bir 
inşirah peyda eder; bunda bir mâni' yoktur. Kezalik insanın beş zahirî, beş bâtınî olmak üzere 
on tane hassası ve duygusu vardır. İnsan bu duygularıyla ve keza cismiyle, ruhuyla, kalbiyle 
dünyanın herbir cüz'ünden istifade edebilir; mâni' yoktur. 

Beşinci Nokta: Bu âyetle diğer bazı âyetlerden anlaşılıyor ki; bu büyük dünya, insan için 
yaratılmıştır. Ve yaratılışında, insanın istifadesi ille-i gaiye olarak nazara alınmıştır. Halbuki 
Arz'dan pek büyük olan Zühal'in, meselâ beşeri faidelendiren, yalnız zîneti ve zaîf bir 
ziyasıdır. Bu cüz'î faide için ne suretle beşer ona ille-i gaiye olur? 

Elcevab: Bir faideyi takib eden adam, bütün fikrini, hayalini o faideye hasreder ve ondan 
maada birşeye bakmaz ve herşeye kendi hesabına bakar, kimseyi nazara almaz, hattâ 
kendisini ille-i gaiye zanneder. Binaenaleyh bu gibi adama karşı makam-ı imtinanda 
söylenilen o gibi kelâmlarda mübalağa yoktur. Evet binlerce hikmetler için yaratılan Zühal'in 
herbir hikmetinde binlerce cihetler ve herbir cihetinde binlerce istifade edenler bulunduğu 
halde, "Hilkatinde o adamın istifadesi, ille-i gaiyeden bir cüz' olarak düşünülmüştür" denilirse 
ne manii var? Çünki ille-i gaiye, daima basit birşeyden ibaret değildir. 

Altıncı Nokta: İmam-ı Ali'nin  

h«A²6«�²!ö v«7@«Q²7!ö›«x«O²9!ö«t[¬4ö«:ö°h[¬R«.ö°•²h¬%ö«tÅ9«!ö v2²i«#ö«:öemrettiği gibi, insan küçük bir 

cisim ise de, büyük âlemi içine alacak kadar büyüktür. Öyle ise cüz'î istifadesi küllî olur, öyle 
ise abesiyet yoktur.” İ:186 
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¬Œ²*«�²!ö]¬4ödaki ]¬4önin ]«V«2öya tercihi, en çok menfaatlerin Arz'ın karnında olduğuna ve 

Arz'ın karnındaki eşyanın taharrisine insanları teşci' ettiğine işarettir. Ve keza Arz'ın içindeki 
maden ve maddelerin istifade-i beşer için yaratılışı, Arz'ın içinde henüz keşfedilemiyen anasır 
ve maddelerden -tekâlif-i hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak- bazı 
gıdaî vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delalet eder. 

@®Q[¬W«% : Arz'daki bazı eşyanın abes ve faidesiz olduklarına ait evhamı def'etmek içindir. 

›«x«B²,!öÅv$ödaki Åv$öArz'ın hilkatıyla semavatın tesviyesi arasındaki Cenab-ı Hakk'ın ef'al 

ve şuunatının silsilesine işarettir. Ve keza beşere menfaat hususunda, semavatın tesviyesi 
Arz'ın hilkatinden rütbece uzak olduğuna delalet eder. Îcaz ve ihtisar için 

 ›±¬x«K<ö²–«!ö«(!«*«!öyerinde ›«x«B²,¬!ödenilmiştir. ›«x«B²,¬!ökelimesinin istimali, burada 

mecazdır. Yani hedefe kasdını hasredip sağa sola bakmayanlar gibi, semavatın tesviyesini 
irade etmiştir.” İ:193 
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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«! 
FAKİR-FAKR 

(Bk: Acz) 
1- Allaha karşı acz ve fakrını  hissetmenin hikmetkeri 
2- Acz fakr ve ihtiyac cihetleriyle Allah’a ayinedarlık yapmak  
Bu tabir maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî her türlü ihtiyaclara karşı güçsüzlüğünü hissedip ve bu 

ihtiyacları Allah’tan başkasının yapamayacağını anlayıp, sadece Allah’a teveccüh ve tevekkül etmeye 
vesile olduğu anlayış ve haletini ifade eder. Bu netice çok ehemmiyetli olduğu ve bilhassa bu asırdaki 
gafletin şiddetiyle bu vazife-i insaniyenin unutulduğu sebebiyle bu hakikat Risalelerde çokça tekrar 
ediliyor ve nazara verilmesi gerekiyor. 

1- Allah’a karşı acz ve fakrını  hissetmenin hikmetkeri 
“İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını 

görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde hayret 
ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati ister; 
rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve 
Rabbını bütün nekaisten pâk ve müberra ve ehl-i dalaletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve 
muallâ ve kâinatın bütün kusuratından1 mukaddes ve muarrâ olduğunu; tesbih ile 
Sübhanallah ile ilân etsin.” S:41 

Yani insanın Allah ile kuracağı irtibat ve intisab, böyle anlayış ve kalbî hislerle oluyor ve şuurlu 
ibadetler bu hakikata kapı açar. 

Evet, insanın “Ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüs'ati var. 
Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünki Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde 
nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ ki, kudreti nihayetsiz bir 
Kadîr-i Rahîm ve gınası nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz tecelliyatına câmi' 
geniş bir âyine olsun.” S:321 

İnsan fakr halini düşünüp mezkür manadaki anlayışla şuurlu ayinedarlık yapmayı nazara almalıdır. 
Çünkü pek büyük vüs’at ve ehemmiyet fakr ile kazanıldığı beyan edildi. 

“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, 

                                                 

1  S:240 ve Ş:30’da geçen  «–@«6ö@ÅW¬8ö �«G²"«!ö¬–@«U²8¬�²!ö]¬4ö«j²[«7 ibaresindeki beyanlarda kâinat kusursuz 

olduğu ifadesiyle mutabakatında beşerîn menfaat elde etme ve zarar görmeme nokta-i nazariyle, hikmet-i 
ilahiye nokta-i nazarının nazara alınması gerekiyor. Mesela:  
      “Sonra muazzam bir perde daha açıldı, âlem-i Arz göründü. Felsefenin karanlıklı kavanin-i ilmiyeleri, hayale 
dehşetli bir âlem gösterdi. Yetmiş defa top güllesinden daha sür’atli bir hareketle, yirmibeşbin sene mesafeyi bir 
senede devreden ve her vakit dağılmağa ve parçalanmağa müstaid ve içi zelzeleli, ihtiyar ve çok yaşlı Küre-i Arz 
içinde, âlemin hadsiz fezasında seyahat eden bîçare nev’-i insan vaziyeti, bana vahşetli bir karanlık içinde 
göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Birden Hâlık-ı Arz ve Semavat’ın Kadîr, Alîm, Rab, Allah ve Rabb-üs 
Semavati Vel-Arz ve Müsahhir-üş Şemsi Vel-Kamer isimleri; rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulû’ ettiler. 
O âlemi öyle nurlandırdılar ki; o halette bana Küre-i Arz gayet muntazam, müsahhar, mükemmel, hoş, emniyetli 
bir seyahat gemisi tenezzüh ve keyf ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm.” M:410 657
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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 

İşte bu anlatılan vazife-i insaniye, kalbin Allaha teveccühünü sağlar ve melekeleştirir ve insan 
fanilerden bakiye döner ve dünya alakaları içinde boğulmaz. Dinî şahsiyetlerin hayatları bu dairede üstün 
derecelere varmıştır.   

“Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'andan alınmıştır. 
Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O 
tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur'andan istifade ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve 
tefekkür" tarîkıdır. Evet acz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tarîktir ki; ubudiyet tarîkıyla 
mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi, Rahman ismine îsal eder.” S:476 

Burada geçen isal eder, yani Allaha vâsıl kılar. Yani huzur tabir edilen kalben Allah’a müteveccih 
olmak, dinde bir gayedir. 

Hz. Üstad diyor: “Üstadlarımdan Mevlâna Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim: 

«Ÿ«"ö±¬h¬,ö«Ÿ«"ö²–«G[¬L«6öa²K[¬åö|«V«"ö¬h²U-ö|«V«"ö|¬B²Sóöx#ö—öa²K«7«!öa²Sóö— ! 
öö

2
 @«X«4ö:öh²T«4ö¬y«ó²*«(ö¬–«+öy«T²V«&ö²v«X«8ö]¬X²Q«<öy¬6öa²K[¬å 

O vakit nefsim dahi: "Evet evet.. acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, 
zulmetler dağılır. "Elhamdülillahi alâ nur-il iman ve-l İslâm" dedi. Meşhur Hikem-i 
Atâiye'nin şu fıkrası: 

˜G«%«:ö²w«8ö«f«T«4ö!«)@«8ö«:ö ˜«G«T«4ö²w«8ö«G«%«:ö!«)@«8 
Yani: "Cenab-ı Hakk'ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır?" 
Yani: "Onu bulan herşey'i bulur; Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela 

bulur." ne derece âlî bir hakikat olduğunu gördüm ve  ¬š@«"«hR²V¬7ö]«"x0ö hadîsinin sırrını 

anladım, şükrettim.3 ” M:26 
İşte böyle dinî şahsiyetler, Allaha iltica etmenin yolunu acz ve fakr cihetiyle bulmuşlar. 

“Acz, nidanın madenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır. 
Feya Rabbî, ya Hâlıkî, ya Mâlikî! Seni çağırmakta hüccetin hacetimdir. Sana yaptığım 

dualarda uddetim fâkatimdir. Vesilem fıkdan-ı hile ve fakrimdir. Hazinem aczimdir. Re's-
ül malım, emellerimdir. Şefiim, Habibin (Aleyhissalâtü Vesselâm) ve rahmetindir. Afveyle, 
mağfiret eyle ve merhamet eyle yâ Allah yâ Rahman yâ Rahîm! Âmîn!” Ms:106 

 
                                                 
2 Yani, O, (Allah) “ben senin Rabbin değimliyim” dedi. Sen “Evet Rabbimsin dedin.”  Evet demenin şükrü (fiili 
karşılığı ve gereği nedir bilirmisin? Belâ çekmektir. Belânın sırrını bilir misin? Fakr u fena, (kendi hiçliğini 
bilmek) dergâhında, huzur-u ilâhî dairesinde halkaya, (bu sırra erenlerin meclisine) katılmaktır.    
3 “Gariblere ne mutlu” manasında olan hadis-i şerifin bu kısmı, bu geçtiği yerdeki mana ve makam itibariyle 
hamiyet-i diniye ve tebliğ-i din yolunda dünya menfaatlerini terk edip gurbetlere düşen ve sadakatla dine hizmeti 
sebebiyle azgın münafık ve mürtedlerin planlariyle gelen musibetlere düşüp sabır ve sebat eden İslâm fedailerini 
medheden Resul-i Erkemin dünyalara değer tebşiridir. Bu sırrın çok üstün derecesini hisseden Hz. Üstadın bu 
makamda nazara vermesi de çok manidardır.   658
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2- Acz fakr ve ihtiyac cihetleriyle Allah’a ayinedarlık yapmak  

“ yÁV7!ö]«7¬!ö š~«h«TS²7!ö vB²9«!ö ‰@ÅX7!ö_«ZÇ<«!ö_«<   
“İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana 

tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi; insandaki kusur, kemalât-ı 
Sübhaniye derecelerine bir mirsaddır. İnsandaki fakr, gına-i rahmetin derecelerine bir 
mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü-ü hacat, 
enva'-ı niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet 
ise, dergâh-ı izzetine kusurlarına "Estağfirullah" ve "Sübhanallah" ile ilân etmektir.” Ms:222 

“İnsandaki şu tarz-ı zenginlik gösteriyor ki; insanın vazife-i asliyesi: Aczini ve fakrını ve 
kusurunu derkederek ubudiyetle ilân etmek ve hacatının celbi için dua etmek ve 
mevcudatın tesbihatını görüp müşahede ederek şehadet etmek ve nimetleri görüp 
tefekkür içinde şükretmek ve ibret içinde bakmaktır. En edna aklı olan anlar ki; şu cihazat, 
şu hayat-ı fâniyenin idamesi için verilmemiştir. Belki bir hayat-ı bâkiyenin sermayesidir. 
Ni:60 
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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«! 
FÂNİ-FANİ 

Yok olmak manasına gelen bu fani kelimesi Risale-i Nurda çokça geçer. Asıl fıtratı itibariyle ebediliğe 
aşık olan insan fani olmayı ve fani şeyleri hiç istemez. İnsanların bu fıtratları itibariyle bu dersin ehemmiyeti 
büyüktür. Mana-yı ismi ile olan alâkaları kesmek, bakiye bağlanmanın başlangıcıdır. 

1- Fâni malın bakîleşmesi  
“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." 

Sual: Nedir? 
Elcevab: Emaneti, sahib-i hakikîsine satmak.. İşte o satışta, beş derece kâr içinde kâr var. 
Birinci Kâr: Fâni mal, beka bulur.1 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 

“Elhasıl: Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zahiren bir Cennet içinde olsa da 
manen cehennemdedir ve her kim hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih ise, saadet-i dâreyne 
mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da; Dünyasını, Cennet'in intizar salonu 
hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder...” S:39 

“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 

Eğer şu fâni dünyada beka istiyorsan; beka, fenadan çıkıyor. Nefs-i emmare cihetiyle fena bul 
ki, bâki olasın…… 

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. 

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 

“İşte 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. 
                                                 
1 Yani bütün kâinatı ve hadisatı dışı ve içiyle canlı filimler halinde kaydeden âlem-i misal yoluyla baki alemine 
intikal ettirip beka bulur. 
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Kalb dahi mecazî mahbublardan vazgeçti. Vicdan dahi fânilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi 

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

“Dördüncü Hatvede: y«Z²%«: Å�¬!ö½t¬7@«;ö¯š²z«-öÇu6 (28:88) dersini verdiği gibi: Nefs, kendini 

serbest ve müstakil ve bizzât mevcud bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı 
adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı derketmekle ondan kurtulur. Hakikat 
şöyledir ki: Herşey nefsinde mana-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hâdistir, madumdur. Fakat 
mana-yı harfiyle ve Sâni’-i Zülcelal’in esmasına âyinedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle 
şahiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: 
Vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücud verse; kâinat kadar bir 
zulümat-ı adem içindedir. Yani vücud-u şahsîsine güvenip Mûcid-i Hakikî’den gaflet etse; yıldız 
böceği gibi bir şahsî ziya-yı vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, 
boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzât nefsi hiç olduğunu ve Mûcid-i Hakikî’nin bir âyine-i 
tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira 
bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud’u bulan, herşeyi bulur.” 
S:478 

“Sual: Diyorlar ki: Ehl-i velayet ve ashab-ı kemalât, dünyayı terketmişler. Hattâ hadîste var 
ki: "Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır." Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler; 
terk-i dünya değil, belki bir kısım sahabe, o zamanın ehl-i medeniyetinden daha ileri gitmişler. 
Nasıl oluyor ki, böyle sahabelerin en ednasına, en büyük bir veli kadar kıymeti var, diyorsunuz? 

Elcevab: Otuzikinci Söz'ün İkinci ve Üçüncü Mevkıflarında gayet kat'î isbat edilmiştir ki: 
Dünyanın âhirete bakan yüzüyle, esma-i İlahiyeye mukabil olan yüzünü sevmek; sebeb-i 
noksaniyet değil, belki medar-ı kemaldir ve o iki yüzde ne kadar ileri gitse, daha ziyade ibadet ve 
marifetullahta ileri gider. Sahabelerin dünyası ise, işte o iki yüzdedir. Dünyayı âhiret mezraası 
görüp, ekip biçmişler. Mevcudatı, esma-i İlahiyenin âyinesi görüp, müştakane temaşa edip 
bakmışlar. Fena-i dünya ise, fâni yüzüdür ki, insanın hevesatına bakar.” S:495 

“Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki: Dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin ve 
öyle de iz'an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i 
rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına, daimî bir elmasın fiatını vermez; istikamet ve 
lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir; bâki 
umûr-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve 
hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inadlı taleb ve hâkeza şedid hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi 
kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, şiddetli bir surette fâni umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek, 
fâni ve kırılacak şişelere, bâki elmas fiatlarını vermek demektir.” M:33 

“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. Hem  

y«Z²%«:öÅ�¬!ö½t¬7@«;ö¯š²z«-öÇu6ö (28:88) insanın elini masivadan kesmek için bir kılınçtır ki; o da 
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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@«;ö¯š²z«-öÇu6ö (28:88) kılıncıyla başı kesilsin."M:60 

“Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler 
çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahibsiz değil. 
Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerim bir Müdebbiri var. Hem madem 
ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Hem madem 

@«Z«Q²,:öÅ�¬!ö@®,²S«9ö yÁV7!ö r±¬V«U<ö«�ö(2:286) sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem 

zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir 
kapısına kadardır. 

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, 
hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin; 
kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle kabir 
kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. (Haşiye) ” M:71 

“Kendi nefsime hitaben demiştim: Ey gafil Said! Bil ki: Şu âlemin fenasından sonra sana 
refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana 
lâyık değildir. Hususan senin asrının inkırazıyla seni terkedip arka çeviren ve bahusus berzah 
seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyi' etmeyen, hususan bir iki 
sene zarfında ebedî bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan senin 
rağmına olarak husulü anında seni terkeden fâni şeylerle kalbini bağlamak, kâr-ı akıl değildir. 
Eğer aklın varsa; uhrevî inkılabatında, berzahî etvarında ve dünyevî inkılabatının müsadematı 
altında ezilen, bozulan ve ebedî seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, 
ehemmiyet verme, onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki: Senin latifelerin 
içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedî zâttan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına 
teveccüh edemiyor, masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtrî ihtiyacı tatmin 
edemez. O şey ise, senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîm'in emrine muti' 
olan o sultanına itaat et, kurtul!..” L:114 

İnsanlarda bulunan bu ebedilik hissi, bu cazibedar asıda inkişaf etmediği gibi çokça su-i istimale 
uğruyor. Yani o his, faniyata bağlanıyor ve o fanileri tevehhüm ile ebedi zannediyor. Mesela: 

“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.” L:15 

Evet, “Bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli ve 
elîm fakat meraklı bir vaziyet almış ki; insanın ulvî latifelerini ve kalb ve aklını, nefs-i 
emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor.” K:104 

“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 

                                                 
(Haşiye): Bu mademler içindir ki; şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. 
“Meraka değmiyor” diyorum ve dünyaya karışmıyorum. 
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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 

İşte bu latifenin aldanmasiyle tul-u emel ve dünyaya bağlanmak gafleti şiddetlenir ve kişi farkında 
olmaz. 

Evet, “Dünyan hakikatça dar, fakat senin gaflet ve vehm ü hayalinle duvarları çok 
genişlemiş. O dar dünyada, bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin 
duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki: O geniş dünyan; 
kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk 
geçer; hayatın, çaydan daha sür’atli akar.” L:137 

“Esaretten geldikten sonra, İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte, merhum biraderzadem 
Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım, hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en 
mes'udane bir hayat sayılabilirdi. Çünki esaretten kurtulmuştum, Dâr-ül Hikmet'te meslek-i 
ilmiyeme münasib en âlî bir tarzda neşr-i ilme muvaffakıyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet 
ve şeref, haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da 
oturuyordum. Hem herşeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, 
fedakâr, hem bir talebe, hem hizmetkâr, hem kâtib, hem evlâd-ı maneviyem beraberdi. Dünyada 
herkesten ziyade kendimi mes'ud bilirken âyineye baktım; saçımda, sakalımda beyaz kılları 
gördüm. Birden esarette, Kosturma'daki câmideki intibah-ı ruhî yine başladı. Onun eseri olarak, 
kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim hâlâtı, esbabı tedkike 
başladım. Hangisini tedkik ettimse, baktım ki; çürüktür, alâkaya değmiyor, aldatıyor.2 O 
sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez 
bir vefasızlık gördüm.3 Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim: "Acaba ben 
bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki; hakikat noktasında acınacak halimize, pek çok 
insanlar gıbta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar, yoksa şimdi ben divane mi 
oluyorum ki, bu dünyaperest insanları divane görüyorum?"4 Her ne ise... Ben, ihtiyarlığın 
verdiği şiddetli intibah cihetinde, en evvel alâkadar olduğum fâni şeylerin fâniliğini gördüm.5 
Kendime de baktım, nihayet-i aczde gördüm. O vakit, beka isteyen ve beka tevehhümüyle 
fânilere mübtela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: "Madem cismen fâniyim, bu fânilerden 
bana ne hayır gelebilir? Madem ben âcizim, bu âcizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime 
çare bulacak bir Bâki-i Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım." diyerek taharriye başladım.” L:239 

“Eğer desen: Ne için ehl-i küfür ve dalalet dünyada ehl-i hidayete galib oluyor? 
Elcevab: Çünki küfrün divaneliğiyle ve dalaletin sarhoşluğuyla ve gafletin sersemliğiyle 

ebedî elmasları satın almak için verilen letaif ve istidadat-ı insaniye sermayesini, fâni şişelere, 
soğuk buzlara veriyor. Elbette ham cam ve camid cemed, elmas fiyatıyla alındığı için, en a'lâ cam 
ve en eclâ cemed alınır….. 

İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki; bâki meta' 
yerine fâni meta'ı alır. İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, 
hasedi gibi herşeyi şediddir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye, bir sene inad eder. 

                                                 
2 Bu mürakabe şeklini ölçü almak gerek. 
3 Bunun gibi umulmadık yerden gelen vefasızlık ve muhalefetler, insanın dünyaya karşı olan alâkaları darbeleyip 
dünyadan nefret ile ahirete teveccüh etmek, bir cihette ilâhi bir ihsandır. 
4 Hz. Üstadın bu anlattığı hayatı acınacak hal olunca, bu zamanın konfor gafletini kıyas etmek gerekmez mi?  
5 Fâni şeylerin faniliğini vicdanen hissedip anlamak, büyük bir hidayettir. 
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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 

Yani insandaki nebatî ve hayvanî ihtiyac ve lezzetler, fıtrî olarak zaman-ı hazıra bağlıdır. Ebediliği 
isteyen kalbteki hissiyata galebe edip bütün kuvvetiyle ve hırs ile faniyatta boğulur   

“Birkaç gün evvel size gönderdiğim son mektubdaki, hayat-ı dünyeviyenin hayat-ı diniyeye 
galebe etmesine dair ikinci mes'elesi münasebetiyle gayet ince ve kaleme alınmaz bir mana kalbe 
zahir oldu. Yalnız gayet kısa o manaya bir işaret edeceğim. Şöyle ki: 

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 

NETİCE: Böyle derslerin ve irşadların neticesi olarak, kalbî alâka ve muhabbetlerin 
mana-yı ismîden mana-yı harfiye çevrilmesi ve giderek onda terakki edilmesi telkini var. 
Mana-yı ismiye dayanan muhabbetler ve mahbublar, fâni ve ebedi müfarakat elemleriyle 
dolu olduğu cihetiyle hassas insanlar için yakıcı manevî cehennemin varlığı hatırlatılıyor.     
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FANTAZİ 

1- Fantaziyelerle ifsad etmek isteyenlere karşı temsilî bir ikaz dersi 
2- Deccalin cennetini haber veren rivayetin hakikatı  
Zamanımıza çokça bakan bir derstir. Boş heveslerin sürüklediği ve moda diyerek sürekli değiştirilen 

ve böylece israfa yol açan oyalayıcı ve süslü şeyler. Bunlar gafleti artırır ve dünya hayatına bağlar ve 
ahlâkı bozar. Zamanımızda gizli ifsad cereyanları heva ve hevesi tahrik edip fantazi yaşayışı 
yaygınlaştımaya çalışıyorlar. Müslümanlar bu tarz yaşayıştan uzak durmalıdırlar. 

1- Fantaziyelerle ifsad etmek isteyenlere karşı temsilî bir ikaz dersi 
“Bir zaman bir asker, meydan-ı harb ve imtihanda, kâr ve zarar deveranında pek müdhiş 

bir vaziyete düşer. Şöyle ki: 
Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesîm bir arslan, 

ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir darağacı dikilmiş, bütün 
sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu hali ile beraber uzun bir yolculuğu 
var, nefyediliyor.1 O bîçare, şu dehşet içinde, me'yusane düşünürken; sağ cihetinde Hızır gibi 
bir hayırhah, nuranî bir zât 

2 peyda olur. Ona der: "Me'yus olma. Sana iki tılsım verip 
öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan, sana müsahhar bir at olur. Hem o darağacı, sana 
keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilâç vereceğim. Güzelce istimal 
etsen; o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) 
denilen latif çiçeğe inkılab ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla, uçar gibi bir 
senelik bir yolu, bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et. Tâ doğru 
olduğunu anlayasın." Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti.3 Evet ben, 
yani şu bîçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünki biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. 
Bundan sonra birden gördü ki: Sol cihetinden Şeytan gibi dessas, ayyaş aldatıcı bir adam,4 
çok zînetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında 
durdu. Ona dedi: 

-Hey arkadaş! Gel gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. 
Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.” S:31 

Ahizaman fitnesinin ana unsurları: Heva ve hevese dayanan zinetler, fanyaziyeler, müskirler, güzel 
kızlar ve suretler, yani göz zevki; şarkılar, yani kulak zevki; tatlı yemekler, yani şükür için olmayan 
nefsanî dil zevki ki nebatî ve hayvanî hayat dairesidir ve insaniyet mertebesini kazanmaya manidir. 

 2- Deccalin cennetini haber veren rivayetin hakikatı  
“Sual: Rivayetlerde gelmiş ki: "Deccal'ın bir yalancı Cennet'i var; kendine tâbi' olanları 

ona atar. Hem yalancı bir Cehennemi var; tâbi' olmayanları ona atar. Hattâ o kendi 
merkebinin de bir kulağını Cennet gibi, bir kulağını da Cehennem gibi yapmış. Azamet-i 
bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır..." diye tarifat var? 

                                                 
1 Her insan için zahirde görünen manzara anlatıdığı gibidir. 
2 Geniş zaman itibariyle peygamberler ve müceddidler ve zamanımızda Hz. Bediüzzaman diye anlamak gerektir. 
3 Tahkikî iman şuurunu kazananlar, bu hakikatı ilmen ve vicdanen anlar ve hissedip yaşarlar. Yani ilmî ve 
manevî kemalâtın lüzumuna işarettir.  
4 Fitne-i ahirzamanın mümessili ve cereyanı. 665
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Elcevab: Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş 
olduğundan; surî, cebbarane olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır 
ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı manevîsi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi, pek cesîmdir. 
Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın 
başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port 
Artür Kal'asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanı'nın bu surette tasviriyle, 
ordusunun şahs-ı manevîsi gösterilmiş. 

Amma Deccal'ın yalancı Cennet'i ise, medeniyetin cazibedar lehviyatı ve 
fantaziyeleridir. Merkebi ise, şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur, 
kendine tâbi' olmayanları bazan ateşe atar. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı Cennet gibi 
tefriş edilmiş, tâbi' olanları oraya oturtur. Zâten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir 
merkebi olan şimendifer, ehl-i sefahet ve dünya için yalancı bir Cennet getirir. Bîçare ehl-i 
diyanet ve ehl-i İslâm için medeniyet elinde Cehennem zebanisi gibi tehlike getirir, esaret ve 
sefalet altına atar.” M:58 

Bu rivayetin diğer bir izah şekli de şöyledir: 

“Rivayette var ki: “Âhirzamanın müstebid hâkimleri, hususan Deccal’ın yalancı cennet ve 

cehennemleri bulunur.” ¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7«!öbunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı 

karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve 
gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azab ve zindan suretine girecek diye bir işarettir.” Ş:583 

Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki şer cereyanları sadece dünya menfaat ve zevklerini esas almışlar. 
Hakiki Müslümanlar ise, ahireti esas alıp dünyayı ahirete feda ediyorlar. 

Evet “Madem sizlerle, itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran, küllî bir 
muhalefetimiz var. Siz dininizi ve âhiretinizi, dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette 
mabeynimizde -tahmininizce- bulunan muhalefet sırrıyla, biz dahi hilafınıza olarak; 
dünyamızı, dinimiz uğrunda ve âhiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve 
vahşiyane hükmünüz altında bir-iki sene zelilane geçecek hayatımızı, kudsî bir şehadeti 
kazanmak için feda etmek; bize âb-ı kevser hükmüne geçer. Fakat Kur’an-ı Hakîm’in feyzine 
ve işaratına istinaden, sizi titretmek için, size kat’î haber veriyorum ki: 

Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız! Kahhar bir el ile, cennetiniz ve mahbubunuz 
olan dünyadan tardedilip ebedî zulümata çabuk atılacaksınız! Arkamdan, pek çabuk sizin 
Nemrudlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek. Ben de huzur-u İlahîde 
yakalarını tutacağım. Adalet-i İlahiye, onları esfel-i safilîne atmakla intikamımı alacağım!” 
M:431 

 “Ey sefahet ve dalaletle bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi 
birtek gözü taşıyan kör dehan ile ruh-u beşere bu cehennemî haleti hediye ettin! Sonra anladın 
ki: Bu öyle ilâçsız bir illettir ki, insanı a'lâ-yı illiyyînden, esfel-i safilîne atar. Hayvanatın en 
bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilâç, muvakkaten ibtal-i his hizmeti gören 
cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilâcın, senin başını 
yesin ve yiyecek! İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet, bu misale benzer.” L:116  

Fanteziyeler ibtal-i his ederek, yani dalaletin manevî elemlerini hissedemez derecede hayvanî bir 
hayat derecesinde bırakır. Risalelerde insan ekseriyetinin mesh olduğu beyan ediliyor.  

“Bu sene inzivada iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde bazı Nurcu kardeşlerimin 
ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan, kendi 
ailevî hayatlarından şekvalar işittim. "Eyvah!" dedim. İnsanın hususan müslümanın 
tahassüngâhı 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 
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dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla 
sefahete sevketmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de; bîçare 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…..  

Veyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet 
fantaziyelerine birbirini teşvik eder. 

İşte, Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki: Bu zamanda aile 
hayatının dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, 
yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir.” L:202 

“Şu medeniyet-i sefihe, küre-i arzı bir tek şehir hükmüne getirdiği için; ahalisi birbiriyle 
tanışmakta, her sabah ve akşam gazetelerle günahları ve malayaniyatı birbirine nakledip 
öğretmektedirler. İşte bu sefih medeniyet sebebiyle, gaflet perdesi o kadar kalınlaşmış ve 
onun süs ve fantaziyeleriyle hicab o kadar kesafet peyda etmiştir ki; âdeta yırtılmaz bir hale 
gelmiş de, çok büyük bir himmetin sarfı lâzımdır, tâ yırtılsın. 

Hem dahi o medeniyet-i habise, beşerin ruhuna dünyaya bakan hadsiz menfez ve 
ihtiyacat deliklerini açmıştır. Cenab-ı Hakk’ın hususî lütfuna mazhar olmuş kimselerden 
başka, bu delikleri kapamak, gayet çetin ve müşkül olmuştur.” BMs:270 

Keza, “Seni intizar etmekte olan ve sen de sür’atle ve inhirafsız bir şekilde ona doğru 
koştuğun kabir -ki, âhirete açılan bir kapıdır- senden dünyanın müzeyyenatını hediye kabul 
etmez. Çünkü dünyanın süs ve fantaziyeleri orada çirkinliklere inkılab ederler.” BMs:275 

İşte böyle ikazları nazara alan insan, fantaziye yaşayışını esas alan mimsiz medeniyetten uzak durur 
ve kurtulur.  
   

667



FARZ     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«! 
FARZ 

1- Amellerin makbuliyet şartı, farz namazını kılmaktır  
2- Haşrin bir kısmına iman farzdır  
3- Cihadın farziyeti   
4- Fetretteki ibadet  
5- Beş farz namazını eda etmek şartiyeti 
6- Farzların bir tanesine, evrad-ı tarîkat mukabil gelemez  
7- Şeair, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir  
8- Amellerin makbuliyeti için farz namazların şartiyeti 
9- Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur  

10- Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır  
11- İslâma bağlı olan ulu-l emre 
“Farz kelimesi Kur’anda (2: l97) (24:l) (28:85) (33:50) âyetlerine “farz kılmak” manasında; 

(2:236, 237) (33:38) âyetlerinde “takdir etmek” manasında; (4:7,ll8) âyetlerinde “tayin ve takdir 
edilmiş” manasında; (66:2) âyetinde “açıklamak” manasında; (4:ll, 24) (9:60) âyetlerinde “farz 
kılınmış” manasında olarak geçer.” Ans p.900/1 

1- Amellerin makbuliyet şartı, farz namazını kılmaktır  
Mahpuslara “Şefkatkârane hizmetiyle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine 

vermek ve manevî yaralarına tesellilerle merhem sürmek, az bir amel ile büyük bir kazanç var. 
Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek, aynı yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile 
beraber dâhilde ve hariçte bîçare mahpuslara çalışanlara bir sadaka hükmünde defter-i hasenatına 
yazılır. Hususan musibetzede, ihtiyar veya hasta veya fakir veya garib olsa, o sadaka-i 
maneviyenin sevabını çok ziyadeleştirir. İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz namazını 
kılmaktır. Tâ ki o hizmeti, lillah için olsun. Hem bir şartı da sadakat ve şefkat ve sevinçle ve 
minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır.” S:150 

“Eğer desen: "Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler 
değil, belki derd-i maişetin zarurî işleridir." Öyle ise ben de sana derim ki: Eğer yüz kuruş bir 
gündelik ile çalışsan; sonra biri gelse, dese ki: "Gel on dakika kadar şurayı kaz, yüz lira 
kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın." Sen ona: "Yok, gelmem. Çünki on kuruş 
gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak" desen; ne kadar divanece bir bahane olduğunu 
elbette bilirsin. Aynen onun gibi; sen şu bağında, nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazı 
terketsen, bütün sa'yin semeresi, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya 
münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne 
medar olan namaza sarfetsen; o vakit, bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber, senin nafaka-i 
uhreviyene ve zâd-ı âhiretine ehemmiyetli bir menba olan, iki maden-i manevî bulursun: 

Birinci maden: Bütün bağındaki …….yetiştirdiğin -çiçekli olsun, meyveli olsun- her nebatın, 
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her ağacın tesbihatından, güzel bir niyet ile,1 bir hisse alıyorsun. 
İkinci maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese -hayvan olsun, insan olsun; inek 

olsun, sinek olsun; müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şart ile 
ki: Sen, Rezzak-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını, onun 
mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan...” S:272 

2- Haşrin bir kısmına iman farzdır  
“Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın haşrin isbatına dair cezalet-i beyanını ve kuvvet-i ifadesini 

gösteren bir nükte-i hakikatını beyan etmeğe münasebet geldi. Şöyle ki: 
Şu tefekkür neticesi gösteriyor ki: Beşerin muhakemesi ve saadet-i ebediye kazanması için 

lüzum olsa bütün kâinat tahrib edilir ve tahrib ve tebdil edecek bir kudret görünüyor ve vardır. 
Fakat haşrin meratibi var. Bir kısmına iman farzdır. Marifeti lâzımdır. Diğer kısmı, 
terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür. Ve ilim ve marifeti lâzım olur. 
Kur'an-ı Hakîm, en basit ve kolay olan mertebeyi kat'î ve kuvvetli isbat için en geniş ve en büyük 
bir daire-i haşri açacak bir kudreti gösteriyor. İşte umuma iman lâzım olan haşrin mertebesi şudur 
ki: İnsanlar öldükten sonra, ruhları başka makamlara gider. Cesedleri çürüyor. Fakat insanın 
cesedinden, bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak "acb-üz zeneb" tabir edilen küçük bir 
cüz'ü bâki kalıp Cenab-ı Hak, onun üstünde cesed-i insanîyi haşirde halkeder, onun ruhunu ona 
gönderir. İşte bu mertebe o kadar kolaydır ki; her baharda milyonlarla misali görülüyor. İşte 
bazan şu mertebeyi isbat için âyât-ı Kur'aniye öyle bir daireyi gösteriyor ki: Bütün zerratı haşr ü 
neşredecek bir kudretin tasarrufatını gösterir. Bazan da bütün mahlukatı fenaya gönderip, yeniden 
getirecek bir kudret ve hikmetin âsârını gösterir. Bazı, yıldızları dağıtıp, semavatı parçalayabilir 
bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve âsârını gösterir. Bazı, bütün zîhayatı öldürecek, yeniden 
def'aten bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir. Bazı, 
bütün rûy-i zeminde zîhayat olanları ayrı ayrı haşr ü neşredecek bir kudret ve hikmetin 
tecelliyatını gösterir. Bazan, küre-i arzı bütün bütün dağıtacak, dağları uçuracak, düzeltip daha 
güzel bir surete çevirecek bir kudret ve hikmetin âsârını gösterir. Demek, herkese imanı ve 
marifeti farz olan haşirden başka, çok mertebe-i haşirleri dahi o kudret ve hikmetle yapabilir. 
Hikmet-i Rabbaniye iktiza etmiş ise, elbette haşr ü neşr-i insanî ile beraber umum onları dahi 
yapacak veyahut bazı mühimlerini yapar.” S:614 

3- Cihadın farziyeti   
“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: 
Eski zamandan beri istiklal-i İslâm'ın bekası, hem Kelimetullah'ın i'lâsı için, farz-ı kifaye-i 

cihadı; o lâzime-i diyanet 
Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, İslâm'ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete 

bayrakdar görmüş olan bu devlet, 
Şu millet-i İslâm'ın felâket-i mazisi, getirecek de elbet İslâm'ın âlemine saadet ve hürriyet. 

Olur geçen musibet, 
İstikbalde telafi. Üçü veren, üçyüzü kazandıran, etmiyor elbette hiç hasaret. Halini istikbale 

                                                 
1 Yani dine uygun düşünce şekliyle ki, bir parağraf sonra beyan edilecek ve altı çizili hükümler, güzel bir niyet 
manasını anlatır. 
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tebdil eder, zîhimmet...2 ” S:711 

4- Fetretteki ibadet  
“Beşinci Sualiniz: Sinn-i mükellefiyet onbeş sene kabul ediliyor. Hazret-i Peygamber 

Aleyhissalâtü Vesselâm, nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? 
Elcevab: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm'ın, Arabistanda çok perdeler altında cereyan eden 

bâkiye-i dini ile; fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla ve mendubiyet 
suretiyle ibadet ederdi. Şu hakikat uzundur, şimdilik kısa kalsın.3 ” M:281 

5- Beş farz namazını eda etmek şartiyeti 
“Malûm olsun ki: Bizi ziyaret eden, ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir; o kapı kapalıdır. 

Veya hayat-ı uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki kapı var: Ya şahsımı mübarek ve makam 
sahibi zannedip gelir. O kapı dahi kapalıdır. Çünki ben kendimi beğenmiyorum, beni 
beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükür, beni kendime beğendirmemiş. 
İkinci cihet, sırf Kur'an-ı Hakîm'in dellâlı olduğum cihetledir. Bu kapıdan girenleri, alerre'si 
vel'ayn kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur: Ya dost olur, ya kardeş olur, ya talebe olur. 

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.4 

Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözler'in neşrine ciddî çalışmakla beraber, 
beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi işlememektir.5 

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. 

İşte şu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alâkadardır. Dost, benim şahsî ve zâtî şahsiyetimle 
münasebetdar olur. Kardeş, abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alâkadar olur. 
Talebe ise, Kur'an-ı Hakîm'in dellâlı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle 
münasebetdardır.” M:344 

6- Farzların bir tanesine, evrad-ı tarîkat mukabil gelemez  
“Tarîkat ve hakikat, vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksud-u bizzât hükmüne 

geçseler; o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve Sünnet-i Seniyeye ittiba', resmî hükmünde 
                                                 
2 Bu ifadeden hissediliyor ki, bu mağlubiyetten fırsat bulup ortaya çıkan ve istibdat-ı askeriyeye dayanan (Ş:292 p2) 
ifsadat-ı milliyeye karşı Risale-i Nur’un manevi galebesinin ehemmiyetine işaret var. Mesela: bu manevi kıymet 
Em:112 p1 de şöyle beyan edilir. 
     “İşte Nur’un zahiren, kemmiyeten dar cihetine bakmayarak hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalâde 
menfaatını hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün memleket-i Osmaniyede olacak gibi ifade etmiş. O 
büyük veli, onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zât haklı, hem Eski Said bir derece 
haklıdır. Çünki Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bâkiye ve ebediyeyi imanla 
kurtarıyor. Bir milyon talebesi, bir milyar hükmündedir. Yani bir milyon değil, belki bin insanın hayat-ı ebediyesini 
temine çalışmak, bir milyar insanın hayat-ı fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetdar ve 
manen daha geniş olması; Eski Said’in o rü’ya-yı sadıka gibi olan hiss-i kabl-el vuku’ ile o dar daireyi bütün 
Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş. Belki inşâallah o görüş, yüz sene sonra Nurların ektiği tohumların 
sünbüllenmesi ile aynen o geniş daire Nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek.” Em:112 
3 Burada, fetretteki ibadetin mendubiyet derecesinde olması ifade ediliyor. 
4 Bu hüküm hadis-i şerifte açıktır 
5 “Hem mektubunuzda “yedi kebair”i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb’a tabir 
edilen günahlar yedidir: “Katl, zina, şarab, ukuk-u vâlideyn (yani kat’-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine 
zarar verecek bid’alara tarafdar olmak”tır.” B:335 
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kalır; kalb öteki tarafa müteveccih olur. Yani: Namazdan ziyade halka-i zikri düşünür; feraizden 
ziyade, evradına müncezib olur; kebairden kaçmaktan ziyade, âdâb-ı tarîkatın muhalefetinden 
kaçar. Halbuki muhkemat-ı şeriat olan farzların bir tanesine, evrad-ı tarîkat mukabil gelemez; 
yerini dolduramaz. Âdâb-ı tarîkat ve evrad-ı tasavvuf, o feraizin içindeki hakikî zevke medar-ı 
teselli olmalı, menşe olmamalı. Yani: Tekyesi, câmideki namazın zevkine ve ta'dil-i erkânına 
vesile olmalı; yoksa câmideki namazı çabuk resmî kılıp, hakikî zevkini ve kemalini tekyede 
bulmayı düşünen, hakikattan uzaklaşıyor.” M:452  

“İfrat ile tarîkat taassubu taşıyanların bir kısmı, âdâb ve evrad-ı tarîkatı Sünnet-i Seniyeye 
tercih etmekle Sünnete muhalefet edip, Sünneti terkeder, fakat virdini bırakmaz. O suretle âdâb-ı 
şer'iyeye bir lâkaydlık vaziyeti gelir, vartaya düşer. 

Çok Sözlerde isbat edildiği gibi ve İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi muhakkikîn-i ehl-i 
tarîkat derler ki: "Birtek Sünnet-i Seniyeye ittiba' noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve 
nevafil-i hususiyeden gelemez. Bir farz, bin Sünnete müreccah olduğu gibi; bir Sünnet-i Seniye 
dahi, bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır." demişler.” M:454 

7- Şeair, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir  
“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

¬*@ÅX7!ö]¬4ö¯^«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 umum cemaat mes'ul olur. 
Bu nevi şeaire riya giremez ve ilân edilir. Nafile nev'inden de olsa, şahsî farzlardan daha 
ehemmiyetlidir.” L:54 

8- Amellerin makbuliyeti için farz namazların şartiyeti 
“Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden 

hasta! Bil ki: Hadîsçe sabittir ki; müttaki bir mü'min, hastalık sebebiyle yapamadığı daimî 
virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır. Farzı, mümkün olduğu kadar yerine getiren 
bir hasta, sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair 
sünnetlerin yerini, hem hâlis bir surette, hastalık tutar. Hem hastalık, insandaki aczini, za'fını 
ihsas eder. O aczin lisanıyla ve za'fın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak, insana 
hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir za'f vermiş.. tâ ki daimî bir surette dergâh-ı İlahiyeye iltica edip 

niyaz etsin, dua etsin. ²v6Î:@«2(ö�²x«7ö]±¬"«*ö²vU¬"ö~ÎY«A²Q«<ö@«8ö²u5 (25:77) yani "Eğer duanız 

olmazsa ne ehemmiyetiniz var" âyetin sırrıyla insanın hikmet-i hilkatı ve sebeb-i kıymeti olan 
samimî dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan, bu nokta-i nazardan şekva değil, Allah'a 
şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu, âfiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir.” 
L:211 

9- Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur  
“(Bu mektub gayet ehemmiyetlidir) 
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Aziz, sıddık kardeşlerim! 
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.” K:148 

“Bu yakında hem Isparta'da, hem bu havalide Risale-i Nur'un İhlas Lem'aları intişara başladığı 
münasebetiyle ve bir-iki küçük hâdise cihetiyle şiddetli bir ihtar kalbe geldi. Riyaya dair üç nokta 
yazılacak: 

Birincisi: 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. 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.” K:184 

Şimdi ise bazı çevreler, burada dikkat çekilen çok ehemmiyetli derse ters düşen ve medenîlere hoş 
görünme gibi anlayışlara temayül gösterip telkinlerde bulunurlar. Halbuki bu takvaya ait hükümler, diğer 
şer’î hükümler gibi sonsuz ilm-i ilahiden geldiğinden, böyle muhalefetler, bilmiyerek Allah’a muhalefet 
manasını taşır ki çok büyük bir gaflet olup mesuliyeti de büyüktür. Hem bu anlayışın filimleri alınıp ebedi 
aleme gider. 

10- Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır  
“Tarîk-i Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) şübhe ve hileden münezzeh olduğundan şübhe 

ve hileyi îma eden gizlemekten de müstağnidir. Hem o derece azîm ve geniş ve muhit bir 
hakikat, bahusus bu zaman ehline karşı hiçbir cihetle saklanmaz. Bahr-i Umman nasıl bir 
destide saklanacak? 

Tekraren söylüyorum ki: İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı Muhammedî'nin 
(Aleyhissalâtü Vesselâm) cihet-i vahdeti tevhid-i İlahîdir. Peyman ve yemini de imandır. 
Encümen ve cem'iyetleri, mesacid ve medaris ve zevayadır. Müntesibîni umum mü'minlerdir. 
Nizamnamesi Sünen-i Ahmediye'dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). Kanunu, evamir ve nevahi-i 
şer'iyedir. Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir. 

İhfa ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı 
İslâmdır. İttihadın hedef ve maksadı; o kadar uzun, münşaib ve muhit ve merakiz ve meabid-i 
İslâmiyeyi birbirine rabtettiren bir silsile-i nuranîyi ihtizaza getirmekle, onunla merbut olanları 
ikaz ve tarîk-i terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanî ile sevketmektir.” H:90 
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11- İslâma bağlı olan ulu-l emre 
“Ey şanlı asakir-i muvahhidîn! Ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes İslâmiyet'i iki defa 

büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar!.. 
Cemal ve kemaliniz, intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en müşevveş bir zamanda 

gösterdiniz. Ve hayatınız ve kuvvetiniz itaattır. Bu meziyet-i mukaddeseyi en ufak âmirinize 
karşı bile irae ediniz. Otuz milyon Osmanlı ve üçyüz milyon İslâm'ın namusu artık sizin itaatınıza 
bağlıdır. Sancak ve tevhid-i İlahî sizin yed-i şecaatınızdadır.Sizin o mübarek elinizin kuvveti de 
itaattır. Sizin zabitleriniz, müşfik pederlerinizdir. Kur'an ve hadîs ve hikmet ve tecrübe ile sabittir 
ki: Haklı âmire itaat farzdır. 

Malûmunuzdur ki, otuzüç milyon nüfus yüz sene zarfında böyle iki inkılabı yapamadı. Sizin o 
itaattan neş'et eden hakikî kuvvetiniz, umum millet-i İslâmiyeyi medyun-u şükran etti. Bu şerefi 
hakkıyla teyid etmek, zabitlerinize itaatladır. İslâmiyet'in namusu da o itaattadır. Biliyorum ki, 
müşfik pederleriniz olan zabitlerinizi mes'ul etmemek için işe karıştırmadınız. Şimdi ise iş bitti. 
Zabitlerinizin âğuş-u şefkatlerine atılınız. Şeriat-ı garra böyle emrediyor. Zira zabitler ulü-l 
emrdirler. Vatan ve millet menfaatinde, hususan nizam-ı askerîde ulü-l emre itaat farzdır. Şeriat-
ı Muhammedînin (Aleyhissalâtü Vesselâm) muhafazası da itaat iledir. 

Said Nursî ” H:104 
“Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne 

geçmiştir. Hacc ve zekat gibi, cihadda da niyetin tasarrufu azdır. Hattâ adem-i niyet dahi asıl 
nokta-i nazarından niyet hükmündedir. Demek zıdd-ı niyet, yakînen tebeyyün etmezse, cihad 
şehadet-i hakikiyeyi intac eder. Zira vücub tezauf etse, taayyün eder. İhtiyarı tazammun eden 
niyetin tesiri azalır. Şu günahkâr millette, birdenbire onbinler evliya inkişaf ve tezahür etse, az bir 
mükâfat değildir.” H:143 
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FÂSIK 

1- Fâsık-ı mütecahirdir  
2- Fâsıklardan maada dalalete attığı yoktur  
Bu tabir, fıskı işleyen manasına gelir.   
«Şer’an fıskın üç mertebesi vardır. Birincisi, günahı çirkin addetmekle beraber ara sıra irtikab 

etmek; ikincisi, üzerine düşerek inhimak ile yapmak; üçüncüsü, çirkinliğini inkâr ederek yapmaktır. Bu 
üçüncü tabaka küfür mertebesidir. Fasık bu hale gelmedikçe, ehl-i sünnet mezhebinde mü’min namı 
kendisinden selbolunmaz. Binaenaleyh fasık vasfı içinde kâfirler bulunabileceği gibi imanını zayi etmemiş 
olanlar da bulunabilir. (E.T.282)  

Kur’anda fısk muhtelif yerde geçer. Meselâ, Allah’ın emirlerinden çıkmak: (l8:50), inkâr etmek: 
(l0:3) (32: 20), fasık idare kadrosu: (l7:l6), işlenmesi fısk olan haramlar: (5:3) ve emsali âyetler. 

1- Fâsık-ı mütecahirdir  
Günahları açıkça ve hayasızca işleyen adama fasık-ı mütecahir denir. Fasık-ı mütecahirin vahameti 

hakkında birkaç nokta tesbit edeceğiz. Şöyle ki:  

Fasık-ı mütecahir, günahı pişmanlık duymadan ve açıkça işlemekle Allah’a karşı manevi mes’uliyet 
duygusunu kaybetmiş ve nefsanî arzularıyla başbaşa kalmış, başıboş bir insandır. Kendi arzu ve 
isteklerinden başka bir değer ölçüsüne sahip değildir. Hem fasık-ı mütecahir bu fiiliyatıyla başkalarının 
da nefsini günahlara tahrik ettiğinden günahların teşvikçisi ve dolayısıyla cemiyetin bozulmasına çalışan 
bir unsur ve gayrın hukukuna manen mütecaviz durumundadır. Nitekim bir Hadis-i Şerifte:  

« «w<¬h¬;_«DW²7~ Å�¬~ °}«4«_Q8 |¬BÅ8~ Çu6 Yani: Ümmetimin hepsi (Allah tarafından) afvolunmuştur. 

Yalnız aşikâre günah işleyenler müstesnadır; onlar afvedilmemişlerdir.» 1 

“Gıybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir: 
Birisi: Şekva suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o münkeri, o kabahati 

ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. 
Birisi de: Bir adam onunla teşrik-i mesaî etmek ister. Senin ile meşveret eder. Sen de sırf 

maslahat için garazsız olarak, meşveretin hakkını eda etmek için desen: "Onun ile teşrik-i 
mesaî etme. Çünki zarar göreceksin." 

Birisi de: Maksadı, tahkir ve teşhir değil; belki maksadı, tarif ve tanıttırmak için dese: "O 
topal ve serseri adam filan yere gitti." 

Birisi de: O gıybet edilen adam fâsık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki 
işlediği seyyiatla iftihar ediyor; zulmü ile telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikâre bir surette 
işliyor. 

İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. 
Yoksa gıybet, nasıl ateş odunu yer bitirir; gıybet dahi a'mal-i sâlihayı yer bitirir. 

Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi; o vakit ˜@«X²A«B²3!ö¬w«W¬7ö«:ö@«X«7²h¬S²3!öÅvZÁV7«!ödemeli, 

                                                 
1 S.B.M. ci: l2 hadis: l995 ve S.M. ci: 8 sh: 543 hadis: 52 ve K.H.hadis: l966 674
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sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse, "Beni helâl et" demeli.” M:277 

“Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nâsın o zalim 
eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, 
musibet-i âmmeye sebebiyet verir.” S:172 

“Ey müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve san'at ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebr 
ile sevkeden bedbaht hamiyet-füruş! Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları 
rabıtaları kopmasın! Eğer böyle ahmakane körükörüne topuzların altında bazıların dinden 
rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semm-i katil hükmünde o dinsizler zarar 
verecekler. Çünki mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur. 
Ondandır ki, ilm-i usûlde "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kâfir eğer zimmî olsa veya 
musalaha etse, hakk-ı hayatı var" diye usûl-i Şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i 
Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür. Fakat fâsık merdud-üş 
şehadettir, çünki haindir. 

Ey bedbaht fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma ve "Ekseriyetin efkârı 
benimle beraberdir" deme! Çünki fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzât taleb edip girmemiş; 
belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, sâlih olmasını temenni etmesin ve 
âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İllâ ki, el'iyazü billah irtidad ile vicdanı 
tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın…..” L:122 

“Masiyetin mahiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür tohumu vardır. Çünki o masiyete 
devam eden, ülfet peyda eder. Sonra ona âşık ve mübtela olur. Terkine imkân bulamayacak 
dereceye gelir. Sonra o masiyetinin ikaba mûcib olmadığını temenniye başlar. Bu hal böylece 
devam ettikçe, küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet, gerek ikabı ve gerek dâr-ül 
ikabı inkâra sebeb olur. 

Ve keza masiyete terettüb eden hacaletten dolayı, o masiyetin masiyet olmadığını iddia 
etmekle, o masiyete muttali olan melekleri bile inkâr eder. Hattâ şiddet-i hacaletten yevm-i 
hesabın gelmeyeceğini temenni eder. 

Şayet yevm-i hesabı nefyeden edna bir vehmi bulursa, o vehmi kocaman bir bürhan 
addeder. En nihayet nedamet edip terketmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvolur gider. -
El’iyazü billah -” Ms:126 

“İnsanın bir ferdinde bir cemaat-ı mükellefîn bulunur. Evet her bir uzuv, bir şey için 
yaratılmıştır. O uzvu, o şeyde kullanmakla mükelleftir. Meselâ, her bir hasse için bir ibadet 
vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Meselâ, baş ile yapılan secde Allah için olursa 
ibadettir, gayrısı için dalalettir. Kezalik şuaranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet 
secdeleri dalalettir. Hayal, onun ile fâsık olur.” Ms:196 

2- Fâsıklardan maada dalalete attığı yoktur  
“ ®^«/xQ«"ö@«8ö®Ÿ«C«8ö«Æ¬h²N«<ö²–«!ö]¬[²E«B²K«<ö«�ö«yÁV7!öÅ–¬! 
Çs«E²7!ö yÅ9«!ö«–x W«V²Q«[«4ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@Å8«@«4ö@«Z«5²x«4ö@«W«4 

ö®Ÿ«C«8ö!«H´Z¬"ö yÁV7!ö«(!«*«!ö!«)@«8ö«–x 7xT«[«4ö!: h«S«6ö«w<¬HÅ7!ö@Å8«!ö«:ö²v¬Z±¬"«*ö²w¬8 
«w[¬T¬,@«S²7!öÅ�¬!ö¬y¬"öÇu¬N<ö@«8«: !®h[¬C«6ö¬y¬"ö›¬G²Z«<ö«:ö!®h[¬C«6ö¬y¬"öÇu¬N< 

ö«u«.x<ö²–«!ö¬y¬"öyÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö«–x Q«O²T«<ö«:ö¬y¬5@«C[¬8ö¬G²Q«"ö²w¬8ö¬yÁV7!ö«G²Z«2ö«–x NT²X«<ö«w<¬HÅ7«! 
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«–:h¬K@«F²7!ö v;ö«t¬\ ´7:! ¬Œ²*«�²!ö]¬4ö«–: G¬K²S<ö«: 
Gayet kısacık bir meali: Yani "Cenab-ı Hak kullarını irşad ve ikaz etmek üzere, sivrisinek 

gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi, kâfirlerin keyfi için 
terketmez. İmanı olanlar, onun Rablarından hak olduğunu bilirler. Amma kâfirler, Allah bu 
gibi hakir misallerden neyi irade etmiştir diyorlar. Allah onun ile çoklarını dalalete atar ve 
çoklarını da hidayete götürür. Fakat fâsıklardan maada dalalete attığı yoktur. Fâsıklar da ol 
adamlardır ki; Allah'ın taatinden hurucla, misak-ı ezelîden sonra ahidlerini bozarlar ve 
Allah'ın akrabalar arasında veya mü'minler beyninde emrettiği hatt-ı muvasalayı keserler; 
yeryüzünde işleri ifsaddır; dünya ve âhirette zarar ve hüsrana maruz kalan ancak onlardır.” 
İ:155 

“ «w[¬T¬,@«S²7!öÅ�¬!ö¬y¬"öÇu¬N<ö@«8«: : Bu cümlenin mâkabliyle münasebeti: Evet Kur'an-ı 

Kerim !®h[¬C«6ö¬y¬"öÇu¬N< cümlesinde dalalete atılanlar kimler olduğunu beyan etmeyip mübhem 

bıraktığından, sâmi' korktu. "Acaba o dalalete atılanlar kimlerdir? Sebeb nedir? Kur'anın 
nurundan zulmet nasıl geliyor?" diye sorduğu bu üç sual, şu cümle ile cevablandırılmıştır ki: 
"Onlar, fâsıklardır. Dalalete atılmaları, fısklarının cezasıdır. Fısk sebebiyle, fâsıklar hakkında 
nur nâra, ziya zulmete inkılab eder." Evet şemsin ziyasıyla, pis maddeler taaffün eder, kokar, 
berbad olur. 

xQ«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¬"ö yÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö«– 

Bu cümlenin evvelki cümle ile vech-i nazmı: Evet bu cümle ile fısk, şerh ve beyan 
edilmiştir. Şöyle ki: Fısk; haktan udûl, ayrılmak, hadden tecavüz, 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 fıtraten2 yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Ve keza ifrat ve tefrit 
hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intac eden esbabdandır. Buna fıskın birinci 

                                                 
2 Yaradılış, tıynet, hilkat. Din-i İslâmın, şeriat-ı fıtriyeye ve insan ruhunun asıl yaradılışına uygun bulunduğu ve 
İslâm dininden başka olan ve insanların nefsî meyilleri ve düşünüşleri ile ileri sürülen uydurma ve sün’i 
nazariyeler ve ideolojilerin hakikat nokta-i nazarında sırat-ı müstakim olmayacağını beyan eden Kur’anın 
(30:30) âyeti hakkında müfessir Elmalılı Hamdi Yazır, verdiği tafsilatın bir kısmında şöyle der: 

“ ¬yÁV7~ «?«h²O¬4 Allah fıtratına-dini veya hanifliği izahdır. Yani fıtrat olan Allah dinine, Allah’ın o fıtratına o 

yaradılışına sarıl _«Z²[«V«2 «‰_ÅX7~ «h«O«4|¬BÅ7«~ ki insanları onun üzerine yaratılmıştır. Hepsi fıtrat misakında (7:l72) 

²vU¬±"«h¬" a²K«7«~  hitabına “belâ” demiştir. İnsan olarak yaradılmayı kabul etmek, yaradanın Rububiyetine şahid 

olmaya ahid vermiştir. Her insanın fıtratında, nefsine şuurunun mebde’inde, vicdanının derinliğinde bir hak 
duygusu, marifetullah gizlidir. Onun içindir ki, başlarının son derece sıkıldığı ıztırar zamanlarında anud kâfirler 
bile derinden derine yaradana bir iltica hissi duyarlar.  
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sıfatı olan ¬yÁV7!ö«G²Z«2ö«–x NT²X«< cümlesiyle işaret edilmiştir. 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 ö 
«u«.x<ö²–«!ö¬y¬"ö yÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö«–x Q«O²T«<ö«:ö cümlesiyle işaret edilmiştir. 

Ve keza dünyanın nizamının bozulmasını intac edip fesad ve ihtilâle sebebiyet veren iki 

ihtilâlcidirler. Buna dahi, fıskın üçüncü sıfatı olan ¬Œ²*«�²!ö]¬4ö«–: G¬,²S<ö«: cümlesiyle işaret 

edilmiştir. Evet fâsık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara 
düşerse, itikadata ait rabıtaları kesmekle, hayat-ı ebediyesini yırtar atar. Ve keza kuvve-i 
gazabiyesi hadd-i vasatı tecavüz ederse, hayat-ı içtimaiyenin hem yüzünü, hem astarını yırtar, 
altüst eder. Ve keza kuvve-i şeheviyesi haddi aşarsa heva-i nefse tâbi olur, kalbinden şefkat-i 
cinsiye zâil olur, kendisi berbad olacağı gibi başkalarını da berbad edecektir. Bu itibarla 
fâsıklar hem nev'inin zararına, hem Arz'ın fesadına çalışmış olur.” İ:165 

….Hem onlar fıskla kabuklarından çıktılar, hem Allah'a olan ahidlerini bozdular, hem 
sıla-i rahmi kestiler, hem Arz'da Allah'ın nizam ve intizamını ifsad ettiler. Binaenaleyh hâsir 
ve zararlı onlardır. Dünyada vicdan, kalb ve ruhun azabı ile, âhirette de Allah'ın gazabıyla 
ebedî bir azab içinde kalan onlardır. 

yÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö«–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¬"ö 

Evvelâ bilinmesi lâzımdır ki; Kur'an-ı Kerim'in i'caz ve nazmında şekk ve şübheleri îka' 
eden fâsıkların bilhassa bu makamda, bu cümlede mezkûr sıfatlar ile tavsifleri, pek yüksek ve 
latif bir münasebeti taşıyor. Evet sanki Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Kur'an-ı ekber denilen 
kâinatın nizamında kudret-i ezeliyenin i'cazını göremeyen veya görmek istemeyen o 
fâsıkların; Kur'an-ı Kerim'in de nazm u i'cazında tereddüdleri ve kör gözleriyle i'cazını 
göremeyip inkâr etmeleri, baid ve garib değildir. Zira onlar, kâinattaki nizam ve intizamı 
tesadüfe ve tahavvülât-ı garibeyi ve inkılabat-ı acibeyi abesiyete ve tesadüfe isnad 
ettiklerinden, bozulmuş olan ruhlarının gözünden o nizam tesettür edip görünmediği gibi, pis 
fıtratlarıyla da, Kur'anın mu'ciz olan nazmını karışık, mukaddemelerini akîm, semerelerini acı 
gördüler.” İ:173 

“S- Bir fâsıkın fıskıyla Arz'ın müteessir olması akıldan uzaktır? 
C- Madem ki Arz'da nizam var, müvazene de olmalıdır. Hattâ nizam müvazeneye tâbidir. 

Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine müteessir olur, belki 
faaliyeti de durur. Veya faraza iki dağ bir teraziyle tartılır iken, terazi müvazi olduğu vakit bir 
gözüne bir ceviz ilâve edilirse müvazenesi bozulur. Dünyanın da manevî nizam makinesi 
böyledir. Mütemerrid bir fâsıkın fıskı, Arz'ın müvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile 

olabilir.«–: h¬,@«F²7!ö v;ö«t¬\ ´7:!  : «t¬\ ´7:!  üç şeyi ifade ediyor. Birisi ihzar, ikincisi mahsûsiyet, 
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üçüncüsü uzaklıktır. Demek bu   «t¬\ ´7:!ö gaib olan o fâsıkları ihzar eder, mahsûs bir şekilde 

gösterir.” İ:171 
“Bizde biri fâsık olsa galiben ahlâksız ve vicdansız olur. Zira arzu-yu masiyet, vicdandaki 

imanın sadâsını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını ve maneviyatını 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. 

İcra-yı adalet, din namına olmalı, tâ akıl ve kalb ve ruh müteessir olsunlar, imtisal etsinler. 
Yoksa yalnız vehim müteessir olur. Yalnız hükûmetin cezasından korkar -eğer tahakkuk etse-. 
Nâsın itabından çekinir -eğer tebeyyün etse-.” H:144 
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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«! 
FATİHA 

1- Fatiha-i Şerife Kur’an-ı Azîmüşşan’ın bir timsal-i münevveridir  
2- İmam arkasında Fatiha’yı birer birer okumak mes’elesi 
3- Fatiha-i Şerife’nin âhirinde işaret olunan üç meslek  
Lügat manasıyla fatiha, bir şeyin başlangıcı, ibtidası, mübaşeret, başlamak, karar vermek gibi 

manalara gelir. Bu bahis oldukça derin ve incedir. Bir şeyler hissetmek dahi kârdır. Anlamıyoruz 
denilmesin. 

1- Fatiha-i Şerife Kur’an-ı Azîmüşşan’ın bir timsal-i münevveridir  
Evet, “Nasılki insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife, şu 

Kur'an-ı Azîmüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi bütün ibâdâtın enva'ını şamil 
bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir 
harita-i kudsiyedir.” S:41 

Namaza, “Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nâkıs, 
fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir Kâmil-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve 
Rahîm-i Kerim olan Rabb-ül Âlemîn'i medh ü sena etmek....” S:46 

Yani fatiha suresinin başındaki hamd’in bu manidar manası, namazda bir derece anlaşılıp hissedilse, 
kalbi, kâmil-i mutlak olan zata müteveccih kılar. 

 Evet, “Üslûb-u Kur'anın o kadar acib bir cem'iyeti var ki, birtek sure, kâinatı içine alan 
bahr-i muhit-i Kur'anîyi içine alır. Birtek âyet, o surenin hazinesini içine alır. Âyetlerin çoğu, 
herbirisi birer küçük sure, surelerin çoğu, herbirisi birer küçük Kur'andır. İşte şu, i'cazkârane 
îcazdan büyük bir lütf-u irşaddır ve güzel bir teshildir. Çünki herkes, her vakit Kur'ana 
muhtaç olduğu halde, ya gabavetinden veya başka esbaba binaen her vakit bütün Kur'anı 
okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar, Kur'andan mahrum 
kalmamak için, herbir sure, birer küçük Kur'an hükmüne, hattâ herbir uzun âyet, birer kısa 
sure makamına geçer. Hattâ Kur'an Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de münderic olduğuna 
ehl-i keşif müttefiktirler. Şu hakikata bürhan ise, ehl-i tahkikin icmaıdır.” S:398 

O halde her rekâtta okunan fatihanın bu mana câmiiyetini hatırlamak, namazın ciddiyetine vesile ve 
kalbin namaza teveccühünde inkişafına sebeb olur. 

“Ehl-i ilhada kapılan ülema-üs sû', milleti aldatmak için diyorlar ki: İmam-ı A'zam, sair 
imamlara muhalif olarak demiş ki: "İhtiyaç olsa, diyar-ı baidede, Arabî hiç bilmeyenlere, 
ihtiyaç derecesine göre; Fatiha yerine Farisî tercümesi cevazı var." Öyle ise, biz de 
muhtacız, Türkçe okuyabiliriz? 

Elcevab: İmam-ı A'zam'ın bu fetvasına karşı, başta a'zamî imamların en mühimleri ve sair 
oniki eimme-i müçtehidîn, o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Âlem-i İslâmın cadde-i kübrası, 
o umum eimmenin caddesidir. Mu'zam-ı Ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususî ve 
dar caddeye sevkedenler, idlâl ediyorlar. İmam-ı A'zam'ın fetvası, beş cihette hususîdir: 

Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âherde bulunanlara aittir. 
İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir. 
Üçüncüsü: Bir rivayette, lisan-ı ehl-i Cennet'ten sayılan Farisî lisanıyla tercümeye 

mahsustur. 
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Dördüncüsü: Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş, tâ Fatiha'yı bilmeyen namazı 
terketmesin. 

Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maânî-i mukaddesenin, 
avamın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki za'f-ı imandan gelen ve 
menfî fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve za'f-ı imandan tevellüd eden 
meyl-i tahrib saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terketmek, dini terk ettirmektir!” M:434 

Bu kısımdan anlışılıyor ki namazda fatihanın okunması şarttır. Nitekim bir rivayette şöyle 
buyuruluyor: 

°‚~«f¬' «|¬Z«4 ¬�_«B¬U²7~¬±•_¬" _«Z[¬4 ~«h²T< «� ¯?«Ÿ«. Çu6 
Yani herhangi bir namaz ki, onda Fatiha-i Şerife okunmaz, o namaz noksandır. 

İpa:2807.p (Büluğ-ul Meram eserinden naklen)  

2- İmam arkasında Fatiha’yı birer birer okumak mes’elesi 
“Eğer desen: Hak bir olur; nasıl böyle dört ve oniki mezhebin muhtelif ahkâmları hak 

olabilir? 
Elcevab: Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır; şöyle ki: 

Birisine, hastalığının mizacına göre su ilâçtır, tıbben vâcibdir. Diğer birisine, hastalığı için 
zehir gibi muzırdır; tıbben ona haramdır. Diğer birisine, az zarar verir; tıbben ona 
mekruhtur. Diğer birisine, zararsız menfaat verir; tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne 
zarardır, ne menfaattir; âfiyetle içsin, tıbben ona mubahtır. İşte hak burada taaddüd etti. Beşi 
de haktır. Sen diyebilir misin ki: "Su yalnız ilâçtır, yalnız vâcibdir, başka hükmü yoktur." 

İşte bunun gibi, ahkâm-ı İlahiye mezheblere hikmet-i İlahiyenin sevkiyle ittiba edenlere 
göre değişir, hem hak olarak değişir ve herbirisi de hak olur, maslahat olur. Meselâ, hikmet-i 
İlahiyenin tensibiyle İmam-ı Şafiî'ye ittiba eden, ekseriyet itibariyle Hanefîlere nisbeten 
köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup cemaatı birtek vücud hükmüne getiren hayat-ı 
içtimaiye de nâkıs olduğundan, herbiri bizzât dergâh-ı Kadıyy-ül Hacat'ta kendi derdini 
söylemek ve hususî matlubunu istemek için, imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. 
Hem ayn-ı hak ve mahz-ı hikmettir. İmam-ı A'zam'a ittiba edenler, ekseriyet-i mutlaka 
itibariyle, İslâmî hükûmetlerin ekserisi, o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe 
daha yakın ve hayat-ı içtimaiyeye müstaid olduğundan; bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip, 
birtek adam umum namına söyler; umum kalben onu tasdik ve rabt-ı kalb edip, onun sözü 
umumun sözü hükmüne geçtiğinden, Hanefî Mezhebi'ne göre imam arkasında Fatiha 
okunmaz. Okunmaması ayn-ı hak ve mahz-ı hikmettir.” S:486 

3- Fatiha-i Şerife’nin âhirinde işaret olunan üç meslek  
“Bir seyahat-ı hayaliye suretinde nim-manzum olarak "Lemaat"ta yazdığım bir vakıa-i 

misaliyenin mealini şurada zikretmeğe münasebet geldi. Şöyle ki: 
Bu risalenin te'lifinden sekiz sene evvel İstanbul'da, Ramazan-ı Şerifte, meslek-i felsefe 

ile münasebette bulunan Eski Said'in Yeni Said'e inkılab edeceği bir hengâmdadır ki, 
Fatiha-i Şerife'nin âhirinde 

«w[¬±7@ÅN7!ö«�ö«:ö²v¬Z²[«V«2ö¬Æx N²R«W²7!ö¬h²[«3ö²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7!ö«�!«h¬. 
ile işaret ettiği üç mesleği düşünürken şöyle bir vakıa-i hayaliye, bir hâdise-i misaliye, 

rü'yaya benzer bir hâdise gördüm ki:.... 

Kendimi, bir sahra-yı azîmede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü; karanlıklı, sıkıcı ve 
boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya, ne âb-ı hayat.. hiçbirisi 
bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzır ve muvahhiş mahluklarla dolu olduğunu tevehhüm 
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ettim. Kalbime geldi ki: “Şu zeminin öteki tarafında ziya, nesim, âb-ı hayat var. Oraya 
geçmek lâzım.” Baktım ki, ihtiyarsız sevk olunuyorum. Zeminin içinde, tünel-vari bir 
mağaraya sokuldum. Gitgide zeminin içinde seyahat ettim. Bakıyorum ki: Benden evvel o 
taht-el arz yolda çok kimseler gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. Onların ayak izlerini 
görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini işitiyordum. Sonra sesleri kesiliyordu. 

Ey, hayali ile benim seyahat-ı hayaliyeme iştirak eden arkadaş! O zemin, tabiattır ve 
felsefe-i tabiiyedir. Tünel ise, ehl-i felsefenin efkârı ile hakikata yol açmak için açtıkları 
meslektir. Gördüğüm ayak izleri, Eflatun ve Aristo (Haşiye)gibi meşahirlerindir. İşittiğim sesler, 
İbn-i Sina ve Farabî gibi dâhîlerindir. Evet İbn-i Sina’nın bazı sözlerini, kanunlarını bazı 
yerlerde görüyordum. Sonra, bütün bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiş. Demek 
boğulmuş. Her ne ise, seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatın bir köşesini 
gösterdim. Şimdi seyahatıma dönüyorum. 

Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri, bir elektrik; o taht-el arz tabiatın 
zulümatını dağıtır. Diğeri, bir âlet ile dahi azîm kayalar, dağ-misal taşlar parçalanıp bana yol 
açılıyor. Kulağıma denildi ki: “Bu elektrik ile o âlet, Kur’anın hazinesinden size verilmiştir.” 
Her ne ise, çok zaman öylece gittim. Baktım ki, öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar 
mevsiminde bulutsuz bir güneş, ruh-efza bir nesim, hayatdar bir âb-ı leziz, her taraf şenlik 
içinde bir âlem gördüm. Elhamdülillah dedim. 

Sonra baktım ki, ben kendi kendime mâlik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine 
evvelki vaziyette o sahra-yı azîmede, boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. Daha 
başka bir yolda bir saik beni sevkediyordu. Bu defa taht-ez zemin değil, belki seyr ü seyahatla 
yeryüzünü kat’edip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatımda öyle acaib ve garaibi 
görüyordum ki, tarif edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, fırtına beni tehdid eder, herşey bana 
müşkilât peyda eder. Fakat yine Kur’andan bana verilen bir vasıta-i seyahatımla geçiyordum, 
galebe çalıyordum. Gitgide bakıyordum, her tarafta seyyahların cenazeleri bulunuyor. O 
seyahatı bitirenler, binde ancak birdir. Her ne ise... O buluttan kurtulup, zeminin öteki yüzüne 
geçip güzel güneşle karşılaştım. Ruh-efza nesimi teneffüs ederek, Elhamdülillah dedim. O 
cennet gibi o âlemi seyre başladım. 

Sonra baktım: Biri var ki, beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi, yine 
beni bir anda o müdhiş sahraya getirdi. Baktım ki: Yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi 
muhtelif tarzlarda bazı tayyare, bazı otomobil, bazı zenbil gibi şeyler görünüyor. Kuvvet ve 
istidada göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor. Ben de birisine atladım. Baktım, bir dakika 
zarfında bulutun fevkine beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım. O 
bulut tabakası, dağın yarısına kadar gelmemişti. En latif bir nesim, en leziz bir âb, en şirin bir 
ziya her tarafta görünüyor. Baktım ki: O asansörler gibi nurani menziller, her tarafta var. 
Hattâ iki seyahatımda ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm. anlamamıştım. Şimdi 
anlıyorum ki şunlar, Kur’an-ı Hakîm’in âyetlerinin cilveleridir. 

İşte  «w[±¬7@ÅN7!ö«�«:öile işaret olunan evvelki yol, tabiata saplananların ve tabiiyyun fikrini 

taşıyanların mesleğidir ki; onda, hakikata ve nura geçmek için ne kadar müşkilât olduğunu 

                                                 
(Haşiye): Eğer desen: “Sen necisin, bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun? Sen bir sinek gibi olup da, kartalların 
uçmalarına karışıyorsun?” Ben de derim ki: “Kur’an gibi bir üstad-ı ezeliyem varken, dalalet-âlûd felsefenin ve 
evham-âlûd aklın şakirdleri olan o kartallara, hakikat ve marifet yolunda, sinek kanadı kadar da kıymet vermeğe 
mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi, benim üstadımdan bin defa daha 
aşağıdır. Üstadımın himmetiyle, onları garkeden madde, ayağımı da ıslatamadı. Evet büyük bir padişahın, onun 
kanununu ve evamirini hâmil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler görebilir.”  681
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hissettiniz. ¬Æx N²R«W²7!ö¬h²[«3öile işaret olunan ikinci yol, esbabperestlerin ve vesaite icad ve 

tesir verenlerin, Meşaiyyun hükeması gibi; yalnız akıl ile, fikir ile hakikat-ül hakaika ve 

Vâcib-ül Vücud'un marifetine yol açanların mesleğidir. ²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7«!öile işaret 

olunan üçüncü yol ise: Sırat-ı müstakim ehli olan ehl-i Kur'anın cadde-i nuraniyesidir ki en 
kısa, en rahat, en selâmet ve herkese açık, semavî ve rahmanî ve nuranî bir meslektir.” S:544 

Demek Fatihanın daha ince böyle küllî manaları var. Aklın, kalbin ve ruhun inkişafı ve ihatası 
nisbetinde manaları tezahür eder.  

“Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve onsekiz aded mertebelerden 
çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mi'rac-ı imanî ile gaibane marifetten hazırane ve 
muhatabane bir makama terakki eden1 meraklı ve müştak yolcu adam, kendi ruhuna dedi 

ki: Fatiha-i Şerife'de başından tâ  «¾@Å<¬!ökelimesine kadar gaibane medh ü sena ile bir huzur 

gelip «¾@Å<¬!öhitabına2 çıkılması gibi, biz dahi doğrudan doğruya gaibane aramayı bırakıp, 

aradığımızı aradığımızdan sormalıyız; herşeyi gösteren güneşi, güneşten sormak gerektir. 
Evet herşeyi gösteren, kendini herşeyden ziyade gösterir. Öyle ise şemsin şuaatı ile onu 
görmek ve tanımak gibi,3 Hâlıkımızın esma-i hüsnasıyla ve sıfât-ı kudsiyesiyle onu 
kabiliyetimizin nisbetinde tanımaya çalışabiliriz.” Ş:144 

Elhamdülillah cümlesinin “Kur'anın başlangıcı olan Fatiha Suresi'ne fatiha yani başlangıç 
yapılması neye binaendir? 

Cevab: Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye,  

¬–: GA²Q«[¬7öÅ�¬!ö«j²9¬�²!ö«:öÅw¬D²7!ö a²T«V«'ö@«8ö«:öferman-ı celilince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin 

                                                 
1 Yani zikredilen gaibane marifet, eserden müessire intikal tarzı olduğu gibi, hazırane ve muhatabane ise, 
sıfât ve esma-i ilâhiyeyi ruhen ve manen nazara alarak; yani karşısındaki muhataba hitab etmeyi ve (sen) 

manasını ifade eden  «¾@Å<¬! deki  «¾ zamiri, eserlerden müessire intikalden sonra gelen yakîniyet 

derecesini anlatır. Mesnevi’de şu ifade var:  “Evet delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede 
etmek, tarîk-ı istiğrakkârane cihetiyle cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada 
sereyan-ı füyuzatı ve meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, 
dîk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye tabir ettiler.” Ms:256   

   Keza mi’rac risalesinin @«X¬#@«<³~ö²w¬8ö y«<¬hX¬7   âyetinin izahı sadedinde olan (Hakikat-ı Mi’rac nedir?) başlıklı 

kısımda gayb ve şehadet alemlerini, yani kitab-ı kâinatı, yani âsâr-ı ilâhiyeyi müşahede ile eserden müessire 
intikale benzeyen terakki ile zat-ı zülcemali muhataba ve hazırane görme ve konuşma makamına, yani kab-ı 
kevseyne, yani imkân ve vücub ortasına çıkmış (S:566 başı) ve o yolu evliya-i ümmetine açık bırakmıştır (S:580 
baş kısmı). Demek gaibane’den sonra hazırane makamı geliyor.    
2 Yani muhataba makamına  
3 Yani güneşi şeffafattaki akisleriyle tanıdıktan sonra şuaatiyle, yani zatında konulan elvan-ı seb’asiyle tanımak 
gibi 682
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icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. ¬yÁV¬7ö G²W«E²7«!öın bu makamda zikri, hilkatin gayesini 

tasavvur etmeğe işarettir.” İ:17 
Az yukarıda zikredilen ibadet, Allahın bütün emir ve yasaklarına ve tavsiyelerine niyeten teslim olup 

fiilen dahi ifaya çalışmayı ve bu ibadet hayatında yapılan eksiklikleri de anlayıp istiğfar etmeyi anlatır. 
Dinimiz İslâm cemiyetiyle fitne cemiyetinde amel-i Salihin  sevabiyle işlenen suçun mesuliyet derecesini, 
adalet-i ilâhiye olarak farklı görür gösterir. Mesela :  

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

¯G[¬Z«-ö¬?«@¬8ö h²%«!ö y«V«4ö]¬BÅ8!ö¬(@«,«4ö«G²X¬2ö]¬BÅX,¬"ö«tÅ,«W«#ö²w«8 
Yani: “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:49 

Keza rivayette mealen şöyle buyruluyor: “Müslümanlardan bir cemaat dağlar gibi günahlarla 
(mahşere) gelir. Allah onları affeder ve günahları yahudilere yükler.” diye rivayet var.  

Bu hadisin meali şöyledir: “Kıyamet gününde Müslümanlardan bir takım kimseler dağlar 
kadar günahlarla gelecekler, fakat Allah onlara bu günahları affedecek ve onları – benim 
zannettiğime göre – Yahudilerle Hıristiyanların üzerine yükleyecektir.” buyurdular.  

Bu Rivayetin izahının bir kısmında da şöyle deniliyor: “Kâfirlerin açtığı kötü bir çığırdan bazı 
Müslümanlar da gidecek, fakat Allah’ın affına mazhar olacaklar; çığırı açan kâfirler ise o 
günların misli yüklenecektir.” Hz. Ömer b. Abdi’l-Aziz, “Bu müjdeye pek sevinmiştir.” 
Filhakika Ömer b. Abdi’l-Aziz ile imam-ı şafii’nin: “Bu hadis Müslümanlar için en ümit bahş 
hadistir” dedikleri rivayet olunur ki İmam-ı Nevevi: “Hadis onların dedikleri gibidir. Çünkü 
onda her Müslümanın bir fidyesi (suçun affedilme vesilesi) olacağına sarahat vardır. Fidye 
umumi olarak zikredilmiştir.” diyor. (Müslim, kitab-üt-tevbe, bab: 8 hadis no: 51 cilt 11. 
sh:125 ) 

Bu hadisin istinad ettiği şu mealdeki âyet dahi gayet manidardır: “Şunun için Kıyamet günü 
kendi veballerini kâmilen yüklendikten başka ılimsizlikleri yüzünden idlâl ettikleri kimselerin 
veballerinden bir kısmını da yüklenecekler, bak ne fena yük yükleniyorlar.” (16. sûre, 25. 
âyet) 

Rivayette “Eddeccale feşşerrun gaibun” yani deccal, yani İslam deccali olan süfyan hakkındaki 
rivayette:  “Deccal mechul (gaib) bir şerdir” şeklindeki ifadeden de anlaşıldığı gibi, Süfyan denen 
İslâm Deccalının deccallığı, yani süfyaniyet denen nifakkârane ifsadatı sinsidir. Yani islam cemiyetini 
teşkil eden şeairi sinsice kaldırıp yerine alıştıra alıştıra bid’atları getirip yaygınlaştırır. Zaman seyrinde 
bozulan millet ekseriyeti medeni yaşayış zanniyle ve nefsin de hoşuna gittiği için severek içine girer. Ve 
habersiz dinî hayattan ve hissiyatından uzak düşer. İşte bu ictimai ve adeta fabrikasyon ifsadatı bu 
rivayet, mecaz ifadelerle haber veriyor. Bu anlatılan hususun bilinmesi süfyaniyetin tesirinden kurtulmak 
için birinci sebebtir. Dikkat oluna. 

Burada bildirilen aldatılan cahil müslümanların şefaat cihetiyle kurtulmalarına bakan bazı rivayetler 
de vardır. Ezcümle bir rivayette şöyle buyuruluyor: “hayyirtü beyneşşefaati ve beyne en yedhule 
nisfü ümmetil cennete. Feehtertüşşefaate lienneha e’umu ve ekfe. Eturevneha lilmüttekîn? Lâ. 
Velekiffeha lilmüznibîne-el hattaîne-elmütelevvisîne.”  

Meali: “Ben şefâat etmek ve (ya) ümmetiimin yarısının cennete girmesi arasında muhayyer 
(serbest) kılındım. Ben şefâat etmeyi seçtim. Çünkü şefâat daha umûmî ve daha çok yeterlidir. 
Siz bu şefâatımı takvâ sâhibi (yani Allah’tankorkup kulluk görevlerini yerine getiren ve 
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yasaklardan sakınan) mü’minler için mi sanırsınız? Hayır (öyle sanmayınız). Ve lâkin o 
(şefâtim) günahkâr, hatalı ve pis işlere (günahların pisliklerine) karışan (müslüman)lar içindir. 
(İbn-i mace 10.ci. sh:609) Aynı hadis, Küt. Sitte. 17.ci. sh:607 de vardır. 

Aynı mevzuyu teyid eden şu beyan dahi nazara alınmalı şöyle ki: “Şefâat-ı makbule-i 
Muhammediye’den (S.A.V) müstefid olmayacak ferd-i aferide yoktur. Habib-i Hüda (aleyhi 
efdatü’t-tehaya) Efendimizin bütün halkın hevl-i mevki’den rahat bulması için bir şefâat-ı 
ammesi olduğu gibi (kadere layık görülen) bazı küffarın tahfif-i azabı, müstehakk-ı ikab olan 
bazı mü’minînin Nar-ı cahim’den necatı, cehenneme girmiş mü’minînin hal3ası, bazı 
mü’minînin bilahesab velâ azab dahil-i cinan olması, keza dahil-i cinan olan mü’min^nin ref-i 
derecatı için gûna-gûn şefâatleri vardır. Bu şefâatler içinden en ziyade müstefid olacakların, 
muhlis mü’minler olduğundan şüphe yoktur. (İpa:3503.p. haşiyesi) (Sahih-i Buhari 
Muhtasarında naklen) 

Keza Mesnevide de şu müjde var:  

“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: 

¬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  (39:53) 

v[¬&Åh7!ö *xS«R²7!ö«x; yÅ9¬!ö@®Q[¬W«%ö«�x9ÇH7!ö h¬S²R«<ö«yÁV7!öÅ–¬! ” Ms:65  

Keza ayette geçen  “‰@«9 aslında nisyandan alınmış bir ism-i fâildir, vasfiyet-i asliyesi 

mülâhazasıyla insanlara bir itaba işarettir. Yani: Ey İnsanlar! Ne için misak-ı ezelîyi 
unuttunuz... Fakat bir cihetten de insanlara bir mazeret yolunu gösteriyor. Yani: Sizin o 
misakı terketmeniz amden değil, belki sehiv ve nisyandan ileri gelmiştir.” İ:97 

Yani günah, nefis, şeytan ve dahil olduğu cemiyetin ifsadatına aldanarak ve cehalet ve gafletle insan 
içine düşer. Lem’alarda şu ifade var:  

“Ey bedbaht fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma ve “Ekseriyetin efkârı 
benimle beraberdir” deme! Çünki fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzât taleb edip girmemiş; 
belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, sâlih olmasını temenni etmesin ve 
âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İllâ ki, el’iyazü billah irtidad ile vicdanı 
tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın.” L:122 

Bu bahis ve reca bahsi dinimizde bildirilen ve Kur’anda bir esas olan hafv ü reca kaidesidir. Bu reca 
kaidesini esas alıp salabet-i diniyede yumuşamak bu hafv ü recaya ters düşer. 
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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«! 
FAZİLET 

1- Fazilet-i cüz’iye ve fazilet-i külliye arasındaki fark  
2-Fazilet-i külliyeyi kazandıran en ehemmiyetli bir sebeb mübareze kanunu 

dairesinde olmaktır 
3-Fıtrat-ı asliye ve selimenin gelişmesine dayanan faziletin kaldırılamayacağı  
Gerek fıtrî, gerek kesbî ve gerek Vehbî olarak bulunan manevî ve ahlâkî yüksek sıfatlar ve seciyeler. 

Bu sıfatların menşe-i, kâmil bir iman şuurudur. İman olmazsa sıfatlar manevî değer ve ciddiyet 
kazanamaz. Sahabeleri örnek gösteren Kur’an 48/29. âyetinde, sahabelerin, Allah’tan bir fazilet ve 
rızasını istedikleri nazara verilir ve Kur’anda bu kelime çokça geçer. Hamiyet ve gayret-i diniye, yani dini 
koruma ve tebliğ yolundaki mücahede, üstün faziletler olduğuna 4/95 – 5/54 ve emsali âyetlerde dikkat 
çekilir. 

Şimdi Risale-i Nurdan alınan fazilet kelimesinin geçtiği kısımlar okunacak.    
“Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlâkıye ve hikmet-i 

felsefenin1 verdiği dersin müvazenesi: 
Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur.2 Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden 

bir firavun-u zelildir.3 Her menfaatli şeyi kendine "Rab" tanır.4 Hem o dinsiz şakird, 
mütemerrid ve muanniddir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir 
mütemerriddir. Şeytan gibi şahısların, bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir 
denî bir muanniddir. Hem o dinsiz şakird, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i 
istinad bulmadığı için zâtında gayet acz ile âciz bir cebbar-ı hodfüruştur. Hem o şakird, 
menfaatperest hodendiştir ki; gaye-i himmeti, nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve 
menfaat-ı şahsiyesini, bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgâmdır.5 

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.6 Hem hakikî tilmizi mütevazidir; selim, halimdir. Fakat Fâtırının gayrına, 
daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez.7 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.8 Hem yalnız livechillah, rıza-i İlahî 
için, fazilet için amel eder, çalışır...9 İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin 

                                                 
1 Yani dinden kopuk beşerî düşüncelerin 
2 Yani yalnız kendi menfaat ve lezzetlerini gaye edinir ve azgınlıklar yapar. 
3 Bütün bu sıfatlar dereceli olduğundan, herkes nefsine bir hisse çıkarıp ondan teberri etmeyi düşünmelidir. 
4 Dünyevî menfaate bütün şiddetiyle bağlanır. Aşağıda beyan edilen felsefenin beş menfi esasından birisi 
menfaat olup dereceli olarak intişar etmiş ve din dairesinde görünen bazılarında dahi bunun kavgaları görünür. 
Bu durumlardan uzak durmak gerekir.  
5 Yani millî menfaat perdesi altında kendi isteklerini takip eder. 
6 Değil dünyanın fani menfaatlerini cenneti dahi ibadete gaye etmez. Yani Risale-i Nur dairesinde olan zat, bu 
kaideyi fiilen göstermekle mükellef olduğundan, hizmeti, menfaat vesilesi yapamaz ve yapmamalı. Yani istiğna 
düsturu ciddi bir esastır. 
7 Yani Nurcular dairesinde çok halim, selim, yumuşak olunacak. Ancak hukuk-u umumiyeye bilerek ve 
aleniyette zarar verme durumu müstesnadır. Bunda dahi fiilen mukabele değil, fikren ve tebliğ ve neşir ile hak 
muhafaza edilecektir. 
8 Burada, Zübeyir bana bir kahve yap hatırasını hatırlatmak hatırıma geldi. 
9 Yani şahsi menfaat, şan şeref gibi nefsin hoşuna giden şeyleri istemez ve o yolda gürültüler çıkarmaz. 685
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müvazenesiyle anlaşılır.” S:132 

İşte burada anlatılan bütün bu meziyetler, fazilettir. Çünkü bu kelimenin asıl manası mükemmellik 
ve kemalâttır. 

“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.10 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. 

Amma hikmet-i Kur'aniye ise, nokta-i istinadı, kuvvete bedel "hakk"ı kabul eder. 
Gayede menfaate bedel, "fazilet ve rıza-yı İlahî"yi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal 
yerine, "düstur-u teavün"ü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında; unsuriyet, milliyet yerine 
"rabıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî" kabul eder. Gayatı; hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına 
sed çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalât-ı 
insaniyeye sevk edip insan eder.11 Hakkın şe'ni, ittifaktır.12 Faziletin şe'ni, tesanüddür.13 
Düstur-u teavünün şe'ni, birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni, uhuvvettir, 
incizabdır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalâta kamçılamakla serbest bırakmanın 
şe'ni, saadet-i dareyndir.” S:133  

1- Fazilet-i cüz’iye ve fazilet-i külliye arasındaki fark  
“Sual ediyorsunuz: Bazı rivayetlerde vardır ki; "Bid'aların revacı hengâmında ehl-i 

iman ve takvadan bir kısım suleha, sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir" diye 
rivayetler vardır.14 Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise, hakikatları nedir? 

Elcevab: Enbiyadan sonra nev'-i beşerin en efdali sahabe olduğu, Ehl-i Sünnet ve 
Cemaatın icmaı bir hüccet-i katıadır15 ki, o rivayetlerin sahih kısmı, fazilet-i cüz'iye 
hakkındadır.16 Çünki cüz'î fazilette ve hususî bir kemalde, mercuh17 racihe tereccuh edebilir. 
Yoksa Sure-i Feth'in âhirinde sitayişkârane tavsifat-ı Rabbaniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil 
ve Kur'anın medh ü senasına mazhar olan sahabelere, fazilet-i külliye nokta-i nazarında 
yetişilemez.18 ” S:489 

                                                 
10 Burada sayılan bu beş menfi esas, cemiyet ekseriyetinde ahlâk-ı seyyieler olarak aşılandı ve ahirzaman 
fitnesine yol açtı. 
11 Evet hevesat-ı nefsaniyeye giren, kemalât-ı ruhiyeyi kazanamaz. Zamanın manzara-yı umumiyesinde bul hal 
gürülüyor.  
12 “Hakkın şe'ni gereği ve lâzımı niye ittifaktır? Çünkü hak, kitabtaki ahkâm-ı kur’aniye olduğundan o ahkâma 
te’vilsiz ve teslimiyetle bağlı olanların düşünce, gaye ve hareketleri bir olur. “İttihad, cehl ile olmaz. İttihad, 
imtizac-ı efkârdır. İmtizac-ı efkâr, marifetin şua’-ı elektrikiyle olur.” MÜ:73 
13 Fazilet, kâmil sıfatların mecmuu olduğundan o sıfat sahibleri manen mezc ve bir vücud gibi  olurlar. Bir nevi 
fenafilihvan sırrı tezahür eder. 
   Bu esbab âleminde sebebler varsa, neticeleri de var. Netice yoksa, sebebleri de yoktur. Keza, sebebler yoksa, 
neticeler de yoktur. Neticeler yoksa, sebebl.eri de yoktur kaidesi daima nazara alınmalıdır. Bu kaide, eksiklikleri 
düzeltmek için nazara alınması gerekir. 
14 R.K.K. hadis no:111 
15 Yani ehl-i sünnetin icmaına iktida etmek mecburi oluyor ve bağlayıcı hükümdür.  
16 Bu fazilet-i cüz’iye ve fazilet-i külliye arasındaki fark ehemmiyetlidir. Çünkü fazilet-i cüz’iye kişinin şahşî 
hayatına bakar. Fazilet-i külliye ise İslâmiyetin ve âlem-i islâmın muhafazasına bakıyor. Risale-i Nurun 
mesleğinde dinin ve âlem-i islâmın selametine çalışmak esastır. 
17 Mana derecesi racih kelimesinden bir derece düşük olmakla beraber tercih edilen. 
18 Yani semavi kitabların kat’i hükümleri bağlayıcı olup esas teşkil ederler.  686
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2- Fazilet-i külliyeyi kazandıran en ehemmiyetli bir sebeb mübareze 
kanunu dairesinde olmaktır 

“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, sa-habelerin 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.19 İşte bundandır ki, kırk dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama, kırk 
günde, hattâ kırk senede başkası ancak yetişebilir.” S:491 

“Üçüncü Sualiniz: 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 

“Fazilet-i a'mal ve sevab-ı ef'al ve fazilet-i uhreviye cihetinde sahabelere yetişilmez. 
Çünki nasıl bir asker bazı şerait dâhilinde, mühim ve mahuf bir mevkide, bir saat nöbette, bir 
sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle, en ekall kırk 
günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de, sahabelerin tesis-
i İslâmiyette ve neşr-i ahkâm-ı Kur'aniyede hizmetleri ve İslâmiyet için bütün dünyaya 
ilân-ı harb etmeleri o kadar yüksektir ki, bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hattâ 
denilebilir ki; bütün dakikaları, -o hizmet-i kudsiyede- o şehid olan neferin dakikası 
gibidir. Bütün saatleri, müdhiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakâr bir neferin nöbeti 
gibidir ki; amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet sahabeler madem İslâmiyetin 
tesisinde ve envâr-ı Kur'aniyenin neşrinde, saff-ı evvel teşkil ediyorlar. 

¬u¬2@«S²7@«6ö `«AÅ,7«!ösırrınca, bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar.” S:493 

                                                 
19 Evet, gafletli cemiyette ülfet olduğundan, Risale-i Nuru okumada tefekkürî bir cehd gerektiğini de anlamak, 
aynı kanuna girer.   687
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Yani bu kısımda en çok dikkate alınacak mana, fazilet-i cüz’iye ile fazilet-i külliye arasındaki farktır. 
Cüz’i fazilet şahsi kemalâta, külli fazilet ise milletin selâmetini kendine gaye görmektir ve o yolda yapılan 
fedakârlıklardır.  

3-Fıtrat-ı asliye ve selimenin gelişmesine dayanan faziletin 
kaldırılamayacağı şöyle beyan ediliyor 

“Nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıddır. Çünki Fâtır-ı 
Hakîm, kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için, az bir şeyden çok mahsulât aldırır ve bir 
sahifede çok kitabları yazdırır ve birşey ile çok vazifeleri yaptırdığı gibi, beşer nev'i ile de 
binler nev'in vazifelerini gördürür. 

İşte o sırr-ı azîmdendir ki: Cenab-ı Hak, insan nev'ini binler nevileri sünbül verecek ve 
hayvanatın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır.20 Sair hayvanat 
gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hadd konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta 
gezecek istidad verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki, arzın 
halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir. 

İşte nev-i insanın tenevvüünün21 en mühim mayesi ve zenbereği; müsabaka ile, hakikî 
imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyet-i beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, 
kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir.22 Evet şu hürriyet perdesi altında 
müdhiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık iken ve halbuki o tokada 
müstehak olmayan gayet mühim bir zâtın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilane şu sözün: 

Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile, imha-yı hürriyet; 
Çalış idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten. 
Sözünün yerine, bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim: 
Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile, imha-yı hakikat; 
Çalış kalbi kaldır, muktedirsen âdemiyetten. 
Veyahut: 
Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile, imha-yı fazilet; 
Çalış vicdanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten..” L:171 

“Evet imanlı fazilet, medar-ı tahakküm olmadığı gibi, sebeb-i istibdad da olamaz. 
Tahakküm ve tagallüb etmek, faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, 
acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. "Lillahilhamd" 
bu meşreb üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fahr suretinde 
dava etmiyorum. Fakat nimet-i İlahiyeyi tahdis suretinde, şükretmek niyetiyle diyorum ki: 
Cenab-ı Hak fazl u keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur'aniyeye çalışmak ve fehmetmek 
faziletini ihsan etmiştir.23 Bu ihsan-ı İlahîyi bütün hayatımda "Lillahilhamd" tevfik-i İlahî ile 
şu millet-i İslâmiyenin menfaatine, saadetine sarfederek; hiçbir vakit vasıta-i tahakküm ve 
tagallüb olmadığı gibi; ekser ehl-i gafletçe matlub olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk 
dahi, mühim bir sırra binaen benim menfurumdur; onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski 
hayatımı zayi' ettiği için onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u 
beğenmelerine bir emare biliyorum, onları küstürmüyorum.” L:171 
 

                                                 
20 Bu beyanlarda insan mahiyetinin kıymeti düşünülmelidir.  
21 Yani dercelerinin  
22 Yani fazilet, akıl, kalb ve ruhun kemalâtına dayanan hissiyat-ı ulviyedir. 
23 Demek ulum-u imaniyeye çalışmak ve fehmetmek de fazilettir. 688
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1- Cennet ve saadet-i ebediye mahz-ı fazl iledir   
2- İzhar-ı fazl suretinde konuşmalar caiz deildir  
3- Bizlere nümune olan sahabelerin faziletini anlatan şu âyet   
4- Allahın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir   
Kâmil insanların üstün sıfatları tahkiki iman, cömerlik, ihsan, ilim, hâmiyet-i diniye gibi sıfatlardır. 

Kur’anda tekraren geçer. 

1- Cennet ve saadet-i ebediye mahz-ı fazl iledir   
“Ey nefis! Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i 

sâbıkadır.1 Evet biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Çünki 
ey nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide 
verdiğinden2 Rezzak ismiyle bütün mat'umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne 
koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden,3 o hayat dahi bir mide gibi rızık 
ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir ki, rûy-i zemin kadar geniş bir sofra-i 
nimeti, o ellerin önüne koymuştur. Sonra manevî çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana 
verdiğinden, âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin 
önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve 
hadsiz rahmetin meyveleriyle tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyeti ve imanı 
sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile beraber esma-i hüsna ve sıfât-ı mukaddesenin 
dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. Sonra imanın bir nuru 
olan muhabbeti sana vermekle, gayr-ı mütenahî bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana 
ihsan etmiştir. Yani, cismaniyetin itibariyle küçük, zaîf, âciz, zelil, mukayyed, mahdud bir 
cüz'sün. Onun ihsanıyla cüz'î bir cüz'den, küllî bir küll-ü nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı 
sana vermekle, cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakikî külliyete ve 
İslâmiyeti vermekle ulvî ve nurani bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit 
bir nura seni çıkarmış. 

İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir 
hizmetle mükellefsin. Halbuki, buna da tenbellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da, 
güya eski ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ve 
hem "Niçin duam kabul olmadı" diye nazlanıyorsun. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. 
Cenab-ı Hak Cennet'i ve saadet-i ebediyeyi, mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen, 
daima rahmet ve keremine iltica et. “ S:360 

2- İzhar-ı fazl suretinde konuşmalar caiz deildir  
“Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. 

Hattâ münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Mu'teber bir kitabda, Hadîs-i 
Şeyheyn'in ittifakına alâmet olan »öişaretiyle bir hadîs bana gösterildi. "Hadîs midir, değil 

                                                 
1 Yani ubudiyet, verilmiş ni’metlerin neticesidir. 
2 Yani nebatî hayat mertebesi verdiğinden 
3 Yani hayvanî hayat mertebesini verdiğinden 689
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midir?" sual edildi. Ben dedim: Böyle mu'teber bir kitabda, Şeyheyn Hadîsinin ittifakına 
hükmeden bir zâta itimad etmek lâzım; demek hadîstir. 

Fakat hadîsin, Kur'an gibi bazı müteşabihatı var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. 
Şu hadîsin zahiri dahi, müşkilât-ı hadîsin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var, dedim. 
Eğer bilseydim medar-ı münakaşa olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevab verecektim: 

Evvelâ: Bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı; insaf ile, hakkı bulmak 
niyetiyle, inadsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû'-i telakkiye sebeb olmadan 
müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın 
elinde zahir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun; çünki bilmediği şey'i öğrendi. Eğer 
kendi elinde zahir olsa, fazla birşey öğrenmedi, belki gurura düşmek ihtimali var. 

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.” M:351 

Deyip izahat veriliyor. Bu ikazın bu zamanda çok lüzumu var. Çünkü çeşitli sıkıntılar sebebiyle 
konuşma vesilesi arandığından ve hodfüruşluk yapmak arttığı için, bilen bilmeyen kanuşmak ister. Bu ise 
fazilet kazanma kapısını kapatır. 

3- Bizlere nümune olan sahabelerin faziletini anlatan şu âyet   

“!®GÅD,ö@®QÅ6*ö²vZ<«h«#ö²vZ«X²[«"ö š@«W«&*ö¬‡@ÅSU²7!ö]«V«2ö š~Åf¬- «!ö y«Q«8ö«w<¬HÅ7!«:ö¬yÁV7!ö Äx ,«*ö°fÅW«E 8 
ilâ âhir... Şu âyetin başı, Sahabelerin Enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz 

olduklarına sebeb olan secaya-yı âliye ve mezaya-yı galiyeyi haber vermekle, mana-yı 
sarihiyle; tabakat-ı Sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını 
ifade etmekle beraber, mana-yı işarîsiyle; ehl-i tahkikçe vefat-ı Nebevîden sonra makamına 
geçecek Hulefa-yı Raşidîn'e hilafet tertibi ile işaret edip her birisinin en meşhur medar-ı 

imtiyazları olan sıfat-ı hâssayı dahi haber veriyor. Şöyle ki: y«Q«8ö«w<¬HÅ7!«:öömaiyet-i mahsusa 

ve sohbet-i hâssa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz 

olan Hazret-i Sıddık'ı gösterdiği gibi, ¬*@ÅSU²7!ö]«V«2ö š!ÅG¬- «!öile istikbalde Küre-i Arz'ın 

devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan 
Hazret-i Ömer'i gösterir. Ve 

²vZ«X²[«"ö š@«W«&*öile istikbalde en mühim bir fitnenin vukuu hazırlanırken kemal-i merhamet 

ve şefkatinden İslâmlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim-i nefs ederek 
Kur'an okurken mazlumen şehid olmasını tercih eden Hazret-i Osman'ı da haber verdiği gibi, 
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@®9!«x²/¬*ö«:ö¬yÁV7!ö«w¬8ö®Ÿ²N«4ö«–x R«B²A«<ö!®GÅD,ö@®QÅ6*ö²vZ<«h«#ösaltanat ve hilafete kemal-i liyakat ve 

kahramanlıkla girdiği halde ve kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve 
rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali'nin (R.A.) 
istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harbleriyle mes'ul olmadığını ve niyeti ve 
matlubu fazl-ı İlahî olduğunu haber veriyor.”L:31 

Yani mütecaviz düşmanlara karşı şiddetli fakat İslam dairesinde merhametli olmak ve niyet-i halisa 
ile Allahdan fazilet istemek nazara veriliyor. 

4- Allahın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir   
“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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1-Sahabelerin fedailiği 
2-Bediüzzaman Hz. Ehl-i dünyaya hitaben diyor ki: 
3-Din yolunda musibetlere sabr edenlerin fedakârlıklarından ders alınır ve 

alınmalıdır 
4-Allah yolunda şahsî menfaat ve nefsî hissiyatın feda edilmesine bakan irşadlar 
5-Şahsî hukukta fedakârlık, bir amel-i salihtir  
6-Bir ferd dahi umumun selâmeti için feda edilmez kaidesine bakan bazı kısımlar 
7-Herkes için ve bilhassa Nurcular için nümune-i imtisal olan Hz. Üstadın merdane 

fedakârlığı  
8-Hakiki Nurculardaki fedailik 
9-Her hissini maksadına feda etmek fazileti 
10-Şahsî fedakârlık  
11- Hz. Üstada varis olmak şartları  
Yani lüzumunda din için mal, aile, evlad ve hayat gibi meşru haklarını terkedip feda etmektir.  

Aynı zamanda dava arkadaşları arasında şahsî hukukta anlaşmazlıklar çıkarsa, hizmetin selâmeti 
için kendi hakkından vazgeçmektir.  

Keza din yolunda mahrumiyet ve maddi imkânsızlıklara veya din düşmanlarının zulümlerine maruz 
kalınmasına rağmen sabr u sebat etmek, büyük bir fedakârlıktır. 

 İşte Nurculukta bu manada azami fedakârlık bir esastır ki, Kur’an mü’minlerden mallarıyla, 
canlarıyla bu fedakârlığı yapmalarını ister. Kur’an: (4:95) (8:72) (9:20,41,44,88,111) (49:15) (61:11). 
âyetler örnek verilebilir.  

Hz. Üstad şöyle der: “Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini 
dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani 
şeylerle ömrünü telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine 
göre hareket etsin; selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.” M:71 

1-Sahabelerin fedailiği 
Evet, “Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için, can ve mal ve peder ve vâlidelerini ve kavim ve 

kabilelerini feda edip, sıdk ve hak için fedai oldukları”M:121 şeklinde ifade ediliyor. 

Keza “Bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı siyasiyeden 
hâlî ve kitabsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medenî ve 
malûmatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükûmetlere üstad 
ve rehber ve diplomat ve hâkim-i âdil olarak, şarktan garba kadar cihanpesendane idare eden 
ve "Sahabe" namıyla dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifakla can ve 
mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir.” Ş:132 

Demek böyle büyük fedakârlıkların en büyük sebebi, iman kuvvetidir. 

2-Bediüzzaman Hz. Ehl-i dünyaya hitaben diyor ki: 
“Madem sizlerle, itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran, küllî bir muhalefetimiz 

var. Siz dininizi ve âhiretinizi, dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde -692
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tahmininizce- bulunan muhalefet sırrıyla, biz dahi hilafınıza olarak; dünyamızı, dinimiz 
uğrunda ve âhiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve vahşiyane 
hükmünüz altında bir-iki sene zelilane geçecek hayatımızı, kudsî bir şehadeti kazanmak için 
feda etmek; bize âb-ı kevser hükmüne geçer.” M:431 

 “Biz hem onlara, hem onları aleyhimizde dinleyenlere, Denizli mahkeme-i âdilesinde 
dediğimiz gibi deriz: 

"Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun. 
Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan başlar, zendekaya teslim-i 
silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşâallah!"” L:262 

İşte tarihlere geçecek çok büyük fedakârlık sözleri, çok büyük iman ile Allaha tevekkül etmekten 
gelir. 

3-Din yolunda musibetlere sabr edenlerin fedakârlıklarından ders alınır 
ve alınmalıdır 

Evet, “Hapse giren Nur talebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlas ve 
fedakârlıklarından ders almalarıyla beraber, Nurlar hizmetinde dünyevî menfaatleri daha 
aramazlar. 

Evet Medrese-i Yusufiyede çok emarelerle her sıkıntı ve zahmetin on, belki yüz misli 
maddî ve manevî faideler ve güzel neticeler ve imana geniş ve hâlis hizmetler, gözleriyle 
gördüklerinden, tam ihlasa muvaffak olurlar, daha cüz'î ve hususî menfaatlere tenezzül 
etmezler.”L:267 

Evet, düşmanın hâricden hücumu, dahilde tesanüd ve metaneti artırır. Düşman dahile hulûl edip 
safdilleri veya garazkâr enaniyetlileri iğfal ve tahrik edip sinsî taarruzlarla parçalar ve dağıtır diye bu 
ehemmiyetli ikazlar, Risale-i Nur da nazara verilir.  

Yine Hz. Üstad diyor: “Sizin tahliyeniz bu hakikata zarar vermez; fakat benim 
beraetim, zarardır. Umum âlem-i İslâmı alâkadar eden1 bir hakikatın hatırı için değil 
yalnız dünya hayatını, belki lüzum olsa uhrevî hayatımı ve saadetimi dahi ehl-i imanın Risale-
i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor.” Ş:325 

“Hem Kastamonu'da, hem yolda, hem burada fevkalâde bir tarzda bütün elîm haletler 
birden değişiyor ve me'mulün ve arzumun hilafına olarak bir dest-i inayet görünüyor. 

yÁV7!ö ˜«*@«B²'!ö@«8ö]¬4ö h²[«F²7«!ödediriyor. En ziyade beni düşündüren Risale-i Nur'u, en gafil ve 

dünyaca büyük makamlarda bulunanlara da kemal-i dikkatle okutturuyor, başka bir sahada 
fütuhata meydan açıyor. Ve en ziyade rikkatime dokunan ve kendi elemimden başka 
herbirinizin sıkıntısından başıma toplanan bütün elemlere ve teessüflere karşı ramazanda, bir 
saati yüz saat hükmüne getiren o şehr-i mübarekte bu musibet dahi, o yüz sevabı herbir 
saati on saat derecesinde ibadet yapmakla bine iblağ ettiğinden, Risale-i Nur'dan tam 
ders alan ve dünya fâni ve ticaretgâh olduğunu bilen ve herşeyi imanı ve âhireti için feda 
eden ve bu dershane-i Yusufiyedeki muvakkat sıkıntıların daimî lezzetler ve faideler 
vereceklerine inanan sizin gibi ihlaslı zâtlara acımak ve rikkatten ağlamak haletini, 
tebrik ve sebatınızı gayet istihsan ve takdir etmek haletine çevirdi. Ben de 

¬Ä«ŸÅN7!ö«:ö¬h²SU²7!ö›«x¬,ȫÄ@«&ö±¬u6ö]«V«2ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«!ödedim.” Ş:294 

İşte bu hapishane musibet “Mes'elemizde elmaslar, şişelerden; sıddık fedakârlar, 
                                                 
1 Evet, âhirzamanda mehdiyet ve süfyaniyet mübarezesi, âlem-i islâmı alakadar eden en büyük bir hâdisedir. 
Çünkü beynelmilel sinsî cereyana dayanan süfyaniyet fitnesi bilinmezse, ifsadatı şiddetli olur. 693
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mütereddid sebatsızlardan; ve hâlis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan 
ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var: 

Birisi: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlasla 
fevkalâde hizmet-i diniyedir; zulm-ü beşer buna baktı. 

İkincisi: Herkes kendi başına bu kudsî hizmete tam ihlas ve tam tesanüd ile tam 
liyakat göstermediğimizden, kader dahi buna baktı. Şimdi kader-i İlahî, ayn-ı adalet içinde 
hakkımızda ayn-ı merhamettir ki; birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi, zahmetleri 
ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi.” Ş:300 

Bu kısımdan anlaşılıyor ki, hizmet cemaatı olarak görünenlere dışardan bakanlar, bazan çok kuvvetli 
ve mütesanid bir cemaat şeklinde görürler. Fakat kader, tam ihlas ve tam tesanüdde görmediğinden 
adalet-i kaderiye ehl-i nifakın tasallutuna müdahale etmiyor ve dağınıklıklara yol açıyor ve bazı 
hadiselerle enaniyet veya ihlas sahibleri böylece elenip tefrik ediliyor.  

Böyle hadiseler ekseriyetle, kitabî hükümler nazara alınmadığından ve sinsi cereyanın ve enaniyet 
hissiyatının tesirinde kalındığından işlenir. 

Her zaman ve her mekâna bakan böyle hadiselere vesile olmanın mesuliyetinin çok büyük olduğu, 
hizmet dairesine hitab eden Hz. Üstadın şu beyanından da anlaşılıyor: 

“Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i 
Nur'a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve 
sarsılmayan bir cemaatin kat'î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan 
avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir 
merci', bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören 
kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını 
eğmez, mağlub olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya 
ve sefahete iltihaktan kurtulur.” Ş:320 

Bu gibi ikazların neşir ve tebliği, müstakîm bir istikamet merkezinin bulunmadığı zamanlarda nazara 
alınmasının elzemiyeti anlaşılıyor. Yani kitabtaki ikaz ve düsturlar nazara verilmelidir. 

Bu makamda müselleme olan şu düstur nazara alınmalıdır. Şöyle ki: 

Risale-i Nurun sarih beyanlariyle bilinen kat’î bir hükme muhalif olarak aleni bir iddia veya hareket 
görülmesi halinde yapılacak müdellel ihtar dahi nazara alınmazsa, münakaşalara girmeden hizmet 
beraberliğinden uzak durulur ve ders ve neşir yollariyle Risale-i Nurdan meselenin yanlışlığını gösteren 
sarih beyanların nazara verilmesi, kitabî ve teamülî bir kaidedir. 

4-Allah yolunda şahsî menfaat ve nefsî hissiyatın feda edilmesine bakan 
irşadlar: 

“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 bekayam giden yol, fenadan gidiyor. 

²–!«G²%¬:ö²f«9«+ö]¬8ö(«w[¬V¬4�À²!öÇ ¬̀&!ö«�)  ¬w[¬9«!ö²(«*!«(ö]¬8ö²*!«i[¬4ö²h¬U¬4 
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«� eniniyle mahbubat-ı 

mecaziyeden ve mevcudat-ı zâileden kat-ı alâka edip, Mevcud-u Hakikî'ye ve Mahbub-u 
Sermedi'ye bağlanıyor.” S:216  

5-Şahsî hukukta fedakârlık, bir amel-i salihtir  
“Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta: Müsamaha, hamiyet. Fedakârlık; bir haslet, bir 
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amel-i sâlihtir. 
Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta: Müsamaha, hıyanet. Fedakârlık; bir sıfat, bir 

amel-i tâlihtir.” S:725 
 “Aziz, sıddık kardeşlerim Hüsrev ve Mehmed Feyzi, Sabri! 
Ben sizlere bütün kanaatımla itimad edip istirahat-ı kalble kabre girmek ve Nurların 

selâmetini size bırakmak bekliyordum ve hiç bir şey sizi birbirinden ayırmayacak biliyordum. 
Şimdi dehşetli bir plânla, Nur'un erkânlarını birbirinden soğutmak için resmen bir iş'ar var. 
Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, kuvvet-i sadakatınız ve Nurlara şiddetli 
alâkanızın muktezası olarak feda edersiniz. Elbette gayet cüz'î ve geçici ve ehemmiyetsiz 
hissiyatınızı feda etmeğe mükellefsiniz. Yoksa kat'iyyen bizlere bu sırada büyük zararlar 
olacağı gibi, Nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. Üç günden beri hiç 
görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi kat'iyyen bildim ki, göze bir saç düşmek 
gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin mabeyninde hayat-ı Nuriyemize bir bomba olur. Hattâ 
size bunu da haber vereyim: Geçen fırtına ile bizi alâkadar göstermeğe çok çalışılmış. Şimdi, 
mabeyninizde az bir yabanilik atmağa çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için herbirinizden on 
derece ziyade zahmet çektiğim halde, sizden hiç birinizin kusuruna bakmamağa karar verdim. 
Siz dahi, haklı ve haksız olsa benlik yapmamak, üstadımız olan şakirdlerin şahs-ı 
manevîsi namına istiyorum. Eğer o acib yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar 
karışıyorlar, biriniz Tahirî'nin koğuşuna gidiniz.” Ş:504 

6-Bir ferd dahi umumun selâmeti için feda edilmez kaidesine bakan bazı 
kısımlar: 

Âyette işaret olunan “Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki:  

@®Q[¬W«%ö«‰@ÅX7!ö«u«B«5ö@«WÅ9«@«U«4ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö¯(@«,«4ö²:«!ö¯j²S«9ö¬h²[«R¬"ö@®,²S«9ö«u«B«5ö²w«8 
âyetin mana-yı işarîsiyle: Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir ferd 

dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, 
küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için ibtal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, 
bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o 
başka mes'eledir.  

Adalet-i izafiye ise: Küllün selâmeti için, cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını 
nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmağa çalışır. Fakat adalet-i 
mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür.” M:53 

“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 siyasetin 
merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. 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.” M:54 

“"O mübarek zâtların başına gelen o feci gaddarane muâmelenin hikmeti nedir?" 
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diyorsunuz. 
Elcevab: Sâbıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazret-i Hüseyin'in muarızları olan Emevîler 

saltanatında, merhametsiz gadre sebebiyet verecek üç esas vardı: 
Birisi: Merhametsiz siyasetin bir düsturu olan: "Hükûmetin selâmeti ve asayişin devamı 

için, eşhas feda edilir."  
İkincisi: Onların saltanatı, unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için, milliyetin gaddarane 

bir düsturu olan: "Milletin selâmeti için herşey feda edilir."” M:55 

7-Herkes için ve bilhassa Nurcular için nümune-i imtisal olan Hz. 
Üstadın merdane fedakârlığı  

(Bk: azamî, feragat, Mekke’de olsam, meşakkatlerini alabilseydim, suç benimdir) 

Hakikatı beyan etmeğe vesile olacağından mahkemenin son bulmayıp devam etmesine memnun olan 
Hz. Üstad diyor ki: 

“ 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. İçinizde vazgeçecek yok ümid ediyorum. 
Madem şimdiye kadar sabrettiniz, "Daha kısmetimiz ve vazifemiz bitmedi"2 diye tahammül 
ve sabrediniz. Her halde "Meyve"deki kat'î hüccetler ile kabil-i inkâr olmayan i'dam-ı ebedî 
ve nihayetsiz haps-i münferid mesleğini müdafaa etmek için Risale-i Nur'a karşı anudane 
hareket edilmeyecek, belki musalaha veya mütareke çaresi aranılacak.” Ş:339 

“Ben, bu hapisteki kardeşlerimin selâmetleri ve necatları ve zulmetten kurtulmaları için; 
değil yalnız bir divanelik isnadını, belki kemal-i fahr u ferahla tamam aklımı ve hayatımı feda 
etmesini kabul ediyorum..” Ş:345 

Her cihette nümune-i imtisal olan Hazret-i Üstad, hizmet ehli dairesinde fedakârlığın a’zamî 
mertebesini nazara veriyor. 

 “İşte ey müddeiumumî ve mahkeme a'zaları! Elli seneden beri bende olan bir fikrin 
aksiyle, beni ittiham ediyorsunuz. Eğer lâik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki; lâik 
manası, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere 
ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telakki ederim.3 Yirmibeş 
senedir hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükûmet-i cumhuriye ne hal kesbettiğini 
bilmiyorum. El'iyazü billah, eğer dinsizlik hesabına, imanına ve âhiretine çalışanları mes'ul 

                                                 
2 Yani millete ahirzamanın en dehşetli ve emsalsız fitnesi olan süfyaniyeti bildirmek vazifesi bitmedi. Yani 
millet ekseriyeti bid’atlardan şeaire dönmedi. 
3 Burada anlatılan, lâiklîğin üç tarifinden felsefî tariflerinden siyasî tarifidir. İncili tahrif eden bazı papazların 
tahakkümünden kurtulmak için Avupa inkılâbcıları, din ve dünya işlerini tefrik ettiler. 
İşte bu siyasî tarife göre lâik devlet, dine ve dindara müdahale etmez; dinsizliğe ve dinsize de dokunmaz diye 
Hz. Üstad mütecavizlere hatılatıyor. 696
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edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size bilâ-perva ilân 
ve ihtar ederim ki: Bin canım olsa, imana ve âhiretime feda etmeğe hazırım. Ne yaparsanız 
yapınız! Benim son sözüm "Hasbünallahü ve ni'melvekil" olarak sizin beni i'dam ve ağır ceza 
ile zulmen mahkûm etmenize mukabil derim: Ben Risale-i Nur'un keşf-i kat'îsiyle i'dam 
olmuyorum, belki terhis edilip, nur ve saadet âlemine gidiyorum ve sizi, ey gizli 
düşmanlarımız ve dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar! İ'dam-ı ebedî ile ve daimî haps-i 
münferid ile mahkûm bildiğimden ve gördüğümden tamamıyla intikamımı sizden alarak 
kemal-i rahat-ı kalb ile teslim-i ruh etmeye hazırım! Onlara demiştim.” Ş:364 

“Evet Nur şakirdleri biliyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini göstermişim ki; şahsıma 
değil bir makam-ı şan ü şeref ve şöhret vermek ve uhrevî ve manevî bir mertebe kazandırmak, 
belki bütün kanaat ve kuvvetimle ehl-i imana bir hizmet-i imaniye yapmak için, değil yalnız 
dünya hayatımı ve fâni makamatımı, belki -lüzum olsa- âhiret hayatımı ve herkesin aradığı 
uhrevî bâki mertebeleri feda etmeyi; hattâ Cehennem'den bazı bîçareleri kurtarmağa vesile 
olmak için -lüzum olsa- Cennet'i bırakıp Cehennem'e girmeyi kabul ettiğimi hakikî 
kardeşlerim bildikleri gibi, mahkemelerde dahi bir cihette isbat ettiğim halde, beni bu 
ittihamla Nur ve iman hizmetime bir ihlassızlık isnad etmekle ve Nurların kıymetlerini tenzil 
etmekle milleti onun büyük hakikatlarından mahrum etmektir.” Ş:387 

8-Hakiki Nurculardaki fedailik 
 “Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Ehemmiyetli bir taraftan, ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki: 

"Sizin cem'iyet olmadığınız, üç mahkeme o cihette beraet vermesiyle ve yirmi seneden beri 
tarassud ve nezaret eden altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, 
Nurcularda öyle hârika bir alâka var ki hiç bir cem'iyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkili 
halletmenizi isteriz." dediler. 

Ben de cevaben dedim ki: Evet Nurcular cem'iyet memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve 
menfî ve şahsî ve cemaatî menfaat için teşekkül eden cem'iyet ve komite değiller ve 
olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları kemal-i sevinçle şehadet mertebesini 
kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslâm fedailerinin ahfadları, oğulları ve kızları, 
o fedailik damarından irsiyet almışlar ki, bu hârika alâkayı gösterip Denizli Mahkemesinde 
bu âciz bîçare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler: 

"Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun" 
diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek Nurcularda 
hakikî, hâlis, sırf rıza-yı İlahî için ve müsbet ve uhrevî fedailer var ki; mason ve 
komünist ve ifsad ve zendeka ve ilhad ve Taşnak gibi dehşetli komiteler o Nurculara çare 
bulamayıp hükûmeti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak 
istiyorlar. İnşâallah bir halt edemezler. Belki Nur'un ve imanın fedailerini çoğaltmağa 
sebebiyet verecekler. 

Said Nursî”   Ş:520 
 
 “Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Dünkü suale benzer, kırk sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikâye edeceğim. O 

eski zamanda, Eski Said'in talebeleri üstadlarıyla şiddet-i alâkaları, fedailik derecesine 
geldiğinden, Van, Bitlis tarafında Ermeni komitesi, Taşnak fedaileri çok faaliyette 
bulunmasıyla Eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine 
mavzer tüfekleri bulup medresesi bir vakit asker kışlası gibi silâhlar, kitablarla beraber 
bulunduğu vakit, bir asker feriki geldi, gördü dedi: "Bu medrese değil, kışladır." Bitlis 
hâdisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti: "Onun silâhlarını alınız." Bizden ellerine 
geçen onbeş mavzerimizi aldılar. Bir-iki ay sonra harb-i umumî patladı. Ben tüfeklerimi geri 
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aldım. Her ne ise...” Ş:521 
“Onlar nasıl zorla en mahrem risaleleri en nâmahreme okuttular.. öyle de, zorla ısrar edip 

bizi cem'iyet yapmağa mecbur ediyorlar. Halbuki cem'iyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı 
hissetmiyorduk. Çünki ittihad-ı ehl-i iman cemaatındeki uhuvvet-i İslâmiye; Nurcularda pek 
hâlisane, fedakârane inkişaf ettiği gibi ve eski ecdadlarımızın kemal-i aşkla ruhlarını feda 
ettikleri bir hakikata Nur şakirdleri o milyonlar kahraman ecdadlarından irsiyet aldıkları 
kuvvetli bir fedailik ile o hakikata bağlanmaları, şimdiye kadar resmî veya siyasî, gizli ve 
aşikâr cem'iyetler ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, 
kader-i İlahî onları bize musallat ediyor. Onlar mevhum bir cem'iyet isnadıyla zulmederler. 
Kader ise, "neden tam ihlasla, tam bir tesanüdle, tam bir hizbullah olmadınız?" diye bizi 
onların elleriyle tokatladı, adalet etti. 

Said Nursî”     Ş:533 

9-Her hissini maksadına feda etmek fazileti 
 “….. ikinci nefs-i emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini 

anlamıyor ve dinlemiyor ki, onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve 
elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin. Ve Risale-i 
Nur'un erkânları gibi herşeyini, enaniyetini bıraksın.”K:233 

“Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum: 
Ehl-i dalalet, Risale-i Nur'un elmas kılınçlarına mukabele edemedikleri için, şakirdleri 

içinde derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek; -meşrebler 
veya hissiyatları muhalefetinden- zayıf damarları bulup şakirdler içindeki tesanüdü 
sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın! Çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet 
düşmesin. İnsan hatadan hâlî olamaz, fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan, sizi 
kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği vakit deyiniz ki: "Biz değil böyle 
cüz'î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i 
Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice 
itibariyle dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir." deyip nefsinizi 
susturunuz! Medar-ı niza' bir mes'ele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir 
meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir.” K:234 

“Hem madem Nur şakirdlerinden çokları hem malını, hem istirahatını, hem dünya 
zevklerini, hem lüzum olsa hayatını Nur'un hizmetinde feda ediyorlar, sen ey nefsim neden 
fedakârlıkta en geri kalmak istersin. 

Hem kat'iyyen bil ki: Çok bîçarelerin hayat-ı bâkiyelerini Nurlarla kurtarmak hizmetinde, 
fâni ve zahmetli ihtiyarlık hayatını memnuniyetle bırakmağa lüzum olsa veya vakti gelse, 
razı olmak gayet lezzetli bir şereftir.” E:200 

10-Şahsî fedakârlık  
“Hasan Âtıf'ın mektubunda, cesur ve sebatkâr zâtlardan -ki efeler tabir ediyor- bahis var. 

Biz o cesur ve sebatkâr yeni kardeşlerimizi ruh u canla kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur 
dairesine girenler, şahsî cesaretlerini kıymetleştirmek için, sarsılmaz bir sebat ve metanete ve 
ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışmağa sarfedip, o cam parçası hükmünde şahsî 
cesaretini, hakikatperestlik sıddıkıyetindeki fedakârlık elmas'ına çevirmek gerektir.” 
K:248 

11- Hz. Üstada varis olmak şartları  
“Ben de dedim ki: Eğer vefattan sonra bu hakikî ve hakikatlı vârislerin eline bu malım 

geçse, dünya malı gibi bir derece taksim olur; derecesine göre herbirisi maldan bir kısmına 
hakikî mâlik olur, umumuna mâlik olamaz. Fakat ölümden evvel vârislere verilse; emval-i 
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uhrevî gibi herbirisi umum o mala, o nur lâmbasına derecesine göre mâlik sayılır; herbirisi 
küçük birer Said olur; bir nöbetçi yerine, binler nöbetçiler olur. Said'in irsiyette yalnız binden 
bir hisse sahibi bir Nurcu olmaz, belki tam bir genç Said olur. Meselâ o emval, emval-i 
Nuriye, faraza bir hazine kadar olsa, binler Nurculara tevziatta, taksimatta yirmişer, yüzer 
altun düşebilir; fakat vefat etmeden onları onlara vermek, bir sırr-ı azîme binaen, herbirine 
istidadına göre, haslara bir milyon birden düşebilir. Bu sırrın bir sırrı var, şimdi izah edemem. 

Yine o şakird dedi ki: "Herbir has şakirdin, senin gibi hayatını ve bütün rahatını feda 
edebilir mi ki, o koca malı bütün birden alsın?" Ben de dedim ki: İnşâallah tesanüdün sırr-ı 
azîmi ile -ki, üç elifi tesanüdle yüz onbir kuvvetinde gösterdiği gibi- has şakirdlerin 
mabeynindeki tesanüd-ü hakikînin verdiği kuvvet, benim gibi bir bîçarenin sizce fevkalâde 
zannedilen fedakârlığından geri kalmayacaktır inşâallah.” E:216 

Yani, bu mektubtan, hakiki varislik için, Risale-i Nurla hizmeti, hayatının yegane gayesi görüp o 
yolda herşeyini feda edebilme azminde olmak gerekli olduğu anlaşılıyor.  

“Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin kefenleri 
boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için 
şeytanî plânlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya sâfiyetlerinden 
istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o münafıkların adamları 
veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazan da talebe şekline girerek derler 
ve dedirtirler ki: "Bu da İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla mücadeledir. Şu malûmatı elde 
edersen, Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir." gibi bir takım 
kandırışlarla sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş 
azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit 
bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret 
gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i 
Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün 
böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münafıkların 
maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâsıl ediyor. Fesübhanallah... Hattâ öyle 
Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kudsî gayeden sonra -bir sebep 
olarak da- münafıkların mezkûr plânlarının inadına, rağmına Dünyayı terk edip kendini 
Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve üstadımızın dediği gibi diyorlar: "Zaman, İslâmiyet fedaisi 
olmak zamanıdır." ” T:691 

“Kırk seneden beri gayet dehşetli bir zındıka hücumu karşısında, her şeyini feda edecek 
hakikî fedakârlar lâzım geldiği bir zamanda, Kur'an-ı Hakîm'in hakikatına, değil dünya 
saadetimi, belki lüzum olsa âhiret saadetimi dahi feda etmeye karar verdim. Değil bir sünnet 
olan muvakkat  dünya zevcelerini almak, belki bu dünyada on huri de bana verilse idi, 
bırakmaya mecburdum ki; ihlas-ı hakikî ile hakikat-ı Kur'aniyeye hizmet edebileyim. Çünki 
bu dehşetli dinsizlik komiteleri, öyle dehşetli hücumları ve desiseleri yapıyorlardı ki, bunlara 
karşı gelmek için a'zamî fedakârlık yapmak ve harekât-ı diniyesini rıza-i İlahî'den başka hiç 
bir şeye âlet yapmamak lâzım geliyordu….. 

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, ben bir sünnet-i seniye olan evlenmek 
âdetini terkettim ki; tâ çok haramlara girmeyeyim 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:25 
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FELSEFE 

1- Hz. Üstad felsefeyi de alakalandıran bir temsilin maksadını anlatır 
2- Felsefenin ruhsuz nokta-i nazarı ile Kur’anın bakış tarzının mukayesesi  
Bu kelime, Yunanca “filosofia”dan Arapçalaşarak dilimize “felsefe” olarak girmiştir. Geniş mânâsiyle 

felsefe: Hayata, hadiselere ve varlıklara bakışta, dinden kopuk beşerî düşünceyi esas almaktır. Maddeyi, 
hayatı ve bunların çeşitli tezahürlerini, sebeblerini, ilk unsurları, mebde ve gaye cihetinden inceleyen fikrî 
çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan bilgidir. Marifet ve hikmet sevgisi manasına da gelir.  

Felsefe tarihinin başlangıcı, eski Yunan medeniyetine bağlanmaktadır. Aslında felsefe daha eskilere 
kadar gittiği de söyleniyor. 

Felsefe tabiri, Risalelerde hem mücerred ve nazarî düşünceyi hem de tabiat ilimlerini, yani müsbet 
fenleri de içine alacak biçimde geniş manasıyla kullanılır.  

Büyük müceddid Bediüzzaman Hz. bir mektubunda felsefeyi bu geniş manasıyla ele alır ve müsbet ve 
menfi olarak iki kısma ayırarak şöyle der: 

“Risale-i Nurun şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise, mutlak değildir, belki 
muzır kısmınadır. Çünki felsefenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye ve ahlâk ve kemalat-ı 
insaniyeye ve san’atın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise, Kur’an ile 
barışıktır. Belki Kur’anın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur 
ilişmiyor. 

İkinci kısım felsefe, dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi 
sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi hârikalarıyla Kur’anın 
mu’cizekâr hakikatlarıyla muaraza ettiği için, Risale-i Nur’un ekser eczalarında mizanlarla ve 
kuvvetli ve bürhanlı müvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor, 
müstakim, menfaatdar felsefeye ilişmiyor...” E: 181 

1- Hz. Üstad felsefeyi de alakalandıran bir temsilin maksadını anlatırken 
diyor ki: 

“Amma o müzeyyen Kur'an ise, şu musanna kâinattır. O hâkim ise, Hakîm-i Ezelî'dir. Ve 
o iki adam ise, birisi yani ecnebisi; ilm-i felsefe ve hükemasıdır. Diğeri, Kur'an ve 
şakirdleridir. Evet Kur'an-ı Hakîm, şu Kur'an-ı Azîm-i Kâinatın en âlî bir müfessiridir ve 
en belig bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki; şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların 
yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem 
herbiri birer harf-i manidar olan mevcudata "mana-yı harfî" nazarıyla, yani onlara Sâni' 
hesabına bakar, "Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette Sâniinin cemaline 
delalet ediyor" der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor. Amma ilm-i hikmet 
dedikleri felsefe ise; huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve 
sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına "mana-yı harfî" ile, 
yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle etmeyip "mana-yı ismî" ile, yani 
mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. "Ne güzel yapılmış"a bedel, "Ne 
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güzeldir" der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir edip, kendisine müştekî eder. Evet dinsiz 
felsefe, hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir...1 

İKİNCİ ESAS: Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlâkıye 
ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvazenesi:  

Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur.2 Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden 
bir firavun-u zelildir. Her menfaatli şeyi kendine "Rab" tanır. Hem o dinsiz şakird, 
mütemerrid ve muanniddir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir 
mütemerriddir. Şeytan gibi şahısların, bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir 
denî bir muanniddir. Hem o dinsiz şakird, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i 
istinad bulmadığı için zâtında gayet acz ile âciz bir cebbar-ı hodfüruştur. Hem o şakird, 
menfaatperest hodendiştir ki; gaye-i himmeti, nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve 
menfaat-ı şahsiyesini, bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgâmdır. 

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 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. 

ÜÇÜNCÜ ESAS: Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i 
beşeriyeye verdiği terbiyeler: 

Amma hikmet-i felsefe ise,3 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. 

Amma hikmet-i Kur'aniye ise, nokta-i istinadı, kuvvete bedel "hakk"ı kabul eder. 
Gayede menfaate bedel, "fazilet ve rıza-yı İlahî"yi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal yerine, 
"düstur-u teavün"ü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında; unsuriyet, milliyet yerine "rabıta-
i dinî ve sınıfî ve vatanî" kabul eder. Gayatı; hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına sed çekip, 
ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalât-ı insaniyeye 
sevk edip insan eder. Hakkın şe'ni, ittifaktır. Faziletin şe'ni, tesanüddür. Düstur-u teavünün 
şe'ni, birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni, uhuvvettir, incizabdır. Nefsi 
gemlemekle bağlamak, ruhu kemalâta kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni, saadet-i 
dareyndir.” S:132 

                                                 
1 Bu kısımda felsefenin en ehemmiyetli esasları, icmalen ve en cami ve en güzel bir şekilde anlatıldı. 
2 Yani “Mabud-u Hakikî'nin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı, kendi nefsine sarfederek  

 y<«x«;öy«Z´7¬!ö«H«FÅ#!ö¬w«8  sırrına mazhar olur.” S:477 Yani, kabaran enaniyetiyle azgınlaşır. Kendi acziyetine rağmen, 

aldatıp kendine bağladığı kişileri ileri sürüp ifsadat yaptırır. Bu ifsadat şekli, insan alemindeki enaniyet hastalarında muhtelif 
derecelerde bulunur. 
3 Yani dinden kopuk beşerî anlayış silsilesi ise 701
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  2- Felsefenin ruhsuz nokta-i nazarı ile Kur’anın bakış tarzının 
mukayesesi  

“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, 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¬�!«Y´WÅK7!öÇ�«*ö (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:351 

“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. 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 
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, 
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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 

 “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 

Müsbet fenleri mana-yı ismiyle anlatmanın, felsefe tarzı olacağını beyan eden Hz. Üstad kardeşi 
Abdülmecid Ağabeyin Fuadiye adındaki yazısı için diyor ki: 

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

Yani zamanımızdaki ehl-i fennin anlatma tarzında değil mana-yı harfiyle, yani Allah’ın eseri olarak 
beyan gerekiyor. 

Evet, “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. 

Hem meselâ: -Hayvandan, insandan- yavruların pek hârika, pek mu'cizatlı iaşelerini âdi 
görüp ehemmiyet vermiyor. Fakat bir vakit Amerika'da bir gazetenin neşrettiği gibi; 
taifesinden çıkmış, milletinden ayrılmış, denizin dibine girmiş bir böceğin, bir yeşil yaprak 
rızık olarak ağzına verilmesini gören balıkçılar ağlamışlar, şaşaa ile ilân etmişler. 

Halbuki en cüz'î bir yavruda, memedeki âb-ı kevser gibi rızkında, onun gibi binler 
mu'cizat-ı rahmet ve ihsan var. Felsefe-i beşeriye görmüyor ki şükür etsin. O 
Rahmanürrahîm'i tanısın, şükür ile mukabele etsin. 

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. 

İşte felsefe-i beşeriyenin en acib, en antika hatasından birisi de şudur ki: Cüz'-i 
ihtiyarîsi ve iradesi, en zahir ve küçük fiili olan söylemeye kâfi gelmiyor, icad edemiyor. 
Yalnız havayı harflerin mahrecine sokuyor. Bu cüz'î kesb ile Cenab-ı Hak, onun o kesbine 
binaen o kelimatı halkeder. Havaya da binler nüsha yazar. Bu kadar icaddan insanın eli kısa 
olduğu halde, bütün esbab-ı kâinat âciz kaldıkları bir hârika küllî mu'cizat-ı kudrete, beşer 
icadı namını vermek; ne kadar büyük bir hata olduğunu zerre kadar şuuru bulunan anlar.” 
Em:125 

Yani Hz. Üstad, daha çok mekteb fenlerinin, şükür, tefekkür ve tevhid yoluna sed çektiğini ve 
dolayısiyle gereken tedbirin alınmasını hatırlatır. Bu sebebledir ki Hz. Üstad, ulum-u diniye ile ulum-u 
fenniyenin birleştirilmesini istiyor. Şöyle ki:   

“Altmışbeş sene evvel Câmi-ül Ezher'e gitmek istiyordum. Âlem-i İslâm'ın medresesidir 
diye, ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-ı 
Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: Câmi-ül Ezher Afrika'da bir medrese-i umumiye 
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olduğu gibi; Asya, Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir dârülfünun, bir İslâm 
üniversitesi Asya'da lâzımdır. Tâ ki İslâm kavimlerini, meselâ Arabistan, Hindistan, İran, 
Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri, menfî ırkçılık ifsad etmesin. Hakikî, müsbet ve 

kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti ile ½?«x²'¬!ö«–Y X¬8ÌYW²7!ö@«WÅ9¬!    Kur'anın 

bir kanun-u esasîsinin tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye 
birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikıyla tam musalaha etsin. Ve 
Anadolu'daki ehl-i mekteb ve ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye 
vilayat-ı şarkıyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem 
Türkistan'ın ortasında Medreset-üz Zehra manasında, Câmi-ül Ezher üslûbunda bir 
dârülfünun; hem mekteb, hem medrese olarak bir üniversite için, tam ellibeş senedir Risale-i 
Nur'un hakaikına çalıştığım gibi, ona da çalışmışım.” Em:223 

“Arkadaş! Kalb ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade 
olur. O hastalık marazı da, ulûm-u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek manevî 
olan hastalıklar, insanları aklî ilimlere teşvik ve sevk eder. Ve akliyat ile iştigal eden, emraz-ı 
kalbiyeye mübtela olur.” Ms:69 

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

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

Manevî asansör hükmünde olan murakabeler ile mâ-i hayatı bulmak pek müşkildir. 
Vesaite lüzum gösteren ehl-i nazar ise, etraf-ı âlemi arşa kadar gezmeleri lâzımdır. Ve o 

uzun mesafede hücum eden vesveselere, vehimlere, şeytanlara mağlub olup caddeden 
çıkmamak için, pekçok bürhanlar, alâmetler, nişanlar lâzımdır ki yolu şaşırtmasınlar. 

Kur'an ise, bize asâ-yı Musa gibi bir hakikat vermiştir ki; nerede olsam, hattâ taş üzerinde 
de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor. Âlemin haricine giderek uzun seferlere 
ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum. Evet 

½G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇÄG«#ö½^«<³~ö y«7ȫš²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«:öbeytiyle, bu hakikat hakikatıyla tebarüz eder (*) ” 

Ms:82 

Yani, bu zamanda Kur’anî istikameti bulmak için Risale-i Nurun tercih edilmesi gerekiyor. 

 “Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, müslümanları ecnebi âdetlerine ittiba ile şeair-i 
İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'an Nurcuları böylece müdafaada bulunurlar: 
"Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, 
pekâlâ, dini de terk ediniz, şeairi de kaldırınız. Ve illâ dilinizi kesin, konuşmayınız. Bakınız 
arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdid ediyor. Eğer iman kulağıyla 
Kur'anın sadâsını dinleyecek olursan o ecel arslanı bir burak olur. Bizleri rahmet-i Rahmana 
ulaştıracaktır. Ve illâ o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Bâtıl itikadınız gibi, ebedî 
bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde i'dam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, îkanla 
Kur'anın irşadını dinlersen, o sehba ağaçlarından, sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani 
âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. 

Ve keza sağ yanımızda fakr yarası, solda da acz, za'f cerihası vardır. Eğer Kur'anın 
ilâçlarıyla tedavi edersen, fakrımız rahmet-i Rahmanın ziyafetine şevk u iştiyaka inkılab 
edecektir. Acz ve za'fımız da Kadîr-i Mutlak'ın dergâh-ı izzetine iltica için bir davet tezkeresi 
                                                 
(*):İhtar: Kur’anın delaletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için, “Risale-
i Nur Külliyatı” güzel bir tarifçidir. 704
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gibi olur. 
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. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa, 
pekâlâ. Ve illâ sükût ediniz, Kur'anı dinleyelim bakalım ne emrediyor: 

*:h«R²7!ö¬yÁV7@¬"ö²vUÅ9ÅIR«<ö«�«:ö@«[²9ÇG7!ö?x«[«E²7!ö vUÅ9ÅhR«#ö«Ÿ«4  ” Ms:219 

 “Hülâsa: Ayık olan sana tâbi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya 
rikkat-ı cinsiye ile veya felsefenin dalaleti ile veya medeniyetin sefahetiyle sarhoş olanlar 
senin meşreb ve mesleğine tâbi olurlar. Fakat insanın başına indirilen darbeler ve yüzüne 
vurulan tokatlar, onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır. 

Ve keza insan hayvan gibi yalnız zaman-ı hal ile mübtela ve meşgul değildir. Belki 
müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederi ile hâl elemlerine maruzdur.” Ms:220 
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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«! 
FEN-FENN  

1-Marifetullahta nokta-i nazar meselesinin ehemmiyeti  
2-Bu asırdaki su-i te’villerle muaraza edenlere karşı Risale-i Nurun mukabele etmesi 

hakkında bazı ayetlerin işarî manaları 
3- Fenden, felsefeden gelen dalaletin fena neticeleri 
4-Fennî malûmatı, nurlu yapmak dersi 
5-Çocuklara mana-yı ismî ile verilen fen derslerinin verdiği manevi zararlar 
6-Dünyevî fenlerin derecesi 
7-Mehdiyetin üç vazifesinden birincisi, fen ve felsefenin tasallutunu önlemektir   
8-Kâinat hakkında fennin verdiği beyanat ile Kur’anın beyanı arasındaki fark  
9-Fennî meseleleri keşfedenlerin dinde de sözü hüccet olmaz 
10-Kâinattaki nizam-ı tammenin isbatı 
11-Fenler, ism-i İlahîye dayanıyor   
12-Kur'an, fenleri ve ilimleri câmi’ olduğundan müfessirin fünunî ihtisasları gerek  

Müsbet fenler, mana-yı harfiyle olmak şartiyle, Allahı tanıtan kitab-ı 
kâinatın tefsiridir denilebilir 

“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 

Bu ders, kâinata mana-yı harfiyle bakmayı öğreten ve daha çok mekteblerde okuyanları ikaz eden 
ehemmiyetli bir bahistir. Her ebeveyn evladlarına bu dersi talim, telkin ve aşılama gayretini 
göstermelidir. Aksi halde ebeveyn, çocuklarını bilerek veya bilmeyerek şirke ve en azından şirk-i hafiye 
itmiş olurlar.   

İslam prensipleri ansiklopedisinin 3760/8. parağrafında deniliyor ki: Kur’anda (31:13-19) âyetleri, 
Hz. Lokman’ın oğluna nasihatlarını beyan eder. Bu âyetler incelendiğinde, müslüman ebeveynin 
evlatlarına yapması gereken en mühim ders, nasihat ve terbiye şeklinin nazara verildiği anlaşılır. Âyette 
“Lokman oğluna va’z ederken” tabiri geçmektedir.  

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

Hz. Lokman’ın oğluna birinci nasihatı, Allah’a şirk koşmamaktır. Şirk, avamî bir anlayışta olduğu 
gibi, yalnız Allah’tan başka ilahları kabul etmek değildir. Bu tarz bir anlayış, daha çok geçmiş asırlarda 
yaygındı. Şimdi ise müsbet ilim perdesi altında, icadı esbaba ve tabiata atfetme şeklinde 
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tezahür eden bir şirk çeşidi vardır ki; hayat ve dünya hâdiselerinin izahı hep buna istinad ettirilmektedir. 
Kur’anda “Hiçbir şeyi Allah’a şerik yapmayınız” mealinde olan (4:36) (6:151) ve emsali âyetlerde; 
uluhiyette şirk koşmaktan başka, rububiyette, icadatta da tabiat ve esbab şirkleri, hatta 
Allah’ın gönderdiği ahkâm ile beşerdeki hâkimiyetini ilga ile şahıs veya zümre 
hâkimiyeti şirklerine kadar şirkin çok nevileri olduğu hatırlatılarak mü’minler ikaz edilir. 

Şimdi Hz. Üstadın, tabiat ve esbab şirklerinden ikaz eden bir örnek şöyledir:  
“Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. "Bize Hâlıkımızı tanıttır, 

muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar" dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden 
her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. 
Muallimleri değil, onları dinleyiniz. 

Meselâ: Nasılki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda hârika ve hassas mizanlarla 
alınmış hayatdar macunlar ve tiryaklar var. Şübhesiz gayet meharetli ve kimyager ve hakîm 
bir eczacıyı gösterir. Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dörtyüz bin çeşit nebatat ve 
hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden 
ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıp mikyasıyla 
küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakîm-i Zülcelal'i hattâ kör gözlere de gösterir, 
tanıttırır. 

Hem meselâ: Nasıl bir hârika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden 
dokuyor. Şeksiz, bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre-i arz 
denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i 
Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz 
fenn-i makine mikyasıyla küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır.” S:156 

“Hem meselâ: Nasıl bir hârika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden 
dokuyor. Şeksiz, bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre-i arz 
denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i 
Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz 
fenn-i makine mikyasıyla küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır.” S:157 

………..İşte bu fenlere kıyasen, yüzer fünundan herbir fen, geniş mikyasıyla ve hususî 
âyinesiyle ve dûrbînli gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelal'ini esmasıyla 
bildirir; sıfâtını, kemalâtını tanıttırır.” S:158 

1-Marifetullahta nokta-i nazar meselesinin ehemmiyeti hakkında şu 
izahat veriliyor: 

“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, 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: 
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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¬�!«Y´WÅK7!öÇ�«*ö (13:16) ö   

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:351 

2-Bu asırdaki su-i te’villerle muaraza edenlere karşı Risale-i Nurun 
mukabele etmesi hakkında bazı ayetlerin işarî manaları 

“Onüçüncü Âyet: Sure-i Âl-i İmran'da  ¬v²V¬Q²7!ö]¬4ö«–xF¬,!Åh7!ö«:ö yÁV7!öÅ�¬!ö y«V<¬:²@«#ö v«V²Q«<ö@«8«:  
Ondördüncü Âyet: Sure-i Nisa'da  ²vZ²X¬8ö¬v²V¬Q²7!ö]¬4ö«–x F¬,!Åh7!ö¬w¬U´7   

Bu iki âyet bu asra da hususî bakarlar. 
Birincisinin meali gösteriyor ki: Ehl-i dalalet müteşabihat-ı Kur'aniyeyi yanlış tevilat ile 

tahrifine ve şübheleri çoğaltmasına çalıştığı bir zamanda, ilimde rüsuhu bulunan bir taife o 
müteşabihat-ı Kur'aniyenin hakikî tevillerini beyan edip ve iman ederek o şübehatı izale eder. 
Bu küllî mananın her asırda mâsadakları ve cüz'iyatları var. Harb-i umumî vasıtasıyla, bin 
seneden beri Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa itirazları ve evhamları âlem-i İslâm 
içinde yol bulup yayıldılar. O şübehatın bir kısmı fennî şeklini giydi, ortaya çıktı. Bu 
şübehatı ve itirazları bu zamanda def'eden başta Risale-in Nur ve şakirdleri göründüğünden, 
bu âyet bu asra da baktığından Risale-in Nur ve şakirdlerine remzen bakmakla beraber ülema-

i müteahhirînin mezhebine göre yÁV7!öÅ�¬!öda vakfedilmez. O halde makam-ı cifrîsi aynen  

]«R²O«[«7ö«–@«K²9¬�²!öÅ–¬!önın makamı gibi bin üçyüz kırkdört (1344)1 ederek Resail-in Nur ve 

şakirdlerinin meydan-ı mücahede-i maneviyeye atılmaları tarihine tam tamına tevafukla onları 
da bu âyetin harîm-i kudsîsinin içine alıyor. Hem haşrin en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan 
Onuncu Söz'ün etrafa yayılması tarihine ve Kur'anın kırk vecihle mu'cize olduğunu beyan 
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eden Yirmibeşinci Söz'ün iştiharı hengâmına, hem]«R²O«[«7ö«–@«,²9¬�²!öÅ–¬!öadedine tam tamına 

tevafukla bakar. Eğer mezheb-i selef gibi yÁV7!öÅ�¬!öda vakfolsa, o halde  «–x F¬,!Åh7«! deki şeddeli 

"ra" iki "ra" sayılsa bin üçyüz altmış (1360) küsur ederek Risalet-ün Nur şakirdlerinin bundan 
onbeş-yirmi sene sonraki2 rasihane ve muhakkikane olan ilimlerine ve imanlarına remzen 
baktığı gibi, şeddeli "ra" asıl itibariyle bir "lâm" bir "ra" sayılsa bin ikiyüz oniki (1212) ederek 
bundan bir buçuk asır evvel Mevlâna Hâlid Zülcenaheyn'in Hindistan'dan getirdiği parlak 
bir ilm-i hakikat rüsuhuyla o zamanda meydan alan tevilat-ı fasideyi ve şübehatı dağıtarak 
yüz senede elli milyondan ziyade insanları daire-i irşadına aldığı ve tenvir ettiği zamanın 
tarihine tam tamına tevafukla bakar.” Ş:701 

 3- Fenden, felsefeden gelen dalaletin fena neticeleri 
“Üçüncü Âyet: 

ö¬yÁV7!ö¬u[¬A«,ö²w«2ö«–:ÇGM«<«: ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«œ@«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«<ö«w<¬HÅ7«! 
¯G[¬Q«"ȫÄ«Ÿ«/ö]¬4ö«t¬\ ´7:! @®%«x¬2ö@«Z«9x R²A«<«: 

Bu dahi, üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvafakat-ı mefhumiye cihetinde 
ve hem Risale-i Nur'un mesleğine, hem mülhidlerin mesleğine îmaen bakar. Ve birinci 
cümlesiyle der ki: "O bedbahtlar, bazı ehl-i imanın (imanları beraber olduğu halde) ve bir 
kısım ehl-i ilmin (âhireti tam bildikleri halde) onlara iltihak delaletiyle, bilerek ve severek 
hayat-ı dünyeviyeyi dine ve âhirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde beş paralık şişeyi 
ona tercih etmek gibi; sefahet-i hayatı, dinî hissiyata muannidane tercih edip dinsizlik ile 
iftihar ederler." Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünki hiçbir asır böyle bir tarzı 
göstermemiş. Sair asırlarda o ehl-i dalalet âhireti bilmiyor ve inkâr ediyor. Elması elmas 

bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan ¬yÁV7!ö¬u[¬A«,ö²w«2ö«–:ÇGM«<ö«:öile der ki: "O 

bedbahtların dalaleti, muhabbet-i hayattan ve temerrüdden neş'et ettiği için kendi halleri ile 
durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdadları bağlı olan dine adavetkârane, 
menbalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak 
istiyorlar." Ve üçüncü cümlesi olan  

@®%«x¬2ö@«Z«9x R²A«<ö«:öile der ki: "Onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acib bir gurur 

ve garib bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki, 
kâinatı idare eden İlahî kanunların şualarını ve insan âleminde o hakaikin düsturlarını süflî 
hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsaid görmediklerinden (hâşâ! hâşâ!) eğri, yanlış, noksan 
bulmak istiyorlar." İşte bu âyet, üç cümlesiyle manen bu asırda acib bir taife-i dâlleye tam bir 
tevafuk-u manevî ile mana-yı işarîsiyle çok efradı içinde hususî baktığı gibi, tevafuk-u 
cifrîsiyle dahi başlarına parmak basıyor.” Ş:724 

4-Fennî malûmatı, nurlu yapmak dersi 
“Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimî ve aziz dostum! 
Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhî şâyan-ı tebriktir. Biliniz ki mevcudat 
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içinde en kıymetdar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymetdar, hayata hizmettir. Ve hidemat-
ı hayatiye içinde en kıymetdarı, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılab etmesi için sa'y 
etmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayat-ı bâkiyeye çekirdek ve mebde ve 
menşe olması cihetindedir. Yoksa hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu 
hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek; âni bir şimşeği, sermedî bir güneşe tercih etmek gibi bir 
divaneliktir. 

Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gafil doktorlardır. Eğer 
eczahane-i kudsiye-i Kur'aniyeden tiryak-misal imanî ilâçları alabilseler, hem kendi 
hastalıklarını, hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler, inşâallah. Senin şu intibahın senin 
yarana bir merhem olduğu gibi, seni dahi doktorların marazına bir ilâç yapar. Hem bilirsin, 
me'yus ve ümidsiz bir hastaya manevî bir teselli, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfi'dir. 
Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabib, o bîçare marîzin elîm ye'sine bir zulmet daha 
katar. İnşâallah bu intibahın seni öyle bîçarelere medar-ı teselli eder, nurlu bir tabib yapar. 
Bilirsin ki; ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş 
etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camid 
şeyleri bulursun. Çünki ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fennî malûmatı, 
o felsefî maarifi; faideli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır. Sen dahi Cenab-ı 
Hak'tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelal'in hesabına çevirsin, tâ o odunlara 
bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymetdar maarif-i İlahiye 
hükmüne geçsin.” B:67 

5-Çocuklara mana-yı ismî ile verilen fen derslerinin verdiği manevi 
zararlar 

Bu asırda en çok yaygın olan ve ailelerde çocukları hakkında en çok alâka duyulan ve takib edilen fen 
dersleridir. Fakat, zamanın derslerine Risale-i Nur ne nazarla bakıyor olduğu bilinip nazara alınmazsa, 
neticesinin vahim olacağı bedihidir.    

Evet, “Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum 
çocuklardır. Çünki bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor 
ve müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim 
birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. 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? 

İşte bu hakikata binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki; Risale-i Nur dairesine girip 
dünyada peder ve vâlidesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a'maline 
vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle 
bahtiyar evlâd olurlar.” E:41  

6-Dünyevî fenlerin derecesi 
“Aziz masum evlâdlarım! 
“……mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık 

dünyevî hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur'an ve Kur'anın kudsî kelimelerini 
ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe 
hükmünde, bunlar elmas hükmündedir.” E:238 

7-Mehdiyetin üç vazifesinden birincisi, fen ve felsefenin tasallutunu 
önlemektir   

Evet “Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intişar 
710
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etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı 
kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem herşeyi 
bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazret-i Mehdi'nin o 
vazifesini bizzât kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. Çünki hilafet-i 
Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o 
vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zât, o taifenin uzun tedkikatı ile 
yazdıkları eseri kendine hazır bir proğram yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış 
olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevî ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve 
tesanüd sıfatlarına tam sahib olan bir kısım şakirdlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir 
ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.” E:266 

Yani geniş daire hâkimiyetinde de keyfiyet sıfatlarına sahib haslar dairesinin varlığından 
bahsediliyor…   

8-Kâinat hakkında fennin verdiği beyanat ile Kur’anın beyanı 
arasındaki fark  

“DÖRDÜNCÜ KATRE: Kur'anın felsefî mesail-i kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir 
kısmında ibham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece-i i'cazı "Altı Nükte" 
zımnında izah ediyoruz. 

Birinci Nükte: S: Ne için Kur'an da, hikmet ve felsefe gibi kâinattan bahsetmiyor? 
C: Felsefe hakikattan udûl etmiş, kâinata mana-yı ismiyle bakarak, kâinatı kâinat 

hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise, Haktan hak ile nâzil olmuş, hakikata gidiyor. Mevcudata 
mana-yı harfiyle bakarak Hâlıkının hesabına istihdam ediyor. 

S: Ulvî ve süflî ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği 
beyanat gibi beyan lâzım iken, mübhem bırakılmıştır? 

C: Bu gibi mes'elelerde ibham daha mühimdir. Ve icmal daha cemil ve güzeldir.3 Çünki 
Kur'an, istitradî ve tebaî olarak Cenab-ı Hakk'ın zâtına, sıfatına istidlal için kâinattan 
bahsediyor. İstidlalin birinci şartı, delilin neticeden daha zahir ve malûm olması lâzımdır. 
Eğer fencilerin iştihası gibi "Şemsin sükûnuna, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini 
anlayınız." demiş olsaydı, delil müddeadan daha hafî olurdu. Ve insanların ekserisi, ekser 
zamanlarda fehmedemediklerinden inkâra zehab ederlerdi. Halbuki, irşad ve hidayet 
zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek îcabeder. 
Maahaza ekseriyete yapılan müraattan, ekalliyette kalanın mahrumiyeti neş'et etmez. Çünki 
onlar da istifade ediyorlar. Amma mes'ele makuse olursa, ekseriyet mahrum kalır, istifade 
edemez. Çünki fehimleri kasırdır. 

Ve sâniyen: Belâgat-ı irşadiyenin şe'nindendir ki, avamın nazarına, âmmenin hissine, 
cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki; nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina' 
etmesin. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en beligi zahir, basit, sehl olmasıdır ki âciz 
olmasınlar. Muhtasar olsun ki, melûl olmasınlar. Mücmel olsun ki, lüzumlu olmayan tafsilden 
nefret etmesinler. 

Ve sâlisen: Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak Hâlıkları için bahseder. Mevcudatın 
zâtlarına ait değildir. Bu itibarla Kur'anca en mühim, kâinatın Hâlık'a nâzır olan ahvalidir. 
Fen ise, Hâlık'ı işe katmıyor. Kâinatın ahvalinden bizâtiha bahsediyor. Ve keza Kur'an bütün 
insanlara hitab eder. Ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki, tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. 
Fen ise, yalnız fenciler ile konuşur. Avamı nazara almıyor. Avam taklidde kalıyor. Bu 
itibarla fennin tafsilâtını ihmal veya ibham, maslahat-ı âmme ve menfaat-i umumiyeye 
nazaran, ayn-ı isabet ve ayn-ı hikmettir.” Ms:232 
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9-Fennî meseleleri keşfedenlerin dinde de sözü hüccet olmaz 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! 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.”Ms:239 

10-Kâinattaki nizam-ı tammenin isbatı 
“S: Nazm ve nizam-ı tamme ne ile sabittir? 
Elcevab: Nev'-i beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan fünun-u ekvan istikra-ı tamme 

ile o nizamı keşfetmişlerdir. Çünki; her bir nev'e dair bir fen ya teşekkül etmiş veya etmeye 
kabildir. Her bir fen, külliyet-i kaide hasebiyle kendi nev'indeki nazm ve intizamı gösteriyor. 
Zira, her bir fen kavaid-i külliye desatirinden ibarettir. Demek şahsın nazarı, nizamı ihata 
etmezse, cevasis-i fünun vasıtasıyla görür ki, insan-ı ekber insan-ı asgar gibi muntazamdır. 
Her bir şey, hikmet üzere vaz' edilmiştir. Faidesiz abes yoktur. Şu bürhanımız değil yalnız 
erkânı ve âzası, belki bütün hüceyratı, belki bütün zerratı birer lisan-ı zâkir-i tevhid olarak 
büyük bürhanın sadâ-yı bülendine iştirak ederek "Lâ İlahe İllallah" diye 
zikrediyorlar.”Ms:251 

“Kasd ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır. Hilkat ve yaratılışta tam bir hikmet 
hükümfermadır. Âlemde abes yok. Fıtratta israf yok. Bu şahidleri tezkiye eden, istikra-i 
tamdır ki; her fen, mevzuu bulunduğu nev'in nizamına bir şahid-i âdildir.” İ:53 

11-Fenler, ism-i İlahîye dayanıyor   

“Hem meselâ: @«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«:ö "Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dava-yı hilafet-i 

kübrada mu'cize-i kübrası, talim-i esmadır" diyor. İşte sair enbiyanın mu'cizeleri, birer hususî 
hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan 
Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın mu'cizesi umum kemalât ve terakkiyat-ı beşeriyenin 
nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak (Celle 
Celalühü), manen şu âyetin lisan-ı işaretiyle diyor ki: "Ey benî-Âdem! Sizin pederinize, 
melaikelere karşı hilafet davasında rüchaniyetine hüccet olarak, bütün esmayı talim 
ettiğimden, siz dahi madem onun evlâdı ve vâris-i istidadısınız. Bütün esmayı taallüm edip, 
mertebe-i emanet-i kübrada, bütün mahlukata karşı, rüchaniyetinize liyakatınızı göstermek 
gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin 
gibi büyük mahluklar size müsahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi ileri 
atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, 
cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda 
şeytana uyup hikmet-i İlahiyenin semavatından, tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. 
Vakit be-vakit başınızı kaldırıp esma-i hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için 
fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Tâ fünun ve kemalâtınızın menbaları ve 
hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle Rabbinize 
bakasınız. 

Bir Nükte-i Mühimme Ve Bir Sırr-ı Ehemm 
Şu âyet-i acibe, insanın câmiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalât-ı ilmiye 
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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 

12-Kur'an, fenleri ve ilimleri câmi’ olduğundan müfessirin fünunî 
ihtisasları gerek  

“Kur'an-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev'-i beşerin tabakalarına, 
milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A'lâdan irad edilen İlahî ve şümullü bir nutuk ve 
umumî, Rabbanî bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin 
iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda, dünya maddiyatına ait pek çok fenleri ve 
ilimleri câmi'dir. 

Bu itibarla zamanca, mekânca, ihtisasça daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden 
ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur'an-ı Azîmüşşan'a tefsir olamaz. Çünki Kur'anın 
hitabına muhatab olan milletlerin, insanların ahval-i ruhiyelerine ve maddiyatlarına, câmi' 
bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir ferd vâkıf ve sahib-i ihtisas olamaz ki, ona göre bir tefsir 
yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassubdan hâlî olamaz ki, hakaik-i Kur'aniyeyi 
görsün, bîtarafane beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava, kendisine has olup, 
başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Meğer ki bir nevi icmaın tasdikine mazhar ola. 

Binaenaleyh Kur'anın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan 
mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlarının 
tesbitiyle, herbiri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikîn-i ülemadan yüksek bir 
heyetin tedkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır. Nitekim kanunî hükümlerin 
tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar-ı dikkat ve 
tedkikatından geçmesi lâzımdır ki, umumî bir emniyeti ve cumhur-u nâsın itimadını 
kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma-ı millet hücceti elde 
edebilsin.” İ:8 

“Bu asırda ikinci dehşetli hâl: Eski zamanda küfr-ü mutlak ve fenden gelen dalaletler ve 
küfr-ü inadîden gelen temerrüd, bu zamana nisbeten pek azdı. Onun için eski İslâm 
muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kâfi olurdu. Küfr-ü meşkuku çabuk 
izale ederlerdi. Allah'a iman umumî olduğundan, Allah'ı tanıttırmakla ve Cehennem azabını 
ihtar etmekle çokları sefahetlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise; eski zamanda 
bir memlekette bir kâfir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir. Eskide, fen 
ve ilim ile dalalete girip inad ve temerrüd ile hakaik-i imana karşı çıkana nisbeten şimdi yüz 
derece ziyade olmuş. Bu mütemerrid inadçılar, firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli 
dalaletleriyle hakaik-i imaniyeye karşı muaraza ettiklerinden, elbette bunlara karşı atom 
bombası gibi -bu dünyada onların temellerini parça parça edecek- bir hakikat-ı kudsiye 
lâzımdır ki; onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. 

İşte Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun ki; bu zamanın tam yarasına bir tiryak olarak 
Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bir mu'cize-i maneviyesi ve lemaatı bulunan Risale-i Nur pekçok 
müvazenelerle, en dehşetli muannid mütemerridleri, Kur'an'ın elmas kılıncı ile kırıyor. Ve 
kâinat zerreleri adedince vahdaniyet-i İlahiyeye ve imanın hakikatlarına hüccetleri, delilleri 
gösteriyor ki; yirmibeş seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlub olmayıp galebe 
etmiş.” H:15 

713


	1-355
	CEHİL-CEHALET
	CEMAAT
	CEMAL
	CENNET
	CEREYAN
	CESARET
	CEZA
	CEZALET
	CİDDİYET
	CİLVE
	CİNAYET
	CİN-CİNN
	CİSİM-CİSM
	CUMHUR
	CÜZ-İ İHTİYARÎ
	ÇARE
	ÇEKİRDEK
	ÇOCUK
	DAĞ
	DAİRE-İ NUR
	DAVET
	DECCAL
	DECCALİYETİN SON DEVRASİNDEKİ İFSADAT FELÂKETİ
	DEF'-İ MEFASİD
	DEHA
	DELİL
	DER VEYA DEDİRTİR
	DERD-İ MAİŞET
	DERECE
	DERLEMELER  NEŞRİYATI
	DERS, TEDRİS ve DERSHANE
	DESİSE
	DUA
	DUHAN
	DÜNYEVÎ
	DÜSTUR
	DÜŞMAN
	DÜŞÜN
	EBED
	EDEBİYAT
	EHL-İ HAK
	EHL-İ HAKİKAT
	EHL-İ İMAN
	EHL-İ KEŞF (KEŞİF)
	EHL-İ SÜNNET
	EHVEN-ÜŞ ŞER
	EMEL
	EMNİYET
	EMR
	ENBİYA
	ENE VE ENANİYET
	ENFÜSÎ
	ESAS-ESASAT
	ESÎR
	ESKİ SAİD
	ESMA
	EVAMİR
	EZDAD
	EZELİYET
	FAİDE
	FAKİR-FAKR
	FÂNİ-FANİ
	FANTAZİ
	FARZ
	FÂSIK
	FATİHA
	FAZİLET
	FAZL
	FEDA-FEDAİ-FEDAKÂR
	FELSEFE
	FEN -FENN



