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FENA 

1- Güzel âlemi fena gösteren nazar-ı dalaleti anlatan bir temsil 
2-Fenalığa karşı iyilikle mukabele etmek fazileti  
3- Fenalık yapmak meylinin zuhurunu ve zamanla anarşiyi netice vereceğini bildiren 

âyet 
4- Mübalağa, yani bir şeyi aşırı olarak tavsif etmek, fenalık etmek demektir 
5- Fenalık hilkat-ı kâinatta cüz’îdir ve tebeidir 
6- Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir  
Kötü ve kötülük manasına gelen bu kelime, aynı zamanda fânilik ve hiçlik manasına da kullanılır. Bu 

dünyada işlenen fenalık ve iyilikler, misal âlemi ile ebedi âleme intikal ettiği için dikkate alınacak bir 
meseledir.  

1- Güzel âlemi fena gösteren nazar-ı dalaleti anlatan bir temsil 
“Bir vakit iki adam, hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, tali'siz bir 

tarafa; diğeri Hudabin, bahtiyar diğer tarafa sülûk eder, giderler. 
Hodbin adam, hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbîn olduğundan bedbînlik cezası 

olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki: Her yerde âciz bîçareler, zorba 
müdhiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveylâ ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde 
böyle hazîn, elîm bir hali görür. Bütün memleket, bir matemhane-i umumî şeklini almış. 
Kendisi şu elîm ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. 
Çünki herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi, müdhiş cenazeleri ve 
me'yusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı, azab içinde kalır.  

Diğeri Hüdabîn, Hüdaperest ve Hakendiş, güzel ahlâklı idi ki: Nazarında pek güzel bir 
memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumî şenlik görüyor. Her tarafta 
bir sürur, bir şehr-âyin, bir cezbe ve neş'e içinde zikirhaneler; herkes ona dost ve akraba 
görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği 
görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahz-ı asker için bir davul, bir musikî sesi 
işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi, hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel; 
şu bahtiyar, hem kendi, hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce 
bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rastgelir. Halini anlar. Ona 
der: "Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki, 
gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, 
kalbini temizle. Tâ, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikatı görebilesin.(1) Zira 
nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, müşfik bir 
melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir 
memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz." Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, 
nedamet eder. "Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki, Cehennemî bir 
haletten beni kurtardın." der.” S:16 
                                                 
1 Evet, iman şuuru kalb ve vicdanda yerleşip kemalini kazanan zatların nazarında bütün varlıklar, tecelli-i hikmet 
dairesinde manidar ve mûnis manzaralar şeklinde görünür. 
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2-Fenalığa karşı iyilikle mukabele etmek fazileti  
“Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünki eğer 

fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlub bile olsa, kalben kin 
bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder; sana dost olur.  

!®(Åh«W«#ö«v[¬\ ÅV7!ö«a²8«h²6«!ö«a²9«!ö²–¬!ö«:öy«B²U«V«8ö«v<¬h«U²7!ö«a²8«h²6«!ö«a²9«!ö!«)¬!ö 
hükmünce; mü'minin şe'ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana müsahhar olur. Zahiren 
leîm bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet fena bir adama "İyisin iyisin" desen, iyileşmesi 
ve iyi adama "Fenasın fenasın" desen, fenalaşması çok vukubulur. Öyle ise 

°v[¬&«*ö°*xS«3ö«yÁV7!öÅ–¬@«4ö!:h¬S²R«#«:ö!xE«S²M«#«:ö!xS²Q«#ö²–¬!«:   ö@®8!«h¬6ö~:ÇI«8ö¬x²RÅV7@¬"ö~:ÇI«8ö!«)¬!«:   
gibi desatir-i kudsiye-i Kur'aniyeye kulak ver, saadet ve selâmet ondadır.” M:265 

Bu anlatılanların hepsi şahsi hukuka bakar. 

“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. Zâten bu mektubun bu mebhasını yazdık, tâ bu manevî 
istiğfarı temin etsin; haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin.” 
M:267 

Selametli yolda bulunmak için, hukuk-u umumiyeye zarar vermeyen mü’minler arasında mezkür 
şartlara riayet gerek. 

“Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve 
irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet 
sukutta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: "İşte beni anladın." O da dedi: 
"Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda 
tutacağım." diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; birdenbire terakki edip 
bütün müridlerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i hakikî kalmış. Demek bazan bir mürid, 
şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terketmek değil, 
belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe'nidir. 

Münafıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve 
birbirine karşı hüsn-ü zanlarını bozmak için derler: "İşte o kadar 
ehemmiyet verdiğin zâtlar; âdi, âciz insanlardır” Ş:319 

İşte nifak cereyanı böyle fena anlayışlar aşılayarak içten münaferetle cemaatı dağıtmak ister. Böyle 
durumlarda sabredip nifak planını akîm bırakmak filimlerini çektirmeyi fırsat bilmeli. 

“Kardeşlerim! Sizin zekâvetiniz ve tedbiriniz, benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma 
ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu âhirde hissettim ki, Risale-i Nur şakirdlerinin tesanüdlerine 
zarar vermek için birbirinin hakkında sû'-i zan verdiriyorlar, tâ birbirini ittiham etsin. Belki 
filan talebe bize casusluk ediyor, der; tâ bir inşikak düşsün. Dikkat ediniz; gözünüzle görseniz 
dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz, 
sır vermeyiniz. Zâten sırrımız yok, fakat vehhamlar çoktur. Eğer tahakkuk etse, bir talebe 
onlara hafiyelik ediyor; ıslahına çalışınız, perdeyi yırtmayınız. Sizin, hususan Isparta 
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medresesindeki tesanüdünüz; hem Risale-i Nur'u, hem şakirdlerini, hem bu memleketin 
yüzünü ak etmiş. Ve her tarafta Risale-i Nur'a çalıştıran ehemmiyetli bir sebeb, 
tesanüdünüzdür ve şevk ve gayretinizdir.” E:108 

Yani, Risale-i Nur dairesinde nümune-i imtisal olacak keyfiyet evsafına sahib olan bir hizmet 
heyetinin lüzmuna işaret ediliyor. 

3- Fenalık yapmak meylinin zuhurunu ve zamanla anarşiyi netice 
vereceğini bildiren şu âyet:  

“¬Œ²*«�²!ö]¬4ö«–:G¬,²S<ö«:ö : Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamıyan bir 

şahıs gibi çokların da o bataklığa2  düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet, bir 
parça hafif olsun. Çünki musibet umumî olursa, hafif olur. Ve keza bir şahsın kalbinde bir 
ihtilâl, bir fenalık hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalâtı sukut etmeye başlar; kalbinde 
tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; 
sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahıs, tam 
manasıyla Arz'da yırtıcı bir hayvan, ihtilâli çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp 
karıştıran bir âfet kesilir.” İ:174 

Yani fısk ve sefaheti, önceden durdurmak gerekiyor. Sonra kabil-i ıslah olmaz. Bu husus, ferd için 
olduğu gibi cemiyet içinde aynıdır. 

4- Mübalağa, yani bir şeyi aşırı olarak tavsif etmek, fenalık etmek 
demektir 

“Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği 
şeyde meyl-ül mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meyl-ül mübalağa ile, hayali hakikata 
karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde 
tezyidinden noksan, ıslahından fesad, medhinden zemm, tahsininden kubh tevellüd eder. Zira 

müvazenet ve tenasübden naşi olan hüsnü, hQ²L«<ö«�öb²[«&ö²w¬8  ihlâl eder. Nasılki bir ilâcı 

istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e inkılab etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç 
olmayan mübalağalı tergib ve terhib ile, gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina 
derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi 
müvazenesiz sözler, katl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sırra binaen: 
Vaiz hem hakîm, hem muhakemeli olmalıdır. Evet müvazenesiz vaizler, çok hakaik-i neyyire-
i diniyenin husufuna sebeb olmuşlardır. Meselâ: İnşikak-ı Kamer olan mu'cize-i mütevatire-i 
bahireyi, meyl-ül mücazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilâve, o 
güneş-misal mu'cizeyi Süha yıldızı gibi mahfî ve kamer-misal olan bürhan-ı nübüvveti 
münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı.” Mu:32 

Bilhassa bu asırda medih veya zem için söylenen sözlere kulak verip hemen te’sirinde kalmamalı. 
Tahkik mesleğini takib etmeli. Ekseriyetle aldanmalar bu durumu bilmeyip safdillik yapmaktan oluyor. 
Bu zamanda hakkın hakkaniyetini görüp konuşan azdır. Bazan da aldanan iyi niyetli kişinin sözlerine 
aldanma oluyor.   

“Tenbih: Ben zahirperest ve nazar-ı sathî sahibi tabiriyle yâd ettiğim ve tevbih ve ta'nif ile 
teşhir ettiğim muhatab-ı zihniyem; ağleb-i halde ehl-i tefrit olan ve cemal-i İslâmı görmeyen 
ve nazar-ı sathiyle uzaktan İslâmiyete bakan hasm-ı dindir. Fakat bazan, ehl-i ifrat olan, 
iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostlarıdır.” Mu:77 

                                                 
2 Yani fitne-i ahirzamanın bid’alarına 
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5- Fenalık hilkat-ı kâinatta cüz’îdir ve tebeidir 
“..... istikra-i tâmme ve tecrübe-i umumî gösteriyor, netice veriyor ki: 
Şer, kubh, çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-ı kâinatta cüz'îdir. Maksud değil, tebaîdir ve 

dolayısıyladır. Yani meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki güzelliğin bir 
hakikatı çok hakikatlara inkılab etmek için çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkata girmiş. 
Şer, hattâ şeytan dahi beşerin hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere 
musallat edilmiş. Bunlar gibi cüz'î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile 
olmak için kâinatta halkedilmiş. 

İşte kâinatta hakikî maksad ve netice-i hilkat istikra-i tâmme ile isbat ediyor ki; hayır 
ve hüsün ve tekemmül esastır ve hakikî maksud onlardır. Elbette beşer bu kadar zulmî 
küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve perişan ettikleri halde, cezasını görmeden ve 
kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar olmadan, dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak. Belki 
Cehennem hapsine girecek.” H:39 

6- Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir  
İttihad-Terakkı partisine atfen, fakat umum zamanlara bakan bir kaide:   

“S- O fırkadan ehl-i fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır. 
C- Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar. 
S- Nasıl iyilikten fenalık gelir? 
C- Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir.... 
Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i 

nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i 
âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- 
bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı 
olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak. (*) Şu 
halde böylelerin fena zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi, mel'un, anarşist ve iğtişaşcı 
fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilal ve fesaddır.” Mü:16 

İttihad-Terakki partisinde bulunan bazı masonlar sebebiyle, aynı partideki Jön Türkleri de tenkid 
edenlere Hz. Üstadın bir ikazı: 

“S- Neden sû'-i zannımız onlara zarar versin? 
C- Onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklid ile İslâmiyetin zevahirini bilirler. Taklid 

ise, teşkikat ile yırtılır. O halde bazılarına -bahusus dinde sathî, felsefe ile mütevaggil olursa- 
dinsiz dediğiniz vakit, ihtimal ki tereddüde düşüp, mesleği İslâmiyet'ten hariçmiş gibi 
vesveselerle "Herçi bâd âbâd" diyerek, me'yusane belki muannidane İslâmiyete münafî 
harekâta başlar. İşte ey bî-insaflar! Gördünüz, nasıl bazı bîçarelerin dalaletine sebeb 
oluyorsunuz. Fena adama, iyisin iyisin denilse iyileşmesi ve iyi adama, fenasın fenasın 
denildikçe fenalaşması çok vuku' bulmuştur.” Mü:42  

Netice : Hz. Üstadın ifadesiyle: “ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır.” (M:71) o halde 
hissiyatın te’sirinde kalmayarak veya en azından o hissiyatın fiilî neticelerine yol açmayarak defter-i 
a’mali, insaniyete yakışır filimlerle tezyin etmek gayretinde olmak gerektir. Kişinin dahilî ve haricî ve 
ihtiyarî te’sirler müvacehesinde lâyık olduğu hükmü, sivil sahada Allaha havale etmek, fazilettir ve 
tevekkülün bir ciheti de budur. Hz. Üstad diyor ki:    

 “İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebebsiz, gıyabımda tezyifkârane, hakaretli 
sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said damarıyla müteessir oldum. 
Sonra Cenab-ı Hakk’ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı 
da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur: 
                                                 
(*): Ki, komünist ve anarşist manasıyla Kemalizm ve inkılab softaları ve dönmeleri görmüş gibi haber veriyor. 717
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Nefsime dedim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar, şahsıma ve nefsime ait ise; 
Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıblarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise, beni 
nefsimin terbiyesine sevkeder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş 
ise, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet ben 
nefsim ile musalaha etmemişim. Çünki terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda 
bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, belki memnun olmak 
lâzım gelir. Eğer o adamın tahkiratı, benim imana ve Kur’ana hizmetkârlığım sıfatıma ait ise, 
o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden Sahib-i Kur’ana havale ediyorum. O Aziz’dir, 
Hakîm’dir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nev’inden ise; o da bana ait değil. 
Ben menfî ve esir ve garib ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye 
çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, 
sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek, sahibine aittir; o 
müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti.  

¬(@«A¬Q²7@¬"ö°h[¬M«"ö«yÁV7!öÅ–¬!ö ¬yÁV7!ö]«7¬!ö›¬h²8«!ö Œ±¬x«4 !«:ö (40:44) dedim. O vakıayı olmamış gibi 

saydım, unuttum. Fakat maatteessüf sonra anlaşıldı ki, Kur’an onu helâl etmemiş...” M:64 
Evet, her müslüman bilir veya bilmelidir ki: Allah’ın adaleti, mutlak adalettir ve isabet-i mutlakadır. 

Hem bu dünyada olduğu gibi esma-i ilahiye tecelligâhlarda tezahür edip bilinir ve bu sırlı mana âlem-i 
ebedide  ebedî tecelli edeceğinden hikmet-i ilahiye tecelligâhları ister. O halde teslimiyet gerek. 
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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«! 
FERAGAT 

1- Hz. Üstad feragat mesleği hakkında diyor ki 
2- Hz. Üstadın takib edilmesi gereken feragat ve feraseti 
Dine hizmet yolunda şahsî menfaat ve rahatını feda etmek manasında 

1- Hz. Üstad feragat mesleği hakkında diyor ki 
“Âdil kadere de derim ki: Ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak idim. Yoksa herkes 

gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddî manevî füyuzat 
hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevî kuvveti kaybedecektim. 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. 

Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar, 
ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket 
edenlere karşı bütün haklarını helâl etmelerini isterim. Çünki onlar bilmeyerek, kader-i 
İlahînin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikat-ı imaniyenin 
inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. 
Bize eza ve cefa edenlere karşı, hiç bir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli 
beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye 
ederim. 

Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye tâkatim kalmadı. Belki de bunlar son 
sözlerim olur. Medreset-üz Zehra'nın Risale-i Nur Talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar.” 
Em:80  

“Bir dâva sahibinin ve bilhassa ıslahatçının muvaffakıyet şartlarının en mühimmi 
feragattır. Zira gözler ve gönüller, bu mühim noktayı en ince bir hassasiyetle tetkik ve takibe 
meyyaldirler. Üstadın bütün hayatı ise, baştanbaşa feragatın şaheser misalleri ile dolup 
taşmaktadır. 

Allâme Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz 
işitmiştim: "İslâm, bugün öyle mücahitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye 
hazır olacak." 

Büyük adamdan sâdır olan bu büyük sözü tamamen kavrayamadığım için, mutasavvıfların 
istiğrak hallerinde söyledikleri esrarlı sözlere benzeterek, herkese söylememiş ve olur olmaz 
yerlerde de açmamıştım. 

Vaktâki aynı sözü Bediüzzaman'ın ateşler saçan heyecanlı ifadelerinde de okuyunca 
anladım ki, büyüklere göre feragatin ölçüsü de büyüyor... Evet; İslâm için bu kadar acıklı bir 
feragate katlanmaya razı olan mücahitleri, Erhamürrâhimîn olan Allah-u Zülkerîm Taalâ ve 
Takaddes Hazretleri bırakır mı? O fedaî kulunu lûtuf ve kereminden, inayet ve 
merhametinden mahrum etmek şânına hâşâ - yakışır mı? 

İşte Bediüzzaman, bu müstesna tecellinin en parlak misalidir. Bütün ömrü boyunca 719
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mücerred yaşadı. Dünyanın bütün meşru lezzetlerinden tamamen mahrum kaldı.” T:11 

 “Basiretli Nur nâşirleri; otuz beş sene evvel Risale-i Nurdaki yüksek hakikatları görmüş, 
o kudsî dersleri almış ve o zamandan beri ihlâs ve sadâkatla gizli din düşmanlarına göğüs 
germiştir. Nur kahramanlarının haneleri müteaddid defalar arandığı ve kendileri def'alarca 
hapislere atılarak orada şiddetli azablar ve sıkıntılar çektirildiği halde, elmas kalemleriyle 
Risale-i Nurun bu kadar senedir nâşirliğini yapmışlardır. İstedikleri takdirde dünya nimetleri 
kendilerine yâr olduğu halde; her türlü şahsî, dünyevî rütbelerden, varlıklardan feragatla, 
ömürlerini Risale-i Nurun hizmetine vakfetmişlerdir. 

Acaba, Risale-i Nur Şakirdlerindeki bu cehd ve kuvvetin, bu feragat ve fedakârlığın ve bu 
derece sebat ve sadakatın sebebi nedir? diye bir sual sorulursa, bu sualin cevabı muhakkak 
ki şu olacaktır: Risale-i Nurdaki cerhedilmez yüksek hakikatlar, iman hizmetinin yalnız ve 
yalnız Rızâ-yı İlâhî için yapılması ve Bediüzzaman Hazretlerinin azamî ihlâsıdır.” T:164 

“Risale-i Nurun mahiyetini dikkat ve tefekkürle okuyarak anlayıp tahkikî bir imana 
sahib olan halis Nur Talebeleri; ölümden, hapisten; zindandan ve hiçbir beşerî eza ve 
cefadan korkmazlar. Mukaddes Kur'an ve îman hizmetiyle, vatan ve millet ve Âlem-i İslâm 
ve beşeriyetin ebedî kurtuluşuna çalışırken, dinsizlerin düçar ettiği bir zulüm ve musibetle 
karşılaşırlarsa, asla fütur ve ümitsizliğe düşmezler; hapislere iftihar ve memnuniyetle 
girerler. Onların tek bir istinad noktaları vardır. O da, sırf rıza-yı İlâhi için, ihlâsla, Kur'an ve 
îmana hizmetleridir. Mâsum ve mazlumların muhafızı Cenab-ı Hakdır. Hiçbir mâniaya 
ehemmiyet vermiyerek, Risale-i Nuru okumağa ve neşretmeğe kahraman üstadları misillü 
feragatla çalışırlar. Bunun içindir ki, yirmibeş senelik müdhiş bir istibdad-ı mutlak içinde 
Nurlara çalışan Nur Talebeleri, îman ve İslâmiyet hizmetinde sarsılmamışlardır. "Zâhirde 
zararlı gibi görünen şeyler, hakikatta nimettir. Zahmette rahmet vardır. İman hizmeti 
uğrunda başımıza ne gelse hayırdır. Biz başımıza geleceği düşünmekle mükellef değiliz; 
hizmet-i Kur'aniye ile mükellefiz. Biz, Rabb-i Rahîmimizin dâima inayeti altındayız; ölsek 
şehidiz, kalırsak Kur'anın hizmetkârıyız. İslâmiyet düşmanları bizi müebbed dünya hapsine de 
mahkûm etseler, bizler yine Risale-i Nurun hizmetindeyiz." diye îman etmişler ve fakat 
sâdece îmanla kalmamışlar, bilfiil de amel etmişlerdir; meydandadır.” T:542 

2- Hz. Üstadın takib edilmesi gereken feragat ve feraseti 
[Temyiz Mahkemesi Lâyihasından bir parçadır.] 
Dinsiz komitelerin neşriyatlarının vesvese ve şübheleri neticesinde yıkılan imanları 

Risale-i Nur eserleri isbatçılıkla imar ediyor. 
İşte gençliğimizin Risale-i Nur'a elektriklenmiş gibi sarılmalarının en ince sır ve 

hikmetlerinden bir tanesi de budur: Senelerden beri feragat-ı nefisle ve eşsiz bir fedakârlıkla 
ihtiyar, hasta ve fevkalâde ihtimama muhtaç bir çağda gizli düşmanları olan komünist ve 
masonların ve bunlara aldananların çeşitli işkencelerine karşı, tahammülün fevkinde sabır ile 
Bediüzzaman Said Nursî; din aleyhindeki birçok sinsi plânları hakikatbîn nazarıyla, realist 
görüşüyle fark etmiş, dehşetli dessasane ve perdeli olan bu plânları akîm bırakacak imanî 
eserleri te'lif etmiştir. 

Fakat ne hazîn ve acıklı ve binler teessüflere şayeste bir vaziyettir ki; bu İslâmiyet 
kahramanı ve hârikulâde büyük zât, yirmibeş senedir hapislerde, zindanlarda, tecrid-i 
mutlaklarda imha edilmeğe çalışılmaktadır. 

Komünistlerin ihanetiyle meydana gelen evhamın îcab ve neticesi olan garazkârlıklarla 
Risale-i Nur müellifi cezalandırılsa dahi, Risale-i Nur eserleri yine büyük bir iştiyak ve 
gittikçe artan bir alâka ile okunmakta devam edecektir.” Ş:551 

Evet, “Fâni zevahirin âlâyişine edna bir meyl ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir 
menfaat ve lezzete tenezzül etmeyen; levs-i fâninin ayağına dolaşan bütün yaltaklanmalarına 
aslâ kıymet vermeyen; kimseden birşey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arzedilenleri 

720



FERAGAT     3 

kabul etmeyen; iffet ve ismetin en âlî örneklerini yaşatarak saburane mütehammilane her nevi 
mahrumiyetlere göğüs germek suretiyle kendini hakikata ve envâr-ı Kur'aniyeye ve maarif-i 
Muhammediyenin (A.S.M.) izharına vakfeden ve memleket ve milletin ızdırabatı karşısında 
pür-rahm ü şefkat ağlayan; kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin 
saadetleri için hizmetinden aslâ vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve bîkesliğine bakmayarak 
insanları gayya-yı cehl ve girdbad-ı inkârdan kurtarmağa, hasbî ve İlahî bir cehd ile çalışan ve 
savaşan fazilet ve nur abidesini Üstad addetmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Kendisinin bu 
arzedilen keramet-i ilmiyesiyle beraber, sırf ahlâk ölçülerinin kaybolduğu böyle bir devirde 
gösterdiği bu misilsiz feragat ve istiğna ve şaheser-i ismet ve istikamet dolayısıyla yine bir 
enmuzec-i kemal ve mihrab-ı fazilet olarak tanınmağa ve iktida edilmeğe şâyandır. 

İşte biz Bediüzzaman'a ve eserlerine bu gözle bakıyoruz. Acaba mümaileyhe sırf 
imanımızdan neş'et eden bu bağlılığımız ve Kur'anın ve beyanat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) 
küfr ve ahlâk hakkındaki şiddetli tevbih ve tezyiflerine bu imanımız dolayısıyla iştirakimiz, 
bizi levs-i fâni addedilen siyasetçi mi yaptı? Yoksa yirmibeş seneden beri din hakikatlarını 
öğrenemeyen ve helâk-i mutlaka giden soyumuzun bir kısım evlâdlarına; onları helâk-i 
ebedîden kurtarmak için, Allah ve Resulünden, hakikat ve Kur'andan haber vermek onların 
temiz ruhlarını masum vicdanlarını ıslah etmeğe hiç ifsad denilir mi?” Ş:565 

“İstanbul ülemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman Müfti-yül Enam olan eski 
fetva emini, meşhur Ali Rıza Efendi; Birinci Şua İşarat-ı Kur'aniye ve Âyet-ül Kübra gibi 
risaleleri gördükten sonra, Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hâfız Emin'e demiş ki: 

"Bediüzzaman, şu zamanda din-i İslâma en büyük hizmet eylediğini ve eserlerinin tam 
doğru olduğunu; ve böyle bir zamanda, mahrumiyet içinde feragat-ı nefs edip yani dünyayı 
terkedip, böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmadığını ve her suretle 
şâyan-ı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddid-i din olduğunu ve Cenab-ı Hak onu 
muvaffak-un bilhayr eylesin, âmîn" diyerek; bazılarının sakal bırakmamaklığına itirazları 
münasebetiyle; Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin pederleri olan Sultan-ül Ülema'nın bir kıssası 
ile onu müdafaa edip, demiş: 

"Bu misillü, Bediüzzaman'ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır. Ve 
Hoca Mustafa'ya emretmiş, "Söylediğimi yaz!" 

Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selâm ederim. Te'lifatınızın ikmaline hırz-ı can ile dua 
etmekteyim (yani, ruha nüsha olacak kadar kıymetdardır). Bazı ülema-üs sû'un tenkidine 
uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır,(Haşiye) kaziyesi meşhurdur. 
Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak âcilen murad ve 
matlubunuza muvaffak-un bilhayr eylesin! Bâki Hakk'ın birliğine emanet olunuz. 

Eski Fetva Emini Ali Rıza” K:194  
 

                                                 
(Haşiye): Yani: Mübarek, tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar, akılları varsa tatsınlar ve yesinler; çürütmeye 
lâyık ve kabil değiller, demektir. 

Feyzi 721
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FERASET 

1- Resulullahın (A.S.M) kendi ferasetiyle beyan etmesi 
2- Feraset sahibi  
3- Resul-i Ekrem (A.S.M) ferasetiyle istikbali keşfediyor 
4- Ehl-i feraset bazan keramet gibi görür 
5- Ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri  
Bu kelimenin aslı firasettir. Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk 

ve istidadını, ahval-i umumiyesinden sezip anlamak.  
Lügat-ı Remzî adındaki mu’teber sözlükte şöyle mana verilir: 

“Firasetin bir nev’i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer 
nev’i ise; kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hasıl olur.”  

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “ Åu«% «— Åo«2 ¬yÁV7~ ¬‡Y X¬" hP²X«< yÅ9¬_«4 ¬w¬8²¶YW²7~ «}«,~«h¬4 ~Y TÅ#¬~  1  

“Yani mü’minin ferasetinden, anlayışından sakınınız. Çünki o, aziz ve celil olan Allah Teala’nın nuru 
ile nazar eder.” 

Çok şeylerde olduğu gibi, firasetin de dereceleri vardır. 

1- Resulullahın (A.S.M) kendi ferasetiyle beyan etmesi 
“İkinci Esas: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hem beşerdir, beşeriyet itibariyle 

beşer gibi muamele eder; hem Resuldür, risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, 
elçisidir. Risaleti, vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır: 

Biri: "Vahy-i sarihî"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onda sırf bir 
tercümandır, mübelliğdir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadîs-i kudsiye gibi...2 

İkinci Kısım: "Vahy-i zımnî"dir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama 
istinad eder; fakat tafsilâtı ve tasviratı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a aittir. O 
vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde, Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm 
bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder3 veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. 
Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasviratı, ya vazife-i risalet noktasında ulvî kuvve-i 
kudsiye ile beyan eder veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti 
noktasında beyan eder. 

İşte her hadîste bütün tafsilâtına, vahy-i mahz noktasıyla bakılmaz. Beşeriyetin 
muktezası olan efkâr ve muamelâtında, risaletin ulvî âsârı aranılmaz. Madem bazı hâdiseler 
mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearüf-ü umumî 
cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilâta bazan tefsir lâzım geliyor, hattâ 
                                                 
1 Hikmet Goncaları. Hadis: 45 ve Keşf-ül Hafa. Hadis: 79 
2 Evet Resulullah vahye müdahele edemezken, o’na bağlı olduğu bilinen bazı Müslümanların, vahiyden alınan 
icma’ ve re’y-i cumhura dayanan ahkâm-ı şer’iyeye müdahele edip meyline uyarak ahkâm şer’iden dem 
vurmasının garabeti düşünülsün.! İşte böyle pek büyük ve dini tahrif eden mesuliyete girip filimleri çektirmemek 
için susmayı tercih etmek gerektir.  
3 Burada vahy-i zımnî, hadis-i kudsi manasında olarak güzel beyan edildi. 722
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tabir lâzım geliyor.4 Çünki bazı hakikatlar var ki, temsil ile fehme takrib edilir. Nasılki bir 
vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Şu gürültü, yetmiş senedir 
yuvarlanıp, şimdi Cehennem'in dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür." Bir saat sonra cevab 
geldi ki: "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp, Cehennem'e gitti." Zât-ı Ahmediye 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın belig bir temsil ile beyan ettiği hâdisenin tevilini gösterdi.” M:93 

2- Feraset sahibi  
“Vefat-ı Nebevî'den sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan Sahabeler;5 

eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hâdisatın 
şehadetiyle ve Hazret-i Ali'nin mümaşatsız, pervasız, zâhidane, kahramanane, 
müstağniyane tavrı ve şöhretgir-i âlem şecaatı itibariyle, çok zâtlarda ve kabilelerde 
rekabet damarını harekete getirip, tefrikaya sebeb olmak kaviyyen muhtemeldi. Hem Hazret-i 
Ali'nin hilafetinin teehhür etmesinin bir sırrı da şudur ki: Gayet muhtelif akvamın birbirine 
karışmasıyla, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi, sonra inkişaf eden 
yetmişüç fırka efkârının esaslarını taşıyan o akvam içinde, fitne-engiz hâdisatın zuhuru 
zamanında, Hazret-i Ali gibi hârikulâde bir cesaret ve feraset sahibi, Hâşimî ve Âl-i Beyt 
gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzım idi ki, dayanabilsin. Evet dayandı... Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi: "Ben Kur'anın tenzili için harbettim, sen de 
tevili için harbedeceksin!"6 Hem eğer Hazret-i Ali olmasaydı, dünya saltanatı, mülûk-u 
Emeviyeyi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazret-i Ali ve 
Âl-i Beyt'i gördükleri için, onlara karşı müvazeneye gelmek ve ehl-i İslâm nazarında 
mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye Devleti reislerinin umumu, kendileri 
olmasa da,7 herhalde teşvik ve tasvibleriyle etbaları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle 
hakaik-i İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'aniyeyi muhafazaya ve neşre 
çalıştılar. Yüzbinlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve 
asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve 
kemalâtı olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin âhirlerindeki gibi, bütün bütün çığırdan 
çıkmak kaviyyen muhtemeldi.” M:99 

3- Resul-i Ekrem (A.S.M) ferasetiyle istikbali keşfediyor 
“...Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- Cihar-ı Yâr-ı Güzin ile beraber Uhud veya Hira Dağı'nın 

başında iken dağ titredi, zelzelelendi. Dağa ferman etti ki:  

½G[¬Z«-ö«:ö½s<±¬G¬.ö«:öÊ|¬A«9ö«t²[«V«2ö@«WÅ9¬@«4ö²aA²$!ödeyip, Hazret-i Ömer ve Osman ve Ali'nin 

şehid olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. 
Şimdi ey bedbaht, kalbsiz, bîçare adam! Muhammed-i Arabî akıllı bir adam idi diye o 

                                                 
4 Burada bulunan tefsir, cümlede bulunan örtülü manayı açığa çıkarmaktır. Yani manayı kapatan örtüyü 
kaldırmaktır ki ilimde rüsuhiyet gerektir. Tabir ise, ibretlendirmek, yani zâhir manadan maksut manaya 
intikalen alınacak dersi göstermektir.  
5 Niçin? Çünkü cemaatin birliğini koruyan mütemayiz bir şahsiyet âhirete gidince, geride mütemasiller, yani 
dereceleri birbirine yakın şahıslar kalır. Bu durum ise, grublaşmaya sebeb olabilir. Nitekim Hz. Üstadın bir 
vecizesi şöyledir:  “Temasül tezadın sebebidir” H:129  
Bu tezad grublaşmayı kaldırmanın bir çaresi, bu mütemasiller, bağlı oldukları kitabın sarih beyanlariyle tesbit 
edilen ve esasat, zaruriyat ve müsellemat tabirleriyle ifade edilen (nokta-i telakî) denilen hükümler dairesinde 
birleşen bir heyet olmalıdır. Bu kaide, sivil sahaya bakar. Resmiyette ise, usule uygun olarak yapılacak seçimle 
bir idareci merkez seçilir ve bu seçim farzdır.  
6 Buradaki te’vil, te’vil-i fasiddir. Yani ifade ve ibarelere, garazkârlıkla ve maksadına varmak için şer’î 
kaidelerine aykırı mana vermektir. Böyle muannidlerle muharebe etmeye 49:9. âyette cevaz vardır. Nitekim 
imam-ı Ali (R.A) böyleleriyle muharebe etti. 
7 Garibtir ki reislik makamında oturanların ekserisi, makamını korumak tassubuyle ve dereceli olarak istikameti 
aşarlar. 723
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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. Şu ihbar-ı gayb kısmının yüzden birisini akıl 
gözüyle gören bir zâta "dâhî-i a'zam" denilir ki, ferasetiyle istikbali keşfediyor. Binaenaleyh 
senin gibi haydi deha desek; yüz dâhî-i a'zam derecesinde bir deha-yı kudsiyeyi taşıyan bir 
adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir deha-yı 
a'zam sahibinin saadet-i dâreyne dair sözlerini dinlememek, elbette yüz derece divaneliğin 
alâmetidir.” M:104 

4- Ehl-i feraset bazan keramet gibi görür 
“Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu; yaşı bir gün iken, havada bir günlük mesafeye 

gider, havada izini kaybetmeyerek, o sevk-i kaderî ile ve o saika ilhamıyla döner, yuvasına 
girer. Hattâ herkesin başında çok defa tekerrür ediyor ki, birisinden bahsediyorken, âni kapı 
açılarak tahminin fevkınde aynı adam gelir. Hattâ Kürdce durub-u emsaldendir: 

y«X<¬*«:ö]¬7ö²‡!«G²9«�@«áöy«X[¬"²Ióö¬ê@«9öYani: "Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla, vur; 

çünki kurt geliyor." Demek bir hiss-i kabl-el vuku' ile, latife-i Rabbaniye icmalen o adamın 
gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihata etmediği için; kasden değil, ihtiyarsız olarak 
bahsetmeye sevkeder. Ehl-i feraset bazan keramet gibi geldiğini beyan eder. Hattâ bir zaman 
bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hali bir düstur içine almak istedim, fakat 
yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehl-i salahatta ve bahusus ehl-i velayette bu hiss-i kabl-
el vuku' fazla inkişaf eder, kerametkârane âsârını gösterir. 

İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazhariyet var ki, rü'ya-yı sadıkada, evliya 
gibi, gaybî ve istikbalî olan şeyleri görüyorlar. Evet uyku nasılki avam için rü'ya-yı sadıka 
cihetinde bir mertebe-i velayet hükmündedir; öyle de umum için, gayet güzel ve muhteşem 
bir sinema-i Rabbaniyenin seyrangâhıdır. Fakat güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, 
güzel levhaları görür. Fena ahlâklı fena düşündüğünden, fena levhaları görür. Hem herkes 
için, âlem-i şehadet içinde, âlem-i gayba bakan bir penceredir. Hem mukayyed ve fâni 
insanlar için, saha-i ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mazi ve müstakbel, hal 
hükmünde bir temaşagâhtır. Hem tekâlif-i hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken 
zîruhların istirahatgâhıdır. İşte bu gibi sırlar içindir ki, Kur'an-ı Hakîm 

@®#@«A,ö²vU«8²x«9ö@«X²V«Q«%«:önev'indeki âyetlerle, hakikat-ı nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor.” 

M:349 

5- Ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri  
“Hüdhüd-ü Süleymanî ise, suyu az olan sahrâ-yı Ceziretü’l-Arabda gizli su yerlerini 

ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri gibi, hayvan ve tuyûrun arîfi olarak ve Hazret-i 
Süleyman Aleyhisselâma küngânlık eden ve su buldurup çıkarttıran mübârek ve vazifedar bir 
kuş olmakla, kendi san’atının mikyasçığıyla Cenâb-ı Hakkın semâvât ve arzdaki mahfiyâtı çı-
karmakla mâbûdiyetini ve mescûdiyetini ispat ettiğini, kendi san’atçığıyla bilip ifade ediyor.” 
OL:668 

“Âl ve ashab namında ve nev'-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalâtla 
en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve en keskin nazarlı taife-i azîmesi; 
kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle, bu zâtın bütün gizli ve aşikâr hallerini 
ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tedkik etmeleri neticesinde; bu zâtın dünyada 
en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatlı olduğuna ittifak ile ve icma' ile sarsılmaz 
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tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir, diye 
anladı.” Ş:130 

“Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve 
irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet 
sukutta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: “İşte beni anladın.” O da dedi: 
“Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda 
tutacağım.” diye Cenab-ı Hakk’a yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; birdenbire terakki 
edip bütün müridlerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i hakikî kalmış. Demek bazan bir mürid, 
şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terketmek değil, belki 
daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe’nidir. 

Münafıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü zanlarını 
bozmak için derler: “İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zâtlar; âdi, âciz insanlardır.” Her ne ise, 
musibette gerçi çok zararımız var, fakat umum âlem-i İslâmı alâkadar edecek bir keyfiyet, bir 
vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vukua gelen 
hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebebler ile umum âlem-i İslâm namına olamadılar.” 
Ş:319 
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FESAD 

1- Ehl-i fesadın galebe sebeblerin ikaz dersi 
2-İhtilal ve fesadın asıl ve madeni  
Bozukluk ve bozgunculuk manasında olan bu kelime daha çok ictimaî kargaşa ve karışıklıklar 

manasında kullanılır. İslamiyet fesada muhalif olup önlenmesini ister. 

 “Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdi geleceğine ve fesada girmiş âlemi ıslah edeceğine 
dair müteaddid rivayat-ı sahiha var. Halbuki şu zaman, cemaat zamanıdır; şahıs zamanı 
değil! Şahıs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesinde olsa, bir cemaatın mümessili 
olmazsa, bir cemaatin şahs-ı manevîsini temsil etmezse; muhalif bir cemaatın şahs-ı 
manevîsine karşı mağlubdur. Şu zamanda -kuvvet-i velayeti ne kadar yüksek olursa olsun- 
böyle bir cemaat-ı beşeriyenin ifsadat-ı azîmesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün 
işleri hârika olsa, şu dünyadaki hikmet-i İlahiyeye ve kavanin-i âdetullaha muhalif düşer. Bu 
Mehdi mes'elesinin sırrını anlamak istiyoruz? 

Elcevab: Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i 
himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir 
halife-i zîşan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi 
hükmünde mübarek zâtları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmedîyi 
(A.S.M.) muhafaza etmiş. 

Madem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en 
büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdi, hem mürşid, 
hem kutb-u a'zam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden 
olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup 
boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz 
mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadîr-i Zülcelal; Mehdi 
ile de âlem-i İslâmın zulümatını dağıtabilir. Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır. 
Kudret-i İlahiye noktasında bakılsa, gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye 
noktasında düşünülse, yine o kadar makul ve vukua lâyıktır ki; eğer Muhbir-i Sadık'tan 
rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lâzım gelir ve olacaktır diye ehl-i tefekkür 
hükmeder. Şöyle ki: Felillahilhamd 

¬Ä³~ ]«V«2ö«:ö«v[¬;!«h²"¬!ö]«V«2ö«a²[ÅV«.ö@«W«6ö¯GÅW«E8ö@«9¬G±¬[«,ö¬Ä³~ö]«V«2ö«:ö¯GÅW«E8ö@«9¬G±¬[«,ö]«V«2ö±¬u«.öÅvZÁV7«! 

½G[¬D«8ö½G[¬W«&ö«tÅ9¬!ö«w[¬W«7@«Q²7!ö]¬4ö«v[¬;!«h²"¬! 

duası -umum ümmet, umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu dua- bilmüşahede 
kabul olmuştur ki; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi 
öyle bir vaziyet almış ki; umum mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve a'sarın 
mecma'larında o nuranî zâtlar kumandanlık ediyorlar.(Haşiye) Ve öyle bir kesrettedirler ki; o 
                                                 
(Haşiye): Hattâ onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-üs Sünusî, milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyyid 
Idris gibi diğer bir zât, yüzbinden fazla müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka seyyid, 726
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kumandanların mecmu’u, muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddî şekle girse ve bir 
tesanüd ile bir fırka vaziyetini alsalar, İslâmiyet dinini milliyet-i mukaddese hükmünde 
rabıta-i ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz! İşte o pek 
kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır ve Hazret-i 
Mehdi’nin en has ordusudur.” M:440 

“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. Doğrudan doğruya 
Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o 
hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder. Hattâ en küçük bir muamelede, hattâ yemek, 
içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî 
amel, sevablı bir ibadet ve şer'î bir hareket oluyor. Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve 
şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i hakikî olan Cenab-ı Hakk'a kalbi 
müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. 

İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, 
bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.” L:49 

1- Ehl-i fesadın galebe sebeblerin ikaz dersi 
“Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki: Yüzde on ehl-i fesad yüzde doksan ehl-i 

salahı mağlub ediyordu.1 Hayretle merak ettim, tedkik ederek kat'iyyen anladım ki: O galebe 
kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesaddan ve alçaklıktan ve tahribden ve ehl-i hakkın 

                                                                                                                                                         
yüzbinler adamlara emirlik ediyor ve hâkeza_ Bu seyyidler kabilesinin efradlarında böyle zahirî kahramanlar çok 
olduğu gibi; Seyyid Abdülkadir-i Geylanî, Seyyid Ebulhasen-i Şazelî, Seyyid Ahmed-i Bedevi gibi manevî 
kahramanların kahramanları dahi varlarmış. 
1 “Hem mûcib-i taaccüb, hem medar-ı teessüftür ki; ehl-i hak ve hakikat, ittifaktaki fevkalâde kuvveti ihtilaf ile 
zayi’ ettikleri halde; ehl-i nifak ve ehl-i dalalet, meşreblerine zıd olduğu halde, ittifaktaki mehemmiyetli kuvveti 
elde etmek için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken, doksan ehl-i hakikatı mağlub ediyorlar.” K:143 
    “Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: “Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı 
müdhişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev’-i beşeri herc ü 
merc eder ve koca Âlem-i İslâmı esaret altına alır.” M:270 
     “Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak” olan bir maslahat-ı 
içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne 
olmuş ki; birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’î adavetleri unutmayıp, 
düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye 
bir hıyanettir.” M:269 

Burada ittifakın elzemiyeti anlatılıyor. Fakat ittifak şahıslarda değil, esaslarda bulunur. Şu halde 
esaslarda ittifakı esas almayan, hatta kısmen muhalefet edenlerle ittifak olamıyacağından ihtilafın 
devamına vesile olunur. Hz. Üstad diyor: 
     “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 
     Yani ahkâm-ı ilahiyeye tasarruf etmeyip ittiba etmeyi esas almak ve islam dairesinde ihtilafa yol 
açmamak, şart koşuluyor. Bu iki şartın iyiden iyiye anlaşılması lâzımdır. 727
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ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zaîf damarları tutmaktan 
ve aşılamaktan2 ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın 
mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidadları işlettirmekten3 ve şan ü 
şeref namıyla riyakârane nefsin firavuniyetini okşamaktan4 ve vicdansızca 
tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misillü şeytanî desiseler vasıtasıyla 
muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler. Fakat 

 «w[¬TÅBW²V¬7ö ^«A¬5@«Q²7!«:ösırrıyla, ¬y²[«V«2ö]«V²Q<ö«�«:öx V²Q«<öÇs«E²7«!ödüsturuyla: Onların o 

muvakkat gelebeleri, menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber, 
Cehennem'i kendilerine ve Cennet'i ehl-i hakka kazandırmalarına sebebdir.” L:85 

Lem’alardan okuyoruz: “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.5 Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında 
muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten6 
ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene 
ile, çok seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak lâzımdır. Halbuki insan, fıtratındaki zulüm 
damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, 
mü'min kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; bir 
dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ 
gibi hasenatı örter, unutur; mü'min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde 
bir fesad âleti olur.” L:88 

                                                 
2 “Bediüzzaman l920’de neşrettiği mezkûr Hutuvat-ı Sitte eserinde İngiliz’in aleyhimizdeki aldatıcı 
propagandasının içyüzünü efkâr-ı ammeye şöyle beyan ediyor: 
     “Herbir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, 
fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan “El-Hannas”altı hutuvatıyla âlem-i İslâm’ı ifsad için 
insanlarda ve insan cemaatlarındaki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri fiilî propaganda ile 
işlettiriyor, zaif damarları buluyor. 
     Kiminin hırs-ı intikamını, kiminin hırs-ı cahını, kiminin tamaını, kiminin humkunu, kiminin dinsizliğini, hatta 
en garibi kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” İPA p.37l 
3  “Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secaya-yı hasene temayülat-ı şerriye ile beraber, taneler gibi dest-i 
kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv-ü nema bulmak için bir suya muhtaçtır. Hevadan gelse, şer taneleri 
neşv-ü nema bulur. Şimdiki şu medeniyet-i habisenin heyet-i içtimaiyeye verdiği tesir gibi... Fıtraten -çendan- 
hayır ciheti galibdir, fakat sünbüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil bin kurumuş çekirdeğe galebe 
eder. İşte şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi kapatmakla, suyu Hüda tarafından vermek lâzımdır.” Sti:95 
4 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 
5 Bu hüküm, fıtrat dairesindeki asliyet itibariyle cezada tahfif sebebi olduğu gibi bu asrın emsalsiz fitnesi 
sebebiyle de tahfif daha çoktur. Ancak günahı bilerek âlenî işleyan fâsık-ı mütecahir olmamak şartiyle. 
6 Yani şiddetli fitne sebebiyle amel-i salihin zorluğundan kıymeti yüksek olur. Evet  
     “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.” L:49 
     “Yani: “Bid’aların ve dalaletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur’aniyeye temessük 
edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.” L:167 728
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İslam hatta hizmet dairesinde görünen fakat fesad aleti olmuş kişiye ne nazarla bakılacak! Resul-i 
Ekrem A.S.M. böyle kişileri bildiği halde Allah’a havale edip bir şey demediği ehadiste görülüyor. 

Kastamonu Lahikasında şu izah var: “Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan 
hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elîm ve bîçare ihtiyarlar ve peder ve 
vâlideler hakkında dehşetli neticeler vriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki; Risale-i Nur bu müdhiş 
tahribata karşı, girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in 
tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; şeriat-ı Muhammediye 
(A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin tezelzülüyle de Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müdhiş olarak 
ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. 

Risale-i Nur'un şakirdleri, böyle bir hâdisede manevî mücahedeleri, inşâallah zaman-ı 
Sahabedeki gibi az amelle, pek çok büyük sevab ve a'mal-i sâlihaya medar olur.” K:149 

Bir ayet-i kerimede ehl-i fesad hakkında şöyle buyrulur: 

“¬Œ²*«�²!ö]¬4ö«–: G¬,²S<ö«: : Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamıyan bir 

şahıs gibi çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet, bir 
parça hafif olsun. Çünki musibet umumî olursa, hafif olur. Ve keza bir şahsın kalbinde bir 
ihtilâl, bir fenalık hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalâtı sukut etmeye başlar; kalbinde 
tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra 
o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahıs, tam manasıyla 
Arz'da yırtıcı bir hayvan, ihtilâli çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir âfet 
kesilir.” İ:174 

“Evvelki âyette hilkatten maksad beşer olduğu ve Hâlık'ın yanında beşerin bir mevki 
sahibi bulunduğu tasrih edildiğinde sâmiin zihnine geldi ki: "Bu kadar fesad, şürur ve 
kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu 
fesadcı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır?" Sâmiin bu vesvesesini def' 
için şöyle bir işarette bulundu ki: Beşerin o şürur ve fesadları, onda vedîa bırakılan sırra 
mukabele edemez, affolur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak Allâm-ül 
Guyub'un ilmindeki bir hikmet içindir.” İ:198 

“İşte Kur'an-ı Kerim  

«š@«8±¬G7!ö t¬S²,«<ö«:ö@«Z[¬4ö G¬,²S<ö²w«8ö@«Z[¬4ö u«Q²D«#«!ö!x 7@«5öcümlesiyle o üç noktaya 

işaret etmiştir. Melaikenin sual-i taaccüb ve istifsarları bittikten sonra, sâmi', Cenab-ı Hak'tan 
verilecek cevabı beklerken Kur'an-ı Kerim 

«–x W«V²Q«#ö«�@«8ö v«V²2«!ö]±¬9¬!ö«Ä@«5öcümlesiyle cevab vermiştir. Yani "Eşya ve ahkâm, sizin 

malûmatınıza münhasır değildir. Adem-i ilminiz, onların vücuda gelmeyeceklerine sebeb 
olamaz. Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hatırası için, 
fesadlarını nazara almam." ferman etmiştir.” İ:199 

2-İhtilal ve fesadın asıl ve madeni  
“Eğer sahife-i âlemde tarihî bir nazarla dikkat ve cem'iyet-i beşeriyenin mesavisinin 

esasları teftiş edilse görülecektir ki, bütün ihtilal ve fesadın asıl ve madeni ve bütün ahlâk-ı 
rezilenin muharrik ve menbaı, tek iki kelimedir. O iki kelimenin imtizacından bomba gibi 
küre-i arz patladı ve izdivacından, medenî insanlardan canavarlar doğdu. 

Birinci Kelime: Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne? 
İkinci Kelime: İstirahatım için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim. 
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Merhametsiz nefisperest olan birinci kelime-i gaddaredir ki; âlem-i insanı zelzeleye 
getirip, kıyameti kopmak üzeredir. Şu kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki, o da 
zekattır ve zekatın mükemmili olan sadakattır. Ve onun mütemmimi olan karz-ı hasendir. 

Harîs, hodgâm, zalim olan ikinci kelimedir ki, beşerin terakkiyatını öyle sarsıyor ki, herc ü 
merc ateşine atmak üzeredir. 

Şu dâhiye-i dehyanın tek bir devası var. O da hurmet-i ribadır ve faizin bütün vesailini 
hayat-ı içtimaiyeden ref' etmektir. Hodgâm ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kapları, 
bankaları seddir. Evet bu kaplar ile servet ve temellük, kalil adamlarda toplanır. Bu iki düstur 
ile tevzi' edilmezse, gasbedilecektir.” STİ:107 
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FETVA  

1- İmam-ı A'zam'ın bir fetvanın su-i istimal edilişi 
2- Dişlerin kaplanması hakkında fetva meselesi 
3- Kizbe fetva vermek meselesi 
4- Milletin huzur ve selâmeti için re'y-i cumhur fetvasının esas olması zaruridir   
5- Anadolu aleyhinde çıkmış olan fetvaya ne dersin 
6- Hz. Üstadın baskılara rağmen fetva vermeyip şer cereyanına alet olmaması 
Bu tabirin icmalî bir manası şöyledir: Dinî bir mes’elenin ehli tarafından verilen hükmü. Bir hadisenin 

veya fiilin dine uygun olup olmadığı hakkında salahiyetli makamca verilen karar. Dinî sahada hüküm ve söz 
sahibi olmak manalarına gelir. 

Hz Üstad’ın, şahs-ı manevisi olan Risale-i Nura müsteniden  ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle 
muvazzafiyetini anlatırken diyor ki: 

“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 bilmecburiye1 bunu haber veriyorum ki: 

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar;2 
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.3 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.4 Çünki 

                                                 
1 Herkesin diyaneten bilip ittiba etmesi gerekli olduğu için ilaniyle müceddidiyetin hukukunu muhafaza 
mecburiyetiyle 
2 Evet, müctehid ile müceddid arasında fark vardır. İkisinin vazife asliyetleri ve istinad noktalarının 
menşe’leri itibariyle müctehid, naklî ve kesbî ilme istinad ettiği halde, müceddid daha çok vehbî ilme istinad 
eder. Son müceddid, aynı zamanda müctehiddir. Müceddidin şahs-ı manevisine bakan şu beyan: 
    “Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem 
hâkim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u a’zam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i 
Nebevîden olacaktır.” M:440 
3 Herkesin diyaneten bilip ittiba etmesi gerekli olduğu için ilaniyle müceddidiyetin hukukunu muhafaza 
mecburiyetiyle 
4 Şerh ve izahın şekli, şöyle izah ediliyor. “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. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz 
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çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; 
bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını 
muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!.."” M:426 

İşte ittiba edilmesi gereken son asrın son müceddidi, burada sarahatla ilan edilmiş oluyor. 

1- İmam-ı A'zam'ın bir fetvanın su-i istimal edilişi 
“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. 
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 

2- Dişlerin kaplanması hakkında fetva meselesi 
“(Hulusi Bey'in sualine cevabdır) 
(Dişlerin kaplanması hakkındaki suale cevab) 
1932 tarihli sualinize şimdilik etrafıyla cevab veremiyorum. Fakat bu mes'ele ile 

münasebetdar bir-iki mes'ele-i şeriatı icmalen yazıyorum. Şöyle ki: 
Abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil sünnettir. Fakat gusül hengâmında ağzını yıkamak 

farzdır. Az bir şey de yıkanmadık kalsa olmaz, zarardır. Onun için dişleri kaplama lehinde 
ülemalar fetva vermeye cesaret edemiyorlar. İmam-ı A'zam ile İmam-ı Muhammed (Radıyallahü 
anhüma) gümüş ve altundan dişlerin yapılmasına fetvaları, sabit kaplama hakkında olmamak 
gerektir. Halbuki bu diş mes'elesi umum-ül belva suretinde o derece intişarı var ki, ref'i kabil 
değil. Ümmeti bu belva-yı azîmeden kurtarmak çaresini düşündüm, birden kalbime bu nokta 
geldi. Haddim ve hakkım değil ki ehl-i içtihadın vazifesine karışayım, fakat bu umum-ül belva 
zaruretine karşı, fetvalara tarafdar olmadığım halde diyorum ki: 

Eğer mütedeyyin bir hekim-i hâzıkın gösterdiği ihtiyaca binaen kaplama sureti olsa, 
altındaki diş ağzın zahirîsinden çıkar, bâtın hükmüne geçer. Gusülde yıkanmaması guslü ibtal 
etmez. Çünki üstündeki kaplama yıkanıyor, onun yerine geçiyor. Evet cerihaların üstündeki 
sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine yıkanması, şer'an o yaranın gasli yerine 
geçtiği gibi; böyle ihtiyaca binaen sabit kaplamanın yıkanması dahi dişin yıkanması yerine 
                                                                                                                                                              
devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci 
ve Otuzikinci mektubları te’lif ile ve Dokuzuncu Şua’ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve 
tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.” K:56 
 

732



FETVA     3 

geçer, guslü ibtal etmez. ¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7!«: 
Madem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor. Elbette yalnız süs için, ihtiyaçsız dişleri kaplamak 

veya doldurmak bu ruhsattan istifade edemez. Çünki hattâ zaruret derecesine geldikten sonra 
böyle umum-ül belvada eğer bilerek sû’-i ihtiyarıyla olsa, o zaruret ibaheye sebebiyet vermez. 
Eğer bilmeyerek olmuş ise, zaruret için elbette cevaz var.” B:277 

3- Kizbe fetva vermek meselesi 
“Ey bu Câmi-i Emevî'deki kardeşlerim! Ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm mescid-i 

kebirindeki dörtyüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız! Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. 
"Urvet-ül vüska" sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. 

Amma maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı âlim 
"muvakkat" fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünki o kadar sû'-i istimal edilmiş 
ki, yüz zararı içinde bir menfaatı olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. 

Meselâ: Seferde namazı kasretmenin sebebi, meşakkattır. Fakat illet olamaz. Çünki muayyen 
bir haddi yok. Sû'-i istimale düşebilir. Belki illet, yalnız sefer olabilir. Aynen öyle de, maslahat 
dahi yalan söylemeğe illet olamaz. Çünki muayyen bir haddi yok,5 sû'-i istimale müsaid bir 
bataklıktır. Hükm-ü fetva ona bina edilmez. Öyle ise   

�xUÇ,7!ö@Å8¬!«:ö ’²G±¬M7!ö@Å8¬!öYani yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir.6 

İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla7 emniyet-i 
umumiyenin ve rûy-i zemin asayişlerinin zîr ü zeber olması kizble ve maslahatın sû'-i istimali ile 
olmasından, elbette o üçüncü yolu kapatmağa beşeri mecbur ediyor ve kat'î emir veriyor.8 Yoksa 
bu yarım asırda gördükleri umumî harbler ve dehşetli inkılablar ve sukutlar ve tahribatlar, 
başlarına bir kıyameti koparacak.” H:50 

Demek böyle tezviratlı yalanları yayanlar, milli hayatta ve cemiyette  müfsid kişilerdir. Azıcık vicdan 
sahibi bundan şiddetle kaçar.    

4- Milletin huzur ve selâmeti için re'y-i cumhur fetvasının esas olması 
zaruridir   

“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.9 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: (1) 

                                                 
5 Yani meşakkatın muayyeniyeti yok 
6 Yani bir tahakküm karşısında tavizkâr ve yalan konuşmak değil, ancak susmak caiz olur. 
7 Aldatıcı yalan sözler ve insanları birbirinin aleyhine geçiren aldatıcı yalanlar ve müzevirliklerle 
8 Yani şahsî meyil ve garazla, böyle, şöyle yapılması maslahattır gibi sözler, meşru olmaz. Kitabın hükümlerini esas 
almak lâzımdır. 
9 Aynı gibidir ve hükmü câridir 
(1): Şu iki noktaya dikkat ile kıymet versen fena olmaz. 
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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 

Bu anlatılan hüküm, ancak kitabtan görülebilir. 

“Her müstaid çendan içtihad edebilir. Lâkin içtihadı o vakit düstur-ul amel olur ki, bir nevi 
icma' veya cumhurun tasdikine iktiran eder. Böyle bir Şeyhülislâm manen bu sırra mazhar olur. 
Şeriat-ı Garra'da daima icma' ve re'y-i cumhur, medar-ı fetva olduğu gibi, şimdi de fevza-i ârâ 
için, böyle bir faysala lüzum-u kat'î vardır.” STİ:39 

5- Anadolu aleyhinde çıkmış olan fetvaya ne dersin 
“S- Anadolu aleyhinde çıkmış olan fetvaya ne dersin? (*) 
C- Fetva-yı mahz değil ki, itiraz edilmesin. Belki kazayı tazammun eden bir fetvadır. Çünki 

fetvanın kazadan farkı, mevzuu âmdır; gayr-ı muayyendir, hem mülzem değil... Kaza ise 
muayyen ve mülzemdir. Şu fetva ise, hem muayyendir, kim nazar etse bizzarure muradı anlar. 
Hem mülzem olmuştur. Çünki avam-ı müslimîni onlar aleyhinde sevketmekte esbabın en âhiridir. 

Mademki şu fetva, kazayı tazammun ediyor, kazada iki hasmı dinletmek zarurîdir. Anadolu 
da söylettirilmeliydi. Netice-i müddeiyatlarını aleyhlerinde olan davalarla, siyasiyyun ve 
ülemadan bir heyet tarafından, maslahat-ı İslâmiye noktasında muhakeme edildikten sonra, fetva 
verilebilirdi. 

Zâten şimdi bazı hakaikte bir inkılab var. Ezdad isimlerini değiştirip, mübadele etmişler. 
Zulme adalet, cihada bagy, esarete hürriyet namı veriliyor.” STİ:88 

6- Hz. Üstadın baskılara rağmen fetva vermeyip şer cereyanına alet 
olmaması 

Evet, “Müfessirin, Kur'anî ve Şer'î mes'eleleri beyan ederken, şu veya bu tazyik ve işkenceyi 
nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen ve ölümü istihkar edip, 
dünyaya meydan okuyacak bir iman kuvvetiyle hakikatı pervasızca söyleyen İslâmî şecaat ve 
cesarete mâlik olan bir müfessir olması gerektir. 

Hem i'dam plânlarının tatbik edildiği ve bir tek dinî risale neşrettirilmediği dehşetli bir 
devirde, bilhassa imha edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur'anî, Şer'î esasatı te'lif ve 
neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kâmil ve İslâm'ın bu asırda hakikî bir rehber-i 

                                                 
(*): Cây-ı dikkattir ki; merkez-i Hilafet üleması ve Dâr-ül Hikmet ve zabıta-i ahlâkiye ile fuhuş, işret, kumar gibi 
kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu Hükûmeti’nin bir emri ile, bütün işret, kumar gibi kebairler men’ 
edildi. Demek desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse, 
cumhur-u avamda müsmir olamaz. 
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ekmeli ve Kur'anın muteber bir müfessir-i a'zamı olmuş olması lâzımdır.“Ko:14 

“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:26 
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FEYLESOF 
(Bk: Felsefe) 

1-Maneviyattan mahrum bir feylesofun haleti 
2-Nübüvvete ittiba etmeyen feylesofların tenkidi 
3-İnanan feylesofun  Kur’andan istifadesi 
4-Feylesoflardan kırküç tanesinin beyanatı   
5-Garb feylesoflarından bir kısmının itirafları 
6-Fennî mes'eleleri keşfeden feylesoflar, Hakkın esrarını da keşfedebilirler denilmez 
7-Ecnebi feylesofların Kur’an’ı tasdiklerine dair   
8-Bediüzzaman, Kur'anla barışık müstakim felsefenin hakikatperver bir 

feylesofudur 

1-Maneviyattan mahrum bir feylesofun haleti 
 “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 

2-Nübüvvete ittiba etmeyen feylesofların tenkidi 
 

“ !«H´Z¬"ö²vZ8«Ÿ²&«!ö²v;h8²@«#ö²•«!   
Yahut; acaba akıllarına güvenen akılsız feylesoflar gibi, "aklımız bize yeter" deyip sana 

ittibadan istinkaf mı ederler. Halbuki akıl ise, sana ittibaı emreder. Çünki bütün dediğin 
makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez.” S:386 

3-İnanan feylesofun  Kur’andan istifadesi 

“Meselâ: @«Z«7ö¯±h«T«B², W¬7ö›¬I²D«#öj²WÅL7!ö«: daki "Lâm"; hem kendi manasını, hem "fî" 

manasını, hem "ilâ" manasını ifade eder. İşte ±¯h«T«B²,W¬7öin "Lâm"ı, avam o "Lâm"ı "ilâ" 

manasında görüp fehmeder ki, size nisbeten ışık verici, ısındırıcı müteharrik bir lâmba olan 
Güneş, elbette bir gün seyri bitecek, mahall-i kararına yetişecek, size faidesi dokunmayacak 
bir suret alacaktır, anlar. O da, Hâlık-ı Zülcelal'in Güneş'e bağladığı büyük nimetleri 
düşünerek "Sübhanallah, Elhamdülillah" der. Ve âlime dahi o "Lâm"ı "ilâ" manasında 
gösterir. Fakat mensucat-ı Rabbaniyenin bir mekiği, gece gündüz sahifelerinde yazılan 
mektubat-ı Samedaniyenin mürekkebi, nur bir hokkası suretinde tasavvur ederek Güneş'in 
cereyan-ı surîsi alâmet olduğu ve işaret ettiği intizamat-ı âlemi düşündürerek Sâni'-i Hakîm'in 
san'atına "Mâşâallah" ve hikmetine "Bârekâllah" diyerek secdeye kapanır. Ve kozmoğrafyacı 
bir feylesofa "lâm"ı "fî" manasında şöyle ifham eder ki: Güneş, kendi merkezinde ve mihveri 
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üzerinde zenberekvari bir cereyan ile manzumesini emr-i İlahî ile tanzim edip tahrik eder.” 
S:393 

4-Feylesoflardan kırküç tanesinin beyanatı   
 “En mühim bir ceride-i İslâmiyede, umum âlem-i İslâma taalluk eden ve gayet 

ehemmiyetli siyasîlerden ve hayat-ı içtimaiye ile çok alâkadar olan umum hukukçulardan 
1927 senesinde Avrupa'da toplanan bir kongrede mühim ecnebi feylesoflar, şeriat-ı 
Muhammediyeye (A.S.M.) dair bu aşağıda yazılan Arabî fıkranın aynını kendi lisanlarıyla 
söylemişler. O Arabî ceridenin naklettiği Arabî ifadeyi aynen yazıyoruz ve tercümesini de 
Arabî ifadenin altına ilâve ediyoruz. Nur Çeşmesi'nin âhirinde yazılan ecnebi feylesoflardan 
kırküç tanesinin beyanatı, bu iki kahraman feylesofun beyanatıyla kırkbeş tane şahid-i sadık 

oluyor. š!«G²2«�²!ö¬y¬"ö²�«G¬Z«-ö@«8ö u²N«S²7«!ö "Fazilet odur ki; düşmanlar dahi onu tasdik etsin."” 

M:214haşiye 

5-Garb feylesoflarından bir kısmının itirafları 
 “Evet garb üleması ve feylesofları itiraf ve ikrar etmişler ki: "İslâmiyetin kanunları, 

yüksek bir tarzda âlemin ıslahına kâfidir." 
Hem Külliyet-ül Hukuk Kongresinin cem'iyetinde, bütün hukukiyyunun toplandığı o 

kongrede 1927 senesinde onun reisi feylesof üstad Shebol demiş ki: "Muhammed'in (A.S.M.) 
beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünki o zât ümmi olmasıyla 
beraber, onüç asır evvel öyle bir şeriat getirmiş ki; biz Avrupalılar iki bin sene sonra onun 
kıymetine ve hakikatine yetişsek, en mes'ud, en saadetli oluruz." 

İkincisi veyahut Nur Çeşmesi'nin âhirine ilâve edilenlerle kırkbeşincisi olan Bernard Shaw 
demiş: "Din-i Muhammedî'nin (A.S.M.) en yüksek makam-ı takdire çıkmasının sebebi: Gayet 
acib ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki: O din tek, yekta, emsalsiz bir 
din-i ferîd olup, bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani, 
ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Muhammed'in (A.S.M.) dini öyle bir 
dindir ki, insanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbedebilir. Ben görüyorum ve itikad 
ediyorum ki: Beşere vâcibdir ki desin: "Muhammed (A.S.M.) insaniyetin halaskârıdır. Ve 
halaskârlık namı, ona verilmek lâzımdır."” M:215 

“Şu notada, Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak 
ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden dokuz 
muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; burada gayet 
muhtasar olmak haysiyetiyle, bazı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birdenbire, bu kadar 
zahir ve aşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur âkıl feylesoflar kabul etmişler, o yolda 
gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet onlar, mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikat-ı 
meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki; yazılmış herbir muhalin ucunda 
beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı makul (Haşiye)  hülâsa-i mezhebleri, mesleklerinin 
lâzımı ve zarurî muktezası olduğunu gayet bedihî ve kat'î bürhanlarla şübhesi olanlara tafsilen 
beyan ve isbat etmeye hazırım.” L:176 

“Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi diyor ki: Şu zamanda çok ileri giden 
feylesoflar diyorlar ki: "Hiçten hiçbirşey icad edilmiyor ve hiçbirşey i'dam edilmiyor; yalnız 
bir terkib bir tahlildir ki, kâinat fabrikasını işlettiriyor." 

                                                 
(Haşiye): Bu risalenin sebeb-i te'lifi; gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik-i imaniyeyi tezyif edip, 
bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur'ana hücum edilmesidir. O hücum 
ise, şiddetli bir hiddeti (kalbe) kaleme verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz çeviren bâtıl 
mezheblilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği, nezihane ve nazikane ve kavl-i leyyindir.  737
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Elcevab: Nur-u Kur'an ile mevcudata bakmayan feylesofların en ileri gidenleri bakmışlar 
ki, tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülât ve vücudlarını -sâbıkan isbat ettiğimiz 
tarzda- imtina' derecesinde müşkilâtlı gördüklerinden, iki kısma ayrıldılar. 

Bir kısmı Sofestaî olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan 
daha aşağı düşerek, kâinatın vücudunu inkâr etmeyi; hattâ kendilerinin vücudlarını dahi inkâr 
etmesini; dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icad sahibi olmalarından daha ziyade kolay 
gördüklerinden hem kendilerini, hem kâinatı inkâr edip, cehl-i mutlaka düşmüşler. 

İkinci güruh bakmışlar ki; dalalette, esbab ve tabiat mûcid olmak noktasında, bir sinek ve 
bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilâtı var ve tavr-ı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. 
Onun için bilmecburiye icadı inkâr ediyorlar, "yoktan var olmaz" diyorlar ve i'damı da muhal 
görüyorlar, "var yok olmaz" hükmediyorlar. Yalnız harekât-ı zerrat ile, tesadüf rüzgârlarıyla 
bir terkib ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet-i itibariye tahayyül 
ediyorlar. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini 
zanneden adamları, gör; ve dalalet, insanı ne kadar maskara ve süfli ve echel yaptığını bil; 
ibret al!” L:193 

“Asfiya ve sıddıkîn denilen müçtehidler, imamlar, allâmeler; İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi 
dâhî feylesoflar misillü binler ehl-i tahkik, aklî ve mantıkî bir tarzda, her biri ayrı bir 
meslekte, şübhesiz binler hüccetlere ve kat'î bürhanlara istinaden, ilmelyakîn derecesinde 
Muhammed'in (A.S.M.) risaletine ve hakkaniyetine imanları, öyle küllî bir şehadettir ki; 
onların umumu kadar bir zekâsı bulunmayan karşılarına çıkamaz.  

İşte o hadsiz şahidlerden birisi, bu zamanda Risale-i Nur'dur ki; münkirler ona karşı hiçbir 
çare bulamadıklarından, zabıta ve adliyeyi aldatıp mahkeme eliyle susturmasına çalışıyorlar.” 
Ş:627 

6-Fennî mes'eleleri keşfeden feylesoflar, Hakkın esrarını da 
keşfedebilirler denilmez 

“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:239p.4 

7-Ecnebi feylesofların Kur’an’ı tasdiklerine dair   
“Ecnebi feylesofların Kur'an'ı tasdiklerine dair şehadetleri 
(Bu feylesofların Kur'an hakkındaki senalarının bir hülâsası Küçük Tarihçe-i Hayat'ta ve 

Nur Çeşmesi Mecmuası'nda yazılmıştır.) 
Prens Bismarck (Bismark)'ın Beyanatı 

Sana muasır bir vücud olamadığımdan müteessirim ey Muhammed! (A.S.M.) 
Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahutîden geldiği iddia olunan 

bütün münzel semavî kitabları tam ve etrafıyla tedkik ettimse de, tahrif olundukları için 
hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cem'iyet, bir 
hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lâkin Muhammedîlerin 
(A.S.M.) Kur'anı, bu kayıddan âzadedir. Ben Kur'anı her cihetten tedkik ettim, her 
kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin (A.S.M.) düşmanları, bu kitab 
Muhammed'in (A.S.M.) zade-i tab'ı olduğunu iddia ediyorlarsa da, en mükemmel hattâ en 738
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mütekâmil bir dimağdan böyle hârikanın zuhurunu iddia etmek, hakikatlara göz kapayarak 
kin ve garaza âlet olmak manasını ifade eder ki; bu da ilim ve hikmetle kabil-i te'lif değildir. 
Ben şunu iddia ediyorum ki; Muhammed (A.S.M.) mümtaz bir kuvvettir. Destgâh-ı kudretin 
böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. 

Sana muasır bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed (A.S.M.)! 
Muallimi ve naşiri olduğun bu kitab, senin değildir; o lahutîdir. Bu kitabın lahutî olduğunu 
inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet 
senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u 
mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim. 

Prens Bismarck” Ni:203 

 “Tarih-i âlemin şehadetiyle sabittir ki; parmakla gösterilen en büyük bir dâhî, ancak 
umumî bir istidadı ihya ve umumî bir hasleti ikaz ve umumî bir hissi inkişaf ettirebilir. Eğer 
böyle bir hissi de ikaz edememiş ise sa'yi hep heba olur. 

 Tarih bize gösteriyor ki; en büyük bir insan, hamiyet-i milliye, hiss-i uhuvvet, hiss-i 
muhabbet, hiss-i hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veyahut üç hissi ikaz 
etmeye muvaffak olur. Acaba evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm, zulmetleri altında 
gizli kalan binlerce hissiyat-ı âliyeyi, Ceziret-ül Arab memleketinde, bedevi ve dağınık bir 
kavim içinde inkişaf ettirmek hârikulâde değil midir? Evet şems-i hakikatın ziyasındandır. Bu 
noktaları aklına sokamayanın, Ceziret-ül Arab'ı biz gözüne sokarız. Ey muannid! Ceziret-ül 
Arab'a git, en büyük feylesoflardan yüz taneyi de intihab et, beraber götür. Onlar da orada 
ahlâkın ve maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muhammed-i Arabî'nin o vahşetler 
zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilâyı, senin o feylesofların şu medeniyet ve terakkiyat 
devrinde yüzde bir nisbetinde verebilirler mi? Çünki o zâtın yaptığı o cilâ; İlahî, sabit, lâ-
yetegayyer bir cilâdır ve onun büyük mu'cizelerinden biridir. 

Ve keza bir işde muvaffakıyet isteyen adam, Allah'ın âdetlerine karşı safvet ve 
muvafakatını muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve heyet-i içtimaiye 
rabıtalarına münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat, adem-i muvafakatla cevab 
verecektir. 

Ve keza heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet etmemek lâzımdır. Muhalefet 
edildiği takdirde, dolabın üstünden düşer, altında kalır. Binaenaleyh o cereyanlarda, tevfik-i 
İlahînin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla, o dolabın üstünde Muhammed-i Arabî 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hak ile mütemessik olduğu sabit olur.” İ:110 

8-Bediüzzaman, Kur'anla barışık müstakim felsefenin hakikatperver bir 
feylesofudur 

 “Hülâsa olarak arz ederiz ki: Bediüzzaman, ihlas-ı tâmmeye mâlik, hârikulâde, hakikî bir 
müfessir-i Kur'andır. Hem ihlas-ı etemme vâsıl olmuş, kahraman ve yekta bir hâdim-i 
Kur'andır. Risale-i Nur'un müellifi olmak itibariyle; hem bir mütekellim-i a'zamdır, hem 
ilimde gayet derecede mütebahhir ve râsih, muhakkik ve müdakkik bir allâmedir, hem ilm-i 
Mantık'ın yüksek, nazirsiz bir üstadıdır. 

Ta'likat namındaki te'lifatı, Mantık'ta bir şaheserdir. Hem mümtaz ve hakperest ve 
hakikatbîn bir dâhîdir, hem Kur'anla barışık müstakim felsefenin hakikatperver bir 
feylesofudur, hem nazirsiz bir sosyolog (içtimaiyatçı) ve bir psikolog (ruhiyatçı) ve bir 
pedagog (terbiyeci)dur, hem daima hakikat terennüm etmiş ve eden, yüksek ve emsalsiz ve 
dâhî bir müellif ve edibdir.” Ko:37 

“Meslek-i Kur'anîde tam gitmeyen, hususan aklı, nakle tercih eden Mu'tezile imamları, 
ve yalnız aklına itimad eden İşrakiyyun feylesofları ve onların silâhıyla onları mağlub 
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etmeğe kendilerini mecbur zanneden ehl-i hakikat ve ehl-i sünnet velcemaat allamelerinin 
dersini anlamak için çok sene ders almak lâzım geliyordu. 

Feyz-i Kur'an ile, Risale-i Nur bir senede o on senelik vazife-i imaniyeyi görüyor. Eski 
zamanda İlm-i Kelâm'da büyük âlimler ve dindar feylesoflar marifetullah için esbab 
silsilesinin devir ve teselsülünün muhaliyetini göstermekle marifetullah ve Vâcib-ül Vücud'un 
vahdaniyetini isbat ederlerdi. 

Kur'an-ı Hakîm'in hakikatı ve mu'cizane mesleği, her şeyde marifetullaha bir pencere açar. 
O ülema ve feylesofların mecmu'-u âlemde gösterdikleri hüccet-i ehadiyet ve bürhan-ı 
vahdaniyeti her bir şeyde hattâ her bir zerrede gösterir.  

°G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇ"G«#ö°^«<³~ö y«7ö¯š²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«: hakikatı bunun mücmel bir ifadesidir. Yani 

zerrelerden yıldızlara kadar her şeyde bir pencere-i tevhid var. Doğrudan doğruya Zât-ı 
Vâcib-ül Vücud'u sıfâtı ile bildiren âyetler, yani delalet ve işaretler var.” Mf:85 
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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«! 
FEYZ 

1-Feyze mazhariyetin vesileleri 
2-Kudsiyetten gelen feyizler  
3-Adabdan gelen feyz 
4-Mürşid feyze ma’kes olur, fakat masdar olamaz  
5-Sahabelerin tefeyyüzü 
6- Risalet-ün Nur Kur’an’ın feyzinden mülhemdir  
7-Muhatabların hakaika ciddi teveccühleri, feyizlerin nüzulüne sebebdir 
8-Feyz-i İlahîyi celbeden latifeler 
9-Tarîkatsız mazhar olunan feyiz yolu 
10-Velilerin feyz vermeleri, hâlî veya fiilî bir duadır  
11-feyz-i fazlından olan hasenatı, kendi nefsine verme hatası 
12-Masnu’da olan feyz-i kemal, Sâni’in kemalinden iktibastır  
Bu kelime lügatta: Bolluk. Bereket * İlim * İrfan. Mübâreklik * Şân, şöhret * İhsan, fazıl, kerem. 

Yüksek rütbe almak * Suyun çoğalıp çay gibi taşması manalarına gelir. 

Maneviyatta ise, irşad edici söz, yazı, büyük dini şahsiyetlerden ve bilhassa Kur’an gibi manevî 
değerlere sahib olanlardan alınan derslerle manevi hislerin gelişmesi manasına gelir. 

Risale-i Nurda feyz kelimesinin şu terkibleri geçer: Feyz-i âmm, feyz-i envâr-ı Muhammedî (A.S.M.), 
feyz-i fazl, feyz-i Hak ve nur, feyz-i hidayet, feyz-i hikmet, feyz-i hürmet, feyz-i i’caz, feyz-i İlahî, feyz-i 
ilim, feyz-i iman, feyz-i in’am ve ihsan, feyz-i kemal, feyz-i keramet, feyz-i Kur'an, feyz-i küllî, feyz-i 
mutlak, feyz-i Nur, feyz-i Rahman, feyz-i rahmet, feyz-i sohbet-i nübüvvet, feyz-i tecelli, feyz-i ulvî, feyz-i 
umumî, feyz-i vücud, feyz-i ziya 

1-Feyze mazhariyetin vesileleri 
“Ehl-i dünya diyorlar ki: Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî 

bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye 
mahkûmsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. 

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

Bu beyandan anlaşılıyor ki, nefsin isteklerinin ve enaniyet gibi hislerin tesirinde kalmak, o manevi 
feyizlere manidir. 

2-Kudsiyetten gelen feyizler  
 “"Sübhanallah" diyen, hangi milletten olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. 

İşte bu kadar kâfi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih olsa, akıl noktasında 
bir defa taallüm eder. Halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i 
taallümünden başka, lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizac eden meal-i icmalî, çok nurlara 
ve feyizlere medardır. Bahusus tekellüm-ü İlahî haysiyetiyle aldığı kudsiyet ve o kudsiyetten 
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gelen feyizler ve nurlar, çok ehemmiyetlidir.1” M:341 

3-Adabdan gelen feyz 
 “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.” L:53 

4-Mürşid feyze ma’kes olur, fakat masdar olamaz  
 “Evet üstad ve mürşid, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve 

ma'kes olduklarını bilmek lâzımdır. Meselâ: Hararet ve ziya, sana bir âyine vasıtasıyla gelir. 
Senden Güneş'e karşı minnetdar olmaya bedel, âyineyi masdar telakki edip, Güneş'i unutup, 
ona minnetdar olmak, divaneliktir. Evet âyine muhafaza edilmeli, çünki mazhardır. İşte 
mürşidin ruhu ve kalbi bir âyinedir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze ma'kes olur, müridine 
aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lâzımdır. 
Hattâ bazı olur ki, masdar telakki edilen bir üstad, ne mazhardır, ne masdardır. Belki 
müridinin safvet-i ihlasıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona hasr-ı nazar ile o mürid başka yolda 
aldığı füyuzatı, üstadının mir'at-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasılki bazı adam, manyetizma 
vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O âyinede 
çok garaibi müşahede eder. Halbuki âyinede değil, belki âyineye olan dikkat-i nazar 
vasıtasıyla âyinenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki, bazan 
nâkıs bir şeyhin hâlis müridi, şeyhinden daha ziyade kâmil olabilir ve döner şeyhini irşad eder 
ve şeyhinin şeyhi olur.” L:135 

5-Sahabelerin tefeyyüzü 
 “Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir 

surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin 
yüksek kıymetini onunla anladım. Demek bidayet-i İslâmiyede kelimat-ı kudsiyenin verdiği 
feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir 
lezzeti var ki; gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zât-ı 
Muhammediye (A.S.M.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdes'ten) turfanda, taze 
olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen o zât; bir tek tesbihten, 
başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir.” L:327 

6- Risalet-ün Nur Kur’an’ın feyzinden mülhemdir  
“Risalet-ün Nur sair te'lifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitablardan alınmamış. 

Kur'andan başka me'hazı yok, Kur'andan başka üstadı yok, Kur'andan başka mercii yoktur. 
Te'lif olduğu vakit hiçbir kitab müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya 
Kur'anın feyzinden mülhemdir ve sema-i Kur'anîden ve âyâtının nücumundan, 
yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor.” Ş:711 
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 “Resail-in Nur baştan başa ism-i Hakîm ve Rahîm'in mazharı olduğundan bu üç âyetin 
âhirleri ism-i Hakîm ile ve gelecek yirmibeşinci dahi Rahman ve Rahîm ile bağlamaları 
münasebet-i maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebet-i maneviyeye 

binaen deriz ki: ¬Æ@«B¬U²7!ö u<¬i²X«# cümlesinin sarih bir manası asr-ı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı 

Mübin'in nüzulü olduğu gibi, mana-yı işarîsiyle de, her asırda o Kitab-ı Mübin'in mertebe-i 
arşiyesinden ve mu'cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve 
hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor diyerek şu asırda bir şakirdini ve bir lem'asını 
cenah-ı himayetine ve daire-i harîmine bir hususî iltifat ile alıyor.” Ş:711 

7-Muhatabların hakaika ciddi teveccühleri, feyizlerin nüzulüne sebebdir 
 “Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî 

lisanıyla Kur'andan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o 
tercümanın muhatabları ve ders-i Kur'anda arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o 
feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o 
tercümanın istidadından çok ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un 
ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde 
bir hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir.” E:70 

8-Feyz-i İlahîyi celbeden latifeler 
 “İ'lem Eyyühel-Aziz! Zikreden adamın feyz-i İlahîyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. 

Bir kısmı kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi 

değildir.ö hQ²L«<ö«�ö b²[«&ö²w¬8öhusule gelir. Binaenaleyh gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden 

hâlî değildir.” Ms:87 
“Kader, her şeye bir mikdar ve o mikdara göre bir kalıb vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak'tan 

aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malûmdur ki, dâhilden harice süzülen cüz-ü 
ihtiyarî mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesi ile hâkimiyet-i esmanın nizam 
ve tekabülüyle feyz alınabilir. Maahaza, şemsin azametini bir kabarcıkta aramak, akıllı olanın 
işi değildir.” Ms:181 

9-Tarîkatsız mazhar olunan feyiz yolu 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! Tevfik-i İlahî refiki olan adam, tarîkat berzahına girmeden zahirden 

hakikate geçebilir. Evet Kur'andan, hakikat-ı tarîkatı -tarîkatsız- feyiz suretiyle gördüm ve 
bir parça aldım. Ve keza maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın îsal edici 
bir yol buldum. 

Seri-üs seyr olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîkı ihsan etmek, rahmet-i 
hâkimenin şânındandır.” Ms:212 

10-Velilerin feyz vermeleri, hâlî veya fiilî bir duadır  
 “İ'lem Eyyühel-Aziz! 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:240 

11-feyz-i fazlından olan hasenatı, kendi nefsine verme hatası 
 “Hem nass ile sabit olan Fâtır'ın sırf feyz-i fazlından olan hasenatı kendi nefsine 

veriyorsun. Tâ işlemediğin şeylerle medholunasın. Şu edeb-i Kur'an ile edeblen. Kur'an-ı 
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Kerim diyor ki:  

«t¬,²S«9ö²w¬W«4ö¯^«\±¬[«,ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8«:ö¬yÁV7!ö«w¬W«4ö¯ «̂X«,«&ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8   
Malına sahib ol. Başkasının malını gasbetme.” Ni:46 

12-Masnu’da olan feyz-i kemal, Sâni’in kemalinden iktibastır  
“Sâni'-i Zülcelal ne kadar evsaf-ı kemaliye varsa, onlarla muttasıftır. Zira mukarrerdir ki: 

Masnu'da olan feyz-i kemal, Sâni'in kemalinden iktibas edilmiş bir zıll-i zalilidir. Demek 
kâinatta ne kadar hüsün ve cemal ve kemal varsa, umumundan lâyuhadd derecede yüksek 
tabakada evsaf-ı cemaliye ve kemaliye ile Sâni' muttasıftır. Evet ihsan servetin, icad 
vücudun, îcab vücubun, tahsin hüsnün fer'idir ve delilidir. Hem de Sâni'-i Zülcelal, cemi' 
nekaisten münezzehtir. Maddiyatın mahiyatının istidadsızlığından neş'et eden nekaisten 
müberradır. Kâinatın mahiyat-ı mümkinesinden neş'et eden evsaf ve levazımatından 
mukaddestir.” Mu:134 

Asrımızın mevcud ictimaî şartlarında feyizdar olmak, oldukça müşkillemiştir. Hz. Üstad diyor ki:  

“Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i arzdaki 
boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları 
vardır. Ya aklını dağıtır manevî bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevî bir dinsiz olur, 
ya fikrini dağıtır manevî bir ecnebi olur. Evet ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merak 
ile, mütedeyyin iken âmî bir adam -beride ilme mensubiyeti varken- eskiden beri İslâm 
düşmanı olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten 
Seyyidler Cemaatinin bir kâfire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmî bir 
adamın, alâkasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için, böyle kâfir bir düşmanı mücahid bir 
seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acib bir misali değil midir? 

Evet haricî siyaset memurları ve erkân-ı harbler ve kumandanlara bir derece vazifece 
münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili; basit fikirli ve idare-i ruhiye ve 
diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri 
bıraktırmakla, onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalblerini de 
hakaik-i imaniye ve İslâmiyeye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o 
kalbleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında, kemal-i 
merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesail-i siyasiyeyi radyo ile ders verip 
dinlettirmek, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye öyle bir zarardır ki; ileride vereceği neticeleri 
düşündükçe tüyler ürperir.” K:37 

Hz. Üstad kendi şahsından bizlere ders verme makamı diye düşündüğümüz ikazında da şöyle der: 
 

“ «�²h¬8!ö@«W«6ö²v¬T«B²,@«4ö(11:112) âyeti, fâ-yı atf hariç olarak «�²h¬8!ö@«W«6ö²v¬T«B²,¬! makam-ı 

ebcedîsi bin üçyüz ikidir.2 Demek ²v¬T«B,¬! deki emr-i has içinde bulunan hitab-ı âmmın 

hadsiz müstakim efradları içinde, o bin üçyüz iki tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet 
emrinin imtisali bir hususiyet kazanacak. Demek ondördüncü asırda Kur'andan iktibas edip, 
istikametsiz sakim yollar içinde sırat-ı müstakîmi gösterecek âsârı neşreden bir adamı, o 
hadsiz efrad içinde dahil ediyor. 

Hem o istikametin bir hususiyeti var ki, tarihiyle işaret ediyor. Halbuki, o asırda şahsen 
istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Demek, şahsî istikamet değil. 
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Öyle ise, o adamın teşebbüsiyle neşredilen esrar-ı Kur'aniye, o asırda istikametde imtiyaz 
kesbedecek. O adam şahsen gayr-ı müstakim olduğu halde, müstakimler içine idhali, o 
imtiyaza remzeder.” St:163 

 Evet, şahıs kendi kusur ve nakısiyetini görmesi, bir nevi ibadet ve vesile-i necat olabiliyor. 
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FİİL 

1-Zalim eşhasın harekâtına, yani ahirzaman fitnesinin bid’alarına fiilen iştirak 
etmenin neticesi 

2-Dua-i fiilî  
3-Fiilî bir duadır   
4-Lisan-ı fiil ile bir duadır   
5- Fâilsiz bir fiil olmaz 
6-Ademî fiiller  
7-Lisan-ı hal ile ve fiil diliyle ders   
8-Niyetten fiile henüz çıkmayan ibadetlerin kabulü   
9-Fiili fâilsiz zannetmek   
10-Velilerin feyz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır  
11-Kudret-i Bari’nin fiili   
12-Fiilî isimlerin kesreti 
13-Riyakârlık fiilî bir nevi yalancılıktır  
14-İnsanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar   
15-Avama ders veren fiildir 

1-Zalim eşhasın harekâtına, yani ahirzaman fitnesinin bid’alarına fiilen 
iştirak etmenin neticesi 

“Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle girmesinin 
sebebi nedir? 

Elcevab: 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 

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

2-Dua-i fiilî  
“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 

“Dördüncü nevi ki; en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır; Biri, fiilî ve halî; 
diğeri, kalbî ve kalîdir. Meselâ: Esbaba teşebbüs, bir dua-yı fiilîdir. Esbabın içtimaı; 
müsebbebi icad etmek için değil, belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için 
bir vaziyet-i marziye almaktır. Hattâ çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi 
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dua-yı fiilî, Cevvad-ı Mutlak'ın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan, kabule 
mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır.” S:318 

3-Fiilî bir duadır   
“İkinci kısım: Meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri fiilî, biri kavlî. Meselâ çift sürmek, 

fiilî bir duadır. Rızkı topraktan değil; belki toprak, hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki, rahmetin 
kapısı olan toprağı saban ile çalar.” M:300  

4-Lisan-ı fiil ile bir duadır   

“Hem çok ediblerin ve çok ülemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi 
gösteriyor ki: Celb-i rızkın medarı, zekâ ve iktidar değildir; belki acz ve iftikardır, 
tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır.” M:418 

5- Fâilsiz bir fiil olmaz 
“Güzel ve manidar bir kitab ve muntazam bir hane, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini 

ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahetle yazıcı ve dülger namlarını, yazıcı 
ve dülger ünvanları ise bedahetle kitabet ve dülgerlik san'atlarını ve sıfatlarını ve bu san'at 
ve sıfatlar bedahetle herhalde bir zâtı istilzam eder ki, mevsuf ve sâni' ve müsemma ve fâil 
olsun. Fâilsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi; mevsufsuz bir sıfat, 
san'atkârsız bir san'at dahi mümkün değildir.” Ş:145 

6-Ademî fiiller  
“Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede 

istimalleri dahi, yine kudret-i Sübhaniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef 
olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat-ı Rabbaniyeye ve kâinattaki bütün kusurattan 
müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünki bütün kusurlar ademden ve 
kabiliyetsizlikten ve tahribden ve vazife yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudî 
olmayan ademî fiillerden geliyor. Bu şeytanî ve şerli perdeler, o kusurata merci olup itiraz 
ve şekvaları bi'l-istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zâten 
şerli ve ademî ve tahribçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil, az bir fiil ve cüz'î bir kuvvet, 
belki vazifesini yapmamak ile bazan büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir fâiller, 
muktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüz'î bir kesbden hariç bir 
kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler ademden geldiklerinden, o şerirler hakikî fâildirler. Bil-
istihkak, eğer zîşuur ise cezayı çekerler. Demek seyyiatta o fenalar fâildirler; fakat haseneler 
ve hayırlarda ve amel-i sâlihte vücud olmasından, o iyiler hakikî fâil ve müessir değiller. 
Belki kabildirler; feyz-i İlahîyi kabul ederler ve mükâfatları dahi sırf bir fazl-ı İlahîdir diye, 
Kur'an-ı Hakîm 

«t¬,²S«9ö²w¬W«4ȫ^«\ ±¬[«,ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8«:ö¬yÁV7!ö«w¬W«4ȫ^«X«,«&ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8 (4:79) ferman eder. 
Elhasıl: Vücud kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken ve Cennet ve 

Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud âlemleri "Elhamdülillah Elhamdülillah" 
ve bütün adem âlemleri "Sübhanallah Sübhanallah" derken ve ihatalı bir kanun-u 
mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki ilham, vesvese 
ile mücadele ederken; birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, mes'eleyi halledip 

karanlık kâinatı ışıklandırır. Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö *x9ö yÁV7«!ö(24:35) âyetinin envârından bir nurunu 

bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır.” Ş:262 
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7-Lisan-ı hal ile ve fiil diliyle ders   
“ Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Kader-i İlahî adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine sevketmesinin bir hikmeti, 

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

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

8-Niyetten fiile henüz çıkmayan ibadetlerin kabulü   
“İ'lem Eyyühel-Aziz! Hayvanattan olsun nebatattan olsun tevellüd ile tenasül şümulüne 

dâhil olan her ferd vech-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetindedir ki, arzı kendisine ve 
zürriyetine has ve hâlis bir mescid yapmakla Fâtır-ı Hakîm'in esma-i hüsnasını izhar ile 
Hâlıkına gayr-ı mütenahî bir ibadette bulunsun. 

Evet kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın semeratında ve 
o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tenvir eder. Lâkin âlem-i 
şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allâm-ül Guyub'un ilminde mevcud olduğuna 
binaen, niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir.” Ms:217 

9-Fiili fâilsiz zannetmek   
“İ'lem Eyyühel-Aziz! Vâcib-ül Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, 

ef'alinde de benzemiyor. Çünki Vâcib-ül Vücud'un kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, 
küçük-büyük, ferd-nev', cüz'-küll aralarında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzât 
mübaşeret yoktur. Fakat mümkinin kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis, Vâcib-ül 
Vücud'un ef'alini fiillerine benzetemiyor. Hakikatını fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor. 
Fiili fâilsiz zannediyor.”Ms:186 

10-Velilerin feyz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır  
“İ'lem Eyyühel-Aziz! 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:240 

11-Kudret-i Bari’nin fiili   
“BİR SUAL: Eğer desen: Zîhayat masnu’un içindeki faaliyet-i hârikanın vucudiyle 

beraber, onun etrafında ve dışındaki sükûnetin arkadaşlığı ki, âdeta, orada bir şey değilmiş 
gibi görünüşü, hem onun içindeki faaliyet-i müdhişenin hiçbir tereşşuhu o masnuun çok ince 
ve rakik liflerinden dışarıya -velev bir zerre kadar olsun- sızmamasındaki iktiranın sırrı nedir? 
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ELCEVAB: Sana -kalbimde bana denildiği gibi- denilir ki: Eğer o faaliyet, imkânî 
sebeblerin malı veya eşyanın nefislerinden, tabiatlarından olmuş olsaydı; o zaman herbir 
hayvanın içinde bir ilm-i muhite sahib müstakil bir failin bulunması; ve her bir semerede 
küre-i arzı içindekileriyle beraber yaratması ona zor gelmeyen bir kudret-i mutlaka-i tamme 
sahibi olan bir Sani-i Kadir’in mevcud olması lâzım gelirdi. Ve işte o zaman tereşşuh, 
tezahür, intişar ve tuğyan zaruriyattan olacaktı. 

Fakat kevn ü mekânın içinde meşhud olan şu emn ü eman; ve insan âleminden başka 
herşeyde gözle görülen şu sükûn ve sükût-u hükümran; ve bu âlemde, her zaman müşahede 
olunan şu inkıyad-ı müsellem ve selm ü selâm-ı pür-âyân ise, âlemdeki şu mevzun san’atlar 
ve manzum sıbgatlar, ancak ve ancak onun san’at ve sıbgatı olan;  ve 

 –x U«[«4 ²w6 y«7 «”x T«< ²–«! @®\ ²[«- «(!«*«! !«)¬! ˜h²8«! @«WÅ9¬!  nun padişah-ı bîmisali ve     

¯•xV²Q«8 ¯*«G«T¬" Å�¬! y7±¬i«X9 @«8«: yX¬=!«i«' @«9«G²X¬2 Å�¬! ¯š²z«- ²w¬8 ²–¬!«:  diyen bir Zat-ı Hakîm-i Zülcelal ve 

Sultan-ı Kadîr-i Layezal’in olabilir. 
Evet, senin elinle yapılan bir fiilin ile, hayalinin son sür’atiyle yapılan fiilinin nisbeti ne 

ise; hayal ile yapılan bir fiil dahi –eğer mukayese mümkün olsaydı- kudret-i Bari’nin fiiline 
karşı nisbeti gibi olabilirdi. Belki de hiç münasebete gelmez bir tarzdadır.” BMs:579 

12-Fiilî isimlerin kesreti 
“ S- Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor? 
C- Kudret-i ezeliyenin kâinattaki mevcudatın nev'lerine, ferdlerine olan nisbet ve 

taallukundan husule gelir. Bu itibarla, ¬yÁV7!ö¬v²,¬"ökudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. 

Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyle ise hiç kimse, hiçbir 
işini besmelesiz bırakmasın!” İ:15 

13-Riyakârlık fiilî bir nevi yalancılıktır  
“Bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hülâsa ve zübdesi 

bana kat'î bildirmiş ki: Sıdk, İslâmiyetin üss-ül esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve 
hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu 
içimizde ihya edip onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. 

Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlık, 
fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve 
münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni'-i Zülcelal'in kudretine iftira 
etmektir.” H:45 

14-İnsanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar   
“Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından fena meyelanlar 

histen, nefisten çıktıkça "yasaktır" der, tardeder kaçırır.  
Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat, ruhun 

ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise 
yapar, şer ise kendini çekmeğe çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevkedip mağlub 
etmez.” H:77 
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15-Avama ders veren fiildir 
“Ey ehl-i hamiyet anlayınız! Kürd ve emsâli, fikren meşrûtiyetperver olmuş ve oluyorlar. 

Lâkin bazı me’murin, fiilen meşrutiyetperver olması müşküldür. Halbuki akılları gözlerinde 
olan avama ders veren fiildir.” AB:292 
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FİRAK 

1-En büyük elem olan firak-ı ebedîden kurtulma müjdesi 
2-Firak yaralarının tedavisi  
3- Firaklardan kurtulmak, Vâcib-ül vücüda intisab iledir  
Bu firak kelimesi, lügat manasiyle ayrılık demektir. Fakat dinî sahada daha çok, mahbubattan ayrılık 

ve varlık aleminden ebedî yokluğa düşmekten doğan ayrılık endişesini ve elemini ifade eder. Bu dersde 
daha çok bu son mana üzerinde durulur. 

“Evet nimeti nimet eden, nimeti nıkmetlikten halas eden ve mevcudatı, firak-ı ebedîden 
hasıl olan vaveylâlardan kurtaran saadet-i ebediyeyi; o rahmetin şe'nindendir ki, beşerden 
esirgemesin. Çünki bütün nimetlerin re'si, reisi, gayesi, neticesi olan saadet-i ebediye 
verilmezse, dünya öldükten sonra âhiret suretinde dirilmezse, bütün nimetler nıkmetlere 
tahavvül ederler. O tahavvül ise, bilbedahe ve bizzarure ve umum kâinatın şehadetiyle 
muhakkak ve meşhud olan rahmet-i İlahiyenin vücudunu inkâr etmek lâzım gelir. Halbuki 
rahmet, güneşten daha parlak bir hakikat-ı sabitedir. Bak rahmetin cilvelerinden ve latif 
âsârından olan aşk ve şefkat ve akıl nimetlerine dikkat et. Eğer firak-ı ebedî ve hicran-ı 
lâyezalîye, hayat-ı insaniye incirar edeceğini farz etsen; görürsün ki: O latif muhabbet, en 
büyük bir musibet olur. O leziz şefkat, en büyük bir illet olur. O nurani akıl, en büyük 
bir bela olur. Demek rahmet, (çünki rahmettir) hicran-ı ebedîyi, muhabbet-i hakikiyeye karşı 
çıkaramaz.” S:521 

Evet bu ebedi firak ile visal zıddiyeti, saadet-i ebediyenin sonsuz kıymet ve zevkinin bilinmesine vesile 
olduğundan tecelli-i Rahmettir. 

1-En büyük elem olan firak-ı ebedîden kurtulma müjdesi 
“Bîçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, 

seyl-i zaman1 ve harekât-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedî denizine döküldüğü olan 

                                                 
1 Yani, ezdadın cem’i ile meydana getirilen tagayyür kanunu vesilesiyle müstakbelden maziye akıtılan 
varlıklar ve hâdisat, âlem-i şehadet dairesi genişliğinde bir sel gibi akıp ebed âleminde müstakarr kılınır. 
     “İşte bu mezkûr sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, âlî hikmetler için, âlemi bu surette irade ettiğinden şu 
âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tegayyür için zıdları birbirine 
hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, 
çirkinlikleri güzelliklerle cem’ederek, hamur gibi yoğurarak şu kâinatı tebeddül ve tegayyür kanununa ve 
tahavvül ve tekâmül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma-i hüsna 
hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, 
vezaifini îfa etti. Mahlukat, hizmetlerini bitirdi. Herşey, manasını ifade etti. Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi. 
Zemin, Sâni’-i Kadîr’in bütün mu’cizat-ı kudretini, umum havarik-ı san’atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fena, 
sermedî manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. 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 göstermesini ve esbab-ı zahiriyenin perdesini 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 751
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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 

Evet, “Eşyanın kemalâtı, ezdad ile bilinir; elem olmazsa lezzet bir kemal olmaz, zulmet 
olmazsa ziya tahakkuk etmez, firak olmazsa visal lezzet vermez ve hakeza? ” S:616 

“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 

2-Firak yaralarının tedavisi  

“ �xW«<ö«�öÊ]«&ö«x;ö«:öYani: Bütün kâinatın mevcudatında görünen ve vesile-i 

muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve 
ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel, birtek cilve-i cemali kâfi gelen bir Mabud-u 
Lemyezel, bir Mahbub-u Lâyezal'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi var ki; şaibe-i zeval ü 
fenadan münezzeh ve avarız-ı naks u kusurdan müberradır. İşte şu kelime, cinn ü inse ve 
bütün zîşuura ve ehl-i muhabbet ve aşka ilân eder ki: Sizlere müjde, mahbublarınızdan 
nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâki'niz var. Madem 
o var ve Bâki'dir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda, sebeb-i 
muhabbetiniz olan hüsn ü ihsan, fazl ü kemal, o Mahbub-u Bâki'nin cilve-i cemal-i 
bâkisinden çok perdelerden geçip, gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri, 
sizleri incitmesin. Çünki onlar bir nevi âyinelerdir. Âyinelerin değişmesi şaşaa-i cemalin 
cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, herşey var.” M:226 

“O Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve kudsiyetine lâyık bir tarzda ve istiğna-i 
zâtîsine ve gına-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsine 
münasib bir şekilde; hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi 
vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen hadsiz bir 
şevk-i mukaddes vardır. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes vardır. 
Ve o sürur-u mukaddesten gelen, tabiri caiz ise, hadsiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Ve 
elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber; hadsiz onun merhameti cihetiyle faaliyet-i kudreti 
içinde, mahlukatının istidadları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden 
neş'et eden, o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zât-ı Rahman ve 
Rahîm'e ait, tabiri caiz ise, hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes 
vardır ki; hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Ve o hadsiz faaliyet dahi, 
hadsiz bir tebdil ve tağyir ve tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor. Ve o hadsiz tağyir ve 
tebdil dahi; mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor.” M:286 

 

                                                                                                                                                         
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  

«–Y8¬I²DW²7!ö@«ZÇ<«!ö«•²x«[²7!ö!:+@«B²8!«:ö(<6:59) tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedî, haşmetli bir suret giyerek ehil ve 

ashabı «w<¬G¬7@«'ö@«;xV'²(@«4ö²vB²A¬0ö²vU²[«V«2ö°•«Ÿ«,ö(39:73) hitabına mazhar olacak.” S:532 
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3- Firaklardan kurtulmak, Vâcib-ül vücüda intisab iledir  
(Çok ehemmiyetlidir) 

“Birinci Nükte: Madem Cenab-ı Hak var, herşey var. Madem Cenab-ı Vâcib-ül Vücud'a 
intisab var, herşey için bütün eşya var. Çünki Vâcib-ül Vücud'a nisbetle herbir mevcud, bütün 
mevcudata, vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder. Demek Vâcib-ül Vücud'a intisabını bilen 
veya intisabı bilinen herbir mevcud, sırr-ı vahdetle, Vâcib-ül Vücud'a mensub bütün 
mevcudatla münasebetdar olur. Demek herbir şey, o intisab noktasında hadsiz envâr-ı vücuda 
mazhar olabilir. Firaklar, zevaller, o noktada yoktur. Bir ân-ı seyyale yaşamak, hadsiz envâr-
ı vücuda medardır. Eğer o intisab olmazsa ve bilinmezse, hadsiz firaklara ve zevallere ve 
ademlere mazhar olur. Çünki o halde alâkadar olabileceği herbir mevcuda karşı bir firakı ve 
bir iftirakı ve bir zevali vardır. Demek kendi şahsî vücuduna, hadsiz ademler ve firaklar 
yüklenir. Bir milyon sene vücudda kalsa da (intisabsız); evvelki noktasındaki o intisabdaki bir 
an yaşamak kadar olamaz.2 Onun için ehl-i hakikat demişler ki: "Bir ân-ı seyyale vücud-u 
münevver, milyon sene bir vücud-u ebtere müreccahtır." Yani: "Vücud-u Vâcib'e nisbet ile bir 
an vücud, nisbetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır." Hem bu sır içindir ki, ehl-i tahkik 
demişler: "Envâr-ı vücud ise Vâcib-ül Vücud'u tanımakladır." Yani: "O halde kâinat, envâr-ı 
vücud içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zîşuurlar ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa adem 
zulümatları, firak ve zeval elemleri herbir mevcudu ihata eder. Dünya, o adamın nazarında 
boş ve hâlî bir vahşetgâh suretinde görünür." Evet nasılki bir ağaç meyvelerinin herbirisi, 
ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nisbeti var ve o nisbetle birer kardeşi, arkadaşı 
mevcud olduğundan, onların adedince ârızî vücudları vardır. Ne vakit o meyve ağacın 
başından kesilse, herbir meyveye karşı bir firak ve zeval hasıl olur. Herbir meyve onun için 
madum hükmündedir. Haricî bir zulmet-i adem ona hasıl oluyor. Öyle de: Kudret-i Ehad-i 
Samed'e intisab noktasında herşey için bütün eşya var. Eğer intisab olmazsa, her şey için eşya 
adedince haricî ademler var. İşte şu remizden, imanın azamet-i envârına bak ve dalaletin 
dehşetli zulümatını gör. Demek iman, şu remizde beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefs-ül 
emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edebilir. Eğer iman olmazsa nasılki kör, 
sağır, dilsiz, akılsız adama herşey madumdur; öyle de imansıza herşey madumdur, 
zulümatlıdır.” M:289 

“Şu mevcudat zeval perdesinde saklandıkları vakit; onların yerinde herbirisinin pek çok 
tesbihatı bâki kalmakla beraber, pek çok esma-i İlahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını o 
esmanın ellerine bırakır. Yani bir vücud-u bâkiyeye tevdi ederler, öyle giderler. Acaba fâni 
ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücud kalsa; 
denilir mi ki, ona yazık oldu veyahut abes oldu veyahut şu sevimli mahluk neden gitti.. şekva 
edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve 
öyle olmak gerektir. Yoksa birtek zarar gelmemek için, binler menfaati terketmek lâzım gelir 
ki; o halde binler zarar olur. Demek Rahîm, Hakîm ve Vedud isimleri; zevale ve firaka 
muarız değiller, belki istilzam edip iktiza ediyorlar.” M:295 

                                                 
2 Çünkü Allah’a intisabın şuuru ile ve hakikat itibariyle zaman izafî olup ebedilik dairesi kişiye derecesine 
göre görünür. Mesela:  
     “Zâten mesleğimizde zaman, mekân sohbetimize mani’ olamaz. Şarkta, garbda, hattâ âhirette, berzahta olsa 
da beraberiz. Meselâ; berzahta Hâfız Ali (R.H.), hergün manen yanımızdadır. Bu hakikata binaen, surî 
ayrılmağa, hattâ ölüme ehemmiyet vermemeliyiz.” E:94 
      “İşte bu faaliyet-i hakîmiyeden anlaşılıyor ki; zamanın seyliyle beraber gelip geçen eşya-yı seyyaleden ve 
geçen günlerden senelerden, asırlardan, leyl ve neharın takallübü ile pek çok mensucat-ı gaybiye ve uhreviye 
yapılmaktadır. Evet âlemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikatı tenvir eder.     
Öyle ise, bu fâni dünyada mevt, fena, devair-i gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek bâki kalır. Evet 
rivayetlerde vardır ki; insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya 
hasenat-ı muzie ile avdet ederler.” Ms:216 753
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Yani tesbihatın ve esma-i ilahiye nakışlarının baki kalmasının ehemmiyeti nazara veriliyor. 

“Kat'iyyen bil ki: Bu beş Remiz'de ve beş İşaret'te gösterilen parlak hakikat-ı âliye, nur-u 
Kur'an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahib olunabilir. Yoksa o hakikat-ı bâkiye yerine, 
gayet müdhiş bir zulümat geçer. Ehl-i dalalet için dünya, firaklar ve zevaller ile dolu ve 
ademler ile mâlâmâldir. Kâinat, onun için manevî bir Cehennem hükmüne geçer. Herşey 
onun için âni bir vücud ile, hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel, zulümat-ı 
ademle memlûdür; yalnız kısacık bir zaman-ı halde, bir hazîn nur-u vücud bulabilir. Fakat 
sırr-ı Kur'an ve nur-u iman ile, ezelden ebede kadar bir nur-u vücud görünür; ona 
alâkadar olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin eder.” M:296 

 “Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı, âlem-i insanî bana göründü. O âlemi o 
kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki; dehşetimden feryad ettim, "Eyvah!" 
dedim. Çünki gördüm ki: İnsanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kâinatı ihata 
eden tasavvurat ve efkârları ve ebedî beka ve saadet-i ebediyeyi ve Cennet'i gayet ciddî 
isteyen himmetleri ve istidadları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakr u 
ihtiyacatları ve za'f u acziyle beraber, hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve a'dâlarıyla 
beraber; gayet kısa bir ömür, gayet dağdağalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde, kalbe 
en elîm ve en müdhiş halet olan mütemadî zeval ve firak belası içinde, ehl-i gaflet için 
zulümat-ı ebedî kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar, birer birer ve 
taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu âlemi bu zulümat içinde gördüğüm anda, 
kalb ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryad 
ile ağlamaya hazır iken; birden Cenab-ı Hakk'ın Âdil ismi Hakîm burcunda, Rahman ismi 
Kerim burcunda, Rahîm ismi Gafur burcunda (yani manasında), Bâis ismi Vâris 
burcunda, Muhyî ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Mâlik burcunda tulû' ettiler. O âlem-i 
insanî içindeki çok âlemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve nuranî âhiret âleminden 
pencereler açıp, o karanlıklı insan dünyasına nurlar serptiler.” M:410” 

Bu derin hakikat, ciddi bir iman şuuru ve teslimiyeti ile yaşanarak hissedilir.  

“İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hattâ her sevdiği şeyde kuvve-i 
vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya 
görse, derinden derine feryad eder. Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen 
ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hattâ 
denilebilir ki: Âlem-i bekanın ve ebedî Cennet'in bir sebeb-i vücudu, şu mahiyet-i 
insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-yu beka ve beka için fıtrî 
umumî duadır ki, Bâki-i Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtrî arzuyu, o tesirli kuvvetli umumî duayı 
kabul etmiştir ki, fâni insanlar için bâki bir âlemi halketmiş.” L:15 

 “(Hulusi Bey'e hitabdır) 

Aziz Kardeşim! 
Evvelâ: Mektubun bana tesir etti. Fakat hakikatı düşündüm, o teessür gitti. İşte hakikat 

şudur ki: Mabeynimizdeki münasebet ve uhuvvet inşâallah hâlis ve lillah için olduğundan, 
zaman ve mekânla mukayyed olmaz. Bir şehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre-i arz, 
belki dünya, belki âlem-i vücud iki hakikî dost için bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve 
kardeşliğin firakı yok, hep visaldir. Fâni, mecazî, dünyevî dostluklar sahibleri firakı 
düşünsün, bize ne?” B:259 

“Sâniyen: 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: 
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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 

“Acaba göz önünde bilbedahe görünen rahmet-i İlahiye, firak-ı ebedînin muhabbet ve 

şefkat aleyhine hücum etmesine müsaade eder mi? (Vallahi hâyır!..) ¬yÁV7!«:ö«�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:56 

“İşte saadet-i ebediye, o firak-ı ebediyeye öyle bir tokat vuracak ki, adem-âbâd hiçâhiçe 
atacaktır.” Mu:169 
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FİRAVUN 

1- Dine ittiba etmeyen felsefe, fir’avuniyetlere zemin hazırlar 
2- Nemrud ve Firavun hükmündeki azgınlara semavî tokatlar 
3- Firavun’dan murad, kalb ve nefistir diyenler de var  
4- Firavun cesedinin bulunması   
5- Firavuncuklara karşı izzet-i ilmiyeyi muhafaza etmek olan Hz. Üstadın nümune-i 

iktida mesleği 
6- Firavunluğa delâlet eden “Ene”   
7- Firavunlara meydan okuma 
8- Firavun gark olması   
 “Tenbih ve tavzih: 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. (Bak: Kur’an 
28:3) Hem fir’avunlardan daha çok, onların açtıkları zulüm ve idlal cereyanları olan 
Fir’avuniyetler daha müdhişdir. Bu itibarla her asır, böyle kıssalardan alınacak hisseyi 
görmeli ve almalıdır.” Ans.p. 973/1 

“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@«<  Firavun, vezirine emreder ki: "Bana yüksek bir 

kule yap, 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. Meselâ: «t¬9«G«A¬"ö«t[±¬D«X9ö«•²x«[²7@«4 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. 
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 Hem meselâ: ²v6«š@«,¬9ö«–x [²E«B²,«<«:ö²v6«š@«X²"«!ö«–x E±¬"«H< 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 

1- Dine ittiba etmeyen felsefe, fir’avuniyetlere zemin hazırlar 
Evet, “Diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir şecere-i zakkum suretini 

alıp, şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hattâ kuvve-i akliye dalında; Dehriyyun, 
Maddiyyun, Tabiiyyun meyvelerini, beşer aklının eline vermiş. Ve kuvve-i gazabiye 
dalında; Nemrudları, Firavunları, Şeddadları (Haşiye) beşerin başına atmış. Ve kuvve-i 
şeheviye-i behimiye dalında; âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, 
yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşei ile silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i tûbâ-i 
ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin, küre-i zeminin bağında mübarek dalları: Kuvve-i 
akliye dalında enbiya ve mürselîn ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştirdiği gibi.. 
kuvve-i dafia dalında âdil hâkimleri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i 
cazibe dalında hüsn-ü sîret ve ismetli cemal-i suret ve sehavet ve keremnamdarlar 
meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kâinatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o 
şecerenin menşei ile beraber ene'nin iki cihetindedir. “ S:539 

2-Nemrud ve Firavun hükmündeki azgınlara semavî tokatlar 

“Sekizinci Kelime: «w[±¬7@ÅN7!ö«�«:ö²v¬Z²[«V«2ö¬ÆxN²R«W²7!ö¬h²[«3ödir. Bundaki hüccete kısa bir 

işarettir: 
Evet tarih-i beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve küllî ve kat'î hâdisat ve 

malûmat ve müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bil'ittifak, sarih ve kat'î bir surette haber 
veriyorlar ki: Sırat-ı müstakim ehli olan Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta 
istimdadlarına hârika bir tarzda gaybî imdad gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi 
ve düşmanları olan münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gazab gelmesi ve semavî 
musibet başlarına inmesi kat'î şeksiz gösterir ki; bu kâinatın ve içindeki nev'-i beşerin Hakîm 
ve Âdil ve Muhsin ve Kerim ve Aziz ve Kahhar bir Mutasarrıfı, bir Rabbi var ki; Nuh ve 
İbrahim, Musa ve Hud ve Sâlih gibi (Aleyhimüsselâm) çok nebilere pek hârika bir surette 
tarihî ve geniş hâdiselerle muzafferiyet ve necatları vermiş ve Semud ve Âd ve Firavun 
kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi, peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada 
dahi bir ceza olarak, başlarına dehşetli semavî musibetler indirmiş. 

Evet Âdem (A.S.) zamanından beri, beşeriyette iki cereyan-ı azîm birbiriyle çarpışarak 
gelmiş. Biri, istikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i 
nübüvvet ve salahat ve iman; kâinatın hakikî güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık 
olarak istikamette hareket ettiklerinden, hem kâinat sahibinin lütuflarına, hem iki cihanın 
saadetine mazhar olup beşeri, melekler derecelerine, belki fevkine terakki ettirmeğe vesile 
olarak dünyada iman hakikatlarıyla manevî bir cennet, âhirette bir saadet kazanıp ve 
kazandırmışlar. 

İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azab ve elemler toplayıcı 
bir âlete çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada 
                                                 
(Haşiye): Evet Nemrudları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil’in ya sihir 
derecesine çıkmışveyahut hususî olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi; âliheleri 
eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlid eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet tabiatın perdesi ile 
Allah’ın nurunu görmeyen insan, herşeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder.  757
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zulümlerine mukabil gazab-ı İlahî ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti 
cihetinden, akıl alâkadarlığıyla kâinatı bir hüzüngâh ve matemhane-i umumiye ve zevalde 
yuvarlanan zîhayatlar için bir mezbaha, selhhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, 
vicdanı dünyada bir manevî cehennemde olup, âhirette daimî bir azab çekmeğe kendini 
müstehak eder. 

İşte Fatiha-i Şerife'nin âhirinde 
«w[±¬7@ÅN7!ö«�«:ö²v¬Z²[«V«2ö¬ÆxN²R«W²7!ö¬h²[«3ö²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7«!öâyeti, bu iki cereyan-ı azîmi ders 

veriyor. Ve Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin menbaı ve esası ve üstadı, bu âyettir. 
Madem yüzer müvazenelerle Nurlar, bu âyeti tefsir etmişler; biz dahi izahını ona havale 
ederek, bu kısa işaretle iktifa ederiz.” Ş:606 

¬yÁV7!ö¬u[¬A«,ö²w«2ö«–:ÇGM«<«:ö¬?«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«<«:ö 

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«–:ÇG M«<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 

3- Firavun’dan murad, kalb ve nefistir diyenler de var  
“Necmeddin-i Kübra ve Muhyiddin-i Arabî (R.A.) gibi pek çok ehl-i velayet, mana-yı 

zahirîden başka bâtınî ve işarî manalar ile ekser âyâtı tefsir etmişler; hattâ tefsirlerinde 
Musa (A.S.) ve Firavun'dan murad, kalb ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş; 
büyük ülemadan çokları onları tasdik etmişler.” K:188 

Yani külli mana cihetiyle bu mana dahi haktır. Evet, Kur’anda firavun kıssalarından nefsin 
firavuniyetine hisse çıkarmak gerek. 
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4- Firavun cesedinin bulunması   

 “Mu'cizat-ı Kur'aniye'de «t¬9«G«A¬"ö«t[±¬D«X9ö«•²x«[²7«!öâyetiyle gark olan Firavun'a der: "Bugün 

gark olan cesedine necat vereceğim, demesiyle umum Firavunların tenasüh fikrine binaen 
cenazelerini mumyalamak ile maziden alıp müstakbeldeki ensal-i âtînin temaşagâhına 
göndermek olan mevtâlûd, ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber, şu asr-
ı âhirde o gark olan Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahall-i gark 
denizinden sahile atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır 
sahiline atılacağı mu'cizane bir işaret-i gaybiye ifade eder.  

........ Bu asırda ecnebiler aynı Firavun'un cesedini bulmuşlar. Müzehanelerine 
götürdükleri, ceridelerle neşredilmiştir.” Em:128 

5- Firavuncuklara karşı izzet-i ilmiyeyi muhafaza etmek olan Hz. 
Üstadın nümune-i iktida mesleği 

 “O meçhul zât, izzet-i ilmiyeyi firavuncuklara karşı muhafazamı bir enaniyet tevehhüm 
etmiş. Nur talebelerinin hakkında hüsn-ü zanlarını bütün bütün kırmadığımı bir benlik 
tahayyül etmiş. Ve iman hakikatlarına dair beyanatıma talebelerin tam itimad ve kanaatlerini 
temin etmek fikriyle ehl-i velayetin ve bazı âyâtın kat'î kanaat ettiğim bine yakın emarat ve 
işaretlerinin izharına mecbur olduğum için bir kısmını has kardeşlerime beyan etmemi bir 
nevi hodfüruşluk zannetmiş. 

Evet bu zamanda dinsizlik hesabına, benlikleri firavunlaşmış derecede ve imana ve 
Risale-i Nur'a hücumları zamanında onlara karşı tedafü' vaziyetimizde tevazu ve mahviyet 
göstermek, büyük bir cinayet ve hıyanettir. Ve o tevazu, tezellül hükmünde bir ahlâk-ı 
rezile olur. Onlara karşı izzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için 
kahramancasına bir sebat bir kuvve-i maneviyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle 
hodfüruşluk olur mu? Hiçbir şöhretperestlik ve enaniyet olur mu ki, o zât öyle tevehhüm 
etmiş.1” Em:153 

Evet, “Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sünbüllenip neşv 
ü nema bulamaz; ölür gider. Kezalik ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi, Allah Allah 
zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Ve Hâlık-ı 
Semavat ve Arz'a isyan edemez. O zikr-i İlahî sayesinde, ene mahvolur.” Ms:103 

Eğer kişi zikrettiği halde yine enaniyet varsa, o zikrin taklidî ve adet durumunda olduğu anlaşılır. 
Risale-i Nuru anlayıp kabul ederek okuyan, o zikrettiği esmayı, masnuat dairesindeki tecellisinden anlar 
ve zikri şuurlu olur. Te’siri olmayan zikrin bir sebebini Hz. Üstad şöyle anlatır: 

“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.” L:8 

6- Firavunluğa delâlet eden “Ene”   
“Otuz seneden beri iki tagut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri âlemdedir. Biri 

"Ene"dir, diğeri "Tabiat"tır. Birinci tagutu gayr-ı kasdî, gölgevari bir âyine gibi gördüm. Fakat 
o tagutu kasden veya bizzât nazar-ı ehemmiyete alanlar, Nemrud ve Firavun olurlar.” 
Ms:118 

                                                 
1 Aldatılanlara değil, aldatan, ehl-i nifaka, karşı, Hz. Üstad şiddetli mukabele ettiği, hem hayat seyrinde, hem 
eserlerinde görünür. Bu tarz ehl-i iman içinde örnektir. Böyle azgınlara mülayemet göstermek, onların 
tecavüzünü artırır. 759
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7- Firavunlara meydan okuma 
“Aziz kardeşlerimiz, yüzlerce ulemânın susturulduğu ve dînî neşriyatın yaptırılmadığı ve 

Kur'anın hakikatlarını beyan ve tebliğ etmeye dinen muvazzaf oldukları halde cebren 
yaptırılmadığı ve din adamlarının imha edilmesi gibi dehşetli ve tarihin görmediği bir 
hengâmda, Kur'an ve îman ve İslâmiyeti yıkmak plânlarının tatbik edildiği en müthiş bir 
devirde ve küfr-ü mutlakın ve dinsizliğin en azgın bir zamanında Bediüzzaman Said Nursî, 
Kur'an ve îman ve İslâmiyetin fedakâr ve pervasız bir müdafii ve muhafızı olarak cihad-ı 
diniye meydanında yegâne şahıs olarak görülmüştür. Evet, Bediüzzaman; devletlere, 
milletlere mukabil, değil yalnız bir yerdeki Firavunlara, bütün Avrupa dinsizliğine karşı tek 
başiyle meydan okumuş ve okuyor. Ve Kur'an hakikatlarını eşedd-i zulüm ve istibdad-ı 
mutlak içerisinde neşrediyor.. "Vazifemiz çalışmaktır. Bizi galip etmek, mağlûp etmek, 
muvaffak etmek ve Nurları kabul ettirmek Cenab-ı Hakka aittir. Biz, vazife-i İlâhiyeye 
karışmayız." demiş ve tarihte misline rastlanmıyan zulüm ve işkenceler içerisinde çok 
zâlimâne muameleler görmüş ve kapısında jandarma ve polis bekletilmek suretiyle Cuma 
Namazına dahi gitmekden men edilmiş; ve bütün bu tarihi faciaları kapatmak ve kimseye 
işittirmemek için de sıkı bir takyidat altına alınmıştır.” T:577 

8- Firavun gark olması   

“ «t¬9«G«A¬"ö«t[±¬D«X9ö«•²x«[²7@«4  âyetiyle; Musa Aleyhisselâm'a karşı muharebe eden Firavun, gark 

olacağı zaman iman etmiş. Gerçi sekerat vaktinde o iman makbul değil. Fakat o makbul 
olmayan imana, imanın mahiyetine hürmet için bir mükâfat olarak Cenab-ı Hak, o Firavunun 
bedenine necat vereceğini haber veriyor. Çünki Firavunların tenasüh mezhebine göre, saadet-
i uhrevî yerine şöhretperestlikle istikbalde mumyaları, heykelleri bâki kalmasını 
istediklerinden ve o heykelleri ve mumyaları, belki bir ruh bulacak gibi, efsaneleri ile öyle 
kanaat getirdiklerinden, o Firavunun o zahirî ve makbul olmayan imanına mükâfat vermekle 
beraber, onların tenasüh düsturlarına binaen mumyalamak kanunlarına işaret eder. İşte bu 
âyetin bir mu'cizesi olarak, o gark olan Firavun'un cesedi aynen bulunmuş, şimdi Londra'da 
bir müzede muhafaza ediliyor. Seyyahlar onu temaşa ediyorlar...” Ko:79 

 
Külliyattan kısmen alınan bu parçalarda görüldüğü gibi, fir’avnuyit, daha çok enaniyete dayanıyor. 

Hele “bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş” K:196 olduğuna dikkat çekiliyor. Hem yine Hz. 
Üstad diyor: “Ehl-i hak eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir.” M:425 gibi ders ve 
ikazlara dikkat gerek. Enenin firavunluğu fiilî tezahürlerinden bilinir. Yani kitaba istinad etmeden önde 
görünmek için dava arkadaşını çürütmek hareketi enenin tezahür şeklidir. 
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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«! 
FIRKA 

1-İyi ve kötülerin tefrikine vesile olan mübarezede, bid’a fırkalarının dikenleri de çıkar 
ve böylece cemaat tesfiye edilirler 

2-Yetmiş üç fırka rivayeti ile verilen haber 
3-1500 küsür seneye kadar bir fırka-i dâllenin devamına işaret  
Siyasî parti veya cemaat manasına gelen bu kelime, dinî sahada ve Risale-i Nurda dahi bahseder. Çok 

şeylerde olduğu gibi fırkalar dahi müsbet-menfi olarak ikiye ayrılır. Maksadı dünyevî menfaat ve hâkimiyet 
elde etmek veya din düşmanlığı için kurulan fırka ve cemaatler, cemiyette bölünmelere ve kargaşalara 
sebebiyet verdiklerinden dolayı, milletin bunlardan uzak durmaları için meşruiyet dairesinde ikaz ve telkinler 
gerektir.  

1-İyi ve kötülerin tefrikine vesile olan mübarezede, bid’a fırkalarının 
dikenleri de çıkar ve böylece cemaat tesfiye edilirler 

“Eğer denilse: Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı 
fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler? 

Elcevab: Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, 
ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar; fıtrî birer 
vazife başına geçer. Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki 
muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; "İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" diye her 
taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre câmia-i İslâmiyetin 
kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı 
hadîslerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-i imaniyenin 
muhafazasına, bir kısmı Kur'anın muhafazasına çalıştı ve hakeza.. Herbir taife bir hizmete 
girdi. Vezaif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa'yettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. 
Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktarına, o fırtına ile tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. 
Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. 

Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti 
gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziye ile pek çok 
münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hâfızları, asfiyaları, aktabları âlem-i 
İslâmın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, 
Kur'anın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı...” M:101 

İşte mübarezenin böyle hikmetli faide ve neticeleri oluyor. 

2-Yetmiş üç fırka rivayeti ile verilen haber 
Resul-i Ekrem 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«, 
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|¬"@«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 

Yani şeri’atın temel kitablarındaki hükümlere göre inanıp yaşamaya gayret gösteren müslümanlar, fırka-
i naciye, yani ehl-i cennet olan cemaattır diye dikkat çekiliyor. Yani mecbur olmadıkça tefrikaya sebebiyet 
verilmemeli diye zımnî bir ikazdır. 

3-1500 küsür seneye kadar bir fırka-i dâllenin devamına işaret  

“Otuzbirinci âyetin birinci mukaddemesi olan ö]«/²h«8ö²vB²X6ö²–¬!ö«:   cümlesi, binbeşyüz 

(1500) küsur olan makam-ı cifrîsiyle; ehl-i dalalet tarafından aşılanan manevî hastalıkların 
kısm-ı a'zamı, Risalet-in Nur'un Kur'anî ilâçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber; 
maatteessüf ikiyüz sene kadar dünyanın ömrü bâki kalmışsa, bir fırka-i dâlle dahi devam 

edeceğine îma ediyor. !®G[¬Q«.ö!xWÅW«[«B«4   cümlesi, mana-yı işarîsinde, ikinci emarenin birinci 

noktasında "Sin" harfi "Sad" harfinin altında gizlenmesi ve "Sad" görünmesinin iki sebebi var: 
Birisi: Said tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mutlakta bulunmak 

şarttır; tâ ki Risalet-in Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. 
İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tauna sukutun sebebi ise, terakki fikrinden neş'et ettiği 

cihetle, onların hatalarını gösterip; suud ve terakki, müslüman için ancak İslâmiyette ve 
imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir.” K:17 

“Bir derece mahremdir. 

Geçen kışta bana karşı sû'-i kasdların, inayet-i İlahiye ile ve duanızın yardımıyla gelen sabır 
ve tahammülüm neticesinde akîm kalan plânı pek geniş bir tarzda olduğuna delil ise; bu 
yakında Reisicumhur, Afyon'da demiş: "Bu vilayette din cihetinde bir karışıklık çıkacağını 
zannederdik..." 

Demek, gizli komite beni sıkıştırmakla bir hâdise çıkarmak istiyordular. Bir ecnebi 
müdahalesi hesabına ve müslümanlar ve vatan zararına, bütün bütün kanunsuz ve keyfî bir tarzda, 
damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazibleri, onlara dünyada tam zarar, âhirette 
Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada mükemmel sevab ve zafer ve âhirette inşâallah Cennet ve 
âb-ı kevseri kazandırır. Demek bu gizli plânı heyet-i vekile ve reis hissetmiştiler ki; buralarda 
umum memurlar, hattâ vali ve kaymakam, zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. 
Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız Nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını, 
zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Garibdir ki, en ziyade lehime çalışması lâzım olan bazı 
vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi. 

Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lâzımdır. Çünki manevî fırtınalar 
var, bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. İstibdad-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken, 
hürriyet fırkasına girer; tâ onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin.1 ” E:159 

“Nev'-i beşerde envaen dalalete düşen fırkaların sebeb-i dalaletleri, imamlarının 
                                                 
1 Gizli cereyan, bazı makam sahiblerini aldatıp aleyhe geçirebiliyorlar. Bu bahis, sinsi planlara karşı müteyakkız 
olmak şarttır diye bir ikazdır. Hürriyet fırkasına girer ikazında, dinî cemaatın merkezine de girer, manası dahi 
bulunup dikkat çekiliyor. 
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kusurudur. Evet imamları bâtından bahsetmişlerse de, meşhudatlarına itimad ve iktifa ederek 

esnâ-i tarîkten dönmüşlerdir. Ve 2 š@«[²-«!ö«t²X«2ö²a«"@«3ö«:ö@®\ ²[«-ö«a²P«S«&ökavline mâsadak 

olmuşlardır.” Ms:136 
Yani bir cemaatin müstakîm bir mürşidi veya manen mümessil bir heyeti gerekiyor. 

“Cem'iyetlere İhtar-ı Mühim 
Şimdi cem'iyetimiz bir hükûmet-i meşruta-i meşruadır. Hükûmet içinde hükûmetin3 zararı 
görüldü. Seviye-i irfan bir olmadığından fırkalarda husumet, taassub ve tarafdarlık intac eder. 
Tabiî o kuvveti istimal ile siyasete karışacak ve umumî idarede herkesçe lezzetli olan 
tahakkümatı yapacak sahib-i ağraza müsaid bir zemin olur. Binaenaleyh bizdeki fırkaların 
şimdiki hal ile devamı gayet muzırdır. Lâkin bir şirkette veya münevver-ül fikir ve bîtaraf 
mabeyninde tenkidat-ı siyasetten veya ehl-i ilim mabeyninde nasihat ve irşaddan menfaat olabilir. 
Şimdi hükûmet-i meşruamız asıl büyük cem'iyettir. 

Bediüzzaman 
Said Nursî ” H:108  

“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«#²h8ö]±¬9«!ö¬–«Ÿ«TÅC7!ö¬G«Z²L«[²V«4 ” D:34 

“S- Nasıl olsunlar? 
C- Ya başlarımızdan kalksınlar yahut inad, gıybet ve tarafdarlığı mabeynlerinden kaldırsınlar. 

Zira bir kısım dalalet ve bid'at fırkalarının teşekkülüne, bazı bidatkâr müteşeyyihler sebebiyet 
vermiştir.” Mü:75 

Esasen dinin asliyetinde, şahıstan ziyade temel kitablarda yazılan Kur’anî esasları esas almak tavsiye 
edilir. Bilhassa bu zamanda kitaba bağlılığı esas alır. Şahıslar, kitaba bağlılıkları nisbetinde mu’teber olurlar 
diye Risale-i Nur bu esası nazara verir. 

“Dediler: 

                                                 
2 Yani bir şey bulunmakla çok şeyleri kaybetmek, yani istikameti bulamamak ve bilememek manasında. 
3 Resmiyet dairesinde müstakil müesseseler manasındadır. Mesela: hükümete karşı müstakil olan anayasa 
mahkemesi ve maarifte merkezi ve müstakil müesseseler gibi… Aslında bu müesseselerin hepsi, milletin 
seçtiği hükümetin kontrolünde olması, milletin hâkimiyetine dayanan cumhuriyetin icabıdır. Kuvvetler 
ayrımı manasında olan (tefrika-i kuva) denilen sistem, milletin üstünde hâkim olamaz. Azınlığın ve ideolajik 
zümre hâkimiyetine yol açılmamalıdır. Hz. Üstad diyor:   
     “S- Şeriatın bazı ahkâmı, meselâ valilerin vazifelerine taalluku var. 
     C- Bundan sonra bizzarure hilafeti temsil eden Meşihat-ı İslâmiye ve diyanet dairesi; hem âlî, hem mukaddes, 
hem ayrı, hem nezzare olacaktır. Şimdi hâkim şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için, onun nev’inden şahs-ı manevî 
bir fetva emini ister....” Mü:10 
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–Fırkacılık lâzım-ı meşrutiyettir. 
Dedim: 
–Bizdekilerde hutut-u efkâr, telaki için mütemayilen imtidada bedel, münharifen gittiğinden 

nokta-i telaki vatanda, belki kürede görülmüyor. Vücud, adem gibi; birinin vücudu ötekinin 
ademini ister. 

İnad bazan müfrit fırka mutaassıblara, dalal ve bâtılı iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım 
etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir der, lanet eder. Sû'-i 
zan ve hüsn-ü zan nazarıyla dûrbînin iki tarafı gibi leh aleyhdar, vâhî emareyi bürhan, bürhanı 
vâhî emare görür. 

İşte şu zulümdür, °•xV«P«7ö«–@«,²9¬�²!öÅ–¬!ösırrını gösterir. Zira hayvanın aksine olarak kuvâ ve 

meyilleri fıtraten tahdid edilmemiş, meyl-i zulüm hadsizdir. Lâsiyyema enenin eşkal-i habisesi 
olan hodgamlık, hodfikirlik, 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. 

Meselâ: Birisinin bir sıfatından darılsa, mecma-i evsaf-ı masume olan şahsına, hattâ 

ehibbasına, hattâ meslekdaşına zulmünü teşmil eder, ›«h²'!ö«*²+¬:ö½?«*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: ya karşı temerrüd 

eder. 
Meselâ: Muhteris bir intikam veya müntakim bir hilafıyla bir kerre demiş: İslâm mağlub 

olacak, kalbi parçalanacak. Sırf o müraî ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan meş'um sözünü 
doğru göstermek için; İslâm mağlubiyetini, İslâm perişaniyetini arzu eder, alkışlar, hasmın 
darbesinden mütelezziz olur. İşte şu alkışı ve gaddar telezzüzüdür ki, mecruh İslâm'ı müşkil 
mevkide bırakmış. Zira hançerini İslâmın ciğerine saplamış olan hasım, "sükût et" demiyor. 
"Alkışla, mütelezziz ol, beni sev" diyor, onları misal gösteriyor. 

İşte size dehşetli bir günah ve zulüm ki, ancak haşirdeki mizan tartabilir. @«Z²[«V«2ö²j¬5ö«: ” 

STİ:55 
Yani, meşruiyet dairesinde teşekkül eden ve müsbet evsafa sahib olan cemiyet, şeriatın ölçüleri 

dairesinde, yani kitaba bağlı kalarak hataları tashihe çalışır ve hak olanları da takviye 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«! 
FİTNE 

1- Âhirzamanın cazibedar fitnesinden ikaz dersi   
2- İslâm dairesindeki fitnelerin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir?   
3- Fitne ateşinin bir sebebi 
4- En büyük fitne 
5- Bu asırın fitnesinden sakındırmak   
6- Fitne kapısını kapatmak   
7- Bediüzzaman Hazretleri fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamıştı   
8- Fitnelerden uzak durmak   
9- Hz. Üstadın ahirzaman fitnesinden Allah’ın izniyle muhafaza edilmesi   
10- Fitne-i âhirzamanın müddeti  
11- Fitne-i âhirzamanın mahiyeti   
İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey. Muharebe. Fesad. 

Azdırma. Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu. Küfr. Fikir ihtilafı. Şikak. Anarşi. Mihnet ve beliyye. 
Lügatta, potada altın ve gümüşü eritmek manasınadır. Bu derste fitne çeşitli cihetlerde mevzu edilecek. 

1- Âhirzamanın cazibedar fitnesinden ikaz dersi   
“(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. 

Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı 
yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mes'ele karşısında bîçare insan; o 
i'dam-ı ebedî, o dipsiz, nihayetsiz haps–i münferidden kurtulmak çaresini aramak ve kabir 
kapısını bir âlem-i bâkiye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi 
hakkında çevirmek hâdisesi; o insanın dünya kadar büyük bir mes'elesidir.” S:142 

2- İslâm dairesindeki fitnelerin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir?   
“Eğer denilse: Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı 

fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler? 
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Elcevab: Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, 
ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar; fıtrî birer 
vazife başına geçer. Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler 
hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; "İslâmiyet tehlikededir, 
yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Herbiri, kendi istidadına 
göre câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-
i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadîslerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir 
kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'anın muhafazasına çalıştı ve 
hakeza.. Herbir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa'yettiler. 
Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktarına, o fırtına ile 
tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i 
bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. 

Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti 
gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziye ile pek çok 
münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hâfızları, asfiyaları, aktabları âlem-
i İslâmın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, 
Kur'anın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı...” M:100 

Yani bu anlatılan mücadelenin hakikatı, tekâmül kanunu olan mübareze kanunudur. Evet, beşer 
aleminde hayır ve şer, yani Allahın gönderdiği hakikatlar ve ahkâm-ı şer’iyeye bağlı olanlarla, dünyevî 
hayata bakan hissiyata bağlı olanlar arasında devam eden bu mücadele hikmet-i İlahiyenin iktizası ve 
imtihan sırrı olarak kıyamete kadar devam eder. 

Hz. Üstad bu mübareze hakkında diyor ki: 

“….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 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bu mübarezeye dikkat çeken bazı rivayetleri şöyledir: 

Hz. Ali’ye hitaben “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın haber verdiği gibi: “Ben 
Kur’anın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin!” M:99 

Hem “Sa'd İbn-i Ebî Vakkas gayet ağır hasta iken ona ferman etmiş:  

«–: h«'³~ö«t¬"öÅh¬N«B²,«<«:ö°•!«x²5«!ö«t¬"ö«p¬S«B²X«<ö|ÅB«&ö rÅV«F#ö«tÅV«Q«7ödeyip, ileride büyük bir kumandan 

olacağını, çok fütuhat yapacağını, çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp, yani İslâm 
olup ve çoklar zarar görecek, yani devletleri onun eliyle harab olacağını haber vermiş. Haber 
verdiği gibi çıkmış. Hazret-i Sa'd ordu-yu İslâm başına geçti, Devlet-i İraniye'yi zîr ü zeber 
etti; çok kavimlerin daire-i İslâma ve hidayete girmelerine sebeb oldu.” M:104 

 “Hem -nakl-i sahih-i kat’î ile  

@«ZL²[«%ök²[«D²7!ö«v²Q¬9«:ö@«;h[¬8«!ö h[¬8«�²!ö«v²Q¬X«4ö }Å[¬X[¬O²X«O²KT²7!öd«B²SB«,ödeyip, İstanbul’un İslâm 

eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in yüksek bir mertebe sahibi 
olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş.”M:105 

“Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: ¯±|¬V«2ö²›«G«<ö]«V«2ö h«A²[«'ö d«B²S#«:ödeyip, "Hayber 

Kal'asının fethi, Ali'nin eliyle olacak." Me'mulün pek fevkinde ikinci gün bir mu'cize-i 
Nebeviye olarak Hayber Kal'asının kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek, 
fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış; sekiz kuvvetli adam, o kapıyı yerden 
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kaldıramamış; bir rivayette kırk adam kaldıramamış.” M:107 

“Hem Süraka’ya ferman etmiş ki: ›«h²,¬6ö²›«*!«x,ö«a²,¬A²7!ö!«)¬!ö«t¬"ö«r²[«6ödiye, “Kisra’nın 

iki bileziğini giyeceksin! Hazret-i Ömer zamanında Kisra mahvedildi, zînetleri ve şahane 
bilezikleri geldi; Hazret-i Ömer Süraka’ya giydirdi. Dedi: 

«^«5!«h,ö@«WZ«,«A²7«!«:ö›«h²,¬6ö@«WZ«A«V«,ö›¬HÅ7!ö¬yÁV¬7öG²W«E²7«!ö, ihbar-ı Nebevîyi tasdik ettirdi.” M:108 

Bunlar gibi daha pek çok mübareze hadiseleleri gösterilebilir. Yani dinimiz, hakkın muhafazasında 
gayet hassastır.  

3- Fitne ateşinin bir sebebi 
“Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise; maksadda ve esasta ittifak ile 

beraber, vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet 
eder. Fakat tarafgirane ve garazkârane, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına 
hodfüruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan barika-i hakikat değil, belki 
fitne ateşleri çıkıyor. Çünki maksadda ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının Küre-i 
Arz'da dahi nokta-i telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için, nihayetsiz müfritane 
gider. Kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hâl-i âlem buna şahiddir.” 
M:268 

4- En büyük fitne 
“…bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, hem 

çok işarat-ı Kur'aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar. Buna kıyasen, ümmetin geçireceği 
safahatı küllî bir surette bir hadîs beyan ettiği vakit, bazan o küllînin birtek hâdisesini, misal 
olarak tarihi gösterir. Böyle müteşabih ve manası tamam anlaşılmayan hadîslerin Risale-i Nur 
eczaları kat'î bir surette tevillerini beyan etmiş. Yirmidördüncü Söz'de ve Beşinci Şua'da, bu 
hakikatı düsturlarla beyan etmiş.”Ş:331 

 “Altıncı Mes'ele: Rivayette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse 
nefsine hâkim olmaz." Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberîyle bütün ümmet 

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

 “Hem Deccal, deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebid bir kral sıfatıyla işitilir. 
Ve gezmesi de her yeri istilâ etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan 
çıkarmak içindir.”Ş:589 

“Amma "Dabbet-ül Arz": Kur'anda gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık bir 
ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, başka mes'eleler gibi kat'î bir kanaatla 
bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: 
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yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�öNasılki kavm-i Firavun'a "çekirge âfâtı ve bit belası" ve Kâ'be 

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

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

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

5- Bu asırın fitnesinden sakındırmak   
“Evet madem Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan her asırda her ferde hitab eder bir ilm-i muhit ve 

bir irade-i şamile ile herşeye bakabilir; ve madem ülema-i İslâm'ın ittifakıyla, âyetlerin mana-
yı sarihinden başka işarî ve remzî ve zımnî müteaddid tabakalarda manaları vardır. 

Ve madem ö!xX«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«<ö gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i iman, Asr-ı 

Saadetteki mü'minler gibi dâhildir. 
Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve 

Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.” 
K:187 

6- Fitne kapısını kapatmak   
“Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secaya-yı hasene temayülat-ı şerriye ile 

beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv-ü nema bulmak için bir 
suya muhtaçtır. Hevadan gelse, şer taneleri neşv-ü nema bulur. Şimdiki şu medeniyet-i 
habisenin heyet-i içtimaiyeye verdiği tesir gibi... Fıtraten -çendan- hayır ciheti galibdir, fakat 
sünbüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil bin kurumuş çekirdeğe galebe eder. İşte 
şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi kapatmakla, suyu Hüda tarafından vermek lâzımdır.” STİ:95 

Yani millî ıslahat için cemiyetten bid’aları kaldırıp şeairi ihya etmek şarttır. 

7- Bediüzzaman Hazretleri fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu 
anlamıştı   

Evet, “Abbasileri müteakiben, Âlem-i İslâm içinde İslâmî idareyi ele alan Türklerin bin 
senelik muazzam idaresinden ve hilâfet sürmelerinden sonra, bütün dünyayı dehşete veren bir 
harb-i umumî meydana gelmiş, Osmanlı Devleti inkıraz bulmuş, İslâmın ebedî düşmanları, 
merkez-i hükûmeti istilâ ederek, müslümanlığın mahvolduğu kanaatına varmışlardı!. İşte, 
Bediüzzaman; İlâhî kudretin tecellisiyle ve ihsaniyle, böyle en elzem bir vakitte, dine revaç 
verebilecek bir teşekkülün zuhuru dolayısiyle, ve kendisi de beraber çalışmak ümidiyle 
Ankaraya gelmişti. Avn-i İlâhî ve mu'cize-i Peygamberî ile düşman taarruzlarını defeden ve 
milletin idaresinin başına geçen yeni Hükûmet-i Cumhuriyede, doğrudan doğruya Kur'ana 
istinad eden ve Âlem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad yapacak ve İslâmiyetin hakikatında 
mevcud kuvve-i ulviye ile maddî ve manevî medeniyeti meydana getirecek bir niyet ve 
gayeyi bulundurmak ve aşılamak üzere meclisde çalışıyordu. Fakat, pek kuvvetli maniler 
karşısına çıktı. 768
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Âlem-i İslâmı alâkadar eden ve bin üçyüz yıllık ümmetin, dehşetli tehlikesinden istiaze 
ettiği (Allaha sığındığı) bir zamanın ve fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamış 
bulunuyordu. Bir gün riyaset odasında, M. Kemal Paşa ile iki saat kadar konuştular. İslâm ve 
Türk düşmanlarının arasında nam kazanmak emeliyle, Şeair-i İslâmiyeyi tahrip etmenin, 
bu millet ve vatan ve Âlem-i İslâm hakkında büyük zarar tevlid edeceğini; eğer bir inkılâb 
yapmak icab ediyorsa, doğrudan doğruya İslâmiyete müteveccihen Kur'anın kudsî kanun-u 
esasîsi noktasından yapmak lâzım geldiği mealinde ihtarlarda bulunur ve şu temsili ders 
verir.” T:145 (Bu bahis, Mektubat:413. sahifededir) 

8- Fitnelerden uzak durmak   
“Biz Nur mekteb-i irfanı şâkirdlerinin Kur'ân-ı Hakîmden aldığımız hakikat dersi şudur 

ki: Evde, yahut bir gemide, bir mâsum, on câni bulunsa, adalet-i Kur'âniye o mâsumun 
hakkına zarar vermemek için o haneyi, o gemiyi yakmayı menettiği halde; on mâsumu bir tek 
câni yüzünden mahv için, o hâne, o gemi yakılır mı? Yakılırsa en büyük zulüm, en büyük 
hıyanet ve gadir olmaz mı? Bu sebeple âsayişi ihlâl yolunda yüzde on câni yüzünden doksan 
mâsumun hayatını tehlikeye ve zarara sokmayı adalet-i İlâhiye ve hakikat-ı Kur'âniye şiddetle 
menettiği için biz bütün kuvvetimizle bu ders-i Kur'âniyeye ittibaen âsayişi muhafazaya 
kendimizi dînen mecbur biliriz. 

İşte bizi böyle haksız isnadlarla itham eden Devr-i Sâbıktaki gizli düşmanlarımız şüphe 
yok ki ya siyaseti dinsizliğe âlet etmek istediler, yahut bilerek, bilmeyerek bozuk ideolojileri 
memleketimize yerleştirmek gayretine düştüler. Görülüyor ki, nizam ve intizamı bozan, 
maddî, mânevî memleketin emniyet ve âsayişini ihlâl eden bizler değil, asıl onlardı. Hakikî 
bir Müslüman, samimî bir mü'min hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. 
Dinin şiddetle menettiği şey fitne ve anarşidir. Çünkü, anarşi hiçbir hak tanımaz. İnsanlık 
seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhir 
zamanda "Ye'cüc" ve "Me'cüc" komitesi olduğuna Kur'ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır. 

İşte muhterem hâkimler, yirmisekiz sene bana ve talebelerime böyle eza ve cefada 
bulundular. Ve mahkemelerde savcılar bize hakaretlerde bulunmaktan çekinmediler. Biz, 
bunların hepsine tahammül ettik. İman ve Kur'ân'a hizmet yolunda devam ettik. Ve Devr-i 
Sâbık ricalinin bütün o zulüm ve cefalarını affettik. Çünkü onlar müstahak oldukları âkıbete 
uğradılar. Biz de, hak ve hürriyetimize kavuştuk. Sizler gibi âdil ve imanlı hâkimler 
huzurunda söz söylemek fırsatını Allah bize bahşettiğinden dolayı şükrederiz.”T:653 

9- Hz. Üstadın ahirzaman fitnesinden Allah’ın izniyle muhafaza edilmesi   
Bir ibarenin, “İlm-i cifirle mânâsı: 
“On dördüncü asırda ‘el-Kürdî’ lakabıyla yâdedilen Molla Said, benim müridimdir. O 

fitne ve belâ asrının her şer ve fitnesinden, Allah’ın izniyle ve havl-i kuvvetiyle onun 
muhafızıyım.” Evet, Hürriyetten yirmi-otuz sene sonraya kadar, yirmi fitne-i azîme içinde 
fevkalâde bir surette Gavsın o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mehâlikten bir hıfz-ı 
gaybî ile kurtulmuştur. 

İlm-i cifirle mânâsı: 
“O Gavs’ın müridi olan Said el-Kürdî, Rusya’da esaretle Asya’nın şark-ı şimalîsinde ve 

ehl-i bid’anın eliyle Asya’nın garbına nefyolunarak kaldığı miktarca ve Sibirya taraflarından 
firar edip fevkalâde çok bilâdı seyr ü seyahat etmeye mecbur olduğu zaman, Allah’ın izniyle, 
havl ve kuvvet-i Rabbânî ile ona imdat etmişim ve istimdadına yetişmişim.” Evet, Hazret-i 
Gavs’ın müridi ünvanıyla irade ettiği Said (r.a.), üç sene esaretle Asya’nın şark-ı şimâlîsinde 
mehâlik içinde mahfuz kalıp, üç-dört aylık mesafeyi firar suretiyle kat ederek çok şehirleri 
gezip Gavs’ın dediği gibi mahfuz kalmıştır.”St:152 
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“Bunun gibi müteaddid tehlikede Hazret-i Gavs'ın gösterdiği tarih-i arabî itibariyle, 
hakikaten bir hıfz-ı İlâhî içinde bulunduğumu hissediyordum. Demek Cenâb-ı Hak o kudsî 
üstadımı, bir melâike-i sıyanet gibi bana muhafız kılmış. 

İşte bu @®P¬4@«&ö›¬G<¬hW¬7ö@«9«! fıkrası, bu fakirin mühim sergüzeştlerine işâret ettiği gibi, bu 

fakirin etrafında hizmet-i Kur'âniye işinde toplanan arkadaşlarımdan dokuz talebesini ²o¬4@«& 

ismi ile işâret ediyor. ¯^«X²B¬4ö«:ö±¼h«-ö±¬u6ö]¬4öy,h²&«!«:öfıkrasında iki hüküm var. Biri şerden, diğeri 

fitnedendir. Demek ikincisi ¯^«X²B¬4ö±¬u6ö]¬4öy,h²&«! ve bu cümle ±¬u6 deki şedde sayılmazsa bin 

üçyüz kırkdört eder. Evet, bu tarihten şimdiye kadar çok fitne-i mühimmeden, bir himayet-i 

gaybî ile mahfuz kaldığımı ¬}«W²Q±¬XV¬7ö_®C<μG²E«# ilân ediyorum.”St:154 

10- Fitne-i âhirzamanın müddeti  
“Sual: Sen bu zamanın hâdisâtına, fitne-i âhirzaman diyorsun. Halbuki Hadîsde vârid 

olmuş ki: "Âhirzamanda Allah Allah (C.C.) denilmeyecek; sonra kıyamet kopacak." 

Elcevab : Evvela: Fitne-i âhirzamanın müddeti uzundur; biz bir faslındayız. 
Sâniyen : Yerde Allah Allah (C.C.) denilmeyecekten murad; Allah'a îman kalkacak 

demek değildir. (Hâşiye: 1)  ” St:164 

11- Fitne-i âhirzamanın mahiyeti   
“Bir Zaman Eskişehir Hapishanesinin Penceresinde Oturmuştum 

Karşısında bulunan Lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken, 
onları, o dünya cennetinde cehennem hûrileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene 
sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri elîm ağlamaları suretini aldı. Ondan bu 
gelen hakikat inkişaf etti. Yani, elli sene sonraki hallerini manevî ve hayalî bir sinema ile 
gördüm ki: O gülen altmış kızdan ellisi; kabirde azab çekiyorlar, toprak olmuşlar. Ve on 
tanesi, yetmiş yaşında çirkinleşmiş, herkesin nazar-ı nefretini celbediyorlar. Ben de onlara 
ağladım. 

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. 

Ben bir gün sokağa bakarken, o fitnenin tesirli bir nümunesini hissettim. Gençlere çok 
acıdım. Dedim: "Bu bîçareler kendilerini, bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden 
kurtaramazlar." diye düşünürken; birden, o fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidadkâr bir 
şahs-ı manevî önümde tecessüm etti. Ben de ona ve ondan ders alan mülhidlere dedim: 

Ey cehennem hûrileri ile zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane dalaleti 
severek irtikâb eden ve hevesat-ı nefsiye lezzeti yolunda dinsizliği ve ilhadı kabul eden ve 
hayatı perestiş edip ölümden şiddetli korkan ve kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidada 
yüz tutan bedbaht!... Kat'iyyen bil ki: Dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyan; bu saatten 
                                                 
 (Haşiye:1) Çünki hadisde vardır ki, 

¬^«2@Å,7!ö¬•@«[¬5ö]«7¬!ö±¬s«E²7!ö]«V«2ö«w<¬h¬;@«1ö]¬BÅ8!ö²w¬8ö½^«S¬=@«0ö Ä!«i«#ö«� Bu hadis diğer hadisi takyid ediyor. 
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evvel ve bu dakikadan sonra, bil'umum senin bu kâinatın ve mazi ve müstakbelin ve geçmiş 
nev'in ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen 
insanlar ve taifeler tamamen madum ve ölüdürler. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alâkadar 
olduğun bütün o seyyar dünyalar ve seyyal kâinatlar, mütemadiyen senin dalaletin suretiyle, 
senin başına dünya dolusu dehşetli ve hadsiz ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin 
şuurun varsa, kalbini yakıyor. Ruhun varsa, yandırıyor. Aklın sönmemiş ise, gamlar içinde 
boğuyor. Eğer bir saatçık sarhoşça sefahetin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, 
elemlere mukabil gelebilirse o sefahette kal... Yoksa, aklını başına al! O manevî cehennemden 
kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevî cennete girmek ve saadet-i 
hayatiyeyi tatmak için, Kur'anın dersini dinle.”G:16 

 “-Birden ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme 
Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu 

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

Ekseriyetle imtihan manasında olan “fitne” hakkında Kur’andan birkaç not: 

-Fitnenin katilden eşeddiyeti: (2:l9l) 
-Fitneye karşı İslâmi iktidarın şiddeti (tenkil): (2:l93,2l7) (4:9l) (8:39) 
-Mal ve evlad fitnesi yani imtihanı: (8:28) (64:l5) 
-Beyn-el müslimîn teavün olmazsa büyük fitne ve fesad istila eder: (8:73) 
 
Netice: Risalelerden alınarak nazara verilen az bir kısım ikaz ve irşada bakan 

dersler, bu zamanın fitnesinin felaketini bildiriyor. İkaz Risale-i Nur’un vazifesi, 
dinlemek ise bizim vazifemizdir. Neticelere karışmamak ise, mesleğimizin emri ve 
icabıdır.   
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FİTNEDEN TAYAKKUZ DERSİ 

Çok kere nazara verilen dersler ve tekrar edilen ikazlar, cemiyette ortaya çıkan meselelere göre 
olması, umumi bir kaidedir. 

Nurculuk cereyanı, âhirzamanın en dehşetli fitnesi olan süfyaniyetin tahribatını tamir etmek hareketi 
olduğu, Risale-i Nur müvacehesinde müsellemdir.  Hakiki Nurcular, Beynelmilel bu gizli ifsad cereyanına 
karşı lâkayd kalamaz. Risale-i Nurdan, giderek artan gaflet ve sefaheti önleyecek ders ve ikazları nazara 
vermeleri lâzımdır. 

Şimdi  bu mevzu ile alâkalı olarak Risale-i Nurdan tesbit edilen birkaç parça  nakledilecek. Şöyle ki: 

“ *@ÅX7!ö vUÅ,«W«B«4ö!x W«V«1ö«w<¬HÅ7!ö]«7¬!ö!x X«6²h«#ö«�«:ö(11:113) âyet-i kerimesi fermanıyla: Zulme 

değil yalnız âlet olanı ve tarafdar olanı, belki edna bir meyledenleri dahi, dehşetle ve 
şiddetle tehdid ediyor.” M:361 

Bu beyanda zalimlere tarafdar olmayı değil, hafif yollu meyletmeyi dahi yasaklayan bu kur’anî 
hükmün beyanına uygun olarak Hz. Üstad diyor ki: 

“Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve yalnız kabrine çalışanlar; elbette bin üçyüzelli 
senede, 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?” Ş:394 

“İşte bu hakikata binaendir ki; Ayasofya’yı puthane ve Meşihat’ı kızların lisesi yapan bir 
kumandanın keyfî kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen tarafdar değiliz ve 
şahsımız itibariyle amel etmiyoruz.” Ş:394 

Bu beyanlar sarihtir ve te’vil kaldırmaz. 

Ahirzaman fitnesini teşkil eden bu zamanın yaygınlaşmış bid’alarının anarşiyi netice verecek 
derecede dehşetli olacağını bilen Bediüzzaman Hz. Bu bid’aların yedi kebaire girmesinin lüzumunu görüp 
bu ekber-ül kebairi mektubunda şöyle kaydeder: 

 “Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb’a tabir edilen günahlar yedidir: 
"Katl, zina, şarab, ukuk-u valideyn (yani kat’-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine 
zarar verecek bid’alara tarafdar olmak"tır.” B:335 

Yani bu asırdaki bid’alara tarafdarlık, yedi günah-ı kebairden olduğunu Hz. Üstad ciddiyetle nazara 
verir ve verilmelidir. Bu felâket giderek çok şiddetlendiğinden, bunların ders ve neşirleri hakiki 
Nurcunun ele alacağı ehemmiyeli belki zaruri bir meseledir. Çünki gizli ve sinsi cereyan, milletimizin 
içinde yaşadığı Türkiye gemisini batırmaya çalışıyor. Bu durumları gören Bediüzzaman Hz. Seneler 
öncesi yaptığı ikazlarından birisinde ehl-i siyasete şöyle diyor: 

“…..eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasına Kur'an'a ve hakaik-i imana sahib 
çıkmazsanız ve sizler gibi ehl-i hamiyet, eskide yanlış bir surette ve din zararına medeniyetin 
propagandası yerinde doğrudan doğruya hakaik-i Kur'aniye ve imaniyeyi tervice 
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çalışmazsanız, size kat'iyyen haber veriyorum ve kat'î hüccetlerle 
isbat ederim ki; âlem-i İslâmın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve 
kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adavet ve şimdi âlem-i İslâmı mahva 
çalışan küfr-ü mutlak altındaki anarşiliğe mağlub olup, âlem-i İslâmın 
kal'ası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça 
olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet 
verecek.” E:218 

“Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlahiye namına ve hakaik-i İslâmiye 
dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve manevî kıyametler başlarına kopacak, 
anarşilere, ye'cüc ve me'cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi.” H:79  

Avam sınıfının aldanıp ve aldatılıp zulme alet edilmesi sebebiyle gelen musibet-i âmme: 

“Bu asırdaki ehl-i İslâm’ın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli canileri de âlîcenabane 
afvetmesi; ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî 
hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır….. 

 Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil 
ederek, ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i âmmenin devamına ve 
idamesine belki teşdidine kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna müstehakız 
derler.” K:25 

“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 

Yani, avamın aldatılıp zulme alet edilmemesi için, tebliğ dairesinde bulunan Nurcu, eğer kitaba sâdık 
bir dava adamı ise, sinsi şer cereyanına karşı, Nurun böyle ikazlariyle ikazatta bulunmaları lâzımdır. Tâ 
ki avam, sinsi cereyanı tanıyıp ona aldanıp alet edilemesin. 

İşte hakiki Nurculara örnek olacak bu tarz ikazları Hz. Üstad neşrederek dikkat çekmiştir. Nazara 
verdiği bu ikazlardan birinde şöyle diyor: 

“Reisicumhur'a gönderilen istidanın zeylidir ki, mecbur oldum yazmağa. 

Bana hücum eden garazkârların en esaslı sebebi; Mustafa Kemal'in dostluğu ve tarafgirliği 
vesilesiyle beni eziyorlar. Ben de o garazkârlara derim ki: Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve 
hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir hadîs-i şerifin ihbarıyla, 
Kur'ana zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu 
zaman gösterdi. 

Ben de beşyüz seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan 
kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini, hilaf-ı hakikat olarak M. Kemal'e vermediğim 
için, garazkâr dostları beni yirmi senedir bahanelerle tazib ediyorlar. 

Evet -mahkemede isbat ettiğim gibi- "Şerefler, müsbet hayırlar, maddî-manevî 
ganîmetler orduya, cemaata verilir, tevzi' edilir; kusurlar, menfî icraatlar başa, reise 
verilir" diye bir kaide-i hakikatla, kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında 
çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal'e verilmez. Belki kusurlar, 
hatalar yalnız ona verilir diye beni onu sevmemekle ittiham edenleri, kahraman orduyu 
sevmemekle ve şereflerini kırmakla ittiham edip onlara hain-i millet nazarıyla bakıyorum. 
Bu hakikatı mahkemede isbat ettiğim gibi, onun muannid dostlarına da isbat etmeye hazırım. 
Ben bu mübarek milletin bahadır ordusunun milyonlar efradı ve zabitlerini severim. 

773



FİTNEDEN TAYAKKUZ DERSİ     3 

Hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karşımdaki 
garazkâr muarızlarım, bir tek adamı sevmek yolunda, milyonlar efrada manen ihanet, belki 
adavet ediyorlar. 

Evet çok emarelerle bildik ki; bana hücum edenleri tahrik eden, Mustafa Kemal'e 
itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebebler bahanedir….. 

Bu gelen üç madde, beni onun dostluğundan vazgeçirdi. Yirmi sene inzivada azab çektim, 
dünyalarına karışmadım. 

Birinci Madde: Bir hadîs-i şerifin, âhirzamanda an'anat-ı İslâmiyenin zararına 
çalışacak diye haber verdiği adam, bu olduğunu ef'aliyle göstermesidir. Ben otuzaltı sene 
evvel1 o hadîsi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafaatımın 
"Üçüncü Esas"ında izahı var.” E:284 

Ahirzamana bakan hadisler hakkında izahını yapan Bediüzzaman Hz. şu izahı veriyor: 

“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,2 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,3 
o Süfyan’ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.” M:56 

“Evet evvelâ: Başta G²- Çh7!ö«wÅ[«A«#ö²G«5ö¬w<±¬G7!ö]¬4ö«˜!«h²6¬!ö«�ö (2:256) cümlesi, makam-ı cifrî ve 

ebcedî ile bin üçyüz elli (1350)4 tarihine parmak basar ve mana-yı işarî ile der: Gerçi o tarihte, 
dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla 
cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükûmetlerde bir kanun-u esasî, bir düstur-u siyasî 
oluyor ve hükûmet lâik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevî bir cihad-ı 
dinî, iman-ı tahkikî kılıncıyla olacak. Çünki dindeki rüşd ü irşad ve hak ve hakikatı gözlere 
gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur 
Kur’an’dan çıkacak diye haber verip, bir lem’a-i i’caz gösterir.” Ş:271 

Bu kısımda, din düşmanlarının sinsi veya aşikâr olarak dini tahrib etmelerine karşı devlet, dini 
koruma vazifesini terk eden rejime dönünce, sivil sahada, dini düşmanlarından koruyacak bir hareketin 
bulunmasının lüzumu bildiriliyor. Nitekim bir âyette şöyle buyrulur: 

“¬¿—h²Q«W²7_¬" «–—h8²_«<«— ¬h²[«F²7~ |Å7¬~ «–Y 2²f«< °}Å8~ ²vU²X¬8 ²wU«B²7«— 

                                                 
1 Takriben 1907 lerde 
2 İslamlar içinde çıkan deccale süfyan denildiği şöyle ifade ediliyor: 
     “Rivayetler, Deccal’ın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. 

 yÁV7!öÅ�¬!ö« ²̀[«R²7!öv«V²Q«<ö«�öBunun bir tevili şudur ki: İslâmların Deccal’ı ayrıdır.” Ş:585 
3 Nasılki az yukarıda (süfyan namında) denildiği halde, bu nam süfyanın asıl adı değildir. Öylede 
(Muhammed Mehdi) dahi mehdinin asıl adı değildir. Çünkü ileride gözle görülecek alâmet-i kıyamet 
bedihi olamaz, yani gelecekte olacağını haber veren rivayetlerin müteşabih olması kaide-i umumiyedir. 
Aksi halde imtihan sırrına dokunur. Mesela: 
     “Güneş’in mağribden çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden, tövbe kapısı kapanır; 
daha tövbe ve iman makbul olmaz.” Ş:579 
4 1934 774
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(3:104) «–Y E¬V²SW²7~ v; «t¬¶[³«7—~«— ¬h«U²XW²7~ ¬w«2 «–²Y«Z²X«<«— 
Meal-i Şerifi: “Hem sizden müteşekkil, önde gider, hayra davet eder, maruf ile emir ve 

münkerden nehyeyler bir ümmet (bir cemaat) olsun. İşte onlardır o felahı bulacaklar...”  
Hayra davet, emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünker, alel-umum müslümanlara farz-ı 

kifayedir. Bu yapılmayınca hiç bir müslüman mes’uliyetten kendini 
kurtaramaz. 

Alel-umum müslümanların vazifeleri, içlerinden bunu yapacak bir ümmet-i mahsusa 
teşkil etmek ve onlara muavenet ve ittiba ederek o vasıta ile bu vazifeyi ifa ettirmektir.” 
(Elmalılı Tefsiri sh.1154) 

Dine hizmet yolunda önde giden bu cemaat, asrın gayr-ı İslâmî alışkanlıklarının tesirinde kalmamalı 
ve levm-i lâimin tenkid ve kem nazarından çekinip aşağılık duygusuna kapılmamalıdır. Kur’an (3:102) 
âyetinin izahında şöyle deniliyor: 

“Allah yolunda hakkıyla ve gücünün yettiği kadar mücahede etmek ve bu babda hiç 
kimsenin levminden korkmamak, hatta anası babası kendi aleyhinde bile olsa, Allah için 
adl ü hakkaniyetten ayrılmamaktır ki bu, hak, vücub ve sübut mânasındadır ve (64:16) âyeti 
bunun beyanıdır.” (Aynı eser sh.1155) 

İşte Bediüzzaman Hz. Mütecaviz cereyana karşı mahkemede şöyle haykırıyor: 

“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! 5 ” L:262 

Yine Hz. Üstad hapishanede iken yazdığı mektubunda diyor: 

“ 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.6 ” Ş:338 

İşte bazı resmî makamları ele geçirip veya hulûl ederek dehşetli tecavüzlerin yapıldığı o zamanlarda  
aldatılanlara değil, sinsice aldatanlara karşı söylediği şiddetli hitabları, Hz. Üstadın manevî vazifedarlık 
makamını gösterir. Hakiki Nurcu, Üstadının böyle merdane hadiselerini unutmamalı ve 
unutturmamalıdır. Nitekim Hz. Üstad bir ayetin hakikatını nazara verirken diyor ki: 

                                                 
5 Yani sâdık Nurcu, bu anlayışa sahib olması gerek.  
6 Evet, Nurcu, bu merdliği fiilen gösteremese de fikren ve hissen bu anlayışta olması gerek. 775
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¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«:ö¬*xÇX7!ö]«7¬!ö¬�@«WVÇP7!ö«w¬8ö«t«8²x«5ö²‚¬h²'«!ö²–«! (14:5) 

¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«:ö¬*xÇX7!ö]«7¬!öcümlesinde makam-ı cifrîsi, şeddeliler birer sayılmak 

cihetinde bin üçyüz ellibir (1351) ederek Risale-i Nur’un şimdilik beyanına iznim olmayan 
ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamir-i Kur’aniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk-
u cifrî ve muvafakat-ı maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebat-ı mefhumiye 
remzi ile Risale-i Nur’a îmaen bakar. Daha yazılacak çok gaybî işaretler var, fakat izin 
verilmedi şimdilik kaldı.” Ş:726 

Mezkür âyette geçen: ¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«: âyeti, bu dehşetli tecavüzlerin unutulmaması için 

tekraren zikredilmesini emreder.  Ayette geçen ²²v;²h±¬6«) :Tekraren onlara, millete anlat emridir. 

yÁV7!ö¬•@Å<«@¬" ise,  ehl-i dalaletin tecavüzleriyle çekilen felaket ve helaketli günler manasında tefsir edilir. 

Yani mütecaviz zalimlerin zulmü unutulmazsa, avam taifesi onların ifsadkâr telkinlerine kulak vermezler. 

Hz. Üstadın, İngilizlerin İstanbulu işgal ettikleri devrede o azgın cebbarlara karşı yaptığı mukabelesi 
hakkında diyor: 

“Ey kardeşlerim! İngiliz gibi cebbar bir hükûmetin istilâ ettiği bir zamanda, bu tarzda 
matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek, tehlike yüzde yüz iken, hıfz-ı Kur'anî bana kâfi 
geldiği halde; size de, yüzde bir ihtimal ile, ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara 
karşı, elbette yüz derece daha kâfidir.” M:417 

İşte Hz. Üstadın bu tevekkül ve Allah’a iltica ve istinad etmek olan ve imtihan sırrı ve canlı filimlerin 
çekildiği unutulmamalı. Ehl-i dünyaya tabasbuskârlık yaparak ve mecbur olmadan çektirilen filimler, 
zillet tabloları olur. Bu tablolar, Risale-i Nurun izzetine zarar verecek şekilde, yani Nur mesleği namına ve 
aleni yapılsa, mesuliyeti de büyük olur.  

Yine Hz. Üstad diyor: “Şimdi ise firenk usûlünün ve medeniyet namı altında 
bid’atkârane ve şeriatşikenane cereyanlara tarafdar olduğu halde; Allah’a, âhirete, 
Peygamber’e imanı da taşıyor ve kendini de mü’min biliyor. Madem hak ve hakikat 
olan şeriat-ı Ahmediyenin kavaninini iltizam etmiyor ve hakikî tarafgirlik etmiyor, 
gayr-ı müslim bir mü’min oluyor. İmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı gibi, bilerek 
İslâmiyetsiz iman dahi dayanamıyor, belki necat veremiyor, 
denilebilir.” B:349 

Bu kısımda, şeriatın zahir hükümlerine ters düşen ve aleni olarak yapılan hareketler ve ileri sürülen 
şahsî anlayışlar, dinî tehlikeye sebeb olduğu bildiriliyor. 

Nurcuların en alt derecesini ifade eden “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 beyandan, bid’alara ve dalalete kalben tarafdar olanların, daire-i Nur’a giremiyecekleri 
anlaşılıyor. 

Evet, hadis-i şerifte, münkerin, yani dine zarar veren bid’a gibi kötülüklerin fiilen veya kalen (yani 
söz, yazı, nasihat ve tebliğ gibi vasıtalarla) izalesine çalışmak, eğer bunlara muktedir değilse, o münkeri 
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kalben kerih görmek gerektiği; eğer bu dahi olmazsa, kişinin imandan hissesi kalmamış olacağı  
bildiriliyor. (Sahih-i Müslim) 50. hadis) 

Bütün bu ve daha pek çok bulunan sarih beyanların neticesi olarak, samimi ve sâdık bir Nurcu, 
ahirzamanın şer cereyanlarına karşı olup tarafdar olamaz, en azından kalben nefret eder ve uzak 
durmaya çalışır. Aksi takdirde kişinin nurculuğu sözde ve isimde kalır. Bu katî beyanlar, kişinin 
şahsî anlayışları olmayıp kitaptan geldiği için, te’vil yoluyla tasarruf kaldırmaz. 

Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey, bu ifadesiyle, daima müdafaa edip tebliğde bulunduğu ve Hz. 
Üstadın meydana getirdiği hakiki Nurcu anlayışını şöyle nazara veriyor: 

  “Dalâlet cereyanlarının karşısında ehl-i îman fedakârlarından büyük bir şahs-ı 
mânevî meydana çıkararak, muhkem bir sedd-i Kur'anî ve îmanî tesis edip mü'minlerin 
nokta-i istinadı olmasıdır. İnandığı kudsî dâvaya gösterdiği azim ve sebatla, mü'minlerin 
kalblerini ihtizaza vererek, ruhlarda İslâmî aşk ve heyecanı uyandırmasıdır.” T:23 

“Evet, Said Nursî Risale-i Nurla dinsizliğe ve İslâmiyet aleyhindeki cereyanlara karşı 
giriştiği Kur'an ve Îman hizmetinde çok yardımcılara, hükûmet ve milletçe teşvik ve 
müzaherete muhtaç iken, bil'akis çeşitli iftira, tezvir ve ithamlarla hapse sürülmek, eserlerini 
imha etmek, halkı kendinden soğutmak için aleyhinde türlü isnadlar yapılmıştır. Elbette hak 
bildiği mesleğini; Kur'anın şerefine ve Hazret-i Peygamberin Nübüvvetinin teâlisine ait 
hizmetini aleyhdeki iftiralardan müberra kılmak için hakikatı söyleyecek, müdafaada 
bulunacak.” T:26 

Evet bu mübareze, hikmet-i Rabbaniyenin koyduğu ve tekâmül vesilesi olan bir fıtrat 
kanunudur. Başta peygamberler A.S. ve bilhassa Peygamberimiz A.S.M. ve sahabeleri bu mübareze 
kanununu bilfiil yaşamışlar ve kemalâtın çok üstün derecesine varmışlardır. (Bu hakikat, 13. Lem’anın 9. 
İşaretinde izah edilir.)   

Yine aynı mevzua bakan manada Hz. Üstad diyor: “31 Mart Hâdisesinde Divan-ı Harb-i Örfî'de 
dedim ki: 

Ben talebeyim, onun için her şeyi mizan-ı Şeriatla müvazene ediyorum. Ben 
milliyetimizi, yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i 
nazarından muhakeme ediyorum. 

Ben hapishane denilen âlem-i berzahın kapısında dururken ve darağacı 
denilen istasyonda âhirete giden şimendiferi beklerken, cem'iyet-i beşeriyenin 
gaddarane hallerini tenkid ederek; değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki nev-i 

benî-beşere irad ettiğim bir nutuktur.7 Onun için h¬=!«hÅ,7!ö]«V²A#ö«•²x«<  sırrınca 

kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı.8 Nâmahrem olan kimseler nazar etmesin. Âhirete 
kemal-i iştiyak ile müheyyayım, bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasılki bir 
bedevi garaibperest, İstanbul'un acaib ve mehasinini işitmiş, fakat görmemiş; nasıl kemal-i 
hâhişle görmeyi arzu eder! Ben de ma'rez-i acaib ve garaib olan âlem-i âhireti o hâhişle 
görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefyetmek, bana ceza değil; sizin elinizden 
gelirse, beni vicdanen tazib ediniz! Ve illâ başka suretle azab, azab değil, benim için bir 
şandır!  

Bu hükûmet zaman-ı istibdadda akla husumet ederdi. Şimdi de hayata adavet ediyor. 
Eğer hükûmet böyle olursa; yaşasın cünun, yaşasın mevt!.. Zalimler için de yaşasın 

                                                 
7 Evet, mehdiyet makamı Kur’an namına bütün nev’-i beşere hitab eder. 
8 Yani kıyamet günü bütün gizli sırlar açığa çıkacağı gibi, şimdi de kalbimdeki bütün manalar açığa çıkıyor. 
Çekinmeden hepsini merdane söylüyorum. 777



FİTNEDEN TAYAKKUZ DERSİ     7 

Cehennem!..9 Ben zâten bir zemin istiyordum ki, efkârımı onda beyan edeyim. Şimdi bu 
Divan-ı Harb-i Örfî iyi bir zemin oldu.” D:9 

“Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa cezadan korkmaz. Hem de haksız 
yere i'dam olunsam, iki şehid sevabını kazanırım. Şayet hapiste kalsam, böyle hürriyeti 
lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükûmetin en rahat mevkii hapishane olsa gerektir. 
Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır.” T:62 

“Millet uyanmış, mugalata ve cerbeze ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat 
telakki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile, o aldatmalar ve 
mugalatalar dağılacaktır ve hakikat meydana çıkacaktır inşâallah...” D:44 

Bütün insanlık için, hasseten Nurcular için, bilhassa haslar dairesi için nümune-i iktida olan Hz. 
Üstadın, 15 dinî şahsiyetleri idam eden dehşetli mahkemede söylediği bu beyanları cidden nazara almak 
gerek. 

Bugünkü kadar bozuk olmayan yarım asır önceki mevcud cemiyetin durumunu tasvir eden ve her 
zamana bakan beyanatında Hz. Bediüzzaman şöyle diyor:   

“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.” D:46 

Yani böyle bozuk cemiyetin tesirinde kalmamak için mecburiyet olmadan cemiyetle iç içe bulunmayıp 
uzak durulmasına ve ancak cemiyette  bozulmamış az kimselerle münasebet kurulabileceğine işaret 
ediliyor. 

Ankarada kurulan ilk meclis devresinde Ankaraya davet edilmesi üzerine giden Bediüzzaman 
Hazretlerinin Mustafa Kemal ile anlaşamaması hadisesi: 

“Bir gün divan-ı riyasette, elli altmış meb'us içinde, karşılıklı fikir teatisinde, M. Kemal 
Paşa: 

– Sizin gibi kahraman bir hoca bize lâzımdır; sizi, yüksek fikirlerinizden istifade etmek 
için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilâf verdiniz, 
der. Bu söz üzerine; Bediüzzaman, birkaç makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle 
iki parmağını ileri uzatarak: 

– Paşa.. paşa! İslâmiyette, imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan 
haindir, hainin hükmü merduddur, der. Fakat paşa tarziye verir, ilişemez.” T:143 

“Âlem-i İslâmı alâkadar eden ve bin üçyüz yıllık ümmetin, dehşetli tehlikesinden istiaze 
ettiği (Allaha sığındığı) bir zamanın ve fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamış 
bulunuyordu. Bir gün riyaset odasında, M. Kemal Paşa ile iki saat kadar konuştular. İslâm ve 
Türk düşmanlarının arasında nam kazanmak emeliyle, Şeair-i İslâmiyeyi tahrip 
etmenin, bu millet ve vatan ve Âlem-i İslâm hakkında büyük zarar tevlid edeceğini; eğer 
bir inkılâb yapmak icab ediyorsa, doğrudan doğruya İslâmiyete müteveccihen Kur'anın 
kudsî kanun-u esasîsi noktasından yapmak lâzım geldiği mealinde ihtarlarda bulunur.” 
T:145 

“M. Kemal Paşa itiraz ile, içindeki niyet ve hâlet-i ruhiyesini ifade ile, Bediüzzaman'ı 
kendine çekmek ve nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman'a; meb'usluk, hem 
Darülhikmetteki eski vazifesini, hem Şarkda Şeyh Sünûsi'nin yerine vaiz-i umumî, hem bir 
köşk tahsisi gibi teklifler yapar. 

Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı âhirzamana ait haberlerin mühim bir kısmını ve 
                                                 
9 Onbeş kadar şahsiyetlerin idam edilip muhakeme salonundan görünürken, mahkeme heyetine söylediği mezkür 
müdafaa, Bediüzzaman Hazretlerinin asrın yegane imamı olduğunu gösteren delillerden biridir. 778
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hürriyetten evvel 10 İstanbul'da te'vilini söylediği Hadîslerin ihbar ettiği âhirzamanın 
dehşetli şahıslarının Âlem-i İslâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine, gelen 
rivayetlerden, onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan hizbül-Kur'an hakkında, "O 
zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset cânibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç 
hükmünde i'caz-ı Kur'anın nurlariyle mukabele edilebilir." tavsiyesine müraatla, Ankarada 
teşrik-i mesai edemiyeceği için, kendisine tevdi edilmek istenen meb'usluk, Dar-ül-Hikmet-il-
İslâmiye gibi Diyanetteki azalığı, hem Vilâyât-ı Şarkiye vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul 
etmez.” T:147  

Yani gizli cereyanın tahribatına, cereyanın dahilinden değil hâricinden tamire çalışmak tarzı, efkâr-ı 
amme nazarında müessir ve şaibesiz olur. Yukarıda bildirilen rivayetle beraber diğer bazı rivayetler ve 
Risale-i Nurda bu meseleye bakan beyanlar, aynı hükmü te’yid ediyorlar. 

Nitekim Hz. Üstadın bu hükme bakan şu beyanı var: 

“Büyük memurlardan birkaç zât benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üçyüz lira maaş 
verip, Kürdistan'a ve vilayat-ı şarkıyeye, Şeyh Sünusî yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini 
neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin ihtilâl yüzünden kesilen yüzbin adamın hayatlarını 
kurtarmaya sebeb olurdun!" dediler. 

Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar 
için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa, herbirisine milyonlar sene uhrevî hayatı 
kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o 
teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tabi olmayan ve sırr-ı ihlası 
taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi.” T:418 

Yani Risale-i Nur ve hizmet cemaatı, ideolojik cereyanlara dahil olmayacağı beyan ediliyor. Çünkü 
cereyan kendi maksadına alet eder. Alet edemezse, tecavüz eder. 

“Evet; dinsizliğin hükümferma olduğu o dehşetli devirde, ehl-i din, terzil edilmeye 
çalışılıyordu. Hattâ Kur'anı dahi tamamen kaldırmak ve Rusyadaki gibi dinî akideleri 
tamamen imha etmek düşünülmüş; fakat millet-i İslâmiyece bir aksülameli netice verebilmesi 
ihtimali ileri sürülünce bundan vazgeçilmiş, yalnız şu karar alınmışdı: "Mekteblerde 
yaptıracağımız yeni öğretim usulleriyle yetişecek gençlik, Kur'anı ortadan kaldıracak ve bu 
suretle milletin İslâmiyetle olan alâkası kesilecek!" Bütün bu dehşet-engiz plânları çeviren o 
müthiş fitnenin menbaları, şimdiki dinî inkişafın muarızı ve düşmanları olan haricî dinsiz 
cereyanların reisleri ve adamları idi. Evet; Türk milleti içerisinde meydana getirilen o dehşetli 
hadisatın iç yüzünü, tafsilâtını, istikbalin hakikat-perest tarihçilerine, ve bunları, şimdi 
demokrat idaredeki serbestiyetle bir derece neşretmekte olan İslâm-Türk muharrirlerine 
havâle ediyoruz.”T:158 

“Ey beni bu belaya sevkedip, bu hadiseyi icad eden mülhid zâlimler!. Madem ve her halde 
mânen ve maddeten beni idam etmeye niyet etmiştiniz, neden umum mazlumların ve 
biçarelerin hukuklarını muhafaza eden adliyenin çok ehemmiyetli haysiyetini rahnedar edecek 
entrikalarla, dolablarla, adliyenin eliyle yürüdünüz? Doğrudan doğruya karşımda merdane 
çıkıp, "Senin vücudunu bu dünyada istemiyoruz" demeli idiniz.” T:256 

“Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset için değil; çünki onlar da bilirler ki, 
siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmeyerek zendeka 
hesabına, benim dine merbutiyetimden beni tazib ediyorlar. Öyle ise onlara müracaat 
etmek, dinden pişmanlık göstermek ve meslek-i zendekayı okşamak demektir. Hem ben 
onlara müracaat ve dehalet ettikçe; âdil olan kader-i İlahî, beni onların zalim eliyle tazib 
edecektir. Çünki onlar diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise, benim diyanette 
ve ihlasta noksaniyetim var; arasıra ehl-i dünyaya riyakârlıklarımdan için beni sıkıyor. 

                                                 
10 Yani 1907 lerde 779
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Öyle ise, şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehl-i dünyaya müracaat etsem, kader 
der: "Ey riyakâr! Bu müracaatın cezasını çek!" Eğer müracaat etmezsem, ehl-i dünya der: 
"Bizi tanımıyorsun, sıkıntıda kal!” T:277 

Yani daha iyi hizmet ederim zanniyle şer cereyanının içine girmek, mezkür beyanlara ve Nurdaki 
ikazlara ters düşer. 
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FITRAT 

1-Kâinatta melaikenin mu’cizat-ı fıtratı temaşa etmeleri ehemmiyetli bir gayedir 
2-İnsan fıtratı hasebiyle nefsini sever   
3-Müsbet ve menfi cemiyetlerin fıtrat üzerindeki tesirinin mukayesesi 
4-Ehl-i dünyanın Hz. Üstadı ve dolayısiyle de haslar dairesini mevcud cemiyete 

bulaştırma isteklerinden gelen ve umum zamanlara bakan bir sualleri 
5-İnsan, fıtratın kanunlarına bir merkez olduğu  
6-Hz. Âdem’in fıtraten geçirdiği tekâmül merhaleleri  
7-Fıtrat-ı asliyeleri terbiye eden yalnız Kur’an idi 
8-Bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat 
9-İnsanın fıtratı medenidir   
10-Fıtrat yalan söylemez   
11-İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor  
12-Hz. Üstadın hârika-i fıtratı hakkında  
13-Hz. Üstad ciddi bir fıtrat kanunu olarak mimsiz medeniyete girmeyen bedevilerin 

fıtrat-ı asliyelerinin bozulmadığını şöyle ifade eder 

14-  –!«x«[«E²7!ö«]¬Z«7ö«œ«I¬'³�²!ö«*!ÅG7!öÅ–¬!«:  ayetinin bir sırrı 

Yaradılış ve huy manasında olan bu kelime Risale-i Nurda çeşidli terkibler olarak da geçer. Mesela: 
fıtrat-ı acibe, fıtrat-ı asliye, fıtrat-ı beşeriye, fıtrat-ı eşya, fıtrat-ı hayat-ı hakikiye, fıtrat-ı ilâhiye, fıtrat-ı 
insaniye, fıtrat-ı selime, fıtrat-ı zatiye, fıtrat-ı zişuur terkibleri var. 

 

1-Kâinatta melaikenin mu’cizat-ı fıtratı temaşa etmeleri ehemmiyetli bir 
gayedir 

Evet, “Bazı rivayatın işaratıyla ve intizam-ı âlemin hikmetiyle denilebilir ki: Bir kısım 
ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım melaikenin merakibidirler. 
Onlar bunlara izn-i İlahî ile binerler, âlem-i şehadeti seyredip gezerler. 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 

Demek alemde Allah’ın eserlerini seyretmekle esma-i ilahiyenin tecellilerini müşahede etmek 
ehemmiyetli bir gayedir. 

“Sen ey riyakâr nefsim! "Dine hizmet ettim" diye gururlanma.  

¬h¬%@«S²7!ö¬u%Åh7@¬"ö«w<±¬G7!ö!«H´;ö G±¬<Ïx[«7ö«yÁV7!öÅ–¬!ösırrınca: Müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o 

recül-i fâcir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini; geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat 
ve fariza-i hilkat ve netice-i san'at bil, ucb ve riyadan kurtul!.” S:473 

“Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir." Zira, temessül 
781
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etmediğinden mazhar değil, memer olursun.” S:231 
Gelen ilim ve feyze temessül edilmezse, yani o feyzin hakikatı kalbe bir his ve seciye olarak 

yerleşmezse, sadece ilimle insana mal olmaz. 

2-İnsan fıtratı hasebiyle nefsini sever   

“ ²vU«KS²9«!ö~YÇ6«J#ö«Ÿ«4  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 sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine 

güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri: Onu tezkiye 
etmemek, tebrie etmemektir.” S:477 

Mezkur ayette geçen heva, hakkında hadis-i şerifte buyruluyor ki: (heva, insanı sağır ve kör eder.) 
Yani temel kitablarda ahkâm-ı ilahiyeyi dinlemez. Kâinat kitabındaki delaili görmez, sadece kendi 
isteklerine bağlı kalır. Yani zamanın ekser insanlarının hali tasvir ediliyor. 

3-Müsbet ve menfi cemiyetlerin fıtrat üzerindeki tesirinin mukayesesi 
Evet, asr-ı saadetteki cemiyette “Zihinler, kalbler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle, yerler ve 

gökler Rabbinin marziyatını anlamağa müteveccih olduğundan, içtimaiyat-ı beşeriyenin 
sohbetleri, muhavereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden 
her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı,1 şuursuz olarak2 herşeyden bir 
ders-i marifet alır. O zamanda cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm 
ediyordu.3 Güya herbir şey, ona bir muallim hükmüne geçip, onun fıtrat ve istidadına, 
içtihada4 bir istidad-ı ihzarî telkin ediyordu. Hattâ o derece şu fıtrî ders tenvir ediyordu ki; 
yakın idi ki, kesbsiz içtihada kabiliyeti ola, ateşsiz nurlana... İşte şu tarzda fıtrî bir ders alan 
bir müstaid, içtihada çalışmağa başladığı vakit, kibrit hükmüne geçen istidadı, "nurun alâ 
nur" sırrına mazhar olur; çabuk ve az zamanda müçtehid olurdu. 

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. ........ şu zamanda çünki 
zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayat-ı dünyeviyede sersem olmuş, 
                                                 
1 Yani islam üzere olan insanın fıtrat-ı asliyesi 
2 Yani haberi olmadan. Yani tahsile girişmeden 
3 Bir cemiyette çokça merak edilip alâka duyulan şeyler ne ise, onlar konuşulur ve yaşanır. Bu ise mevcud 
çocuklar için, en ehemmiyetli tesir vesilesidir. Çünkü gözler samimiyetle yaşanan şeair ve âdâb-ı islamiyeyi 
görür. Kulak dahi konuşulan islâmî meseleleri işitir. Menfi cemiyette  bid’atlar göze çarpar ve kulak füzuliyatla 
karşılaşır. Medresede astığım yalova kaymakamı olan levha şöyledir: medreselerde dünyevî, siyasî ve malayanî 
sohbetler ve lâübaliyane hareketler olmamalıdır. Bu levhaya ben dahi bakmıyorum!...Bu meselede çok hassas 
davranan  Zübeyir Ağabeyimizin anlattığı şu hatırası: Üzüm devşirmeye halk, bağ bozma diyorlardı. Bozma 
kelimesi hissiyatla şuur altı menfi tesir edeceğinden Hz. Üstad bağ bozma yerine üzüm toplama şeklinde 
değiştirdi. Ben de diyorum, bu hadise buna benzer ifadeler için bir nümunedir. Keza Emirdağ Lahikasının 176. 
sahifede: (kabuk bağlamış) (toprağa inkilab etmiş) (nebatat husule gelmiş) (hayvanat vücuda gelmiş) tabirlerinin 
felsefî olduğunu anlatması gibi konuşma ve anlatma tarzlarına nümunedir diye anlıyorum. 
4 İctihad, Kur’anın derin ve murad manalarını ve ahkâm-ı mesturesini anlayıp izhar etmek olduğu cihetle, bu 
hakikatın bir işarî manasını Risale-i Nura da teşmil edersek, müsbet şartlar dairesinde kalan Nurcu, Risale-i 
Nurun derin ve ince manalarını anlayabilmeye telmih eder denebilir. 782
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istidadı içtihaddan uzaklaşmış, elbette fünun-u hazırada tevaggulü derecesinde istidadı 
içtihad-ı şer'î kabiliyetinden uzaklaşmış ve ulûm-u arziyede tefennünü derecesinde içtihadın 
kabulünden geri kalmıştır.” S:481 

İşte müsbet ve menfi cemiyetin verdiği neticeler, umum zamanlara teşmil edilip ibret alınmalıdır. 

4-Ehl-i dünyanın Hz. Üstadı ve dolayısiyle de haslar dairesini mevcud 
cemiyete bulaştırma isteklerinden gelen ve umum zamanlara bakan bir 
sualleri 

“Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç 
müracaat etmeyip sükût ettin? Bizden şiddetli şekva edip "Bana zulmediyorsunuz!" diyorsun. 
Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. 
Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz, kabul 
etmeyen isyan eder. Ezcümle: Bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler 
devrinde, müsavat esası üzerine tahakküm ve tagallübü kaldırmak düsturu, bizim bir kanun-u 
esasîmiz hükmüne geçtiği halde, sen kâh hocalık, kâh zâhidlik suretinde teveccüh-ü âmmeyi 
kazanarak, nazar-ı dikkati kendine celbederek, hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir 
makam-ı içtimaî elde etmeye çalıştığın, zahir halin ve eski zamandaki macera-yı hayatının 
delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, -şimdiki tabir ile- burjuvaların müstebidane tahakkümleri 
içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabaka-i avamın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden 
tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları, bizim daha ziyade işimize yaradığı için; o sosyalizm 
düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif 
düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur? 

Elcevab: 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.5 Madem kanun-u fıtrata tatbik-i harekete mecburiyet var; 
elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi 
kaldırmakla, mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. Evet ben, neseben ve hayatça avam 
tabakasındanım. Ve meşreben ve fikren "müsavat-ı hukuk" mesleğini kabul edenlerdenim. 
Ve şefkaten ve İslâmiyetten gelen sırr-ı adalet ile, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdad 
ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün 
kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın 
aleyhindeyim. 

Fakat 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. Sair hayvanat 
gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hadd konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta 

                                                 
5 Çünkü, şeri’at-ı kelamiye ile şeri’at-ı tekviniyenin sahibi olan Allah, şeri’at-ı kelâmiyedeki hükümleriyle 
şeri’at-ı tekviniyeye mutabık kılar. Tekvini şeri’ata uygun olan hareket, muvaffakıyetin vesilesidir. Evet, 
Sözler mecmuasında şu izah var:  
      “Üçüncü nokta şudur: O Zât-ı Zülcelal’in iki vasf-ı kemalden iki Şer’i tecelli; vasf-ı iradeden gelen meşietle 
takdirdir, 
      O da şer’-i tekvinî... Vasf-ı Kelâm’dan gelen şeriat-ı meşhure. Teşriî evamire karşı itaat, isyan 
      Nasıl olur. Öyle de tekvinî evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba dâr-ı uhrada görür, 
      Mücazatı, sevabı. İkincisi ağleba dâr-ı dünyada çeker, mükâfat ve ikabı. Meselâ: Nasıl sabrın mükâfatı 
zaferdir; 
      Ataletin mücazatı sefalet. Öyle de, sa’yin sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükâfat. Zehirin ikabı bir 
maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattır.” S:725 783
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gezecek istidad verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki, arzın 
halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir.” L:170 

Demek kanun-u fıtrata uymayan mevcud cemiyetin ekseriyetini normal görüp ihtilat etmek gaflet 
verir ve salabet-i diniyesini zamanla kaybeder. 

Mevcud insan ekseriyetinin durumu hakkında “Otuzbirinci âyetin işaretinin beyanında, 

@«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«< bahsinde denilmiş ki: Bu asrın bir hassası şudur ki; hayat-ı 

dünyeviyeyi, hayat-ı bâkiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, bâki 
elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret 
ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki: 

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.6 ” 
K:104 

“Aziz, sıddık, hâlis, muhlis kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniyede ciddî, hakikî 
arkadaşlarım! 

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.7 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  

Mevzumuz olan fıtrat meselesinin ehemmiyetli bazı kısımlarına devam ediyoruz. Okuyacağımız bu 
mektubta geçen “fıtraten” kelimesi her doğan çocuğun fıtrat-ı asliyesi, yani menfi şartlar dairesinde 
henüz bozulmamış fıtrat-ı selimesi manasını ifade eder. “Zamanın vaziyeti” tabiri ise, fıtrat-ı asliyeyi 
bozan fitne cemiyetini anlatır. “Küçüklüğünde” kelimesi de, 15 yaşı öncesinde, yani gençlik hisleri henüz 
dindar ve bid’alara bulaşmayan aile yuvasında iken demektir. “Dünyavi fenler” ifadesi dahi, şimdi 
mekteblerde okutulan dersler, varlıklara ve hâdiselere mana-yı ismiyle bakar ve baktırır, diye bir ikazdır. 
Şöyle ki: 

“Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum 

                                                 
6 Bu cihaz, ruhun derinlerinde konulan ve ebedi hayattan başka bir şeye razı olmayan ve sahib olduğu 
hususiyetleri ile bilinen ve insandaki duyguların sultanı olan manevi bir cihazdır. Allah, dünya ve âhirette 
vereceği maddi ve manevî ni’metlere bakan ihtiyacları verdiği gibi, cennetteki ebedilik ni’metini isteyecek olan 
ebedilik isteği de lazımdır. Bu istek ise, ahirete ciddi müteveccih mü’minlerde gelişir. Bu asırda dünya ahirete 
tercih edildiğinden bu lâtife de tevehhüm-ü ebediyet hissiyle aldanıp fani dünyayı bâki zannederek o aldanan ve 
galat-ı hisse uğrayan ebedilik hissiyle dünyayı ebedi görüp gaye edinme gafletine düşer diye bir ikazdır. 
7 Yani insanlarda riyakârlık gibi hisler, bilkuvve bulunur. Riyakârlık yolunda yürüyen insanda bu his 
giderek melekeleşir ve adeta fıtrî hale gelir diye anlamak gerek. Keza “fıtraten riyakârlık” tabiri kaderin, 
liyakata bakan hükmüdür. Çünkü, kaderin hükmü ezelîdir. Dünyaya gelen kişinin liyakatını bilir ve ona 
göre muamele eder. Doğuştan olan noksanlıklar da aynı hükme göredir. Şu beyanlara dikkat gerek:  
      “Maziye, mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele, maasiye teklif noktasında bakmak lâzımdır. Cebr ve İtizal, 
burada barışırlar.” M:472 
       Keza, “Manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cây-ı istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir 
ki, ye'sin ve hüznün ilâcıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahete ve atalete sebeb olsun.” S:463 784
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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.8 ” E:41 

Fıtrat mevzuumuza devam ediyoruz. 

5-İnsan, fıtratın kanunlarına bir merkez olduğu İşârât-ül İ’caz eserinde 
şöyle izah edilir 

 “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 

“Ve keza bir işde muvaffakıyet isteyen adam, Allah'ın âdetlerine karşı safvet ve 
muvafakatını muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve heyet-i içtimaiye 
rabıtalarına münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat, adem-i muvafakatla cevab verecektir. 

Ve keza heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet etmemek lâzımdır. Muhalefet 
edildiği takdirde, dolabın üstünden düşer, altında kalır. Binaenaleyh o cereyanlarda, tevfik-i 
İlahînin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla, o dolabın üstünde Muhammed-i Arabî 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hak ile mütemessik olduğu sabit olur.9 ” İ:110 

6-Hz. Âdem’in fıtraten geçirdiği tekâmül merhaleleri hakkında şu bilgi 
veriliyor: 

“ @«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2ö«:öYani: Cenab-ı Hak Âdem'i (A.S.) bütün kemalâtın mebadisini10 

tazammun eden âlî bir fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maâlînin11 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. Demek bu cümlenin 
evvelindeki "vav", şu mukadder olan üç cümleye işarettir.” İ:210 

7-Fıtrat-ı asliyeleri terbiye eden yalnız Kur’an idi- Mu:19 

                                                 
8 Demek fıtrat-ı asliyenin korunması çok ehemmiyetlidir. 
9 Yani Allah’ın kâinatta koyduğu fıtrat kanunlarına uymak, hayatın selametli yoludur. Şeri’attaki 
hükümler, insanı bu kanunlara uygun olan nizam altına alır. Şeri’ata uyan bilmiyerek fıtrî şeri’at 
kanunlarına uymuş olacağı bildiriliyor.  
    Evet,  “Kim tevfik isterse, âdetullah ve hilkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir.” Mu:152 
Yani şeri’ata uymakla fıtrat kanunlarına muvafık yaşarsa, tevfik-i ilahiyeye mazhar olur. 
10 Bilkuvve ve çekirdek mahiyetinde bulunan istidadatının ilk mertebelerini 
11 Manevî kemalatın 785
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8-Bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat- Mu:43 
Yani mimsiz medeniyet, fıtrat-ı asliyeyi bozuyor. 

9-İnsanın fıtratı medenidir   

“ ¬p²AÅO7@¬"öÊ]¬9«G«8ö yÅ9«�¬ö¬–@«,²9¬�²!ö«w¬8ö«j²[«V«4ö y,²S«9ö yBÅW¬;ö«–@«6ö²w«8 
Yani: Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil. Çünki insanın fıtratı medenîdir. 

Ebna-i cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. 
Meselâ: Bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve 
giydiği libasla kaç fabrikayla alâkadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla 
yaşıyamadığından ebna-i cinsiyle fıtraten alâkadar olduğundan ve onlara manevî bir fiat 
vermeğe mecbur bulunduğundan fıtratıyla medeniyetperverdir. Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı 
nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan câni bir hayvan olur. Birşey elinden gelmese, 
hakikî özrü olsa o müstesna!.” H:60 

10-Fıtrat yalan söylemez   
“Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelan-ı nümuvv der: "Ben sünbülleneceğim, 

meyve vereceğim." Doğru söyler. Yumurtada bir meyelan-ı hayat var. Der: "Piliç olacağım." 
Biiznillah olur. Doğru söyler. Bir avuç su, meyelan-ı incimad ile der: "Fazla yer tutacağım." 
Metin demir onu yalan çıkaramaz; sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelanlar, 
iradeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir.” H:112 

“Fıtratın Şehadeti Sadıkadır 
Fıtratta yalan yoktur; ne dediyse doğrudur. Çekirdeğin lisanı, 
Meyl-i nümuv der: “Ben, sünbüllenip meyvedar...” Doğru çıkar beyanı. 
Yumurtanın içinde, derin derin söyler hayatın meyelânı 
Ki: “Ben piliç olurum, izn-i İlahî ola.” Sadık olur lisanı. 
Bir avuç su, bir demir gülle içinde eğer niyet etse incimad. Bürudetin zamanı 
İçindeki inbisat meyli der: “Genişlen, bana lâzım fazla yer.” Bir emr-i bîemanî... 
Metin demir çalışır, onu yalan çıkarmaz. Belki onda doğruluk, hem de sıdk-ı cenanî 
O demiri parçalar. Şu meyelanlar bütün birer emr-i tekvinî, birer hükm-ü Yezdanî, 
Birer fıtrî şeriat, birer cilve-i irade. İrade-i İlahî, idare-i ekvanî 
Emirleri şunlardır: Birer birer meyelan, birer birer imtisal, evamir-i Rabbânî. 
Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir; ki incizab ve cezbe iki musaffa cânı. 
İki mücellâ camdır, akseder içinde Cemal-i Lâyezalî, hem de nur-u imanî.” S:700 

11-İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor  
“İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan bâtıl eline gelir; hak 

zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer; hakikat 
zannederek kafasına giydiriyor.12 ” H:114 

12-Hz. Üstadın hârika-i fıtratı hakkında  
“ Ahmed Ramiz der: 
323 senesi13 zarfında idi ki; Şark'ın yalçın, sarp, âhenîn mavera-i şevahik-ı cibalinde tulû' 

etmiş Said Nursî isminde nevadir-i hilkatten ma'dud bir ateşpare-i zekânın İstanbul âfâkında 
rü'yet edildiği haberi etrafa aksetmiş ve fıtraten mütecessis olan bazı kimseler o hârika-i 
                                                 
12 İnsanın fıtraten mükerremliği islam üzere olan bozulmamış fıtrat-ı asliyesi itibariyledir. Bozulan insanın hakkı 
araması ihtimali zayıftır. Hal-i alem buna şahiddir. 
13 Rumi senesiyle 1907 786
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fıtratı peyapey gördükçe, mader-i hilkatin hazain-i lâ-tefnasındaki sehaveti bir türlü 
hazmedemeyenler, Şarkî Anadolu kıyafetinde, o şal ve şalvar altında, öyle bir kanun-u 
dehânın ihtifa edebileceğini bir türlü anlayamayarak, bir kısım adamlar ona, mecnun 
demişlerdi. 

Said Nursî filvaki' ifrat-ı zekâ itibariyle hudud-u cünunda idi. Fakat öyle bir cünun ki; 
"onun ulvî ruh ve kemal-i aklına işarettir" diye bir zât şu mısralarında tercüman-ı zîşanı 
olmuştur: 

Cünun başımda yanar, ateş-i maâlîdir 
Cünun başımda benim bir zekâ-i âlîdir. 
Benim cünunuma rehber ziya-yı ulviyet, 
Benim cünunumu bekler azîm bir niyet...14 ” D:5 

13-Hz. Üstad ciddi bir fıtrat kanunu olarak mimsiz medeniyete girmeyen 
bedevilerin fıtrat-ı asliyelerinin bozulmadığını şöyle ifade eder 

“Lâkin sizler bedevi olduğunuzdan ve fıtrat-ı asliyeniz oldukça bozulmamış olduğundan, 
İslâmiyetin kudsî milliyetine daha yakınsınız.” Mü:67 

Demek mimsiz medeniyet fıtrat-ı asliyeyi bozulduğuna göre, bu medeniyetin anlayış ve yaşayışından 
uzak durmak gerekir.  

14-  –!«x«[«E²7!ö«]¬Z«7ö«œ«I¬'³�²!ö«*!ÅG7!öÅ–¬!«:  ayetinin bir sırrı 
“Küremiz hayvana benziyor. Âsâr-ı hayatı gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse, bir 

nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop, küre kadar büyüse, ona benzemiyecek mi? 
Hayatı varsa ruhu da vardır.15 İnsan-ı ekber olan âlem, tazammun ettiği manzume-i kâinat 

o derece hassasiyet ve âsâr-ı hayat gösteriyor ki; bir ceseddeki aza, ecza, zerrat izhar ettikleri 
tesanüd, tecazüb, teavünden daha ziyade muntazam, muttarid, mükemmel âsârı gösteriyor. 

Acaba âlem insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevahir-i ferde hükmüne geçse, o da 
bir hayvan-ı zîşuur olmayacak mıdır?...16 Şu âyet dehşetli bir sırrı telvih eder. Kesretin 
mebdei vahdettir, müntehası da vahdettir. Bu bir düstur-u fıtrattır. 

Kudret-i ezeliyenin feyz-i tecellisi ve eser-i ibdaı olan kâinattaki kuvvetten umum zerrata, 
herbir zerreye birer zerre-i cazibe halk ve ihsan ederek ve ondan kâinatın rabıtası olan 
müttehid, müstakil, muhassal cazibe-i umumiyeyi inşa ve icad etmiştir. Nasılki zerratta 
reşehat-ı kuvvet olan cazibelerin muhassalası bir cazibe-i umumiye vardır. O da kuvvetin 
ziyasıdır. İzabesinden neş'et eden bir istihale-i latifesidir. 

Kezalik kâinata serpilmiş katarat ve lemaat-ı hayatın dahi muhassalı bir hayat-ı umumiye 
var olmak gerektir. Hayat varsa ruh da vardır. Öteki gibi münteha-i ruh, bir mebde-i ruhun 
cilve-i feyzidir. O mebde-i ruh dahi hayat-ı ezeliyenin tecellisidir ki, lisan-ı tasavvufta 
hayat-ı sâriye tesmiye ederler.” STİ:10 

Hayat-ı umumiye, hayat-ı ezeliye mebdeinden geldiği gibi müntehası da yine hayat-ı ezeliyeye 
bağlıdır. Diye çok derin bir hakikata işaret ediliyor. Evet zat-ı vâcibül vücud ezel ve ebed dairesinde 
tecelli merhaleleri bulunduğu manasında şu ifadeler var: 

“ ²v;²*¬H²X#ö²v«7ö²•«!ö²vZ«#²*«H²9«!«šö²v¬Z²[«V«2ö°š!«x«,ö!:h«S«6ö«w<¬HÅ7!öÅ–¬! (2:6) 

Bu cümlenin mâkabliyle cihet-i nazmı: 
                                                 
14 Ahmed Ramiz bu şiirle Hz. Üstadın fevkalade olan meziyetini ifade eder. Hz. Üstadın müceddidiyetine işaret 
var. 
15 Yani nebati hayat değil hayvanî hayat mertebesi itibariyle 
16 Burada anlatılan alemin hususiyetleri, ihatamızı aşan büyüklüğünden dolayı ondaki mezkür münasebatı idrak 
edemiyoruz. 787
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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.” İ:64 

“Mezkûr âyetin tabaka-i avama ait safhasının arkasında şöyle bir safha da vardır ki: Nur-u 
Muhammediye’den (A.S.M.) yaratılan madde-i aciniyeden, seyyarat ile şemsin o nurun 
macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Bu safhayı delaletiyle teyid eden 

›¬*x9ö yÁV7!ö«s«V«'ö@«8ö ”Å:«! olan hadîs-i şerifidir.” Ms:121 

“Ve keza insan, hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki: İnsanlardan bir çekirdek var ki, 
Cenab-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün 
ehl-i kemalin ve belki nev’-i beşerin nısfının ittifakıyla efdal-ül halk, seyyid-ül enam Hazret-i 
Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır.” Ms:186 

“İşte şu kâinata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit, azîm bir şecere manasında görünür. Ve 
şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı 
olan âlem-i süflinin; anasır dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan 
meyveleri hükmünde görünür. Sâni’-i Zülcelal’in ağaçlar hakkında câri olan bir kanunu, 
elbette şu şecere-i a’zamda da câri olmak, mukteza-yı ism-i Hakîm’dir. Öyle ise mukteza-yı 
hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır.” S:579 

“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.” S:613 

Mezkür beyanlarda şecere-i kâinatın geçirdiği ilk ve son merhalelerin bütününün canlı filimleri âlem-
i ebedîde takarrür eder. 

“Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secaya-yı hasene temayülat-ı şerriye ile 
beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv-ü nema bulmak için bir 
suya muhtaçtır. Hevadan gelse, şer taneleri neşv-ü nema bulur. Şimdiki şu medeniyet-i 
habisenin heyet-i içtimaiyeye verdiği tesir gibi... Fıtraten -çendan- hayır ciheti galibdir, fakat 
sünbüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil bin kurumuş çekirdeğe galebe eder. İşte 
şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi kapatmakla, suyu Hüda tarafından vermek lâzımdır.” Sti:95 

“Evet Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın getirdiği şeriatın hakaikı, fıtratın 
kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın rabıtalarına lâzım gelen 
münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça, aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan 
anlaşılır ki; İslâmiyet, nev-i beşer için fıtrî bir dindir ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden 
yegâne bir âmildir.” İ:111 
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FÜRUAT 

1-Füruatın değiştirilemeyeceği mes’elesi  
2-Hadîsin bildirdiği füruat mes’elesi 
3-Zamanların tebeddülüyle bazı füruatın da tebeddül etmesi 
Bu füruat kelimesi halk dilinde, çok basit ve geri derecede olan meseleler manasındadır. Fıkıhta ise, 

temel teşkil eden asıllardan çıkan farz, vacib, sünnet ve âdâba kadar olan hükümleri ifade eder. 

Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı fıkhiye eserinde şu bilgi veriliyor.  

“Ahkam-ı fıkhiye, mesail-i fıkhiye, esasen füruata ait, içtihada müstenid 
hükümlerden,meselelerden ibaret ise de bu tabirIer, hem nass ve icmaa müstenid şer'î 
ahkâm ve mesaile, hem de içtihad ve kıyasa müstenid hükümlere; meselelere şamil, 
umumî bir unvan olarak istimal edilmektedir.” (Hu. İsl. Ist. Fık. Kamusu, C:1, sh:245) 

Mezkür beyanda ifade edilen ve Kur’anın açık ve kat’î hükmü manasında olan nass ve icmaa 
müstenid hükümler, tasarruf kabul etmez. Çünkü nassî ve icmaî hükümlere muhalefetin vahim neticesi 
olur. Elmalı tefsirinde şu kayıd var: 

“..... istihlâl-i ma'siyet, tahlil-i haram, tahrim-i helâl gibi bizzat eser-i küfür, delil-i küfr 
olduğu belli bulunan ef'al-i mükezzibenin zaruret-i ikrah yoksa küfr olduğunda hiç ihtilâf 
edilmemiştir.” (Elmalı tefsiri, sh:207) 

Evet, terk edilemez mânâsında ve terkinde ehl-i hak dairesinin haricine çıkmaya sebebiyet vermesi 

cihetiyle “zaruriyat” denilen dinî hükümlerde.. ve dinde sarahaten sâbit olduğundan bilâkayd 

u şart teslimiyeti gerekli olması mânâsıyla “müsellemat” tabir edilen şer’î düsturlarda.. ve 

beşerî anlayışlarla tasarruf ve te’vil edilemezlik hususiyetiyle “muhkemat” vasfiyle tavsif edilen 

Kur’anî beyyinatta.. ve temeli teşkil etmek mânâsıyle nazara verilen ve “esasat” denilen İslâmî 
rükünlerde ve kaidelerde ittifak edilir ve edilme mecburiyeti vardır.  

Bu esaslardan birinin bilerek ve bilihtiyar zıddını ileri sürüp tamim etmeye çalışanlarla, -tasviben ve 
bilihtiyar ittifak eden de aynı manevî mes’uliyete ortak olacağından hizmet beraberliği yapılmaz. Demek 
esaslarda yapılan bu tarz yanlış hareketler, ittifak yolunu kapayan sebeblerden sayılır. Bu itibarla ehl-i 
İslâmın ittifakına çok şiddetli ihtiyaç duyulan bu devrede, hamiyetkâr her müslümanın, 
hattâ her insanlık vasfını taşıyan herkesin dahi, şer’î ittifakın tek yolu olan esaslarda 
ittifakla beraber teferruatın ihtilafını bırakmanın elzemiyetini lisanen ve fiilen ve tekraren nazara verip 
telkin etmeleri zarurîdir. 

“İslâm Müctehitlerinin kıyas ve ictihat tarikiyle istinbat ettikleri hükümler ise (ahkam-ı 
fıkhiye), (mesail-i fer'iye-i ameliye) namiyle yad olunur. Şu kadar var ki bunlara da, şer'î 
esaslara istinad ettikleri cihetle ahkâmı şer'iye ıtlak olunmaktadır.” (Hu. İsl. Ist. Fık. 
Kamusu, C:1, sh:15) 

Füruat denilen hükümlerin bir kısmı, manası açık ve kat’î olan nassî ayetlere istinad eder. Namaz, 
oruc ve tesettür-ü şer’î gibi pek çok şer’î hükümler var ki zaruriyat-ı kur’aniyedendirler. Yani 
Kur’anın kat’i hükümlerinden, âdâbın cüz’î kaidelerine kadar olan kısma, füruat denilebiliyor. Meselâ: 

“Sünnet-i Seniyenin meratibi var. Bir kısmı vâcibdir, terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı 
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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.” L:53 

Bu kısımda görülüyor ki sünnet; farzlardan sünnet ve âdâba kadar kısımlara ayrılıyor. Sözler 
mecmuasında “Namaz, Zekât, Orucun vücubu, ve Katl, Zina, ve Şarabın haramiyeti gibi malum olan 
ahkâm-ı kat’iye-yi İslâmiye”(S:483) ifadesi de dikkat çekicidir.   

Evet Kur’anın “O mensus manaları kabul etmemekten, hâşâ sümme hâşâ, Cenab-ı 
Hakk'ı tekzib ve Hazret-i Risalet'in fehmini tezyif etmek çıkar.” M:388 

“....Bu kıyasla, ona Kur’ân delâlet eden hükümler, Kur’ân’ın 
zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkârı dahi kabil değildir.” Mu:66 

“Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın tesettür ve irsiyet ve teaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve 
ilm-i dinin dersi ve neşri ve şeâir-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil 
kaldırmaz sarih çok âyât-ı Kur’âniyeyi inkâr etmek ve bütün İslâm müçtehidlerini ve 
umum şeyhülislâmları suçlu yapmak..» tır.” Ş:432 

Bu kısımda zikredilen hükümlerin ahkâm-ı Kur’aniyeden olduğu beyan ediliyor ki te’vili 
imkânsızdır. 

 “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 

Evet “Ferdin fehmi ve manası ona hastır. O ferd, onu kabul eder. Fakat başkalarını ona 
davet edemez. Eğer cumhur-u ülema onun fehmini kabul ile başkalara şümulünü gösterse, o 
vakit başkasını o manaya davet edebilir…” Em:89 

Zamanımızda bulunmayan hakiki bir müctehid bulunsa dahi re’y-i cumhura istinad etmeden 
ictihadını tamim ve neşredemez. Şayet etse, reddedilmesi lâzım gelir diye ikaz var. 

Bu kısa nakillerden anlaşıldı ki, füruat tabiri, te’vil ve tebdili inkâra götüren nüsus-u Kur’aniyeden 
âdâb-ı diniyeye kadar şumulü var. 

Evet, füruattan olmakla beraber, kat’î delile dayandığından ictihada girmeyen ve kat’î olan ahkâm 
hakkında Istılahat-ı fıkhiye kamusu şu bilgiyi de veriyor: 

Evet, “İctihadın hükmü, galebe-i zanndır. Yani: ictihad ile sabit bir mesele hakkındaki 
kanaat, hata ihtimali ile beraber galebe-i zandır. Bir müctehid, kendisinin hakka isabet ettiğini 
kat'i surette iddia edemez. Belki isabet ettiğine zann-ı galib ile kani bulunur. Bu cihetle 
ictihad, kat’iyyattan olan usul ve füru’da cari olmaz. Çünkü bunlarda galebe-i zan, kâfi 
değildir, bunlarda cezm lazımdır.” (Hu. İsl. Ist. Fık. Kamusu, C:1, sh:243) 

Evet, sarih delile dayanan ahkâm-ı şer’iye, zaruriyattandırlar. Meselâ: namaz, oruc, zekât, tesettür-ü 
şer’î gibi pekçok hükümler var ki onlara iman şarttır. Bu gibi ahkâmın istihlal ve istihfafında iman 
tehlikesi vardır diye baş kısımda bahsı geçti. Yani amelî sahaya bakan ve zaruriyattan olan farzlardan tut 
tırnak kesmek tarzı olan en küçük âdâba kadar füruat denildi. Farzlara ve haram hükümlere füruat 
denilince avam, fazla ehemmiyeti olmayan mes’ele şeklinde anladığından, halkın büyük mes’uliyete 
düşeceği, hatta imana zarar verme tehlikesi bulunduğu cihetle bu mes’eleyi nazara verme ihtiyacı 
duyuldu.   
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Sözler mecmuasında şu izahat var: “Dinin zaruriyatı ki, içtihad onlara giremez. Çünki kat'î 
ve muayyendirler. Hem o zaruriyat, kut ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar 
ve tezelzüldedirler ve bütün himmet ve gayreti, onların ikamesine ve ihyasına sarfetmek 
lâzım gelirken, İslâmiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve hâlisanesiyle, 
bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkârları olduğu halde, onları bırakıp heveskârane 
yeni içtihadlar yapmak, bid'akârane bir hıyanettir.” S:480 diyerek Hz. Üstad şiddetle ikaz eder. 

Bu hükmü te’yid eden Istılahat-ı fıkhiye kamusunda ayrıca şu kayıd var: 

“Bir kısım «Kavaid-i fikhiyye» vardır. Bunlar, İslâm hukukunun usulü 
mesabesindedirler. Bunlar, fıkhın esaslarını teşkil eden usul ve edillenin birer zübdesidir. 
Bunların her biri bir şer'î delile müsteniddir. Hatta bunların bir çokları müteaddid şer'î 
delillerin tetebbu ve istikra’sı neticesi bulunmaktadır. Bu cihetle bunlar, yalnız muayyen 
bir delil-i şer'î den me'huz olan kaidelerden daha kuvvetlidir.” (Hu. İsl. Ist. Fık. 
Kamusu, C:1, sh:254) 

Demek ahkâm-ı şer’iyeyi, şeriatin temel kitablarından nakletmeden şahsî anlayışlarla hüküm vermek 
caiz değil ve mesuliyetlidir ve dikkat etmek gerektir. 

1-Füruatın değiştirilemeyeceği mes’elesi  
“İşte körükörüne taklidciliğe alışan buradaki hamiyet-füruşlar diyorlar ki: "Madem 

Hristiyan dininde böyle bir inkılab oldu; bidayette inkılabcılara mürted denildi, sonra 
Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyle ise, İslâmiyette de böyle dinî bir inkılab olabilir?" 

Elcevab: Bu kıyasın, Birinci İşaret'teki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünki Din-i 
İsevî'de yalnız esasat-ı diniye Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan alındı. Hayat-ı içtimaiyeye ve 
füruat-ı şer'iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sair rüesa-yı ruhaniye tarafından teşkil 
edildi. Kısm-ı a'zamı, kütüb-ü sâbıka-i mukaddeseden alındı. Hazret-i İsa Aleyhisselâm, 
dünyaca hâkim ve sultan olmadığından ve kavanin-i umumiye-i içtimaiyeye merci' 
olmadığından; esasat-ı diniyesi, hariçten bir libas giydirilmiş gibi, şeriat-ı Hristiyaniye namına 
örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse, o libas 
değiştirilse, yine Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın esas dini bâki kalabilir. Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm'ı inkâr ve tekzib çıkmaz. Halbuki din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i 
Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın sultanı, şark ve garb ve Endülüs ve Hind, birer taht-ı 
saltanatı olduğundan; Din-i İslâm'ın esasatını bizzât kendisi gösterdiği gibi, o dinin 
teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz'î âdâbını dahi bizzât o getiriyor, o haber veriyor, o 
emir veriyor. Demek füruat-ı İslâmiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki; onlar 
tebdil edilse, esas-ı din bâki kalabilsin. Belki esas-ı dine bir ceseddir, lâakal bir cilddir. 
Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik değildir. Onları tebdil etmek, doğrudan 
doğruya sahib-i şeriatı inkâr ve tekzib etmek çıkar.” M:435 

Evet, füruat-ı İslâmiyenin değişemiyeceğinin bir hikmeti şöyle beyan ediliyor: 

“Şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı Şer'iye dahi, onun ahkâm-ı mestûresini izhar ettiğinden 
semaviyedirler.” S:482 

Yani füruat-ı İslâmiye, sonsuz İlm-i İlâhîden gelen Kur’andan alındığından ilm-i beşerî ile müdahale 
edilemez demektir. 

2-Hadîsin bildirdiği füruat mes’elesi 
“Hadîste vârid olduğu gibi, "Herbir âyetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bâtını, 

bir haddi, bir muttalaı vardır. Bu dört tabakadan herbirisinin (hadîsçe "şücun ve gusûn" tabir 
edilen) füruatı, işaratı, dal ve budakları vardır." mealindeki hadîsin hükmüyle, Kur'an 
hakkında nâzil olan bu âyet-i kudsiye, fer'î bir tabakadan ve bir mana-yı işarîsiyle de Kur'an 
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ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak, şe'nine bir nakîse değil. Belki o lisan-ül 
gaybdaki i'caz-ı manevîsinin muktezasıdır.” Ş:711 

Risale-i Nur daha çok esasat-ı imaniyeyi esas alır. Evet Hz. Bediüzzaman diyor ki:   
“Aziz kardeşim! Fıkh-ül ekber olan esasat-ı imaniye ile meşgul olduğumuz için, nakle 

ve ehl-i içtihadın medarikine ve meâhizine bakan dekaik-i mesail-i fer'iyeye zihnim şimdilik 
ciddî müteveccih olamıyor. Zâten yanımda da kitablar olmadığı gibi, vaktim de yoktur ki, 
müracaat edeyim. Hem ülema-yı İslâm o kadar tedkikat-ı sâibe yapmışlar ki, füruata dair 
tedkikat-ı amîkaya ihtiyaçları kalmamış. Eğer hakikî ihtiyaç hissetseydim, böyle füruata dair 
müçtehidînin derin me'hazlerine gidip, bazı beyanatta bulunacaktım. Belki de, daha o 
nevi hakaika meşguliyet zamanları gelmemiş, her ne ise.” B:352 

Yani bu kısımda füruata aid hükmün tesbitinde şer’î me'hazlere müraatın lümuzumuna işaret var. 
Risale-i Nurda daha çok fıkh-ül ekber ve usul denilen esasat-ı imaniye esas alınıp, farzlar, sünnetler ve 
âdâb gibi füruatın mes’eleleri şeri’at kitablarında tesbitli olup bunların fıkhî mes’eleleriyle meşgul 
olunamadığı nazara veriliyor. Risale-i Nurda Namaz, Oruc, Takva gibi farzların ve sünnet-i seniyenin 
hikmetleri ve elzemiyetleri izah ve isbat edilir diye hatırlatılıyor. 

3-Zamanların tebeddülüyle bazı füruatın da tebeddül etmesi 
“İtikad ve amelde, usûl ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimdirler, 

sabittirler, müttehiddirler. İhtilaf ve tefavütleri, ancak füruattadır. Zâten zamanların 
tebeddülüyle, füruatın da tebeddül ve tegayyürü tabiî bir şeydir. Meselâ, kışın giyilen kalın 
elbise yazın tebeddüle uğrar; veya kışın güzel tesiri olan bir ilâcın, yazın fena tesiri olur, 
kullanılmaz. Kezalik kalb ve ruhların gıdası olan ahkâm-ı diniyenin füruatı da, ömr-ü 
beşerin devreleri itibariyle tebeddüle uğrar.” İ:26 

Füruat kelimesinin geçtiği yerlere göre farz-ı ayından, en küçük âdâba kadar manası derecelendiği 
unutulmamalı. Çünkü farz hükümlerin istihlâl ve istihfafı, çok büyük mes’uliyetlere sebebtir.  

Aynı mevzuda İşârât-ül İ’caz eserinde, ehl-i kitaba hitaben şu izahat var: 

“Ey ehl-i kitab! İslâmiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin! 
Zira size bütün bütün dininizi terketmenizi emretmiyor. Ancak itikadatınızı ikmal ve 
yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz; diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an, 
bütün kütüb-ü sâlifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaid-i esasiyelerini cem' etmiş 
olduğundan, usûlde muaddil ve mükemmildir. Yani ta'dil ve tekmil edicidir. Yalnız, zaman 
ve mekânın tegayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve tebeddüle maruz olan füruat kısmında 
müessistir.” İ:50 

Burada da usul ve füru’ hakkında bir nevi izah verildi. 
 
Netice: Şeri’atın temel kitablarının verdiği bilgiye istinaden füruat, fıkıh lisanında farzlardan 

âdâba kadar derecelenir. Avam dairesinde ise bu kelime fazla ehemmiyeti olmayan mes’ele diye biliniyor. 
Kelimenin kullanıldığı makamını bilmeyen, ehemmiyetli yanlışa düşebileceğinden dikkat gerektir. 

792



¬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«! 
FÜTUR  

(Bk: sıkıntı, şevk, usanç, ye’s) 
Bezginlik ve takip edilen çalışmadan usanma manasını taşıyan bu tabir Risale-i Nur’da tekraren geçer. 

Hizmetimiz dairesinde istenilmeyen bu fütur, îmanî şuurun gereği kadar kazanılmaması sebebine dayanır. 
Kitabtaki hakikata dayanmayan hodfuruşane konuşanların sözlerine ehemmiyet verilmemelidir.  

“ «–: I¬O²[«M W²7!öv;ö²•«! (52:37) 
Aklı hâkim yapan mütehakkim Mu’tezile gibi kendilerini Hâlıkın işlerine rakib ve müfettiş 

tahayyül edip Hâlık-ı Zülcelal’i mes’ul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle 
hodbinlerin inkârlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma.” S:387 

Yani burada kitaba teslimiyete bedel, kendi anlayışına göre hükmedenlerin şarlatanlıklarının tesirinde 
kalmayıp kitaba uygun yolda fütursuz sebat etmek dersi veriliyor. Yani asrımızda mu’tezilenin akla 
dayanmasına bedel, eneye ve meyline ve ahirzaman cemiyetinden alınan tesirine göre onuşanların sözlerinde 
ilmî bir değer yoktur. Böyle kişilerle meşgul olup fütura düşülmemelidir. 

“ «–: G[¬U«W²7!öv;ö!:h«S«6ö«w<¬HÅ7@«4ö!®G²[«6ö«–: G<¬h<ö²•«!  (52:42) 
Veyahut: Fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar, dessas zındıklar gibi 

ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki, 
sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sahir deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde 
başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, 
inkârlarından müteessir olarak fütur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünki onlar kendi 
nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvaffakıyetleri 
muvakkattır ve istidracdır, bir mekr-i İlahîdir.” S:389 

Yani yukardaki kısımda, din dairesinde görünenlerin hataları bildirilirken burada ehl-i nifakın 
desiselerinden müteessir olarak fütur getirmemek ve ümidsizliğe düşmemek ve tekâmül vesilesi olan 
mübarezenin hikmetini düşünerek hizmet şevkini artırmak ikazı var. 

“Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalaletin münafıkları, sizi 
insaniyetin şu zaîf damarı olan tama' yüzünden yakalasalar; geçen hakikatı düşünüp, bu fakir 
kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki: Kanaat ve 
iktisad;maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o 
gayr-ı meşru para, sizden ona mukabil bin kat fazla fiat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir 
hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve 
boşluktur ki; her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz.” M:419 

Yani ehl-i dünyanın maddi menfaat cihetiyle fütur hizmetten uzaklaştırmalarına karşı Hz. Üstadın 
ehemmiyetli bir ikazıdır. 

Fütur vermek için yapılan sinsî planlar 
“Altıncı Desise-i Şeytaniye şudur ki: İnsandaki tenbellik ve tenperverlik ve vazifedarlık 
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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. Şöyle ki: 

İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tenbelliklerinden ve 
tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle onları 
hizmet-i Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki; haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki 
hizmet-i Kur'aniyeye vakit bulmasın. Bir kısmına da, dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar 
ki; hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hâkeza...” M:426 

“Hizmette hâlisen çalışanlara fütur geldiği vakit, şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek 
yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisatı, yüzden fazladır. Yalnız yirmi hâdiseden onüç 
ondördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecr tokatı görmüşler.1 

BİRİNCİSİ: Bu bîçare Said'dir. Her ne vakit hizmete fütur verir, "neme lâzım" deyip hususî 
nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatım geliyor ki; 
ihmalimden tokat yedim. Çünki hangi maksadım beni iğfale sevketmiş ise, onun aksi ile tokat 
yerdim. Sair hâlis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları, dikkat ede ede, benim gibi hangi 
maksad için ihmal etmişse, onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatımız gelmiş ki: 
O hâdiseler, hizmet-i Kur'aniyenin kerametindendir.” L:41 

Yani kişi şahsı için uhrevi hayatını kurtarmak yolunda çalışıp umuma bakan hizmete zarar veren tarzı 
tercih etmek olmamalı deniliyor. 

“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.2 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 

“Ben itiraf ediyorum ki: Hizmet-i Kur'aniyedeki kemal-i ihlas ve sırf livechillah için hizmeti, 
iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünki ben bu memlekette garib 
hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, Üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve 
kanaata riayet etmediğimden fakr-ı hale maruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilata mecbur 
olduğumdan -Cenab-ı Hak afvetsin- mürüvvetkârane bir surette riyaya ve tabasbusa da mecbur 
oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Maatteessüf kendimi 
kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an-ı Hakîm'in ruh-u hizmetine zıd olan bu vaziyetimden şeytan-ı 
cinnî ve insî istifade etmekle beraber hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. 

İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli, fakat inşâallah şefkatli bir tokat yedim. Şübhemiz 
kalmadı ki; bu tokat, o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur: Sekiz senedir ben, Üstadımın hem 
muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar nurlardan istifade 

                                                 
1 Hata yapan zata gelen tokat yani herhangi bir musibet ile hatayı terk edip doğruya dönerse, şefkat tokadı olur. 
Dönmeyip devam ederse zecr tokadı olur 
2 Demek ana; babayı görmek ve rütbeli görünmak yani şan, şeref gibi makamlar, dünyevî hoşa giden şeyler hizmet 
dairesindeki haslara hizmette fütur sabebi oluyor. 
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edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve Üstadım da "Bu neden böyle oluyor?" diye esbab 
arıyorduk. Şimdi kat'î kanaatımız geldi ki: O hakaik-i Kur'aniye nurdur, ziyadır. Tasannu, 
temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlarının meali, benden 
uzaklaşıyor tarzında bulunarak, bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu. Cenab-ı Hak'tan niyaz 
ediyorum ki: Bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete lâyık ihlas ihsan etsin, ehl-i dünyaya 
tasannu' ve riyadan kurtarsın. Başta Üstadım olarak, kardeşlerimden dua rica ediyorum.” L:43 

Burada hodbin ve mağrur insanlarla ihtilat etmek hakikatların manevî feyzini almaya mânî olduğuna 
dikkat çekiliyor.  

“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 nuriye-i kudsiyede 
bir sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar.3 ” 
E:43 

Sizin fütursuz hizmet-i Nuriyede çalışmanız, benim bütün musibetlerimi ve sıkıntılarımı 
hiçe indiriyor, bilakis sürurlara kalbediyor.” E:137 

Netice: Baştan buraya kadar nazara verilen ve hizmette fütur, yani gevşeme, gerileme 
ve ciddiyetin zayıflaması gibi hallerden tahaffuz ve ikaz dersleri olarak nazara veriliyor. 
Yani hizmet dairesinde fütur ve gevşeme yerine şevk ve gayretin artması isteniliyor. Esasen 
rivayette bildiridiği üzere mü’minin iki günü bir olmaması, yani hergün ilerlemesi 
bildiriliyor. Hizmet dairesinde bulunan kişiler, cemiyette menfi şartlar arttıkça, hizmet 
gayretleri artacaktır ve artmalıdır.  
 
  

                                                 
3 Bu parçada geçen “şuhur-u selâsenin çok sevablı ibadet vakti”  cümlesi, şahsî sevablara çalışmayı, hizmete 
tercih etmekten ikazdır. 
    “diplomatlıkla çarpışmaları zamanı” ifadesi de, bu tarz sözlü mücadeleler, herkesde haric daireye merak ve 
alaka uyandırma sebebi olduğundan, kişileri meşgul edip hizmete fütur getirdiğinden ikazdır. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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GAFLET 

Nefsine ve hevesatına tabi olarak Allah’ı ve emirlerini unutmak ve alâkasız kalmak halidir. Huzur 
hakikatının zıddıdır. 

Kur’anda gafletten bahsedilir. Ezcümle, dikkat çekici ve manidar iki ayet ve mealleri ibret için 
kaydedildi şöyle ki:  

«–x /¬h²Q8 }«V²S«3 z¬4 ²v;«— ²vZ"_«K¬& ¬‰_ÅXV¬7 «�«h«B²5¬~ 
Yani, “İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip 

aldırmıyorlar.” (21:1) 

°f<¬f«& «•²x«[²7~ «“h«M«A«4 «“«š³_«O¬3 «t²X«2 _«X²S«L«U«4 ~«g´; ²w¬8 ̄}«V²S«3 z¬4 «a²X6 ²f«T«7 

Yani,  “(Allah ona)  "Andolsun sen bundan gaflet içinde idin. Şimdi senden gaflet perdesini 
kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir." der.” (50:22) 

Evet, “ «–x Q«%²h#ö¬y²[«7¬!öÅv$öun ukdesi hakkındadır. Evet Cenab-ı Hak, âlem-i kevn ü fesad 

denilen şu âlemde hüsün, kubh, nef’, zarar gibi zıdları, çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda 
yaratmıştır. Hem de izhar-ı izzet için, vesait ve esbabı vaz’etmiştir. Haşir ve kıyamette kâinat 
tasfiye ameliyatını gördüğü zaman, zıdlar birbirinden ayrılır ve esbab ile vesait de ortadan kalkar; 
ortadaki perde ve hicab kalktıktan sonra, herkes Sâniini görür ve hakikî Mâlikini bilir.” İ:180 

Bu ve benzer manadaki ayetler, gafletin, ahirette açığa çıkacak olan mesuliyetleri unutturduğunu ve 
sadece dünyevî hayatı gaye yaptırdığını ehemmiyetle hatırlatır.  

Keza, gafletin büyük sebeblerinden birisi olan ve zahiren nazara çarpan sebeb perdelerinin ahirette 
kaldırılıp herşeyin açıkça bilineceğine de dikkat çekiliyor. 

Dünya hayatının imarına çalışanlara hitab eden bir beyanda deniliyor ki: 

“Eğer o hârikalar, daire-i ubudiyete gidip, o daireden haklarını isterlerse; o zaman o daireden 
şöyle bir cevab alırlar ki: "Sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay 
giremezsiniz. Çünki proğramımız budur ki: Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az 
duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan 
levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehemm ve en elzem işler, takdim edilecektir. 
Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fâni dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet 
perdesi altında, dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyle ise, 
hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek 
azdır. Lâkin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf menfaat-ı ibadullah için ve menafi'-i umumiye 
ve istirahat-ı âmmeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil 
eden muhterem san'atkârlar ve mülhem keşşaflar, arkanızda ve içinizde varsa; o hassas zâtlara 
şu remz ve işarat-ı Kur'aniye -sa'ye teşvik ve san'atlarını takdir etmek için- elhak kâfi ve 
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vâfidir."” S:266 

“Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî istersen ve herbir dakika-i ömrünü bir 
ömür kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete 1 ve gafletini huzura kalbetmeyi 
seversen, Sünnet-i Seniyeye ittiba et. Çünki bir muamele-i şer'iyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, 
bir nevi huzur veriyor.2 Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevî çok meyveler veriyor. Meselâ: Birşeyi 
satın aldın. Îcab ve kabul-i şer'iyeyi tatbik ettiğin dakikada, o âdi alış-verişin bir ibadet 
hükmünü alır. O tahattur-u hükm-ü şer'î bir tasavvur-u vahy verir. O dahi, Şârii düşünmekle bir 
teveccüh-ü İlahî verir. O dahi, bir huzur verir. Demek Sünnet-i Seniyeye tatbik-i amel etmekle bu 
fâni ömür, bâki meyveler verecek ve bir hayat-ı ebediyeye medar olacak olan faideler elde edilir.  

«–:G«B²Z«#ö²vUÅV«Q«7ö˜x Q¬AÅ#!«:ö¬y¬#@«W¬V«6«:ö¬yÁV7@¬"öw¬8ÌY<ö›¬HÅ7!ö±¬|±¬8�²!ö±¬|¬AÅX7!ö¬y¬7Y,«*«:ö¬yÁV7@¬"ö~Y X¬8³@«4  (7:158)

fermanını dinle. Şeriat ve Sünnet-i Seniyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden esma-i 
hüsnanın herbir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı câmi' olmağa çalış...” S:362 

Bu hakikat, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanınız mealindeki rivayetede bakıyor. Mesela Allah sabırlıdır. Kişi 
de sabırlı olsa, o sıfatın tecellisinin feyzine mahzar olması gibi… 

Dâr-ül fünunda gaflet ve neticeleri 
“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,3 dinsizlik hücum etti, millet epey sarsıldı. En ileri karakol, 

İslâmiyet ruhuyla tenevvür etmiş cinan. 
En mütesallib olmalı. En müteyakkız olmalı yahut o dar olmamalı,4 İslâmı aldatmamalı. 

İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.5 
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.” S:731 
“Ahsen-ül kasas olan Kıssa-i Yusuf Aleyhisselâm hâtimesini haber veren 

«w[¬E¬7@ÅM7@¬"ö|¬X²T¬E²7«!«:ö@®W¬V²,8ö]¬XÅ4«x«# 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 

                                                 
1 Âdet, insanların mübah hareketleridir. Resul-i Ekrem A.S.M tırnak kesmekten ayakkabıyı giymeğe kadar pratikteki 
hareketleri sünnet niyetiyle ve tarziyle yapmak yolunu açmış ve bu hareketler, sevab vesilesi olmuştur. Böylece 
beşerî hareketler âlem-i misal yoluyla ahirete intikal ediyor.  
2 Yani Allah’ı, ahireti ve dünyaya gelme hikmetlerini sürekli düşünür olmak haleti kişide melekeleşiyor. 
3 Yani müsbet ilim perdesi altında sinsice ve sezdirmeyerek. 
4 Bir cemaat için dahi aynı kanun câridir. Yani, cemaatın bağlanması gereken düsturların bazılarına ters düşen 
hareket ve anlayış sahibleri, nümune-i imtisal makamında olmamalı… 
5 Yani islamın düsturî hakikatları, hissiyat-ı ulviyede melekeleşmelidir. 
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saadetli ve ferahlı bir hengâmda, Hazret-i Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve 
diyor ki: 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. 

İşte Kur'an-ı Hakîm'in şu belâgatına bak ki, Kıssa-i Yusuf'un hâtimesini ne suretle haber 
verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil, belki bir müjde ve bir sürur ilâve ediyor. 
Hem irşad ediyor ki: Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır. Hem Hazret-i 
Yusuf'un âlî sıddıkıyetini gösteriyor ve diyor: Dünyanın en parlak ve en sürurlu haleti dahi ona 
gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine âhireti istiyor."M:283 

Ahireti istemek için gafletin izalesi gerekiyor. Gafletin izalesi de ya kuvvetli telkinler veya musibetlerle 
olur. Mesela:  

“Nur-u nübüvvet ve Kur’an ile, kapatılmayacak derecede açılan âhiret âlemindeki saadet-i 
ebediyeyi kazandırmak vesailini elde etmek idi.” S:481 

“Çok zahirî musibetler var ki; İlahî birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı keffaret-üz zünubdur 
ve bir kısmı gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve za’fını bildirerek bir nevi huzur vermektir.”L:12 

“Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akibet-bînlik adesesiyle, gayet 
şaşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden bir 
vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet-i hayatiyeleri 
göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların, müteharrik cenazelerini görmüş 
gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, 
hakikattan sordum: "Bu hayal nedir?" Hakikat dedi ki: "Elli sene sonra, bu kemal-i neş'e ile gülen 
ve eğlenen zavallılardan, elliden beşi, beli bükülmüş yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi; kırkbeşi, 
mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel sîmalar, o neş'eli gülmeler, zıdlarına inkılab etmiş 

olacaklar. °`<¬h«5ö¯�³~öÇu6 kaidesiyle; madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir 

derece hakikattır; elbette gördüğün hayal değildir. Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri, 
böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların 
ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru 
dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevab cihetiyle 
bâki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip, gayr-ı meşru daireye 
sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki; bayramlarda o 
sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünki şükür, nimeti 
ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.” L:274 

“Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir surette 
bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin yüksek 
kıymetini onunla anladım. Demek bidayet-i İslâmiyede kelimat-ı kudsiyenin verdiği feyiz ve 
nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var 
ki; gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zât-ı Muhammediye 
(A.S.M.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdes'ten) turfanda, taze olarak, fevkalâde 
istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen o zât; bir tek tesbihten, başkasının bir sene 
ibadeti kadar feyiz alabilir.” L:328 
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“Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti ve âhireti unutturacak 
olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir. Hususan böyle umumî ve mücadele suretindeki 
hâdiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lâzım ki; her şeyde, her vaziyette, her bir 
harekette kader-i İlahî ve kudret-i Rabbaniyenin izini, eserini görsün, tâ o zulm-ü zulmette kalb 
boğulmasın, iman sönmesin; akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın.” E:56 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile 6 gaflet 
perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta'dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan 
dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar 
olanlara müyesser olur.” Ms:123 

Bu kısımda müceddidiyetin lüzumuna dikkat çekilir. 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! 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. 

Arkadaş! 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 

 

                                                 
6    “İkinci Sual: Sen eskiden şarktaki bedevi aşairde seyahat ettiğin vakit, onları medeniyet ve terakkiyata çok teşvik 
ediyordun. Neden, kırk seneye yakındır, medeniyet-i hazıradan “mimsiz” diyerek hayat-ı içtimaiyeden çekildin, 
inzivaya sokuldun? 
     Elcevab: Medeniyet-i hazıra-i garbiye, semavî kanun-u esasîlere muhalif olarak hareket ettiği için seyyiatı 
hasenatına; hataları, zararları, faidelerine racih geldi. Medeniyetteki maksud-u hakikî olan istirahat-ı umumiye ve 
saadet-i hayat-ı dünyeviye bozuldu. İktisad, kanaat yerine israf ve sefahet ve sa’y ve hizmet yerine tenbellik ve 
istirahat meyli galebe çaldığından, bîçare beşeri hem gayet fakir, hem gayet tenbel eyledi.” Em:99 
     “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.” D:46 
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GALİB – GALİBİYET 

1-İslam dini, umum dinlere galebe edeceği hakkında bir ihbar-ı Kur’aniye 
2-Ehl-i dalaletin galebesindeki bir hikmet 
3-Hizb-i Kur'anînin hakikatta ve akibette galebesini haber verir 
4-Dinsizlik cereyanının son galebesi   
Bu kelime, maddî, manevî, fikrî, ilmî ve kuvvet gibi sahalarda üstün gelmek manalarında kullanılır. 

Bu galibiyetin en mühim olanı, hakaik-i Kur’aniyeye müsteniden hak ve hakikat dairesinde kazanılan 
galibiyet olup bu acib asırda Risale-i Nur bu galibiyete, inayet-i İlâhiye ile mazhar olmuştur. 

Ezcümle bu hakikatı nazara veren Risale-i Nurun  birkaç parçası şöyledir: 

“Madem Risale-i Nur o mu'cize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini 
göstermiş ve en muannid düşmanları teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, hattâ 
hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin dellâllığını 
yapan ve ondan başka me'haz ve mercii olmayan bir mu'cize-i maneviyesi bulunan Risale-i 
Nur o vazifeyi1 yapıyor ve aleyhinde dehşetli propagandalara ve gayet muannid zındıklara 
tam galebe çalmış” E:248 

“Şimdi âlem-i İslâm'ın ekserî yerlerinde ve Avrupa ve Amerika'ya da tesirini göstermesi 
ve ihtilâlcilere ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehşetli bir surette maddiyyun ve 
tabiiyyun gibi dinsizlik fikrine karşı galebe çalması ve hiçbir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi 
onları cerhedememesidir.” Em:223 

“İşte; başlangıçta pek azgın olan bu dinsizlik devri, Risale-i Nurun umumiyet kesbeden 
neşriyatiyle yıkılmış; ehl-i İmanın ma'nevî ve maddî (bilhassa ma'nevî) hayatına tatbik edilen 
istibdat zincirleri parçalanmıştır. Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmış ve temel taşlarını 
târumar etmiştir.” T:162 

Evet, “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.” M:425 

“Bize karşı bu geniş ve ehemmiyetli hücum ve tecavüzün hakikî sebebi Beşinci Şua 
olmadığını, belki Hizb-ün Nurî ve Miftah-ül İman, Hüccet-ül Baliğa olduğunu bu fecirde bir 
ihtar-ı manevî ile hissettim. Dikkatle Hizb-i Nurî'yi kısmen okudum, Miftah'ı da düşündüm, 
bildim ki: Zındıklar, küfr-ü mutlak mesleğini bu iki keskin elmas kılınçların darbelerine 
karşı muhafaza edemediklerinden, bir parça az siyasetle münasebeti bulunan Beşinci Şua'ı 
zahirî bir sebeb gösterdiler, hükûmeti iğfal edip aleyhimize sevkettiler.” Ş:316 

“"Tesadüf, şirk ve tabiat"tan teşekkül eden fesad şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve 
ihracına, Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir.” Ms:181 şeklinde pekçok beyanlar var. 

Şimdi Risale-i Nurdan galibiyetla alakalı bazı kısımlara geçiyoruz. 

 

                                                 
1 Maddi- manevi ızdıraba düşen beşerî tedavi etmek vazifesini 800
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1-İslam dini, umum dinlere galebe edeceği hakkında bir ihbar-ı 
Kur’aniye 

“ ¬y±¬V6ö¬w<±¬G7!ö]«V«2ö˜«h¬Z²P[¬7ö¬±s«E²7!ö¬w<¬(«:ö›«GZ²7@¬"öy«7x,«*ö«u«,²*«!ö›¬HÅ7!ö«x; 
Kemal-i kat'iyyetle ihbar ediyor ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın getirdiği 

din, umum dinlere galebe çalacak." Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara 
ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükûmeti gibi yüzer milyon tebaası 
bulunan cihangir devletlerin edyan-ı resmîleri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe 
edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın getirdiği din, 
umum dinlere galib ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve 
kat'iyyetle ihbar ediyor. İstikbal, o haber-i gaybîyi, Bahr-i Muhit-i Şarkî'den Bahr-i Muhit-i 
Garbî'ye kadar İslâm kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir.” L:30 

2-Ehl-i dalaletin galebesindeki bir hikmet 

“Sual: Şeytanların kâinatta icad cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak 
rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka tarafdar olduğu, hem hak ve hakikatın cazibedar güzellikleri 
ve mehasinleri ehl-i hakka müeyyid ve müşevvik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh 
çirkinlikleri ehl-i dalaleti tenfir ettikleri halde, hizb-üş şeytanın çok defa galebe etmesinin 
hikmeti nedir? Ve ehl-i hak, her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk’a sığınmasının sırrı 
nedir? 

Elcevab: Hikmeti ve sırrı şudur ki: Ekseriyet-i mutlaka ile dalalet ve şerr, menfîdir ve 
tahribdir ve ademîdir ve bozmaktır. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet ve hayır, müsbettir ve 
vücudîdir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malûmdur ki: Yirmi adamın yirmi günde yaptığı bir 
binayı, bir adam, bir günde tahrib eder. Evet bütün âzâ-yı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin 
vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Hâlık-ı Zülcelal’in kudretine mahsus olduğu 
halde; bir zalim, bir uzvu kesmesiyle, hayata nisbeten ademî olan mevte o insanı mazhar eder. 
Onun için “Et-tahribü eshel” durub-u emsal hükmüne geçmiş. 

İşte bu sırdandır ki: Ehl-i dalalet, hakikaten zaîf bir kuvvet ile pek kuvvetli ehl-i hakka 
bazan galib oluyor. Fakat ehl-i hakkın öyle muhkem bir kal’ası var ki, onda tahassun 
ettikleri vakit, o müdhiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir 

zarar verseler, «w[¬TÅB W²V¬7ö^«A¬5@«Q²7!«:ö sırrıyla ebedî bir sevab ve menfaatle o zarar telafi edilir. O 

kal’a-i metin, o hısn-ı hasin ise, şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ve sünnet-i Ahmediyedir. 
(A.S.M.)” L:71  

3-Hizb-i Kur'anînin hakikatta ve akibette galebesini haber verir 

“Onsekizinci Âyet: «–x A¬7@«R²7!öv;ö¬yÁV7!ö«Æ²i¬&öÅ–¬!ödir. Bu âyet mealiyle hizbullahın zahirî 

mağlubiyetinden gelen me'yusiyeti izale için kudsî bir teselli verir ve hizbullah olan hizb-i 
Kur'anînin hakikatta ve akibette galebesini haber verir. Ve bu asırda hizb-i Kur'anînin 
hadsiz efradından Resail-in Nur şakirdleri tezahür ettiklerinden bu âyetin küllî manasında 
hususî dâhil olmalarına bir emare olarak makam-ı cifrîsi olan bin üçyüzelli (1350) adedi ile 
Resail-in Nur şakirdlerinin zahirî mağlubiyetleri ve bir sene sonra mahbusiyetleri içinde 
manevî galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müdhiş imha plânını akîm bırakan 
ihlasları ve kuvve-i maneviyeleri tezahür etmesinin rumi tarihi olan bin üçyüzelli ve ellibir ve 
elliiki (1350-1351-1352) adedine tam tamına tevafuku elbette şefkatkârane, tesellidarane bir 
remz-i Kur'anîdir.” Ş:705 
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4-Dinsizlik cereyanının son galebesi   
“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 

“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. 

Bir vakit elmasçı zengin bir adam divane olur, çarşıya gider, beş paralık cam parçasına 
beş altun verir. O zengin divaneye, herkes en iyi camlarını alır ona verir, hattâ çocuklar da 
güzel buz parçalarını ona veriyor, birer altun alıyorlardı. 

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:272 

“Eski zamanda İslâmiyet’in terakkisi, düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak 
ve tecavüzatını def’etmek, silâh ile kılınç ile olmuş. İstikbalde silâh, kılınç yerine hakikî 
medeniyet ve maddî terakki ve hak ve hakkaniyetin manevî kılınçları düşmanları mağlub edip 
dağıtacak.” H:35 

“İnşâallah istikbaldeki İslâmiyet’in kuvveti ile medeniyetin mehasini galebe edecek, 
zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek.” H:36 

“Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir 
sabahı, bir baharı olacak inşâallah. Hakikat-ı İslâmiyenin güneşi ile, sulh-u umumî dairesinde 
hakiki medeniyeti görmeyi, rahmet-i İlâhiyeden bekliyebi-lirsiniz.” H:37 

“Her halde çabuk başında bir kıyamet kopmazsa, hakaik-ı İslâmiye, beşeri esfel-i safilîn 
derece-i sukutundan kurtarmaya ve ruy-i zemini temizlemeğe ve sulh-u umumîyi temin 
etmeğe vesile olmasını Rahman-ı Rahîm’in rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümid ediyoruz ve 
bekliyoruz.” H:43 

“Ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki:  
Bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harb-i umumîden çıkan zarardan daha büyük bir 

zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa’da deccalâne bir vahşet doğurmasıdır. Bu 
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endişeyi teselliye medar; Âlem-i İslâm’ın tam intibahıyla ve Yeni Dünyanın, Hristiyanın 
hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve Âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, 
Kur’ana ittihad edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle 
dayanıp inşâallah galebe eder.” E:58 

 
Sivrisineğin Nemrud’a olan galebesi Ms:81 
 
İtikadın daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür İ:20  
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GARB-GARBLILAŞMAK 

Batı manasına gelen bu kelime daha çok Avrupa milletini ifade etmekte kullanılır. Keza dinden kopuk 
olan Avrupanın mimsiz medeniyeti olarak da mevzu edilir. Hem dünyanın dört yönünden batı yönünü de 
anlatır. Garblılaşmak meselesi Türkiye’de hayli bahsedilir olmuştur. Bu mesele, Risale-i Nueda da bahsedilir. 
Şöyle ki: 

“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.1 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.” Em:208 

Misal aleminde toplanan büyük şahsiyetlerin manevî meclisinde Hz. Üstada  

“Dediler: 
 – Şeriat-ı Garrâdaki medeniyet nasıldır? 
 Dedim: 
 – Şeriat-ı Ahmediyenin (A.S.M.) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise.. ki, 

medeniyet-i hâzıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine müsbet 
esaslar vaz' eder. İşte nokta-i istinad, kuvvete bedel haktır ki; şe'ni, adalet ve tevazündür. 
Hedefde, menfaat yerine fazilettir ki: şe'ni, muhabbet ve tecazübdür. Cihet-ül-vahdet de unsuriyet 

                                      
1 Yani gizli münafık cereyan manasındadır. 
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ve milliyet yerine; rabıta-i dinî, vatanî, sınıfîdir. ki; şe'ni samimi uhuvvet ve müsalemet ve haricin 
tecavüzüne karşı yalnız tedafü'dür. Hayatta düstur-u cidal yerine düstur-u teavündür ki; şe'ni 
ittihad ve tesanüttür. Heva yerine hüdadır ki; şe'ni, insaniyeten terakki ve ruhen tekâmüldür. 
Hevayı tahdid eder, nefsin hevesat-ı süfliyesinin teshiline bedel, ruhun hissiyat-ı ulviyesini 
tatmin eder. Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki, mazlumların ve cumhurun 
cereyanıdır. Başkalarından yüzde seksen fakir ve mazlumsa; İslâmdan doksan, belki doksan 
beştir. Âlem-i İslâm şu ikinci cereyana karşı lâkayd veya muarız kalmakla; hem istinadsız, hem 
bütün emeğini heder, hem onun istilâsiyle istihaleye maruz kalmaktan ise, âkılâne davranıp onu 
İslâmî bir tarza çevirip kendine hâdim kılmaktır. Zira düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça 
dosttur; nasılki düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır. Şu iki cereyan birbirine zıt, hedefleri 
zıt, menfaatleri zıt olduğundan; birincisi dese: "Öl", diğeri diyecek: "Diril!" Birinin menfaatı; 
zarar, ihtilâf, tedenni, zaaf, uyumamızı istilzam ettiği gibi; ötekinin menfaatı dahi kuvvetimizi, 
ittihadımızı bizzarure iktiza eder. 

Şark husûmeti, İslâm inkişafını boğuyordu. Zail oldu ve olmalı... Garb husûmeti, İslâmın 
ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebebdir, baki kalmalı...” T:133 

Ankarada kurulan birinci meclisin Hz. Üstadı davet etmeleri 
 “İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakıyetli hizmetinden, Türk Milletine pek ziyade 

menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara Hükûmeti; Bediüzzamanın kıymet ve 
ehemmiyetini takdir ederek, Ankara'ya davet ederler. M. Kemal Paşa, şifre ile davet etmiş ise de, 
cevaben: 

– Ben, tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum. Siper arkasında mücahede etmek hoşuma 
gitmiyor. Anadolu'dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum, demiştir. 

Üç defa şifre ile davet ediliyor. Eski Van Valisi, dostu Mebus Tahsin Bey vasıtasiyle davet 
edildiği için, nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. Fakat ümid 
ettiği muhiti bulamaz. Kendisi, Hacı Bayram civarında ikamet eder. Meclis-i Meb'usanda, dine 
karşı gördüğü lâkaydlık ve garblılaşmak bahanesi altında, Türk Milletinin kudsî mefahir-i 
tarihiyesi olan Şeair-i İslâmiyeden bir soğukluk gördüğü için, meb'usların ibadete, bilhassa 
namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neşreder ve meb'uslara 
dağıtır. Kâzım Karabekir Paşa da M. Kemal'e okur.” T:139 

“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 
anlar. Ekser-i hükemanın Garbda ve Avrupa'da zuhuru; ve ağleb-i Enbiyanın Şarkda ve Asya'da 
tulu'ları Kader-i Ezelînin bir işaret ve remzidir ki; Asya'da hâkim, galib, din cereyanıdır. Elbette, 
Asyanın ileri kumandanı olan bu Hükûmet-i Cumhuriye, Asya'nın bu fıtrî hâsiyetinden ve 
mâdeninden istifade edecek. Ve bîtarafane prensibini, değil dinsizlik tarafına, belki dindarlık 
tarafına temayül ettirecektir.” T:241 

 “Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan garb cemiyeti içinde 
doğan bir hastalık, bir veba, bir taûn felâketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete 
karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, 
bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze îman esaslariyle mi? Büyük kafaları 
gaflet içinde görüyorum. İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız 
îman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.” T:628 
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(Bk: Âlem-i Gayb) 
1-Gayb-âşinalık dava eden Budeîler hakkında 
2-Âlem-i gayba nüfuz edenler 
3-Âlem-i gayb ve âlem-i mana, ervahlar ile doludur  
4-Asfiya ve muhakkikînin gaybî fakat ihatalı ahkâmlarının ölçü alınması gerek 
5-Âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlar 
6-Vahiylerin hakikatı, âlem-i gaybın her tarafında hükmediyor 
Beşerin bilme ve hissetme organlariyle bilinemiyen hadisat ve varlık. Gaybın çok çeşidleri vardır. 

Risale-i Nurda çokça geçen bu tabirin bir kısmı Risale-i Nurdan ele alınıp tahkikine çalışılacak şöyle ki: 

“Acaba geçici, âdi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, âlem-i 
gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin 
amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zabtedilmemesi kabil midir? Hâyır ve 
aslâ!” S:78 

Demek dünyada geçirilen hayat esma-i İlahiye nazarında çok ehemmiyeti olup adeta kâinatta en 
müntehab neticedir. O halde geçirilen ve ebedi kalacak olan hayat tarzına çok dikkat gerektir. Eğer 
amellerin hıfzedilmesi, beşer tarafından bilinse idi, imtihan sırrı bozulurdu.  

“Evet gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasılki bu yaz ve güzün âhiri kıştır. Öyle de, 
gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene 
evvelki hâdisatı sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki 
istikbal hâdisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalalet ve sefahetin elli-altmış sene 
sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi, şimdiki güldüklerine ve gayr-ı meşru’ keyiflerine 
nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı.” Ş:198   

Kütüb-ü sitte 1941.hadis 

Keza kâinat âlem-i şehadetten âlem-i gayba akıyor.  

“Evet, küre-i arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünki nasılki daimî bir 
çeşme, vâridatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Hem bir ölçek ile bir şey ölçerek 
başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulâtla, zahiren 
binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek müvazeneye çıkabilir. Aynen öyle 
de: Küre-i arz, Cenab-ı Hak onu san'atına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine 
medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve Cennetine mezraa ve hadsiz kâinata ve 
mahlukat âlemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb âlemine akacak bir çeşme hükmünde 
icad etmiş. Her sene kat kat ve katmerli yüzbin tarzda, masnuattan dokunmuş gömleklerini 
değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb âlemine döktüğü bütün o müteceddid 
âlemleri ve arzın müteaddid gömleklerini nazara al; yani, bütün mazisini hazır farzet. Sonra 
yeknesak ve bir derece basit semavata karşı müvazene et. Göreceksin ki: Arz, ziyade 
gelmezse, noksan da kalmaz. 

 İşte Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«Y´WÅK7!öÇ�«*  sırrını anla.” S:178 
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Yani dünya ve üstünde yaşayan insan, yaradılış dairesinde bir merkezdir. Bu hakikatın hikmet ve 
sırlarını bilmekte insan mükelleftir ki Kur’an insanı en birinci muhatab almıştır. 

1-Gayb-âşinalık dava eden Budeîler hakkında 

“ «–x AB²U«<ö²vZ«4ö `²[«R²7!ö v;«G²X¬2ö²•«! Veyahut: Gayb-aşinalık dava eden Budeîler gibi ve 

umûr-u gaybiyeye dair tahminlerini yakîn tahayyül eden akılfüruşlar gibi, senin gaybî 
haberlerini beğenmiyorlar mı? Gaybî kitabları mı var ki, senin gaybî kitabını kabul 
etmiyorlar. Öyle ise, vahye mazhar resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona 
girmeye kimsenin haddi olmayan âlem-i gayb, kendi yanlarında hazır, açık tahayyül edip 
ondan malûmat alarak yazıyorlar hülyasında bulunuyorlar. Böyle, haddinden hadsiz tecavüz 
etmiş mağrur hodfüruşların tekzibleri, sana fütur vermesin. Zira az bir zamanda senin 
hakikatlerin onların hülyalarını zîr ü zeber edecek.” S:388 

Bu gelen bahis Kur’anın  “İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbaratın çok enva'ı 
var. Birinci kısım, hususîdir. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Meselâ: Muhyiddin-

i Arabî  •:Çh7!ö¬a«A¬V3övÀ7À!  Suresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, 

surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını 
görmüştür ve hâkeza... Ülema-yı bâtın için Kur'an, baştan başa ihbarat-ı gaybiye 
nev'indendir.” S:405 

Keza Kur’anın “Hakaik-i İlahiyeye ve hakaik-i kevniyeye ve umûr-u uhreviyeye dair 
ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet Kur'anın hakaik-i İlahiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı kâinatı 
fethedip ve hilkat-i âlemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi, ihbarat-ı gaybiyenin en 
mühimmidir. Çünki o hakaik-i gaybiyeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip 
bulmak, akl-ı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dâhî hükemaları o mesailin en 
küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malûmdur. 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 

2-Âlem-i gayba nüfuz edenler 
“İşte Kur'an-ı Hakîm'in ulviyetine en sadık bir delil ve hakkaniyetine en zahir bir bürhan 

ve i'cazına en kavî bir alâmet şudur ki: Kur'an, bütün aksam-ı tevhidin bütün meratibini, 
bütün levazımatıyla muhafaza ederek beyan edip müvazenesini bozmamış, muhafaza etmiş. 
Hem bütün hakaik-i âliye-i İlahiyenin müvazenesini muhafaza etmiş. Hem bütün esma-i 
hüsnanın iktiza ettikleri ahkâmları cem'etmiş, o ahkâmın tenasübünü muhafaza etmiş. Hem 
rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal-i müvazene ile cem'etmiştir. İşte şu muhafaza ve 
müvazene ve cem', bir hâsiyettir. Kat'iyyen beşerin eserinde mevcud değil ve eazım-ı 
insaniyenin netaic-i efkârında bulunmuyor. Ne, melekûte geçen evliyaların eserinde; ne, 
umûrun bâtınlarına geçen İşrakiyyunun kitablarında; ne, âlem-i gayba nüfuz eden 
ruhanîlerin maarifinde hiç bulunmuyor. Güya bir taksim-ül a'mal hükmünde herbir kısmı 
hakikatın şecere-i uzmasından yalnız bir-iki dalına yapışıyor. Yalnız onun meyvesiyle, 
yaprağıyla uğraşıyor. Başkasından ya haberi yok, yahut bakmıyor. Evet hakikat-ı mutlaka, 
mukayyed enzar ile ihata edilmez. Kur'an gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki, ihata etsin. 
Kur'andan başka çendan Kur'andan da ders alıyorlar, fakat hakikat-ı külliyenin, cüz'î zihniyle 
yalnız bir-iki tarafını tamamen görür, onunla meşgul olur, onda hapsolur. Ya ifrat veya tefrit 
ile hakaikın müvazenesini ihlâl edip tenasübünü izale eder.” S:439 
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3-Âlem-i gayb ve âlem-i mana, ervahlar ile doludur  
“Madem ehl-i hikmetle ehl-i din ve ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki: 

Mevcudat, şu âlem-i şehadete münhasır değildir. Hem madem zahir olan âlem-i şehadet, 
camid ve teşekkül-ü ervaha nâmuvafık olduğu halde bu kadar zîruhlarla tezyin edilmiş. 
Elbette, vücud ona münhasır değildir. Belki daha çok 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. Elbette bilâşek velâ 
şübhe, melaike vücudlarının ve ruhanî hakikatlarının en güzel sureti ve ukûl-ü selime kabul 
edecek ve istihsan edecek en makul keyfiyeti odur ki; Kur'an, şerh ve beyan etmiştir.” S:510 

 “....perde-i gayb içindeki âlem-i âhirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve 
göstermek için, ya kâinatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü 
büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim.......” M:9 

4-Asfiya ve muhakkikînin gaybî fakat ihatalı ahkâmlarının ölçü alınması 
gerek 

“..... Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani: Yalnız şuhuduna 
istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya 
ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur'ana ve vahye, gaybî fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i 
imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve 
müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve mehenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i 
kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i hadsiyeleridir.” M:83 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�ösırrınca kendi kendine 

gaybı bilmezdi; belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem Hakîm'dir, 
hem Rahîm'dir. Hikmet ve rahmeti ise, umûr-u gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor, 
mübhem kalmasını istiyor. Çünki şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. 
Vukuundan evvel onları bilmek elîmdir. 

İşte bu sır içindir ki: Ölüm ve ecel mübhem bırakılmış ve insanın başına gelecek 
musibetler dahi, perde-i gaybda kalmış. İşte hikmet-i Rabbaniye ve rahmet-i İlahiye böyle 
iktiza ettiği için Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ümmetine karşı ziyade hassas 
merhametini ziyade rencide etmemek ve âl ve ashabına karşı şedid şefkatini fazla incitmemek 
için, vefat-ı Nebevî'den sonra, âl ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müdhiş hâdisatı, 
umumiyetle ve tafsilatıyla göstermemek ........ mukteza-yı hikmet ve rahmettir.” M:96 

5-Âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlar 
“Pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismanî ve maddî cihetinde ve 

mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından, âlem-i gayb ve âlem-i 
berzahta dahi mütalaa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu ederken, her taife-i 
insaniyede bulunan ve kâinatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve 
küçüklüğü ile beraber manen kâinat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, 
selim ve nurani kalblerin kapısı açıldı. Baktı ki; onlar, âlem-i gayb ve âlem-i şehadet 
ortasında insanî berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle temasları ve muameleleri, insana 
nisbeten o noktalarda oluyor gördüğünden; kendi akıl ve kalbine dedi ki: Gelin, bu 
emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders 
aldığımız gibi değil, belki iman noktasındaki ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden 
mütalaamız ile istifade etmeliyiz, dedi, mütalaaya başladı.” Ş:121 
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6-Vahiylerin hakikatı, âlem-i gaybın her tarafında hükmediyor 
“Sonra, âlem-i gayba yakından bakan ve akıl ve kalbde seyahat eden o yolcu, acaba 

âlem-i gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani, madem bu 
cismanî âlem-i şehadette, bu kadar zînetli ve san'atlı hadsiz masnu'larıyla kendini tanıttırmak 
ve bu kadar tatlı ve süslü ve nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mu'cizeli 
ve meharetli hesabsız eserleriyle gizli kemalâtını bildirmek, kavilden ve tekellümden daha 
zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zât, perde-i gayb tarafında bulunduğu 
bilbedahe anlaşılıyor. Elbette ve her halde, fiilen ve halen olduğu gibi, kavlen ve tekellümen 
dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyle ise, âlem-i gayb cihetinde O’nu onun 
tezahüratından bilmeliyiz dedi; kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki: 

Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikatı, âlem-i gaybın her tarafında her 
zamanda hükmediyor. Kâinatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadet-i 
vücud ve tevhid, Allâm-ül Guyub'dan vahiy ve ilham hakikatlarıyla geliyor.1 Kendini ve 
vücud ve vahdetini, yalnız masnu'larının şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi, kendine lâyık bir 
kelâm-ı ezelî ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nâzırın kelâmı dahi 
hadsizdir ve kelâmının manası onu bildirdiği gibi, tekellümü dahi, onu sıfâtıyla bildiriyor.” 
Ş:123 

“Birinci Emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha 
selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan 
vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise 
yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet 
ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz 
kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud 
ile hakikata yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir. 

İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, 
akıl ve kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet 
derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol; 
Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri görüyorlar. 
Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan yolları gayr-ı 
mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini görecekler.” K:18 

“Evet madem Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan her asırda her ferde hitab eder bir ilm-i muhit ve 
bir irade-i şamile ile herşeye bakabilir; ve madem ülema-i İslâm'ın ittifakıyla, âyetlerin 
mana-yı sarihinden başka işarî ve remzî ve zımnî müteaddid tabakalarda manaları vardır. 

Ve madem !x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«< gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i iman, Asr-ı 

Saadetteki mü'minler gibi dâhildir. 
Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve 

Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş. 
Ve madem hesab-ı cifrî ve ebcedî ve riyazî, eskiden beri sağlam bir düsturdur ve kuvvetli 

bir emare olabilir.” K:187 
“Aziz, sıddık, müstakim kardeşlerim! 
Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki: 

                                                 
1 Bu vahiy ve ilhamın zaman ve mekândan mücerred ve sürekli varlığı, mazharlara vazifelerine göre zuhur eder. 
Vahiy nebilere hastır. İlham ise küllidir.  809
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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. Bu sırra binaen 

¬‰@ÅX7!ö¬w«2ö«w[¬4@«Q²7!ö«:ö«o²[«R²7!ö«w[¬W¬1@«U²7!ö«: deki ulüvv-ü cenab düsturuna ittibaen ve avam-ı 

mü'minînin şeyhlerine karşı hüsn-ü zanlarını kırmamakla, imanlarını sarsılmadan muhafaza 
etmek ve Risale-i Nur'un erkânlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı 
hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen; ve ehl-i ilhadın iki taife-i ehl-i hakkın 
mabeynindeki husumetten istifade ederek, birinin silâhıyla, itirazıyla ötekini cerhedip ve 
ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten içtinaben, Risale-i 
Nur şakirdleri bu mezkûr dört esasa binaen, muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i 
bilmisille karşılamamalı. Yalnız kendilerini müdafaa için musalahakârane, medar-ı itiraz 
noktaları izah etmek ve cevab vermek gerektir.” K:195 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i 
elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esîr, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi âlemler arasında 
müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsademesiz küçük bir yerde 
içtima ederler. 

Kezalik pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimaları, mümkündür. Evet hava, 
su, insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şuaın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile 
nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin 
cereyanına bir mani' yoktur. 

Kezalik bu kesif âlemde ruhanîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları 
cereyandan, melekleri seyerandan men'edecek bir mani yoktur.” Ms:138 

“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«! 
GAYE 

Bu kelime, varılmak istenilen netice, maksad ve sonuç gibi manalara gelir. Gaye-i hayal tabir edilen 
ve dava adamı olmak sıfatını kazandıran ve insanın şahsiyetini kıymetlendiren niyet ve hissiyat 
hakkındaki şu beyanlara dikkat gerek: 

“İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir. 
Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar.” İ:75 

 “Bir adamın kıymeti, himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek 
başıyla küçük bir millettir.” H:59 

“Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan câni bir 
hayvan olur. Birşey elinden gelmese, hakikî özrü olsa o müstesna!.” H:60 

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

Birincisi ve en ulvîsi, Sâni'ine bakar ki; o şeye taktığı hârika-i san'at murassaatını, Şahid-i 
Ezelî'nin nazarına resm-i geçit tarzında arzetmektir ki, o nazara bir ân-ı seyyale yaşamak kâfi 
gelir. Belki vücuda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. İşte seri-üz 
zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sünbül vermeyen birer hârika-i san'at olan 
çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bitamamiha verir. Faidesizlik ve abesiyet onlara gelmez. 
Demek her şey hayatıyla, vücuduyla Sâni'inin mu'cizat-ı kudretini ve âsâr-ı san'atını teşhir 
edip, Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arzetmek birinci gayesidir. 

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

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

Belki vücudda kısa bir zaman toplanıp, matlub bir vaziyet alıp; tâ suretleri alınsın, timsalleri 
tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zabtedilsin. Meselâ, ehl-i ebed için daimî manzaralar 
nescedilsin. Hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun.” S:76 

“Hem hiç makul mudur ki, hattâ çekirdek kadar herbir mevcuda bir ağaç kadar vazife 
yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da 
bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar 
gaye versin! Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevî bekasını gaye yapsın! Ve bunları, 
âlem-i manaya çekirdekler ve âlem-i âhirete bir mezraa yapmasın! Tâ hakikî ve lâyık 
gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtifalât-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın. 
Onların yüzünü âlem-i manaya, âlem-i âhirete çevirmesin? Tâ asıl gayeleri ve lâyık 
meyvelerini göstersin. Evet hiç mümkün müdür ki: Bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla 
kendi evsaf-ı hakikiyesi olan Hakîm, Kerim, Âdil, Rahîm'in zıdlarıyla -hâşâ sümme hâşâ- 
muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adl ve rahmetine delalet eden bütün kâinatın hakaikını 
tekzib etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini ibtal 
etsin?” S:84 

Şu dünya hayatının en büyük gayelerinden birisi şöyle izah ediliyor: 

“Bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksad var. 
Temsilde kusur yoktur: Şu ahval, taklid ve temsil için teşkil ve tertib edilen ahvale benzer. 
Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor. Tâ suretler alınsın, terkib edilsin, 
sinemada daim gösterilsin. Onun gibi, bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve 
hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki; suretler alınıp terkib edilsin, netice-i amelleri 
alınıp hıfzedilsin. Tâ bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i a’zamda 
gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadîs-i şerifte “Dünya âhiret 
mezraasıdır” diye bu hakikatı ifade ediyor.” S:86 

 “Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece 
nisbetsizlik, kat'iyyen şehadet eder ki; bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir, 
münasib meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat ediyorlar, gayeleri o 
âleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sünbülleri âlem-i misalde inkişaf ediyor. 
İnsan istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor, âhirette mahsul alıyor.” S:86 

Kur'an insanı kemalata “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."” S:264 

“Gaye-i Hayal Olmazsa, Enaniyet Kuvvetleşir 
Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenasi edilse; elbette zihinler enelere 

dönerler, 
Etrafında gezerler. Ene kuvvetleşiyor, bazan sinirleniyor. 
Delinmez, tâ "nahnü" olsun. Enesini sevenler, başkaları sevmezler.” S:708 
“Bir zaman, hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faideler 

nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki, o hikmet abesiyete gider. Onun 
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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.1 ” M:286 

“Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi bir meyvesi de, hayatı 
veren Zât-ı Hayy ve Muhyî'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki; bu şükür ve 
muhabbet ve hamd ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir. Ve 
bundan anla ki; bu hayatın gayesini "rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve 
heveskârane nimetlenmektir" diyenler, gayet çirkin bir cehaletle; münkirane, belki de 
kâfirane, bu pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını 
istihfaf ve tahkir edip, dehşetli bir küfran-ı nimet ederler.” L:331 

Evet, ilahî hikmet ve gayeleri öğrenmek için verilen akıl, hikmet-i Kur’aniyede çalışmazsa, mesuliyete 
girer diye ihtar ediyor. 

“Bu acib asrın hayat-ı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok 
etmesi ve hacat-ı gayr-ı zaruriyeyi, görenekle tiryaki ve mübtela etmekle hacat-ı zaruriye 
derecesine getirmesiyle, hayatı ve yaşamayı, herkesin her vakitte en büyük maksad ve gayesi 
yapmıştır. Onunla hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı ya sed çeker veya ikinci, 
üçüncü derecede bırakır. Bu hatanın cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki, dünyayı 
başına Cehennem eyledi. 

İşte bu dehşetli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen 
anlamıyorlar.” K:109 

Hz. Üstada sorulan bir “Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa 
siyasetli cemaatlara hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün 
olduğu kadar o cereyanlara temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar 
olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlarını neşredeceklerdi; 
hem bu kadar sebebsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın! 

Elcevab: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin esası olan 
"ihlas" bizi men'ediyor. Çünki bu gaflet zamanında, hususan tarafgirane mefkûreler sahibi, 
herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hattâ dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe 
bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaik-i imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye, 
kâinatta hiçbir şeye âlet olamaz. Rıza-yı İlahîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki 
cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini 
dünyaya âlet etmemek müşkilleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve 
tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır.” E:39 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! 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 

                                                 
1 Yani kâinatta tecelli eden ilahî hikmetler bilinmezse dalâlete yol açar. Onun için Kur’anda çok hikmet âyetleri 
vardır. Bu sebeble Risale-i Nurda pek çok ilahî hikmet ve gayeler anlatılır. 813
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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 

“Her bir zîhayatın hayatında gayr-ı mütenahî gayeler vardır. Bu gayelerden zîhayata ait 
ancak binde birdir. Bâki kalan gayeler, gayr-ı mütenahî olan mâlikiyeti nisbetinde hayatı icad 
eden zâta aittir. Öyle ise, büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı 
yoktur. Ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünki bir hayatın bütün faideleri, bir zîhayata 
ait değildir ki, abes olsun. Evet sath-ı arzda her sene yapılan ziyafet-i âmme-i İlahiye nev'-i 
beşere halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi onun istifadesi için değildir.” 
Ms:114 

“Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünki hem nebatîdir, hem hayvanîdir, 
hem insanîdir, hem imanî. Tezkiye muamelesi bazan tabaka-i imaniyede olur. Sonra tabaka-i 
nebatiyeye iner. Bazan da yirmidört saat zarfında her dört tabakada muamele vaki' olur. İnsanı 
hata ve galata atan, bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir.  

@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8ö@«X«7ö«s«V«'öya istinaden insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye 

münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun 
hasrıyla galat ediyor. 

Sonra, her şeyin kıymeti menfaatı nisbetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Hattâ 
Zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünki kendisine menfaatı dokunmuyor.” 
Ms:208 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! 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:217 

“ (35:15) yÁV7!ö]«7¬!ö š~«h«TS²7!övB²9«!ö ‰@ÅX7!ö_«ZÇ<«!ö_«< 

İ'lem Eyyühel-Aziz! 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 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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 GAYRET 

1-Gayretullaha dokunan hareket sebebi  
2-Zalimlerin zulmü samimi mü’minlerde dine hizmet gayretini artırmalıdır  
3-Zor şartlar içinde yapılan hizmet kıymetlidir 
4-Zor şartlar gayret vesilesi olmalı 
5-Hz. Üstadın nümune-i imtisal gayreti 
Gayret kelimesi daha çok din hizmetlerindeki çalışmalarda gösterilen ciddiyet, hareket ve sebat gibi 

meziyetlerin ileri derecesini ifade eder. bu meziyetler ele alınan hizmette sebat gösterip samimi bir dava 
adamı olmak sıfatıdır. Risale-i Nurda gayret sahibi olmak tavsiyeleri vardır.  

1-Gayretullaha dokunan hareket sebebi  
 “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. (Haşiye) ” S:172 

Bundan anlaşılıyor ki, süfyaniyet cereyanı, deccaliyet cereyanından eşeddir. Süfyaniyet nifak 
hareketidir. Deccaliyet ise açık din düşmanlığı hareketidir. Deccaliyet beşer dairesini tahrib eder. 
Süfyaniyet ise, alem-i İslamı, hususan hilafet merkezini ifsad eder. 

2-Zalimlerin zulmü samimi mü’minlerde dine hizmet gayretini 
artırmalıdır  

Hz. Üstad diyor: “Beni bir köye sokmuşlar, en vicdansız insanlarla beni sıkıştırmışlar. 
Yirmi dakikalık bir köye altı senede iki defa gidebildiğim gibi, o köye gitmek ve birkaç gün 
tebdil-i hava için ruhsat verilmediği bir derecede, beni muzaaf bir istibdad altında eziyorlar. 
Halbuki bir hükûmet ne şekilde olursa olsun, kanunu bir olur. Köyler ve şahıslara göre ayrı 
ayrı kanun olmaz. Demek hakkımdaki kanun, kanunsuzluktur. Buradaki memurlar; nüfuz-u 
hükûmeti, ağraz-ı şahsiyede istimal ediyorlar. Fakat Cenab-ı Erhamürrâhimîn'e yüzbinler 
şükür ediyorum ve tahdis-i nimet suretinde derim ki: "Bütün onların bu tazyikat ve 
istibdadları; envâr-ı Kur'aniyeyi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine, odun parçaları 
hükmüne geçiyor; iş'al ediyor, parlatıyor. Ve o tazyikleri gören ve gayretin hararetiyle 
inbisat eden o envâr-ı Kur'aniye; Barla yerine bu vilayeti, belki ekser memleketi bir medrese 
hükmüne getirdi. Onlar, beni bir köyde mahpus zannediyor. Zındıkların rağmına olarak, 
bilakis Barla kürsî-i ders olup, Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti..." 

]±¬"«*ö¬u²N«4ö²w¬8ö!«H´;öyÁV¬7ö G²W«E²7«! ” M:363 

                                                 
(Haşiye) : Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmişbir dini terk etmekle, hak ve ebedî ve kabil-i nesh 
olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından, zemin şimdilik onları bırakıp, 
bunlara hiddet ediyor. 815
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Demek nifak cereyanının böyle tazyikatları gayret sebebi olmalı ve çekilen ebedî filimlerin hikmetleri 
düşünülmeli. Cennet ve cehennem gibi cemalî ve celalî isimlerin tecelligâhlar, dünyadaki mübarezelere 
baktığı unutulmamalı. 

3-Zor şartlar içinde yapılan hizmet kıymetlidir 
“Hizmet-i Kur'aniyeye ait inayat-ı Rabbaniyenin ikincisi şudur ki: Cenab-ı Hak, benim 

gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbette, kimsesiz, ihtilattan men'edilmiş bir tarzda; 
kuvvetli, ciddî, samimî, gayyur, fedakâr ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana 
muavin ihsan etti. Zaîf ve âciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniyeyi, o kuvvetli 
omuzlara bindirdi. Kemal-i kereminden, yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise; -
Hulusi'nin tabiriyle- telsiz telgrafın âhizeleri hükmünde ve -Sabri'nin tabiriyle- nur 
fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymetdar 
muhtelif hasiyetleriyle beraber, -yine Sabri'nin tabiriyle- bir tevafukat-ı gaybiye nev'inden 
olarak, şevk ve sa'y ü gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette esrar-ı Kur'aniyeyi ve 
envâr-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda (yani hurufat 
değişmiş, matbaa yok, herkes envâr-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda) ve fütur 
verecek ve şevki kıracak çok esbab varken, bunların fütursuz, kemal-i şevk ve gayretle bu 
hizmetleri, doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir bir inayet-i İlahiyedir. Evet 
velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi 
kerameti vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddî, 
samimî tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hattâ şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir 
veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur.” M:372 

Burada da gayretliliğe teşvik edici örneklere dikkat çekiliyor. Değerlendirilmesi gereken böyle 
fırsatlar, ehl-i nifakın ifsadatı devrelerinde ele geçer. Sure-i velasrın derin hikmetlerini nazara almak 
gerek. 

“[İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için, şu mahrem zeyil yazılmıştır. Yani 
"Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!" denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemek için 
veyahud silmek için yazılmıştır. 

Avrupa'nın insaniyetperver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın!.. Ve 
bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun! 
Ve bu asırda, yüzbin cihette "Yaşasın Cehennem" dedirten mimsiz medeniyetperestlerin 
başlarına vurulmak için yazılmış bir arzuhaldir.]” M:429 

4-Zor şartlar gayret vesilesi olmalı 
“Evet insanın elindeki cüz'-i ihtiyarî ile işledikleri ef'allerinde, Cenab-ı Hakk'a ait netaici 

düşünmemek gerektir. Meselâ: Kardeşlerimizden bir kısım zâtlar, halkların Risale-i Nur'a 
iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zaîflerin kuvve-i 
maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki Üstad-ı Mutlak, Mukteda-yı Küll, 

Rehber-i Ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, �«Ÿ«A²7!öÅ�¬!ö¬Äx ,Åh7!ö]«V«2ö@«8«:  
olan ferman-ı İlahîyi kendine rehber-i mutlak ederek, insanların çekilmesiyle ve 
dinlememesiyle daha ziyade sa'y ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünki 

š@«L«<ö²w«8ö›¬G²Z«<ö«yÁV7!öÅw¬U´7«:ö«a²A«A²&«!ö²w«8ö›¬G²Z«#ö«�ö«tÅ9¬!ösırrıyla anlamış ki: İnsanlara 

dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine 
karışmazdı. 

Öyle ise; işte ey kardeşlerim! Siz de, size ait olmayan vazifeye harekâtınızı bina etmekle 
karışmayınız ve Hâlıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!” L:131 
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Yani yapılan tebliği insanların dinlememesi, fütura değil gayrete vesile olmalı. Allah kişilerin 
liyakatına göre muamele eder. 

5-Hz. Üstadın nümune-i imtisal gayreti 
 “Cây-ı dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki: Risalet-ün Nur müellifi bin üçyüz onaltı 

(1316) sıralarında mühim bir inkılab-ı fikrî geçirdi. Şöyle ki: 
O tarihe kadar ulûm-u mütenevviayı, yalnız ilimle tenevvür için merak ederdi, okurdu, 

okuturdu. Fakat birden o tarihte merhum vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'ana karşı 
müdhiş bir sû'-i kasdları var olduğunu bildi. Hattâ bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekât 
nâzırı demiş: 

"Bu Kur'an, İslâm elinde varken biz onlara hakikî hâkim olamayız. Bunun sukutuna 
çalışmalıyız." dediğini işitti, gayrete geldi. Birden makam-ı cifrîsi bin üçyüzonaltı (1316)1 

olan ²vZ²X«2ö²Œ¬h²2«@«4 fermanını manen dinleyerek bir inkılab-ı fikrî ile merakını değiştirdi. 

Bütün bildiği ulûm-u mütenevviayı Kur'anın fehmine ve hakikatlarının isbatına 
basamaklar yaparak hedefini ve gaye-i ilmiyesini ve netice-i hayatını, yalnız Kur'an bildi. 
Ve Kur'anın i'caz-ı manevîsi, ona rehber ve mürşid ve üstad oldu. Fakat maatteessüf o gençlik 
zamanında çok aldatıcı ârızalar yüzünden bilfiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra 
harb-i umumînin tarraka ve gürültüsü ile uyandı. O sabit fikir canlandı, bilkuvveden bilfiile 
çıkmağa başladı. 

İşte hem ona, hem Risalet-ün Nur'a çok alâkası bulunan bu bin üçyüz onaltı (1316) 
tarihine çok âyetler müttefikan bakarlar.” Ş:707 

“Sâniyen: Hacı Hâfız'ın Sav Köyü'nün kahraman talebelerinin fevkalâde hizmetleri, 
oralarda sebeb-i teşvik ve medar-ı gayret ve nümune-i imtisal olduğu gibi, bu havalide dahi 
onların o hârikulâde sa'y ü gayretleri, fevkalâde hüsn-ü misal ve nümune-i gayret olarak 
ehemmiyetli bir intibah ve iştiyaka sebebiyet vermiş.” K:92 

“Kardeşlerim! Sizde vuku' bulan küçücük kusurları çok i'zam etmeyiniz. Yalnız ben değil, 
belki zannediyorum ki hakikata muttali' olan herkes tasdik eder ki; 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. Bu kadar fırtınalı hâdiseler içinde, Risale-i Nur'u 
muattal bırakmadınız, söndürmediniz; belki öyle parlattırdınız ki bizi de ışıklandırıp gayrete 
getirdiniz. Ve bilhassa bahar mevsiminde, umumî gaflette ve derd-i maişetin verdiği dehşetli 
bela içinde böyle kemal-i şevk ve gayretle Risale-i Nur'a çalışmak, hakikaten bir inayet-i 
İlahiyedir. Sizleri bütün ruhumuzla tebrik ediyoruz.” K:243 

“Bu gaflet ve sıkıntılı ve usançlı mevsimde ve dünya meşgaleleri içinde bu fedakârane 
gayretiniz ve sa'yiniz, hakikaten bir inayet-i hassadır ve bir keramet-i nuriyedir. Cenab-ı Hak 
sizlerden ebeden razı olsun, âmîn.” K:255 
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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«! 
GAZAB 

1-Gazab gibi beşerî sıfatlarla İlahî sıfatları anlamak 
2-Gazabiye, şeheviye ve akliye kuvvelerinin üç mertebesi 
Hiddet, kızgınlık manalarına gelen bu kelime, daha çok gazab-ı ilahî manasında kullanılır. 

“ ®^Å.@«'ö²vU²X¬8ö!x W«V«1ö«w<¬HÅ7!öÅw«A[¬M #ö«�ö®^«X²B¬4ö!x TÅ#!«: Yani: "Bir bela, bir musibetten 

çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar." 
Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve 

mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki, hakikatlar perdeli kalıp, tâ müsabaka ve 
mücahede ile Ebubekirler a'lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebucehiller esfel-i safilîne girsinler. 
Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebucehiller aynen Ebubekirler gibi 
teslim olup, mücahede ile manevî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı. 

Madem mazlum, zalim ile beraber musibete düşmek, hikmet-i İlahîce lâzım geliyor. 
Acaba o bîçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? 

Bu suale karşı cevaben denildi ki: O musibetteki gazab ve hiddet içinde onlara bir rahmet 
cilvesi var. Çünki o masumların fâni malları, onların hakkında sadaka olup, bâki bir mal 
hükmüne geçtiği gibi, fâni hayatları dahi bir bâki hayatı kazandıracak derecede bir nevi 
şehadet hükmünde olarak, nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azabdan büyük ve daimî 
bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında ayn-ı gazab içinde bir rahmettir.” S:173 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hilkaten en mutedil bir vaziyette ve en 
mükemmel bir surette halkedildiğinden, harekât ve sekenatı, itidal ve istikamet üzerine 
gitmiştir. Siyer-i Seniyesi, kat'î bir surette gösterir ki: Her hareketinde istikamet ve itidal 
üzerine gitmiş, ifrat ve tefritten içtinab etmiştir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

«�²h¬8!ö@«W«6ö²v¬T«B²,@«4ö (11:112) emrini tamamıyla imtisal ettiği için, bütün ef'al ve akval ve 

ahvalinde istikamet, kat'î bir surette görünüyor. Meselâ: Kuvve-i akliyenin fesad ve zulmeti 
hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak, hadd-i vasat ve 
medar-ı istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi; kuvve-i 
gazabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak, 
kuvve-i gazabiyenin medar-ı istikameti ve hadd-i vasatı olan şecaat-ı kudsiye ile kuvve-i 
gazabiyesi hareket etmekle beraber; kuvve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humud 
ve fücurdan musaffa olarak, o kuvvenin medar-ı istikameti olan iffette, kuvve-i şeheviyesi 
daima iffeti, a'zamî masumiyet derecesinde rehber ittihaz etmiştir. Ve hâkeza... Bütün Sünen-i 
Seniyesinde, ahval-i fıtriyesinde ve ahkâm-ı şer'iyesinde, hadd-i istikameti ihtiyar edip zulüm 
ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinab etmiştir. Hattâ tekellümünde ve 
ekl ü şürbünde, iktisadı rehber ve israftan kat'iyyen içtinab etmiştir. Bu hakikatın tafsilâtına 
dair binler cild kitab te'lif edilmiştir.” L:60 

“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 
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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–¬! 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 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¬v²K¬"ö   

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 emriyle 

"Eûzü billahi mineşşeytanirracîm" kelimesini siper yapıyor.” L:74 

1-Gazab gibi beşerî sıfatlarla İlahî sıfatları anlamak 
Evet “Hayatımdaki cüz'î ilim ve irade ve sem' ve basar gibi manalarıyla, Hâlıkımın küllî 

ve ihatalı sıfatlarına ve şuunatına âyinedarlıktır. Evet ben kendi hayatımda ve şuurlu 
fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok manalarıyla bildim ki; bu 
kâinatın şahsımdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta Hâlıkımın muhit ilmini, 
iradesini, sem' ve basar ve kudret ve hayat gibi evsafını ve muhabbet ve gazab ve şefkat 
gibi şuunatını anladım; iman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir marifet yolunu daha 
buldum.” Ş:72 

Evet, “Kâinattaki hayret-nüma faaliyet-i daimenin hikmetinin üçüncü şubesi şudur ki: 
Herbir merhamet sahibi, başkasını memnun etmekten mesrur olur; herbir şefkat sahibi, 
başkasını mesrur etmekten memnun olur; herbir muhabbet sahibi, sevindirmeye lâyık 
mahlukları sevindirmekle sevinir; herbir âlîcenab zât, başkasını mes’ud etmekle lezzet alır; 
herbir âdil zât, ihkak-ı hak etmek ve müstehaklara ceza vermekte hukuk sahiblerini minnetdar 
etmekle keyiflenir; hüner sahibi herbir san’atkâr, san’atını teşhir etmekle ve san’atının 
tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder. 

İşte bu mezkûr düsturların herbiri birer kaide-i esasiyedir ki, kâinatta ve âlem-i insaniyette 
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cereyan ediyorlar.” L:348 

“Evet Kavm-i Nuh ve Semud ve Âd ve Firavun ve Nemrud gibi bütün muarızlar gazab-ı 
İlahîyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybî tokatlar yedikleri gibi.. kafile-i kübranın Nuh 
Aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü 
Vesselâm gibi bütün kudsî kahramanları dahi, hârika ve mu'cizane ve gaybî bir surette 
mu'cizelere ve ihsanat-ı Rabbaniyeye mazhar olmuşlar. Birtek tokat, hiddeti; bir tek 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 delalet eder. Fatiha'da  ²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7!ö«�!«h¬.öo 

kafileye ve «w[¬±7@ÅN7!ö«�ö«:ö²v¬Z²[«V«2ö¬Æx N²R«W²7!ö¬h²[«3   muarızlarına bakıyor. Burada beyan 

ettiğimiz nükte ise, Fatiha'nın âhirinde daha zahirdir.”Ş:96 
“İddiacı der: Zelzele gibi bazı hâdiseler, Nurlara hücum zamanında gelmeleri Nur'un 

kerametidir ki, zemin hiddet eder. İşte Said'in bu fiili zemine vermesi dine muhaliftir. 

Kur'anda ¬o²[«R²7!ö«w¬8ö iÅ[«W«#ö (@«U«#  âyetinde: "Cehennem ehl-i küfre öyle hiddet eder ki, 

parçalanmak derecesine gelir." manasında olduğu tarzında, teşbih suretinde Nurlara hücum 
hatasıyla zemin hiddet eder ve hava ağlar ve kış kızar. Yani emr-i İlahî ile o mahluklar 
vazifeleri içinde kuvvet ve kudret-i Rabbaniyenin tecellisine mazhar olup gazab-ı İlahîyi 
gösterirler. Beşeri ikaz için titrer, ağlar demektir.” Ş:424 

Burada açıkca görülüyor ki böyle iddiacılar, böyle ifadelerin teşbih olduğunu kat’î bildikleri halde, 
dine adavetlerinden ve gizli cereyan hesabına bilerek ithamlar etmişler ve ederler. İşte böyle 
garazkârların sözlerini dinlemek mesuliyetlidir. 

2-Gazabiye, şeheviye ve akliye kuvvelerinin üç mertebesi 

“ v[¬T«B²KW²7!ö«�!«h±¬M7!ö: Sırat-ı müstakim; şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve 

hülâsasından hasıl olan adl ü adalete işarettir. Şöyle ki: 
Tegayyür, inkılab ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen ruhun 

yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi: Menfaatleri celb ve 
cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye. İkincisi: Zararlı şeyleri def' için kuvve-i sebuiye-i 
gazabiye. Üçüncüsü: Nef' ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i 
melekiyedir.” İ:23 

“Lâkin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hadd ve bir nihayet tayin edilmiş ise de, 
fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin herbirisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç 
mertebeye ayrılırlar. Meselâ: Kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki; ne helâle ve 
ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki; namusları ve ırzları payimal 
etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki; helâline şehveti var, harama yoktur. 

İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da bu üç 
mertebe mevcuddur. 

Ve keza kuvve-i gazabiyenin tefrit mertebesi cebanettir ki, korkulmayan şeylerden bile 
korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne manevî hiç bir şeyden korkmaz. Bütün 
istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattır 
ki; hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru' olmayan şeylere karışmaz. 
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İhtar: Bu kuvve-i gazabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır.” İ:23 

“ «–x Q«O²T«<ö«:ö¬y¬5@«C[¬8ö¬G²Q«"ö²w¬8ö¬yÁV7!ö«G²Z«2ö«–x NT²X«<ö«w<¬HÅ7«! 

Œ²*«�²!ö]¬4ö«–: G¬,²S <ö«:ö«u«.x<ö²–«!ö¬y¬"öyÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö 
Bu cümlenin evvelki cümle 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 fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Ve keza ifrat ve tefrit hayat-ı 
nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intac eden esbabdandır. Buna fıskın birinci sıfatı 

olan ¬yÁV7!ö«G²Z«2ö«–x NT²X«< cümlesiyle işaret edilmiştir.” İ:165 
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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«! 
GIYBET 

1-Risale-i Nurda gıybet hakkında ikaz ve irşad edici şu izahat var: 
2-Ramazanda gıybetten tecennüb etmek 
3-Gıybetin en fenası 
Gıybet, kısaca şöyle  tarif edilir: Bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı bir şey söylemektir. 

Bu zamanda artan cehalet ve gaflet gibi sebeblerle yaygınlaşan gıybeti izale eden bazı kaynak 
kitablardan kısaca bilgi verilecek. Bu bilgiler, İslâm cemiyetinde tahsilsiz de, yani Müslümanların 
muhaverat ve yaşayışlarından biliniyor ve seciyeleşiyordu.  

Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur ki: “Bilir misiniz gıybet nedir?” “Allah ve Resulü daha iyi bilir” 
dediler. “Kardeşini, hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır.” Buyurdu. “Ya söylediğim kardeşimde varsa?” 
denildi. “Eğer söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun ve eğer onda yoksa o vakit ona iftira etmiş 
olursun.” Buyurdu. Bu hadis, Müslim, Ebu Davûd, Tirmizî, Nesaî ve diğerlerinde geçmiştir. 

Gıybet üç çeşittir.  

Birincisi: Gıybet edip de ben gıybet etmiyorum onda olanı söylüyorum demektir. Bu, Fâkih Ebul 
Leys’in Tenbihte dediği gibi kesin olan haramı helal saymak olduğu için küfürdür.  

İkincisi: Gıybet edip, gıybeti gıybet edilen kimseye ulaşmaktır yani aleyhindeki gıybeti duymasıdır. 
Bu günahtır, helalleşmedikçe tevbe de tamam (kabul) olmaz. Çünkü eziyet etmiş, kul 
hakkı olmuştur. İbn-ü Ebi’d-Dünya ve Taberani’nin Cabir’den rivayet ettikleri bir hadisin manası  
şudur: “Gıybet zinadan daha kötüdür” buyurulmuş. Nasıl olur denilmiş, 
Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: Adam zina eder sonra tevbe eder. 
Allah mağfiret buyurur. Gıybet eden ise gıybet edilen affetmedikçe 
mağfiret olunmaz.  

Üçüncüsü: Gıybet, gıybet edilene ulaşmaz. Bu hem kendisine hem gıybet ettiği kimseye istiğfar ederek 
affolunabilir. Bazı imamlar, mutlaka helalleşmeye muhtaçtır demişler. Bazıları da mutlaka tevbe ve 
istiğfar yeterlidir demişlerdir.” (Elmalı Tefsiri: 4474) 

Yani, şeriata bağlı hakiki mü’min gıybet edileni değil, gıybet edeni takbih eder. Çünkü gıybete alışan, 
cemiyette fesad aleti olur. Fesad aleti, (L:88)’de geçer. 

1-Risale-i Nurda gıybet hakkında ikaz ve irşad edici şu izahat var: 

“İşte @®B²[«8ö¬y[¬'«!ö«v²E«7ö«u6²@«<ö²–«!ö²v6G«&«!öÇ ¬̀E<«! (49:12) âyetinde altı derece zemmi, 

zemmeder. Gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder.1 Şu âyet bilfiil gıybet edenlere 
müteveccih olduğu vakit, manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki: 

Malûmdur: Âyetin başındaki hemze, sormak (âyâ) manasındadır. O sormak manası, su 
gibi âyetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükm-ü zımnî var. 

İşte birincisi, hemze ile der: Âyâ, sual ve cevab mahalli olan aklınız yok mu ki, bu 
derece çirkin bir şey'i anlamıyor? 
                                                 
1 Yani mes’uliyet ve cezanın şiddetini göstererek gıybetten alıkoyar. Fakat kemalat ve mes’uliyet-i maneviyeyi 
kazanamayanlar için gıybetin çok zevkli olduğunu söylerler. 822
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İkincisi, Ç ¬̀E<ölafzıyla der: Âyâ, sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş 

mu ki, en menfur bir işi sever?2 

Üçüncüsü, ²v6G«&«!ökelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve 

medeniyetiniz ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? 3 

Dördüncüsü, «v²E«7ö«u6²@«<ö²–«!ökelâmıyla der: İnsaniyetiniz ne olmuş ki, böyle 

canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz? 

Beşincisi, ¬y[¬'«!ökelimesiyle der: Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki, 

böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevîsini insafsızca dişliyorsunuz? 
Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi âzanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? 

Altıncısı, @®B²[«8ökelâmıyla der: Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki, en muhterem 

bir halde bir kardeşinize karşı, etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? 
 Demek şu âyetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle: Zemm ve gıybet, 

aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak 
nasıl şu âyet, îcazkârane altı mertebe zemmi zemmetmekle, i'cazkârane altı derece o 
cürümden zecreder. 

Gıybet, ehl-i adavet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır. İzzet-i 
nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zât demiş: 

½G²Z«%ö y«7ö«�ö²w«8ö G²Z«%ȫÆ@«[¬B²3¬!öÇuU«4öȫ^«A²[¬R¬"ȫš!«i«%ö²w«2ö]¬,²S«9ö h±¬A«6! 
Yani: "Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül 

etmiyorum. Çünki gıybet; zaîf ve zelil ve aşağıların silâhıdır." 
Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. 

Eğer doğru dese, zâten gıybettir. Eğer yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı çirkin 
bir günahtır. 

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. 
                                                 
2 Evet kalb, kemalat ve fazilet hislerinin yeridir. Fitne şartları içinde bozulan kalb, kin ve adavetten lezzet alır. 
Böyle kalbler rivayette, hiçbir iyilik bulunmayan şeytan kalbine benzetilir. 
3 Ayette geçen Ehadüküm, birbirinizi demek olup birbirini gıybet ve tenkid eden cemaat ferdleri, birbirine bağlı 
olmadıkları gibi, irtibat bağlarını dahi tahrib eden ifsadcı durumuna düşer. Tenkid ancak, esasata ters düşen 
anlayış ve hareketlerin tashihi için caiz olur. 823
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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, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse, "Beni 

helâl et" demeli.” M:275 

 “Müslümanları şerden sakındırmak için gıybet caizdir. Bunun birçok vecihleri vardır.  

Biri; râvileri, şahidleri ve musannıfları cerhetmektir. Bu bil-icma caizdir. Hatta İman-ı Nevevî 
“şeriatı korumak için bu vâcibdir” diyor. Fâsık bir âlimden fıkıh dersi almaya giden kimseye onun fıskını 
söylemek caiz olması gibi. Fakat bunları o şahsı küçültmek niyetiyle söylemek haramdır.” (Müslim, 
Davudoğlu şerhi sh: 6488) 

Burada dikkate alınacak ehemmiyetli bir husus şudur ki: Tenkid, meşru, sârih ve hak delillerine ve 
hakkı koruma niyetine istinad etmelidir. Aksi halde inşikaklara kapı açar, meşruiyetini kaybeder. 

2-Ramazanda gıybetten tecennüb etmek 
“Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme 

bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. 
Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî 
hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, 
süflî ve hayvanî meşagılden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise: 
Mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir 
nevi oruç tutturmaktır. Yani: Muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus 
ubudiyete sevketmektir. Meselâ: Dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla 
ona oruç tutturmak. Ve o lisanı, tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi 
şeylerle meşgul etmek... Meselâ: Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri 
işitmekten men'edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeğe sarfetmek gibi 
sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zâten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç 
ile ona ta'til-i eşgal ettirilse, başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.” M:402 

 “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–¬! 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 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 
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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.” L:74 

3-Gıybetin en fenası 

 “@®B²[«8ö¬y[¬'«!ö«v²E«7ö«u6²@«<ö²–«!ö²v6G«&«!öÇ ¬̀E<«! Gıybet, şu âyetin kat'î hükmüyle nazar-ı Kur'anda 

gayet menfur ve ehl-i gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenii ve en 
zalimane kısmı, kazf-ı muhsanat nev'idir. Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir 
insan, bir erkek veya kadın hakkında zina isnad etmek; en şeni' bir günah-ı kebair ve en 
zalimane bir cinayettir, hayat-ı içtimaiye-i ehl-i imanı zehirlendirir bir hıyanettir, mes'ud bir 
ailenin hayatını mahveden bir gadirdir. Evet Sure-i Nur bu hakikatı o kadar şiddetle göstermiş 
ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürperttiriyor.” B:267 

“S- Şimdiki şeyhlerden ne istersin? 
C- Daima onların demdemelerinin mevzuu olan ihlası; hem de tekke denilen 

manevîleşmiş kışlalarda, tarîkat denilen ruhanîleşmiş askerlikte ona murabıt oldukları cihad-ı 
ekberi ve terk-i iltizam-ı nefsi; hem de onların şiarı olan, zühdün manası olan terk-i menafi'-i 
şahsiyeyi; hem de daima iddiasında bulundukları ve mizac-ı İslâmiyetin mayesi olan 
muhabbeti isterim. Zira onlar, bizi istihdam ederek ücretlerini almışlar. Şimdi bize hizmet 
etmek borçlarıdır. 

S- Nasıl olsunlar? 
C- Ya başlarımızdan kalksınlar yahut inad, gıybet ve tarafdarlığı mabeynlerinden 

kaldırsınlar. Zira bir kısım dalalet ve bid'at fırkalarının teşekkülüne, bazı bidatkâr 
müteşeyyihler sebebiyet vermiştir.” Mü:75 

“S- Veli olan şeyhin, müddeî olan müteşeyyih ile farkları nedir? 
C- Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği 

muhabbet ve şiarı terk-i iltizam-ı nefs ve meşrebi mahviyet ve tarîkatı hamiyet-i İslâmiye olsa 
kabildir ki, bir mürşid ve hakikî şeyh olsun. Lâkin eğer mesleği tenkis-i gayr ile meziyetini 
izhar ve husumet-i gayr ile muhabbetini telkin ve inşikak-ı asâyı istilzam eden hiss-i 
taraftarlık ve meyelan-ı gıybeti intac eden kendine muhabbeti, başkalarına olan husumete 
mütevakkıf gösterilse; o bir müteşeyyih-i müteevviğdir, bir zi'b-i mütegannimdir. Din ile, 
dünyanın saydına gider. Ya bir lezzet-i menhuse veya bir içtihad-ı hata onu aldatmış, o da 
kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat-ı mübarekeye sû'-i zan yolunu açmıştır!” 
Mü:77 
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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«! 
GİZLİLİK 

Beşer tarihinde dindarlık ve dinsizlik mücadelesi devam edip geliyor.Bazan dinsizler ve müşrikler 
hakikî dindarlara azgınca musallat olmuşlar ve dindarlar, dinî hayatı yaşamada ve tebliğde gizliliğe 
mecbur kalmışlar.Ezcümle, İslamiyetin ilk devresi ile ilgili şu bilgi veriliyor: 

 “Tevatüre yakın meşhurdur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, sahabe ve imana 
gelenler daha kırka vâsıl olmadan ve gizli ibadet etmekte iken dua etti:  

¬•@«L¬Z²7!ö¬w²"!ö:¬h²W«Q¬"ö²:«!ö¬Æ@ÅO«F²7!ö¬w²"!ö¬h«WQ¬"ö«•«Ÿ²,¬�²!öÅi¬2«!öÅvZÁV7«!öBir-iki gün sonra, Hazret-i Ömer 

İbn-il Hattab imana geldi ve İslâmiyeti ilân ve i'zaz etmeye vesile oldu. "Faruk" ünvan-ı 
âlîsini aldı.” M:144 

Keza asrımızdaki mütecaviz cereyanın çok şiddetli tecavüzlerine maruz kalan ve tecavüzlere karşı 
Allah’a tevekkül edip merdane davranan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: 

 “Avrupa'nın insaniyetperver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın!.. 
Ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine 
sokulsun! Ve bu asırda, yüzbin cihette "Yaşasın Cehennem" dedirten mimsiz 
medeniyetperestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzuhaldir.] 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
@«X«VA ,ö@«X<«G«;ö²G«5«:ö¬yÁV7!ö]«V«2ö«uÅ6«x«B«9öÅ�«!ö@«X«7ö@«8«:  (14:12) 

1  «–Y V¬±6«Y«BW²7!ö¬uÅ6«x«B«[²V«4ö¬yÁV7!ö]«V«2«:ö@«9x WB²<«)³~ö@«8ö]«V«2öÅ–«h¬A²M«X«7«:ö 

Bu yakınlarda ehl-i ilhadın perde altında tecavüzleri 2 gayet çirkin bir suret aldığından; 
çok bîçare ehl-i imana ettikleri zalimane ve dinsizcesine tecavüz nev'inden; bana, hususî ve 
gayr-ı resmî, kendim tamir ettiğim bir mabedimde, hususî bir-iki kardeşimle hususî 
ibadetimde, gizli ezan ve kametimize müdahale edildi. "Ne için Arabca kamet ediyorsunuz 
ve gizli ezan okuyorsunuz?" denildi.3 Sükûtta sabrım tükendi. Kabil-i hitab olmayan öyle 

                                                 
1 Bu ayette şu ders veriliyor ki: 

Allah ilham yoluyla doğru yolu gösterdiğinin cidden bilinmesi halinde, ona tam tevekkül etmek ve himayet-i 
hususiyesine teslim olmak ve mütecavizlerden gelecek eziyetlere sabr edip sebat etmek ve sabit-kadem olmak 
gibi cihad ruhunu aşılayan çok manidar manasına sahib olmak gerektir.  
2 Yani gizli şer cereyanı azgın tezavüzlerinin milletçe anlaşılıp ifsadcı sözlerine aldanmamağa işaret eder.Evet 

millî uyanıklığa yol açılmaması için uydurma sebepler altında gizlenirler.O halde bunların tecavüzleri bildirilip 
milletin ikaz edilmesi gerektir. Böyle ikaz edici hareketleri durdurmak için şer cereyanı, dahilde bazı enaniyetli 
garazkarları bulup hizmetin maslahatı gereği imiş gibi sözleri işaa ettirir diye Risalelerde hayli ikazlar var.Bu 
garazkarlara aldanmamalı.Aksi halde kişi onların suç ortağı olur. 
3 Halbuki bu müdahale, din ve vicdan hürriyetlerini açık şekilde vve bilerek çiğnemektir.Onun için 

Bediüzzaman Hazretleri o devrede çok şiddetli mukabelede bulunup diyor ki:  826
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vicdansız alçaklara değil; belki milletin mukadderatıyla, keyfî istibdad ile oynayan firavun-
meşreb komitenin başlarına derim ki: Ey ehl-i bid'a ve ilhad!.. Altı sualime cevab isterim. 

Birincisi: Dünyada hükûmet süren, hükmeden her kavmin, hattâ insan eti yiyen 
yamyamların, hattâ vahşi canavar bir çete reisinin bir usûlü var, bir düstur ile hükmeder. Siz 
hangi usûlle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz! Yoksa bazı alçak 
memurların keyiflerini, kanun mu kabul ediyorsunuz? Çünki böyle hususî ibadatta kanun 
yapılmaz ve kanun olamaz!” M:429 

İşte Bediüzzaman Hz. Her işkenceyi nazara alarak hürriyet-i meşruayı ve milletin hukukunu 
müdafaa edip böyle azgınlığa karşı imanî ve medenî cesaretle hareket etmenin lüzumunu nazara verir. 
Evet, zalimlerin zulmünü milletçe unutulmayıp hakikî hürriyeti muhafaza etmek şuurunda olmalarını 
isteyen şu ayete dikkat çekiliyor: Ş:726 

¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«:ö¬*xÇX7!ö]«7¬!ö¬�@«WVÇP7!ö«w¬8ö«t«8²x«5ö²‚¬h²'«!ö²–«! (14:5) 

¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«:ö¬*xÇX7!ö]«7¬! 
“(Son müdafaata sonradan bir hikmete binaen ilhak edilmiş bir mukaddemedir.) 
Müdafaatımın bütün safahatında gizli ve müdhiş bir komiteye karşı mübareze vaziyetini 

gösteren tarz-ı ifademdeki maksadım şudur: 
Nasılki Hükûmet-i Cumhuriye "Dîni dünyadan tefrik edip bîtarafane kalmak" prensibini 

kabul etmiş; dinsizlere, dinsizlikleri için ilişmediği gibi; dindarlara da, dindarlıkları için 
ilişmemesi o prensibin icabatındandır. Öyle de; ben dahi bîtaraf ve hürriyetperver olması 
lâzım gelen Hükûmet-i Cumhuriyenin dinsizliğe tarafdar ve entrikaları çeviren ve hükûmetin 
me'murlarını iğfal eden gizli menfi komitelerden tefrik edilip, hükûmetin onlardan uzak 
olmasını istiyorum; o entrikacılarla mübareze ediyorum. O komitelerden, tesadüfle hükûmetin 
me'muriyetine girenler, ciddi dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmuş, garaz ettikleri 
dindarlara takıyorlar ve hükûmeti iğfâle çalışıyorlar. O iki kulpun birisi: O mülhidlerin 
dinsizliğine temayül göstermemek mânasiyle "İrtica" kulpunu takıyor. Diğeri: Hâşâ ve hâşâ! 
dinsizliği, bu Hükûmet-i İslâmiyenin ayn-ı siyaseti telâkki etmediğimiz mânasında "Dini 
siyasete alet etmek" kulpu ile lekelemek istiyorlar. (Hâşiye)” T:240 

Yani bu kısımda hükümeti tamamen dinsiz kabul ettirip, dinsizliği hakim göstermek planıtelkin 
ediliyor diye bir ikaz nazara veriliyor. 

“Hülâsa-i kelâm: Ehl-i hükûmetin ve ehl-i siyasetin ve ehl-i idarenin ve inzibatın ve adliye 
ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa, dünyada hiçbir hükûmetin 
müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfr-ü mutlak ve dehşetli bir 
taun-u beşerî ve maddiyyunluktan gelen zındıkanın taassubuyla, bir kısım gizli zındıklar 
şeytanetiyle bazı resmî memurları aldatarak evhamlandırıp, aleyhimize sevketmek var. Biz de 
deriz: Değil böyle birkaç vehhamı, belki dünyayı aleyhimize sevketseler, Kur'anın kuvvetiyle, 
Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O irtidadkâr küfr-ü mutlaka ve o zındıkaya teslim-i silâh 
etmeyiz!..” 

Said Nursî” Ş:292p.son 
“Madem keyfiyet böyledir.. ben de buradaki mahkemeye değil, belki o insafsızlara derim: 

Ben, sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. 
Çünki ben kabir kapısında, yetmişbeş yaşındayım. Böyle mazlum ve masum bir-iki sene 
hayatı, şehadet mertebesiyle değiştirmek, benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler 

                                                 
(Hâşiye): Yani: "Hükûmet bir siyaset takib etmiyor, hâşâ sümme hâşâ! Hükûmetin siyaseti dinsizliktir." diye 

tevehhüm eden o mülhidlerin nazarında, benim, Kur'an-ı Hakîmin nusûs-u kat'iyyesinden tereşşuh eden Risale-i 
Nur ile takib ettiğim hakaik-i imaniyeye hizmetimi muhalif bir siyaset demekle, dünyada en şenî bir iftirayı eder. 827
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hüccetleriyle kat'î imanım var ki; ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer zahirî i'dam da 
olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedî bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey gizli 
düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan ve hükûmeti bizimle sebebsiz meşgul eden 
insafsızlar! Kat'î biliniz ve titreyiniz ki; siz i'dam-ı ebedî ile ve ebedî haps-i münferid ile 
mahkûm oluyorsunuz. İntikamımız sizden pekçok muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. 
Hattâ size acıyoruz. Evet bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatının elbette 
hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun i'damından kurtulmak çaresi, insanların her 
mes'elesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyac-ı zarurîsi ve 
kat'îsidir.” Ş:369 

 “Sâbık mahkemelerde dava ettiğim ve hüccetlerini gösterdiğimiz gibi; bizim gizli 
düşmanlarımız ve hükûmeti iğfal ve bir kısım erkânını evhamlandıran ve adliyeleri 
aleyhimize sevkeden resmî ve gayr-ı resmî muarızlarımız, ya gayet fena bir surette 
aldanmış veya aldatılmış veya anarşilik hesabına gayet gaddar bir ihtilâlcidir veya İslâmiyete 
ve hakikat-ı Kur'an'a karşı mürtedane mücadele eden bir dessas zındıktır ki; bize hücum 
etmek için istibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim 
altına almakla, sefahet-i mutlaka medeniyet namını takmakla, cebr-i keyfî-i küfrîye 
kanun namını vermekle; hem bizi perişan, hem hükûmeti iğfal, hem adliyeyi bizimle 
manasız meşgul eylediler. Onları Kahhar-ı Zülcelal'in kahrına havale edip, kendimizi onların 
şerrinden muhafaza için "Hasbünallahü ve ni'melvekil" kal'asına iltica ederiz.” Ş:377 

“[Aleyhimizde yazılan, fakat mahkemeyi mes'ul eden bir fıkradır.] 
"Ayasofya'yı puthane ve Meşihat'ı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfî, kanun 

namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz." 
denilmektedir. 

29.8.1948 tarihli dilekçesinde: "Bir fikir kalbime gelmiş, şöyle ki: Hükûmet beni tam 
himaye ve bana yardım etmesi, milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok lüzumlu iken 
beni sıkması îma eder ki; benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle, şimdi onlara 
iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı, ehemmiyetli resmî makamları elde 
ederek karşıma çıkıyorlar. Hükûmet ise, ya bilmiyor ya müsaade ediyor. Kahraman bir 
milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'an ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek 
büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii'ni 
puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç 
olmasına imkân var mıdır? 

[Mahkemenin Said'i cezalandırmak için en kuvvetli tahmin ettikleri fıkradır. Said'in gizli 
düşmanlarına karşı Denizli Mahkemesinde istimal ettiği bu sözünü, mahkeme bütün bütün 
yanlış mana vererek devlete ve hükûmete çevirip tecziyeye sebeb göstermiş.] 

Bu inkılabları mevki-i mer'iyete koyan devletin bir kısım yeni kanunlarına, cebr-i keyfî-i 
küfrî; cumhuriyete, istibdad-ı mutlak; rejime, irtidad-ı mutlak ve bolşeviklik ve medeniyete 
sefahet-i mutlaka" demiş. Diye o zaman itham etmişler.” Ş:435 

“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 

“Altıyüz sene, belki Abbasiler zamanındanberi yâni bin senedenberi Kur'an-ı Hakîmin bir 
bayrakdarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk Milletini, bu vatan evlâdlarını, 
İslâmiyetten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için, müslümanlığa ait her türlü bağların 
koparılmasına çalışılıyor ve bilfiil de muvaffak olunuyordu. Bu vâkıa cüz'î değil, küllî ve 828
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umumî idi. Milyonlarca insanın hususan gençlerin ve milyonlar mâsumların, talebelerin iman 
ve itikadlarına dünyevî ve uhrevî felâketlerine taallûk eden çok geniş ve şümullü bir hadise 
idi. Ve kıyamete kadar gelip geçecek Anadolu halkının ebedî hayatlariyle alâkadardı. O 
zaman ve o senelerde, bin yıllık parlak mâzinin delâlet ve şehadetiyle, Kur'anın bayraktarı 
olarak en yüksek bir mevki-i muallâyı ihraz etmiş bulunan kahraman bir milletin hayatında, 
İslâmiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavvüller ve tahribler yapılıyor ve cihanın en namdar 
ordusunun bin senelik cihad-ı diniye ile geçen parlak mâzisi ve o mâzide medfun muhterem 
ecdadı, yeni nesillere ve mektebli talebelere unutturulmaya çalışılıyor ve mâzi ile irtibatları 
kesilerek bir takım maskeli ve sûretâ parlak kelâmlarla iğfalâtda bulunularak, komünizm 
rejimine zemin hazırlanıyordu! İslâmiyetin hakikatında mevcud maddî-manevî en yüksek 
terakkî ve medeniyet umdeleri yerine; dinsiz felsefenin bataklığındaki nursuz prensipler, 
edebsiz edib ve feylesofların fikir ve ideolojileri, gizli komünistler, farmasonlar, dinsizler 
tarafından telkin ediliyor ve çok geniş bir çapta tedris ve talime çalışılıyordu. Bilhassa İngiliz, 
Fransız gibi İslâm düşmanlarının İslâm Âlemini maddeten ve mânen yıpratmak, sömürmek 
emellerinin başında Kahraman Türk Milletinin dinî bağlardan uzaklaştırılması; örf âdet, 
an'ane ve ahlâk bakımından tamamen İslâmiyete zıt bir duruma getirilmek plânları vardı ve bu 
plânlar maalesef tatbik sahasına konmuştu!” T:154 

Bu kısımlarda, dine maruz olan gizli cereyan, neşriyat yoluyla şiddetli tenkid edilip, cereyana karşı 
millet ikaz edilyor.Demek milletin aldatılamaması için kitaba müstenid olmak şartiyle böyle ikazlar 
gerekiyor.Yapılan bu tarz ikazlara hizmetin maslahatı diyerek muhalefet etmek, yanlıştır.Kitaba 
müstenid yapılan tenkidleri, nifak cereyanının sinsi telkinlerle durdurmak isteyeceğini nazara almak 
gerektir. 

“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 veya "Biraz susun" gibi birşeyle, paravanalar, perdeler arkasında icra-i 
faaliyet yapan o gizli dinsizlere bir nevi yardım etmiş veya desteklemiş olalım? Aslâ ve kellâ, 
kat'â ve aslâ susmayacağız ve hem susturamıyacaklardır. Durmayacağız ve hem 
durduramıyacaklardır. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesedden ayrılıncaya 
kadar, bu nefes, bu bedenden gidinceye kadar; Risale-i Nur'u okuyacağız, neşredeceğiz. 
Risale-i Nur'un mahz-ı hakikat ve ayn-ı hak olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursî'nin, 
yapılan ithamlardan tamamıyla münezzeh ve müberra olduğunu, iftiracı ve tertibci, hunhar din 
düşmanlarına mukabil, izhar ve ilân edeceğiz.” S:768 

Keza zarar gelir düşüncesi ile hareket etmek dahi, Risale-i Nur’un ölçüleri dairesinde olmalı. Mesela; 
Hazreti üstad diyor: 

 “Aziz, sıddık kardeşlerim! 
[Hem manevî, hem maddî birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet tahtında bir 
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cevabdır.] 
Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlara 

hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün olduğu kadar o 
cereyanlara temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden 
binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlarını neşredeceklerdi; hem bu kadar 
sebebsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın!” E:38 

Keza ehl-i bidayı şiddetli tenkid eden 29.Mektup, 7.kısım, yani işarat-ı sebanın neşrini istemeyen 
Abdülmecid ağabeye Hz. Üstadın tasvibini alan Hulusi ağabeyin mukabele ettiği şu mesele: 

 “Yirmidokuzuncu Mektub'un Yedinci Kısmı'ndan bir suret Abdülmecid Efendi 
kardeşimize göndermiştim. Cevabında ezcümle diyor ki: "Seyda'nın bint-ül fikri o güzel kıza, 
Hulusi ile Abdülmecid'den maada her kim bakarsa caiz değildir. Mahrem olanlar da, bu 
hususta nâmahremdir. Bu gibi kızların dışarıya çıkmaları, hiç bir menfaat temin etmediğini ve 
bilakis büyük bir mazarratı intac edeceği ihtimali kavlini Seyda'ya y azsan iyi olur. Eski 
Said'in hiddeti, yenisinde de vardır. Halbuki Yeni Said, insan oğullarıyla izaa-i vakt etmemeli. 
Meslek ve meşrebi öyle iktiza ediyor. Her ne ise... Cenab-ı Hak hâfız-ı hakikîdir." 

Bendeniz de kısaca şu mealde cevab vermiştim: 
Bu mütalaa bizler için doğrudur. Fakat dünyaya arkasını çeviren ve manevî vazife-i 

memuresini îfa ederken insanlarla -Nurlarla alâkadar olanları vasıtasıyla- meşgul olan Üstad 
Hazretleri için bu fikri muvafık bulmuyorum. Çünki o zâtı bu emr-i azîmde istihdam eden, 
elbette muhafaza buyurur. Bana öyle kat'î kanaat gelmiş ki, eğer bizler Nurlarla alâkamızı 
kesersek, Üstad Hazretleri bize arkasını çevirir.” B:120 

Ve daha cereyan aleyhinde olarak buna benzer beyanların nazara alınması 
gerekiyor. Ancak bu husus her kesin işi değildir. 
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GURUR 

1-Gurur kişiyi ahmaklaştırır  
2-Gururdan muhafaza cihetinde ve umuma ders vermede bir nümune olan ihsan-ı 

ilâhî hadisesi 
 Kendi kuvvetine güvenmek manasında olan ve çok kere kötüye kullanılan bir histir. Kendini 

başkalarından üstün; başkasını ise aşağı görme hastalığıdır. 

Övünme ve şeref manalalarında da kullanılır. 

Risale-i Nur eserlerinde gurur hakkında ikaz edici dersler vardır. Şöyle ki: 

“ ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"
~Y V«Q²S«<ö²v«7ö_«W¬"ö~: G«W²E<ö²–«!ö«–YÇA¬E<«:ö~²Y«#«!ö_«W¬"ö«–Y &«I²S«<ö«w<¬HÅ7!öÅw«A«K²E«#ö«�  

(3:188) °v[¬7«!ö°Æ!«H«2ö²vZ«7«:ö¬Æ!«H«Q²7!ö«w¬8ö¯œ«+@«S«W¬"ö²vZÅX«A«K²E«#ö«Ÿ«4  
Nefs-i emmareme bir sille-i te'dib: 
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 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 sen 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.1 Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Tâ 
güzelliği görülmeyen zahirî çirkinlikler size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlahiyenin 
tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir suret giymişsiniz. 
Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz. 
Demek nefisperest, tabiatperest gayet ahmak, gayet zalimdir.2 ” S:230 
                                                 
1 Güneş ışığına pencere açılmazsa karanlığın devam etmesi gibi…Dünyada yaratılıp dünya hayatına bağlı olan 
nefsin aslı, manen karanlıktır. Allah’tan gelen Kur’anî hakikat ve fazilet ışıklarıyla aydınlanabilir. 
2 Yani halk-ı şer değil, kesb-i şer şerdir. Mesela: nefisteki manevi karanlık, fazilet nurlarının bilinmesine ve 
kıymetinin hissedilmesine vesile olması gibi… İşte gurur zıddiyet cihetiyle fazilet ve tevazunun tahakkukuna 831
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1-Gurur kişiyi ahmaklaştırır şöyle ki: 

“ «–Y T¬7@«F²7!ö v;ö²•«!  Veyahut: Firavunlaşmış maddiyyun gibi, "Kendi kendine oluyorlar. 

Kendi kendini besliyorlar. Kendilerine lâzım olan herşeyi yaratıyorlar" mı tahayyül ediyorlar 
ki, imandan, ubudiyetten istinkâf ederler. Demek kendilerini birer Hâlık zannederler. Halbuki 
birtek şeyin Hâlıkı, herbir şeyin Hâlıkı olmak lâzım gelir. Demek kibir ve gururları onları 
nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, bir sineğe, bir mikroba karşı mağlub bir âciz-i 
mutlakı, bir Kadîr-i Mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, insaniyetten sukut 
etmişler. Hayvandan, belki cemadattan daha aşağıdırlar. Öyle ise, bunların inkârlarından 
müteessir olma. Bunları dahi, bir nevi muzır hayvan ve pis maddeler sırasına say. Bakma, 
ehemmiyet verme.” S:387 

 “Sen ey riyakâr nefsim! "Dine hizmet ettim" diye gururlanma. 

 ¬h¬%@«S²7!ö¬u%Åh7@¬"ö«w<±¬G7!ö!«H´;ö G±¬<Ïx[«7ö«yÁV7!öÅ–¬!ösırrınca: Müzekkâ olmadığın için,3 belki sen 

kendini o recül-i fâcir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini; geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i 
fıtrat ve fariza-i hilkat ve netice-i san'at bil, ucb ve riyadan kurtul!.” S:473 

“İslâmiyet'in esası, mahz-ı tevhiddir; vesait ve esbaba tesir-i hakikî vermiyor, icad ve 
makam cihetiyle kıymet vermiyor. Hristiyanlık ise "velediyet" fikrini kabul ettiği için, 
vesait ve esbaba bir kıymet verir, enaniyeti kırmaz. Âdeta rububiyet-i İlahiyenin bir 
cilvesini azizlerine, büyüklerine verir.  

(9:31) ¬yÁV7!ö¬–: (ö²w¬8ö@®"@«"²*«!ö²vZ«9@«A²;*«:ö²v ;«*@«A²&«!ö!: H«FÅ#¬!   
âyetine mâsadak olmuşlar. Onun içindir ki, Hristiyanların dünyaca en yüksek mertebede 
olanları, gurur ve enaniyetlerini muhafaza etmekle beraber sâbık Amerika Reisi Wilson gibi, 
mutaassıb bir dindar olur. Mahz-ı tevhid dini olan İslâmiyet içinde, dünyaca yüksek 
mertebede olanlar, ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. 
Onun için bir kısmı lâkayd kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar.” M:326 

Bu husus, sivilde ve resmiyette küllî bir kanun gibidir. Hele bu asırda. Yani enaniyetin şiddetlendiği 
bu devrede önde görünmek isteyenin enaniyeti azgınlaşıyor. 

“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 

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 

                                                                                                                                                         
vesile olması gerekirken, insan, Allah’tan nisbetini kesip kendine mal etmek istediğinden şerre sebeb oluyor. İşte 
insanın kâmil olması için bu derse dikkat etmesi lâzımdır.  
3 M:15 de şu ifade var: “Eğer haşa ben kendimi sâlih bilsem, o alâmet-i gururdur. Salahatın ademine delildir.” 832
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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.” M:351 

Evet, bilhassa bu zamanda, tevazukârane müzakere yerine ene müdahale ederse, manevî büyük 
zararlar meydana gelir. 

Şefkat tokadını yiyenlerden “YEDİNCİSİ: Şamlı Hâfız Tevfik'tir. O kendisi diyor: Evet 
itiraf ediyorum ki: Ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek, hizmet-i Kur'aniyede fütur verecek 
harekâtım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şübhem kalmadı ki, bu tokat o cihetten geldi. 

Birincisi: Lillahilhamd, benim hatt-ı arabiyem Kur'ana bir derece uygun bir tarzda ihsan 
edilmişti. Üstadım en evvel üç cüz' bana yazdırmakla sair arkadaşlarıma taksim etti. Kur'an 
yazmak iştiyakı, risalelerin tebyiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Hem arabî 
hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye gururkârane bir tavırda 
bulundum. Hattâ Üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit, "Bu iş bana aittir" o 
vakit dedim; "Ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur" gibi mağrurane 
söyledim. İşte bu hatama göre fevkalâde hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az arabî hattı 
olan bir kardeşime (Hüsrev'e) yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik. Şimdi anladık ki; o bir 
tokattır.4 ” L:44 

2-Gururdan muhafaza cihetinde ve umuma ders vermede bir nümune 
olan ihsan-ı ilâhî hadisesi 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Kastamonu'da ehl-i takva bir zât, şekva tarzında dedi: "Ben sukut etmişim. Eski halimi ve 

zevkleri ve nurları kaybetmişim." Ben de dedim: Belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve 
uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri 
bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fâni zevkleri aramamak ile 
uçmuşsun. Evet bir ehemmiyetli ihsan-ı İlahî; ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas 
etmemektir.. tâ ucb ve gurura girmesin. 

Kardeşlerim! Bu hakikata binaen, bu adam gibi düşünen veya hüsn-ü zannın verdiği 
parlak makamları nazara alan zâtlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve 
hizmetkârlık kisvesiyle görünen şakirdleri âdi, âmi adamlar görür ve der: "Bunlar mı 
hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede, evliyaları 
bu zamanda âciz bırakan bu kudsî hizmet mücahidleri nerede?" diyerek dost ise inkisar-ı 
hayale uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Said Nursî ”  Ş:317 

Şimdi tasavvuf dairesinde bulunan bazıların, keramet ve aldatıcı istiğrakî cezbelerin peşinde 
koşmaları dersi veriliyor. 

“Üstadım, başkalarında nâdiren bulunan mümtaz hasletlerinden, zahirî tavrının pek 
fevkinde bir vaziyet gösteriyor. Zahir hale bakılsa, ilm-i hali bilmiyor gibi görünüyor; birden, 
bakarsın bir derya kesiliyor. Me'zun olduğu mikdarı ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'dan istifade derecesi nisbetinde söyler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan 
cihet-i istifadesi olmadığı vakitlerde, yeni ay gibi mahviyet gösterir. Bende nur yok, kıymet 

yok der. Bu hasleti de, tam tevazu'dur ve yÁV7!ö y«Q«4«*ö«p«/!«x«#ö²w«8öhadîsiyle tam âmil olmasıdır. 

İşte bu haslet îcabatındandır ki; bizim gibi talebelerinden bazı mesail-i ilmiyede muhalefet 
bulunsa, onların sözlerini içinde arar, hak bulduğu vakit, kemal-i tevazu ile ve lezzetle kabul 
ederek teslim eder. Mâşâallah der. Siz benden daha iyi bildiniz der, Allah razı olsun der. Hak 
ve hakikatı, nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder. Hattâ ben bazı mes'elelerde 
                                                 
4 Yani hizmet hayatında ve beşerî münasebetlerde tevazukâr davranmak dersi veriliyor. 833
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muhalefet ediyordum. Bana karşı gayet mültefit, memnunane bir tavır alır; eğer yanlış 
yapsam, güzelce, damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel birşey söylemiş isem 
çok memnun olur.” B:148 

Hutbe-i Şamiye’de şu izah var: “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 

Sünuhat-Tuluat-İşarat eserinde zecirkârane şu beyana dikkat edilmelidir.  

“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. 

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, 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 
arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli tevillerle adalet suretinde 
göstermek ister. 

Medeniyet-i hazıra itibariyle görüyoruz ki; şu medeniyet-i meş'ume öyle gaddar bir 
düstur-u zulüm beşerin eline vermiş ki, bütün mehasin-i medeniyeti sıfıra indiriyor. Melaike-i 

kiramın «š@«8±¬G7!ö t¬S²,«<ö«:ö@«Z[¬4öG¬,²S<ö²w«8ö@«Z[¬4ö u«Q²D«#«! deki endişelerinin sırrını 

gösteriyor.”Sti:28 
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GÜNAH 

Bu kelime, Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı düşen ve dinde suç sayılan davranış ve hareketleri ifade 
eder.  

Günahın muhtelif nevilerinden bir kısmından behsedilir. Şöyle ki: 

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle 
zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.” S:146 

Yani günahlar hayatı tehlikeye attığına dikkat çekiliyor. 

Musibetler, “...küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir. Nasılki bir gün gelecek, şu 
müsahhar zemin yüzünün zîneti olan âsâr-ı beşeriyeyi şirk-âlûd, şükürsüz görüp, çirkin bulur. 
Hâlık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehl-i şirki 
Cehennem'e döker. Ehl-i şükre "Haydi, Cennet'e buyurun" der."” S:170 

Bu kısım, kıyametin beşerin azgınlaşması neticesi olacağını ihbar eder ki, bu husus rivayetlerin 
haberidir. 

Keza, “Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-ü 
sîretine binaen samimî muhabbet ile, refika-i hayatını da naşizelikten, sair 
günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise: Rahîm-i Mutlak, o refika-i hayatı, 
hurilerden d aha güzel bir surette ve daha zînetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dâr-ı 
saadette ebedî bir refika-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek 
ve eski hatıratı birbirine tahattur ettirecek enis, latif, ebedî bir arkadaş, bir muhib ve mahbub 
olarak  verileceğini va'detmiştir. Elbette va'dettiği şeyi kat'î verecektir."” S:648 

Evet, Kur’anda kavvam vasfiyle tavsif edilen erkeğin aile hayatında günahlardan muhafazadır. 
Buharîde mealen şu rivayet var: “Hepiniz çoban sınız ve çobanlığınızdan mesulsunuz.” hadisi manidardır. 

“Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın zahirî yara hastalıklarının mukabili bizim bâtınî ve ruhî ve 
kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyüb'den daha ziyade yaralı 
ve hastalıklı görüneceğiz. Çünki işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve 
ruhumuza yaralar açar. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini 
tehdid ediyordu. Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdid ediyor. O 
münacat-ı Eyyübiyeye, o Hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasılki o Hazretin 
yaralarından neş'et eden kurtlar, kalb ve lisanına ilişmişler; öyle de; 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. Herbir günah içinde küfre 
gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir 
manevî yılan olarak kalbi ısırıyor. Meselâ: Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, 
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başkasının ıttılaından çok hicab ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. 
Küçük bir emare ile onları inkâr etmek arzu ediyor. Hem meselâ: Cehennem azabını intaç eden 
büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennem'in tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı 
siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennem'in ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şübhe, 
Cehennem'in inkârına cesaret veriyor. Hem meselâ: Farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti 
yerine getirmeyen bir adamın küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı 
tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında 
yaptığı bir tenbellik, büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki: 
"Keşki o vazife-i ubudiyeti bulunmasa idi." Ve bu arzudan bir manevî adavet-i İlahiyeyi 
işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şübhe, vücud-u İlahiyeye dair kalbe gelse, kat'î bir delil 
gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki: İnkâr 
vasıtasıyla, gayet cüz'î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlar ile o 
sıkıntıdan daha müdhiş manevî sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın 

ısırmasını kabul eder. Ve hâkeza.. bu üç misale kıyas edilsin ki ²v¬Z¬"xV5ö|«V«2ö«–!«*ö²u«" sırrı 

anlaşılsın."” L:8 
Yukarıda anlatılan günahların şuur altı olarak inkâra hissî temayül ve neticesi olan helâket-i ebediyenin 

keşfiyle yapılan irşad, çok kıymetli bir tahlildir ve dikkate alınması lâzımdır. Yani sinsi cereyan milli hayatı 
günahlara itip inkâra hazırlar ve sonra günaha medenî yaşayış anlayışı ile helâkete atar. 

“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–¬! 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 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."” L:74 
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Burada anlatılan günaha düşme sebebi, akıl ve kalbin nefse mağlubiyeti ve insî ve cinnî şeytanların emr-i 
ademî kolaylığı ile ifsadlarındandır. Yoksa günaha iradevî temayül yoktur. Hatta aksine üzülme ve levvame 
durumu vardır. Bunun bir izah şekli şöyledir: 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:  

²v¬Z¬,S²9«!ö¬Æx [Q¬"ö²v;«h«M²"«!ö!®h²[«'ö¯•²x«T¬"ö yÁV7!ö«(!«*«!ö!«)¬!ööKur'an-ı Hakîm'de Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm 

demiş: ¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«!ö@«8«:  Evet nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, 

bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise, sen bahtiyarsın. Fakat bazan olur ki, 
nefs-i emmare, ya levvameye veya mutmainneye inkılab eder; fakat silâhlarını ve 
cihazatını a'saba devreder. A'sab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i 
emmare çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var 
ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmareden şekva etmişler. Kalbleri gayet selim ve 
münevver iken, emraz-ı kalbden vaveylâ etmişler. İşte bu zâtlardaki, nefs-i emmare değil, belki 
a'saba devredilen nefs-i emmarenin vazifesidir.” M:329 

Evet, nefs-i emmare, mücadele verilmeyen nefsin serbesce ve şiddetle günaha itip zorlaması 
manasındadır. Mücadele ile karşılanan nefis, pişmanlık ve üzülme manasındaki levvameye döner. Bu 
mesele şöyle ifade ediliyor: 

“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.” H:144 

Yani hakiki müslüman günahı isteyerek işlemez. Nefsin itişi ile içine düşer. 

“Sual: Mu'tezile imamları, şerrin icadını şerr telakki ettikleri için, küfür ve dalaletin 
hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. "Beşer kendi ef'alinin 
hâlıkıdır" diye dalalete gidiyorlar. Hem derler: "Bir günah-ı kebireyi işleyen bir 
mü'minin imanı gider. Çünki Cenab-ı Hakk'a itikad ve Cehennem'i tasdik etmek, öyle 
günahı işlemekle kabil-i tevfik olamaz. Çünki dünyada gayet cüz'î bir hapis korkusuyla kendini 
hilaf-ı kanun herşeyden muhafaza eden adam, ebedî bir azab-ı Cehennem'i ve Hâlık'ın gazabını 
nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse, elbette imansızlığa delalet 
eder." 

Elcevab: Birinci şıkkın cevabı şudur ki: Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi: Halk-ı 
şerr, şerr değil; belki kesb-i şerr, şerdir. Çünki halk ve icad; umum neticelere bakar. Bir şerrin 
vücudu, çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı, neticeler itibariyle hayır 
olur, hayır hükmüne geçer. Meselâ: Ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar sû'-i 
ihtiyarıyla ateşi kendilerine şerr yapmakla "Ateşin icadı şerdir" diyemezler. Öyle de: Şeytanların 
icadı, terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber, sû'-i ihtiyarıyla ve 
yanlış kesbiyle şeytanlara mağlub olmakla, "Şeytanın hilkati şerdir" diyemez. Belki o, kendi 
kesbiyle kendine şerr yaptı. Evet kesb ise, mübaşeret-i cüz'iye olduğu için, hususî bir 
netice-i şerriyenin mazharı olur; o kesb-i şerr, şerr olur. Fakat icad, umum neticelere baktığı için; 
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icad-ı şerr, şerr değil, belki hayırdır. 
İşte Mu'tezile bu sırrı anlamadıkları için, "Halk-ı şerr şerdir ve çirkinin icadı çirkindir" diye 

Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. 
¬˜±¬h«-«:ö¬˜¬h²[«'ö¬*«G«T²7@¬"ö«:  olan bir rükn-ü imanîyi tevil etmişler. 

İkinci şıkk ki: "Günah-ı kebireyi işleyen, nasıl mü'min kalabilir?" diye suallerine cevab 
ise; evvelâ sâbık işaretlerde onların hatası kat'î bir surette anlaşılmıştır ki, tekrara hacet 
kalmamıştır. Sâniyen: Nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti; müeccel, gaib 
bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azabdan 
daha ziyade çekinir. 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. 

Şu halde kebairi işlemek, imansızlıktan gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin 
galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. 

Hem sâbık işaretlerde anlaşıldığı gibi; fenalık ve hevesat yolu, tahribat olduğu için gayet 
kolaydır. Şeytan-ı ins ü cinnî çabuk insanları o yola sevkediyor. Gayet cây-ı hayret bir haldir ki: 
Âlem-i bekanın nass-ı hadîsle sinek kanadı kadar bir nuru, ebedî olduğu için, bir insanın müddet-i 
ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde; bazı bîçare insanlar, bir sinek 
kanadı kadar bu fâni dünyanın lezzetini, o bâki âlemin, bu fâni dünyasına değer lezzetlerine 
tercih edip, şeytanın arkasında gider. 

İşte bu sırlar içindir ki; Kur'an-ı Hakîm, mü'minleri pek çok tekrar ve ısrar ile, tehdid ve 
teşvik ile günahtan zecr ve hayra sevkediyor."” L:76 

Burada anlatılan insan fıtratının tahlilini bilmeyenler, insan hakkında verecekleri hükümde ifrat veya 
tefrite düşerler. Bu mesele ile alakalı bir bahiste şu beyanlar var: 

“Üçüncü Nokta: 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 damarıyla, sinek kanadı 
kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur; mü'min kardeşine adavet eder, insanların 
hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur."” L:88 

İşte kitabî ölçülere ciddi sahib olmayanlar, daha çok bilerek veya bilmeyerek nifak cereyanına alet 
olurlar. 
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“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:585 

Bu sefahet şimdi televizyon gibi aletlerle daha geniş bir sahada milletin ifsadı için neşrediyor ve bu gibi 
neşriyat aletleriyle yapılan ifsadat, bu rivayetin haber ve ikazında daha ileri derecede dahildir. Demek rivayet 
böyle teknik aletlerin devresini de haber veriyor. 

“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 

Bu kısımda yedi kebaire eklenen bid’alara taraftar olmak hükmü, bu zamandaki bid’alar ahirzaman 
fitnesini teşkil ettiğinden bu hükmün ilave edilmesi çok münasib düşmüştür. Bu hükmü de ancak zamanın 
imamı verir ve vermiştir. 

“Birden ihtar edilen bir mes'ele: 
Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil 

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

Ezcümle müteaddid vücuhundan radyomla anlaşıldı ki: O bir tek adam bir tek kelime ile, bir 
milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar.” K:71 

Demek teknik vasıtaların gayri meşru çalıştırılmaları ile çok geniş bir sahada milli ahlakı bozduğundan 
kıyametin kopmasına vesile olabilecektir. 

“Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, 
ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu 
kadar günahlara karşı insanın hususî ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir? diye me'yusane 
düşündüm. 

Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. 
Risale-i Nur şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i 
Kur'aniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin yerden 
gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye 
mütehayyir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: 
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Risale-i Nur'un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan iştirak-
i a'mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî 
şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan 
hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin kırkbin dil ile 
zikrettikleri gibi; hâlis, hakikî, müttaki bir şakird dahi, kırkbin kardeşinin dilleriyle ibadet 
eder, necata müstehak ve inşâallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve 
hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahib olur. 
Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak 
gerektir.”K:96 

Burada şirket-i maneviyeye girebilmek için şart koşulan sadakat: kitabın hükümlerine tevilsiz 
teslimiyettir. İhlas ise, sadakat üzere yapılan hizmeti, sadece emredildiği için yapıp başka bir menfaatı niyet 
etmemektir. 
   

"(Bu mektub gayet ehemmiyetlidir) 
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. 1 

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 

                                                 
1 Bu zamanda bazıların anlayışı bu hükme ters düşüyor. Yani fitne sebebiyle ruhsatla amel edilebilir anlayışı 
ileri sürülüyor. Aslında kaide azimet olmalı ancak ruhsatla amel edenlere dokundurmamalı. Yani yaşayış 
mükemmel olmasa da anlayış mükemmel olmalı. Bu mesele şöyle anlatılıyor: 

     “DOKUZUNCU NÜKTE: Sünnet-i Seniyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittiba etmek, ehass-ı havassa 
mahsus olduğu halde; herkes niyeti ile ve kasd ile ve tarafdarane ve iltizamkârane ve takdirkârane talib olmakla, o 
ittiba-ı tâmmeden tam hissedar olabilir. Ehl-i tarîkatın ezkâr ve evrad ve meşrebleri, esasat-ı Sünnete muhalefet 
etmemek şartıyla bid’ata dâhil olmadığını, olsa olsa bid’a-i hasene olduğunu beyan eder.” L:382  
     “Aziz, sıddık kardeşlerim! 
       Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatını çeken, elbette bu hapsin 
sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahirî sebebi olan Risale-i Nur’un o zahmet 
çekenlere kazandırdığı iman-ı tahkikî ve iman-ı tahkikî ile hüsn-ü hatime ve şirket-i maneviye ile yüzer adam kadar 
a’mal-i sâliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden, bu iki neticenin fiatı, sarsılmaz bir sadakat ve 
sebatkârlıktır. Onun için, pişman olmak ve vazgeçmek, büyük bir hasarattır. Şakirdlerin dünya ile alâkası olmayan 
veya pek az bulunanları için bu hapis daha hayırlıdır, bir cihette hürriyet yeridir. Ve alâkası bulunan ve idaresi 
yerinde olanlara, sarfedilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden, 
şekva yerine şükür etmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zaîf kısmı ise; zâten hapsin haricinde onlara faidesiz sevablar, 
mes’uliyetli meşakkat verdiğinden, bu hayırlı, çok sevablı, mes’uliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil tesellileriyle 
hafifleşen meşakkat, onlar için medar-ı şükrandır.” Ş:316 
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işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda, binler günahın 
tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş oluyor. Bu 
ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva nâmıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî 
ibadetten gelen ehemmiyetli a'mal-i sâlihadır. 

Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı 
takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı 
içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile yüz amel-
i sâlih işlemiş hükmündedir. Malûmdur ki; bir adamın bir günde harab ettiği bir sarayı, yirmi 
adam yirmi günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; 
şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve 
tesiratı pek hârikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde 
mu'cizevari muvaffakıyet ve fütuhat görülecekti.” K:148 

“Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardır 

Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden 
gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden 
Risale-i Nur'dan meded isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki: Sizdeki gençlik kat'iyyen 
gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi' olup başınıza hem dünyada, 
hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer 
terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte 
sarfetseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak. 

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. Çünki insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla 
beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, 
hem lezzet alabilir. Hayvan ise, fikri olmadığı için, hazır lezzetini, geçmişten gelen hüzünler ve 
gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor.2 İnsan ise, eğer dalalet ve gaflete düşmüş 
ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'î lezzeti 
cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayr-ı meşru ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. 
Demek hayvandan yüz derece, lezzet-i hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehl-i dalaletin ve 
gafletin hayatı, belki vücudu, belki kâinatı; bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve 
kâinatlar, onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alâkadarlığı ile ona zulmetler, 
karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve ademle hasıl 
olan ebedî firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman 
hayata hayat olsa; o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücud 
bulur. Zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî ezvakı ve envâr-ı 
vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatın, İhtiyar Risalesi'nde Yedinci Rica'da izahı var. Ona 
bakmalısınız. 

İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile 
hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle 
muhafaza ediniz.” K:157 

                                                 
2 İnsanların ibret alması için hayvanların çeşitli hususiyetlerinden birisi de akıl cihetindeki ibret alma tarafıdır. 
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“Evet kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlık-ı Zülcelal'i 
inkâr edemez. Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır. Fakat ona iman 
etmek: Kur'an-ı Azîmüşşan'ın ders verdiği gibi, o Hâlık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum 
kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri 
tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. 
Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o 
imandan hissesi olmadığına delildir.” E:203 

Bir sual “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  

“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. Nasılki bir insan, bir 
memlekette münteşir bulunan çiçekler enva’ını, nümunegâh küçük bir bahçesinde cem’eder ve 
bir dükkâncı, bütün mallarındaki nümuneleri bir listede cem’eder ve bir insan, tasarruf ettiği ve 
hükmettiği ve münasebetdar olduğu enva’-ı mahlukatın nümunelerini, kendine bir elbise ve bir 
levazımat-ı beytiye yapıyor, öyle de: Ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve 
cihazat-ı maneviyesiyle ubudiyet etmiş ve Cennet’in lezaizine istihkak kesbetmiş ise; herbir 
duygusunu memnun edecek, herbir cihazatını okşayacak, herbir letaifini zevklendirecek bir 
tarzda; Cennet’in herbir nev’inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve 
hurilerine rahmet-i İlahiye tarafından giydirilecek. 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 

“Biri sordu: 
– Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle Kadere fetva 

verdiniz ki şu musibetle hükmetti. Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasına terettüb eder. Hâzırda 
mükâfatınız nedir? 

Dedim: 
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– Mukaddemesi, üç mühim erkân-ı İslâmiyedeki ihmâlimizdir: Salât, Savm, Zekât. Zira, 
yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için Hâlık Taalâ bizden istedi. Tenbellik ettik. Beş 
sene yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay 
oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Keffareten beş sene oruç tutturdu. On'dan, kırktan 
yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekât istedi. Buhl ettik, zulmettik. O da bizden müterâkim zekâtı 

aldı. ¬u«W«Q²7!ö¬j²X¬%ö²w¬8ö š!«i«D²7«! 

Mükâfat-ı hâzıramız ise; fâsık, günahkâr bir milletten, humsu olan dört milyonu velâyet 
derecesine çıkardı; gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musibet, 
mazi günahını sildi.” T:133 
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GÜZELLİK 

(Arabcada: Hüsn, hasen, cemal gibi kelimeler de kullanılır.) 

Güzelliğin nevileri vardır. İsim ve sıfatların güzelliği, hal ve hareket güzelliği, vücud ve sima güzelliği, 
kâinat denilen varlıkların güzelliği gibi envaı var. 

Güzellikler, Esma-i Hüsnanın tecellilerindendir. Güzelliğin zıddı, çirkinlik manasındaki kubh’dur. 

Bu gelen kısım “ y«T«V«'ö¯š²z«-öÅu6ö«w«,²&«! âyetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki: 

Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet kâinattaki 
herşey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya neticeleri cihetiyle 
güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir. 
Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ezcümle: 

Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek 
ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazîn firak 
perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin 
tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin 
hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nazenin taze güzel 
bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen 
pek çok manevî çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok istidad 
çekirdekleri, zahirî çirkin görünen hâdiseler yüzünden sünbüllenip güzelleşir. Güya umum 
inkılablar ve küllî tahavvüller, birer manevî yağmurdur. Fakat insan, hem zahirperest, 
hem hodgâm olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle yalnız 
kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana 
aid gayesi bir ise, Sâniinin esmasına aid binlerdir.” S:231 

Demek dünyevî hayatı esas alan beşerî nokta-i nazar, hakikatı göremiyor. Halbuki bu fani 
dünyada tecelli eden cemalî ve celâlî isimlerin eserleri, ahirette esma-i İlahiyenin tecellisi olarak ebedi 
kalıp o esmanın mazharları olarak menazır-ı sermediyeyi teşkil ederler. Bu derin hikmet, Risale-i Nurda 
ciddiyetle nazara verilmektedir.  

“Eğer desen: "Birinci Mebhas'ta isbat ettin ki: Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan 
gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler, 
beliyyeler, o hükmü cerhediyor." 

Elcevab: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücud, 
hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın vücuda rücuu ve bütün 
maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu, delildir. Madem adem şerr-i mahzdır. 
Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Onun için, 
vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. 
Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp, matlub semeratı 
veriyor ve müteaddid tavırlara girip, Vâhib-i Hayat'ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir. 
İşte şu hakikattandır ki, zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve beliyyat suretinde bazı 
hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücud teceddüd edip zulümat-ı adem tebâud 
ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, 
yeknesaklık; keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hattâ en büyük bir lezzet, yeknesaklık 
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içinde hiçe iner.” S:472 
Yani tagayyür ve tahavvül, imkâniyatı  vücuda çıkarır ve canlı ve ebedi filimleri ahirete intikalen 

vücud alemlerini çoğaltır. Tevakkuf ve yeknesklık, imkânî olan vücudları ademde bırakır diye derin bir 
hikmet nazara veriliyor. Onun için “Lütf u kahrı şey-i vâhid bilmeyen çekti azab” E:85 denilmiştir.  

“Sual: 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. 
Demek huriler Cennet'in aksam-ı zînetinden yetmiş tarzını, bir tek cinsten olmadığından 
birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi; kendi vücudlarından ve nefis ve cisimlerinden, 
belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemalin aksamını gösteriyorlar.  

w[²2«�²!öÇH«V«#«:ö jS²9«�²!ö¬y[¬Z«B²L«#ö@«8ö@«Z[¬4«: işaretinin hakikatını gösteriyorlar.” S:500 
Yani bu beyanlarda, dünyanın nâkıs ve elemli zevklerine aldanıp dünyaya geliş gayesinden gafil 

kalmamalıdır diye ikaz ve irşad vardır. 

“Hem refika-i hayatını, rahmet-i İlahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev 
ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-ü suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en 
cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-ü 
sîretidir. Ve en kıymetdar ve en şirin cemali ise; ulvî, ciddî, samimî, nuranî şefkatidir. Şu 
cemal-i şefkat ve hüsn-ü sîret, âhir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o zaîfe, latife 
mahlukun hukuk-u hürmeti, o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa hüsn-ü suretin zevaliyle, 
en muhtaç olduğu bir zamanda bîçare hakkını kaybeder.” S:640 

Demek evlenmede taraflar, bu hususiyetlerin varlığına dikkat etmeli. Yani kız tarafı erkekte hüsn-ü 
siret ve şefkate değer veren kişi olup olmadığını, erkek dahi kızın yaşayış seyrinde bu iki 
hususiyetin varlığını araştırmalıdır.  

“Hem gençliğin letafetini, güzelliğini; Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti nokta-i 
nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsn-ü istimal etmek, şâkirane bir nevi muhabbet-i 
meşruadır.” S:640 

“Hem güzel şeylere muhabbetin, madem Sâni'leri hesabınadır. "Ne güzel yapılmışlar" 
tarzındadır. O muhabbetin bir leziz tefekkür olduğu halde, hüsün-perest, cemal-perest 
zevkinin nazarını daha yüksek, daha mukaddes ve binler defa daha güzel cemal 
mertebelerinin definelerine yol açar, baktırır. Çünki o güzel âsârdan ef'al-i İlahiyenin 
güzelliğine intikal ettirir. Ondan esmanın güzelliğine, ondan sıfâtın güzelliğine, ondan Zât-ı 
Zülcelal'in cemal-i bîmisaline karşı kalbe yol açar. İşte bu muhabbet bu surette olsa, hem 
lezzetlidir, hem ibadettir ve hem tefekkürdür.” S:645 

Evet, Kur’anda eserden sahibine intikal tarzı bir esas olduğunu Risale-i Nur nazara verir ve bu tarz 
nazara alışmak lazımdır. Tefekkürün mahiyeti budur. 
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“Meselâ göz, suretlerdeki güzellikleri ve âlem-i mubsıratta1 güzel mu'cizat-ı kudretin 
enva'ını temaşa eder. Vazifesi, nazar-ı ibretle Sâniine şükrandır. Nazara mahsus lezzet ve 
elem malûmdur, tarife hacet yok. Meselâ kulak, sadâların enva'larını, latif nağmelerini 2 ve 
mesmuat âleminde 3 Cenab-ı Hakk'ın letaif-i rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir 
lezzet, ayrı da bir mükâfatı var. Meselâ kuvve-i şâmme, kokular taifesindeki letaif-i rahmeti 
hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Elbette mükâfatı dahi 
vardır. Meselâ dildeki kuvve-i zaika, bütün mat'umatın ezvakını anlamakla gayet mütenevvi 
bir şükr-ü manevî ile vazife görür ve hâkeza... Bütün cihazat-ı insaniyenin ve kalb ve akıl ve 
ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır.” 
S:646 

“Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-ü 
sîretine binaen samimî muhabbet ile, refika-i hayatını da naşizelikten, sair günahlardan 
muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise: Rahîm-i Mutlak, o refika-i hayatı, hurilerden daha 
güzel bir surette ve daha zînetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dâr-ı saadette ebedî 
bir refika-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski 
hatıratı birbirine tahattur ettirecek enis, latif, ebedî bir arkadaş, bir muhib ve mahbub olarak 
verileceğini va'detmiştir. Elbette va'dettiği şeyi kat'î verecektir.” S:648 

Kur’an (4:34) âyetinde geçen nâşizelik, aile hayatını tersine çevirir. Yani, aile hayatını şer’î dairede 
idare etmek salahiyetini Kur’an erkeğe vermiş ve mesuliyet yüklemiştir. Bu hükm-ü Kur’anînin çok 
hikmetlerini nazara almadan tersine çevirmek, bu hikmetleri de tersine çevirir. Kadın erkekten daha 
istikametli olabilir, fakat bu istisna teşkil eder. Halbuki hüküm ekseriyete göredir. 

“Bu makamda diyorsun ki: Kâinatı hüsün ve cemal ve güzellik ve adalet ihata etmiştir. 
Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve 
beliyyelere ve ölümlere ne diyeceksin? 

Elcevab: Çok güzellikleri intac veya izhar eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir 
güzelliktir. Ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebeb olan bir çirkinliğin 
yok olması, görünmemesi, yalnız bir değil, belki müteaddid defa çirkindir. Meselâ; vâhid-i 
kıyasî gibi bir kubh bulunmazsa, hüsnün hakikatı birtek nevi olur; pek çok mertebeleri gizli 
kalır. Ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder. Nasılki soğuğun vücuduyla, hararetin 
mertebeleri ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür eder. Aynen öyle de: Cüz'î 
şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla, küllî hayırlar ve küllî menfaatler ve küllî 
nimetler ve küllî güzellikler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. 
Çünki, neticelerin çoğu güzeldir. Evet yağmurdan zarar gören tenbel bir adam, yağmura 
rahmet namını verdiren hayırlı neticelerini hükümden iskat etmez; rahmeti zahmete 
çeviremez. 

Amma fena ve zeval ve mevt ise, Yirmidördüncü Mektub'da gayet kuvvetli ve kat'î 
bürhanlar ile isbat edilmiş ki: Onlar umumî rahmete ve ihatalı hüsne ve şümullü hayra münafî 
değiller, belki muktezalarıdırlar. Hattâ şeytanın dahi, manevî terakkiyat-ı beşeriyenin 
zenbereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebeb olduğundan, o nev'in icadı dahi hayırdır, o 
cihette güzeldir. Hem hattâ kâfir, küfür ile bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini 
tahkir ettiğinden, ona Cehennem azabı vermek güzeldir. Başka risalelerde bu iki nokta 
tamamen tafsil edildiğinden burada bir kısa işaretle iktifa ediyoruz.” Ş:30 

Bu kısımda anlatılan, neticeleri itibariyle şerlerin de hayır olması meselesi, oldukça derin bir 
hakikattır. Yani ihtiyar sahibi olmayan varlıklar dairesinde halk-ı şer, şer değildir. Ancak ihtiyar 
sahibleri dairesinde ihtiyar ile işlenen kesb-i şer, şerdir. Evet, zevil ukula verilen ihtiyar, hayır ve şerde 

                                                 
1 Gözle görünen âlem şekil ve rengler âlemi 
2 Meşru olan hoş sesler. Düşünce ve hisleri ulvî âlemlere çeviren sesler. 
3 Kulakla hissedilen sesler âleminde. 846
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ehemmiyetli bir merkez ve liyakat sebebi olduğundan hikmeti ve mahiyeti iyi bilinmelidir. İhtiyar ile 
işlenen şerlerin, şerri işlemeye itici sebeblerin dereceleri de ciddi bir husustur. İhtiyar mevzuu sırası 
gelince inşaallah tesbite çalışılacak. 

“Evet koca Cennet bütün hüsn ü cemaliyle bir cilvesi bulunan ve bir saat müşahedesi ehl-i 
Cennet'e, Cennet'i unutturan bir cemal-i sermedî, elbette nihayeti ve şebihi ve naziri ve misli 
olamaz. Malûmdur ki; herşeyin hüsnü, kendine göredir, hem binler tarzda bulunur ve 
nevilerin ihtilafı gibi güzellikleri de ayrı ayrıdır. Meselâ; göz ile hissedilen bir güzellik, 
kulak ile hissedilen bir hüsün bir olmaması ve akıl ile fehmedilen bir hüsn-ü aklî, ağız ile 
zevkedilen bir hüsn-ü taam bir olmadığı gibi.. kalb, ruh vesair zahirî ve bâtınî duyguların 
istihsan ettikleri ve güzel hissettikleri güzellikler, onların ihtilafı gibi muhteliftir. Meselâ: 
İmanın güzelliği ve hakikatın güzelliği ve nurun hüsnü ve çiçeğin hüsnü ve ruhun cemali 
ve suretin cemali ve şefkatin güzelliği ve adaletin güzelliği ve merhametin hüsnü ve 
hikmetin hüsnü ayrı ayrı oldukları gibi, Cemil-i Zülcelal'in nihayet derecede güzel olan 
esma-i hüsnasının güzellikleri dahi ayrı ayrı olduğundan, mevcudatta bulunan hüsünler 
ayrı ayrı düşmüş. 

Eğer Cemil-i Zülcelal'in esmasındaki hüsünlerin mevcudat âyinelerinde bir cilvesini 
müşahede etmek istersen, zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş, 
hayalî göz ile bak ve hem bil ki: Rahmaniyet, rahîmiyet, hakîmiyet, âdiliyet gibi tabirler, 
Cenab-ı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şe'nlerine işaret ederler. 

İşte başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perde-i gaybdan gelen 
erzaklarına bak, rahmaniyet-i İlahiyenin cemalini gör.” Ş:76 

 
Netice: Esma-i İlâhiye, eserlerinden biliniyor. Eserlerindeki güzellikler de hikmet-i 

ilâhiye nokta-i nazariyle bakabilme derecesine göredir.  
İşte bu derste bir derece bu nokta-i nazar, nazara verilmiştir. 
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Hz. Peygamber’in (A.S.M), sözü, hareketi ve yaşayışı. Risale-i Nurdan hadîs tabiriyle alakalı olarak 
bazı tesbitler yapılmıştır. Bilhassa manası müşkil olan müteşabih hadîsleri isabetli anlayabilmek için bazı 
örnekler okunacak. Şöyle ki:  

“Alâmet-i Kıyametten olan Deccal hakkında hadîs-i şerifte "Birinci günü bir sene, ikinci 
günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. Çıktığı zaman dünya 
işitir. Kırk günde dünyayı gezer." rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal 

demişler. Hâşâ şu rivayetin inkâr ve ibtaline gitmişler. Halbuki ¬yÁV7!ö«G²X¬2ö v²V¬Q²7!«: hakikatı şu 

olmak gerektir ki: Âlem-i küfrün en kesafetlisi olan şimalde, tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden 
süzülen bir cereyan-ı azîmin başına geçecek ve uluhiyeti inkâr edecek bir şahsın, şimal 
tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki; kutb-u şimalîye 
yakın dairede bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Altı ayı gece, altı ayı gündüzdür." 
"Deccal'ın bir günü bir senedir." O daire yakınında zuhuruna işarettir. "İkinci günü bir aydır" 
demekten murad, şimalden bu tarafa geldikçe bazan olur yazın bir ayında güneş gurub etmez. 
Şu dahi, Deccal şimalden çıkıp âlem-i medeniyet tarafına tecavüzüne işarettir. Günü Deccal'a 
isnad etmekle şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş gurub etmiyor. 
Daha gele gele tulû' ve gurub ortasında üç saat devam ediyor. Ben Rusya'da esarette iken 
böyle bir yerde bulundum. Bize yakın, bir hafta güneş gurub etmeyen bir yer vardı. Seyir için 
oraya gidiyorlardı. "Deccal'ın çıktığı vakit, umum dünya işitecek" olan kaydı, telgraf ve radyo 
halletmiştir. Kırk günde gezmesini de, merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir. 
Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhidler, şimdi âdi görüyorlar!..” S:344 

Yine dinin böyle hassas meselelerinde kitabı dinleyip hakikatı anlamaya çalışmak ve şarlatanlık 
yapmamak ve manevi mesuliyet hissini artırmağa çalışmak gerektir. 

“Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zaîf, felsefesi kavî, hodbîn, münekkid adam! Şu "On 
Asl"ı nazara al. Sonra sen hilaf-ı hakikat ve kat'î muhalif-i vaki' gördüğün bir rivayeti bahane 
ederek ehadîs-i şerifeye ve dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mertebe-i 
ismetine halel verecek itiraz parmağını uzatma! Zira evvelâ o "On Asl"ın on dairesi, seni 
inkârdan vazgeçirir. "Hakikî bir kusur varsa bize aittir" derler, hadîse raci' olamaz. "Eğer 
hakikî değilse, senin sû'-i fehmine aittir" derler. Elhasıl: İnkâr ve redde gitmek için, şu "On 
Asl"ı tekzib ve ibtal etmek lâzım gelir. Şimdi insafın varsa bu "On Usûl"ü kemal-i dikkatle 
düşündükten sonra, o aklın hilaf-ı hakikat gördüğü bir hadîsin inkârına kalkışma! "Ya bir 
tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vardır" de, ilişme.” S:349 

Tefsir: Kelime manası olarak, bir şeyin örtüsünü açmak demektir. Kur’an ayetlerini açıklama ve 
gizli manasını açığa çıkarmaktır. 

Te’vil ise: Bir ibare ve cümlede kasd olunan maksadı anlayıp bildirmek manasındadır. 
Tabiri dahi: İbretlendirmek, bir şeyden alınacak dersi göstermek demektir. 
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Müteşabih hadîsleri ehlinden öğrenmek mecburiyetini gösteren bir 
nümune: 

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal'ı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle 
din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki: Yeryüzünde Allah Allah diyenler 
bulundukça kıyamet kopmaz." Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle 
küfre giderler? 

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

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

Birisi: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında 
müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona 
karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin 
başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde 1 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, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine 
istinad ederek haber vermiştir.” M:56 

İşte burada da görüldüğü gibi istikbaliyata bakan böyle bazı rivayetlerin ifade ettiği manaları isabetli 
anlamak, asrın müceddidinin beyanlarını dinlemek lazım gelir. 

Hadis sahasında iki kısım tevatürün icmalî bir tahlili 
“Biri "sarih tevatür", biri "manevî tevatür"dür. Manevî tevatür de iki kısımdır: Biri 

sükûtîdir. Yani, sükût ile kabul gösterilmiş. Meselâ: Bir cemaat içinde bir adam, o cemaatin 
nazarı altında bir hâdiseyi haber verse, cemaat onu tekzib etmezse, sükût ile mukabele etse, 
kabul etmiş gibi olur. Hususan haber verdiği hâdisede cemaat onunla alâkadar olsa, hem 
tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, elbette 
onun sükûtu o hâdisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatür-ü manevî şudur 
ki: Bir hâdisenin vukuuna, meselâ "Bir kıyye taam, ikiyüz adamı tok etmiş" denilse; fakat onu 
haber verenler, ayrı ayrı surette haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka 
bir şekilde beyan eder.. fakat umumen, aynı hâdisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak 

                                                 
1 Evvela bilinmelidir ki Mehdilik hakkında gelen rivayetlerin çoğu bir nevi müteşabihtirler. Çünkü, Risale-i 
Nur’da beyan olunduğu üzere ileride gözle görünecek Ahirzaman alametleri sarahatle bildirilse, güneşin batıdan 
doğması gibi iman ve tevbe kapılarını kapar ve imtihan sırrına dokunur.  849
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hâdisenin vukuu; mütevatir-i bil-manadır, kat'îdir. İhtilaf-ı suret ise, zarar vermez.” M:94 

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın istikbalden haber verdiği bazı hâdiseler, cüz'î 
birer hâdise değil; belki tekerrür eden birer hâdise-i külliyeyi, cüz'î bir surette haber verir. 
Halbuki o hâdisenin müteaddid vecihleri var. Her defa bir vechini beyan eder. Sonra râvi-i 
hadîs o vecihleri birleştirir, hilaf-ı vaki' gibi görünür. Meselâ: Hazret-i Mehdi'ye dair 
muhtelif rivayetler var. Tafsilât ve tasvirat, başka başkadır. Halbuki Yirmidördüncü Söz'ün bir 
dalında isbat edildiği gibi; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vahye istinaden, her bir 
asırda kuvve-i maneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hâdiselerde ye'se 
düşmemek için, hem âlem-i İslâmiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Âl-i Beytine ehl-i imanı 
manevî rabtetmek için, Mehdi'yi haber vermiş. Âhirzamanda gelen Mehdi gibi, herbir asır 
Âl-i Beytten bir nevi Mehdi, belki Mehdiler bulmuş. Hattâ Âl-i Beytten ma'dud olan 
Abbasiye Hulefasından, Büyük Mehdi'nin çok evsafına câmi' bir Mehdi bulmuş. 

İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, nümuneleri olan Hulefa-yı Mehdiyyîn ve 
Aktab-ı Mehdiyyîn evsafları, asıl Mehdi'nin evsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa 
düşmüş.” M:95 

Evet, “ …..beşyüzbin hadîsi hıfzına alan Hazret-i Buharî başta olarak, Kütüb-ü Sitte-i 
Sahiha ile nakilleri, gözle görmek kadar kat'î olmakla beraber, Medrese-i Kudsiye-i 
Ahmediye (A.S.M.) olan Suffe'nin namdar, sadık, hâfız bir şakirdi olan Ebu Hüreyre'nin, 
umum Ehl-i Suffe'yi manen işhad ederek, âdeta umumunu temsil edip şu ihbarı, tevatür 
derecesinde kat'î telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazret-i Ebu Hüreyre 
gibi sadık ve bütün hayatını hadîse ve dine vakfeden,  

¬*@ÅX7!ö«w¬8ö ˜«G«Q²T«8ö²!Åx«A«B«[²V«4ö!®G±¬W«Q«B8öÅ]«V«2ö«Æ«H«6ö²w«8«:öhadîsini işiten ve nakleden; hiç mümkün 

müdür ki, hıfzındaki ehadîs-i Nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şübheye düşürüp, Ehl-i 
Suffe'nin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vak'a söylesin? Hâşâ....”M:118 

“Malûmdur ki cemaatler içinde vuku bulan hâdiseler âhâdî bir surette nakledilse, tekzib 
edilmediği vakit, doğruluğunu gösterir. Çünki insanın fıtratında yalana yalandır demeye cibillî 
bir meyil vardır. Hususan her kavimden ziyade yalana karşı sükût etmez sahabeler olsa.. 
hususan hâdiseler, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a taalluk etse ve bilhassa nakleden, 
meşahir-i sahabeden olsa; elbette o haber-i vâhid sahibi, o hâdiseyi gören cemaatı temsil eder 
hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mu'cizat-ı mâiyeyi, herbir misali çok 
tarîklerle, çok sahabelerin ellerinden, binler Tâbiînin muhakkikleri el atıp almışlar; sağlam 
olarak ikinci asır müçtehidlerinin ellerine vermişler. Onlar da, kemal-i ciddiyetle ve 
hürmetle el atıp, kabul edip, arkalarındaki asrın muhakkiklerinin ellerine vermişler. Her 
tabaka, binler kuvvetli ellerden geçip, gele gele tâ asrımıza gelmiş. Hem Asr-ı Saadette 
yazılan Kütüb-ü Ehadîsiye sağlam olarak devredilip, tâ Buharî ve Müslim gibi ilm-i hadîsin 
dâhî imamlarının eline geçmiş. Onlar da, kemal-i tahkik ile meratibini tefrik ederek, sıhhati 
şübhesiz olanları cem'ederek bize ders vermişler, takdim etmişler.” M:120 

Yani muhaddis imamlar, katiyyül metin ve katiyyüddelale kaidesini nazara alarak sağlam hadîsleri 
neşr ve tesbit ettiler. Çünkü, mesuliyet getiren ahkâm için yakîn şarttır. 

Hadîs hakkında yapılacak mübahesenin şartları hakkında bir izahat 
“[Hazret-i Musa Aleyhisselâm, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm'ın gözüne tokat vurmuş, ilâ 

âhir mealindeki hadîse dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için 
yazılmıştır.] 

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 
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Şeyheyn'in ittifakına alâmet olan »öişaretiyle bir hadîs bana gösterildi. "Hadîs midir, değil 

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 2 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 3 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:350 

Evet, mevzuun devamında, böyle müteşabih hadîsleri isabetli anlamaya vesile olacak bilgi veriliyor. 

Derin manalı hadîslerden birisi de şudur: “"Hocalar diyorlar: Arz, öküz ve balık üstünde 
duruyor. Halbuki Arz, muallakta bir yıldız gibi gezdiğini Coğrafya görüyor. Ne öküz var ve 
ne de balık?" 

Elcevab: İbn-i Abbas (R.A.) gibi zâtlara isnad edilen sahih bir rivayet var ki, Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan sormuşlar: "Dünya ne üstündedir?" Ferman etmiş: 

¬�xE²7!«:ö¬*²xÅC7!ö]«V«2 Bir rivayette bir defa ¬*²xÅC7!ö]«V«2ödemiş, diğer defada ¬�xE²7!ö]«V«2ö 
demiştir. Muhaddislerin bir kısmı, İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen 
hurafevari hikâyelere bu hadîsi tatbik etmişler. Hususan Benî İsrail âlimlerinin müslüman 
olanlarından bir kısmı, kütüb-ü sâbıkada "Sevr ve Hut" hakkında gördükleri hikâyeleri, 
hadîse tatbik edip, hadîsin manasını acib bir tarza çevirmişler.” L:90 

Evet, “Nasılki Kur'anın müteşabihatı var; gayet derin mes'eleleri temsilât ile ve teşbihatla 
avama ders veriyor. Öyle de: Hadîsin müteşabihatı var; gayet derin hakikatları me'nus 
teşbihatla ifade eder. Meselâ: Bir iki risalede beyan ettiğimiz gibi: Bir vakit huzur-u Nebevîde 

                                                 
2   “İkinci Kısım: “Vahy-i zımnî”dir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilâtı 
ve tasviratı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a aittir. O vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde, 
Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi 
ferasetiyle beyan eder. Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasviratı, ya vazife-i risalet noktasında ulvî kuvve-i 
kudsiye ile beyan eder veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan 
eder.”M:93 
3 Yani kat’iyy-ül metin denilen hadisleri 851
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gayet derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Yetmiş senedir yuvarlanıp, bu dakikada 
Cehennem'in dibine düşen bir taşın gürültüsüdür." Birkaç dakika sonra birisi geldi, dedi: 
"Yetmiş yaşındaki meşhur münafık öldü." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın gayet 
belig temsilinin hakikatını ilân etti.” L:91 

Bu meselenin bundan sonra tafsilatlı izahına geçiyor. Fakat mevzumuz derin manalı hadîslerin 
mealler ile anlaşılamayacağına dikkat çekmektir. Onun için kısa kestik. 

Bir müddeinin hadîs tevilleri hakkında yersiz iddiasına Hz. Üstadın 
verdiği cevab 

“İstinad ettiği hadîsler zaîf ve hattâ mevzu olmakla beraber, tevilleri yanlış ve aslı yoktur. 
Bütün ümmet bin seneden beri telakki-i bilkabul ettiği ve âlem-i İslâm içinde az bir kısım 

ülemanın başka tevillerle bir derece za'fiyetine hükmettiklerine mukabil, cumhur-u 
muhaddisîn ve ümmet-i Muhammediye (A.S.M.) kabul ettiği; âhirzamanda gelen bazı 
hâdiseler hakkındaki muhtelif rivayetleri tevil, yani mümkün bir ihtimal manasıyla bu 
zamanda vukua gelen ve gözle görülen hâdiselere tam mutabık çıkmasını beyana, dünyada 
hiçbir ehl-i ilim yanlış diyemez. Faraza o hadîslerden birisi mevzu da olsa; mevzuun 
manası, hadîs değil demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir ki, darb-ı mesel 
nev'inde ümmet o rivayeti kabul etmiş. Bu nevi tevilata yanlış diyenler, kaç cihette yanlış 
olduğu gibi, ümmetin telakkisine ihanet ve hadîsleri inkârdır. Ve "Süfyan'a dair hiç bir 
hadîs yoktur, varsa mevzudur." diyen müddeî hiç hadîs kitablarını okumadığı, belki Kur'anın 
surelerinin ne kadar olduğunu bilmediği halde, biri bir milyon, diğeri beşyüz bin hadîsi 
hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel ve İmam-ı Buharî gibi müçtehidlerin, böyle küllî ve 
umumî bir tarzda cesaret edemedikleri halde, o müddeî küllî bir surette ve umumî bir tarzda 
"Süfyan hakkında hiç hadîs yoktur, varsa mevzu'dur." demesiyle haddinden binler defa 
tecavüz edip büyük bir hatayı irtikâb etmiş. Farz-ı muhal olarak hadîs de olmasa, ümmet-i 
İslâmiyede bir hakikat-ı içtimaiye ve müteaddid defalar eseri görülmüş vaki' ve hak bir 
hâdise-i istikbaliyedir.” Ş:416 

Hem “Hangi mes'ele var ki, bazı kitablarda ona ilişilmesin. Hattâ İbn-i Cevzî gibi büyük 
bir muhaddis bazı sahih ehadîsi mevzu' dediğini, ülemalar taaccüble nakletmişler. Hem her 
zaîf veya mevzu' hadîsin manası yanlıştır demek değildir. Belki an'aneli sened ile 
hadîsiyeti kat'î değildir demektir. Yoksa manası hak ve hakikat olabilir.” Ş:420 

Yine müddeinin diğer bir iddiası 
“Bunların zaîf ve muzdarib olduğunda ittifak vardır. İmam-ı Şafiî değil mevzuu, mürseli 

de kabul etmediği halde, Said Şafiî iken bunları kavl etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır. 
 İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu hakikatın devamı kat'î bir 

delildir. Bu da hata içinde bir hatadır. Hem İmam-ı Şafiî mürsel ve zaîf hadîsleri ahkâm-ı 
şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa (hâşâ) ümmetçe kabul edilen 
hakikatlı hadîsleri ahkâmda değil, fezail-i a'malde ve hâdisat-ı İslâmiyede hüccetlerini ve 
delaletlerini kabul etmiştir.” Ş:421 

Hadis-i mürsel: Doğrudan Peygamber Aleyhisselâmdan nakledilen emir Yani an’anesiz hadis. 

“Sual: Kur'an zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki müfessirlerce 
verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı, birbirine muhaliftir? 

Cevab: Azizim! Kur'anın herbir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir: 
Birincisi: Bu, Allah'ın kelâmıdır. 
İkincisi: Allah'ca murad olan mana haktır. 
Üçüncüsü: Mana-yı murad, budur. 
Eğer Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya 

Kur'anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek 
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lâzımdır ve inkârları da küfürdür. Şayet Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olan bir 
nass veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi inkârı da küfür 
değildir. İşte müfessirlerin ihtilafları, ancak ve ancak şu kısma aittir. 

İhtar: Mütevatir hadîsler de, bu hususta, âyetler gibidir. Yalnız birinci kaziye, teemmül 

yeridir. Çünki !«H´; ile işaret edilen hadîsin hakikaten hadîs olup olmadığında tereddüd yeri 

vardır.” İ:66 
“Hem de vaktaki şu İsrailiyat, Kitab ve Sünnet'in bazı îmaatlarına merci ve bazı 

mefahimlerine bir münasebetle me'haz olabilirler idi. Fakat âyât ve hadîsin manaları değil. 
Belki faraza doğru olsalar idi, mâsadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan; sû'-i 
ihtiyarlarıyla başka bir me'hazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen zahirperestler, bazı âyât ve 
ehadîsi o hikâyat-ı İsrailiyeye tatbik ederek tefsir eylediler. Halbuki Kur'anı tefsir edecek, 
yine Kur'an ve hadîs-i sahihtir. Yoksa ahkâmı mensuh olduğu gibi, kısası dahi muharrefe 
olan İncil ve Tevrat değildir. Evet mâsadak ile mana ayrıdırlar. Halbuki mâsadak olmaya 
mümkün olan şey, mana yerine ikame olundu. Çok da imkânat vukuata karıştırıldı.” Mu:19 

“Tenvir için bir darb-ı mesel: 
Kürdlerin emsal-i edebiyesindendir: Bir adamın ismi Alo imiş. Bal hırsızlıyordu. Ona 

denildi; hırsızlığın tebeyyün edecektir. O da aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları 
doldurup balı başka yerden hırsızlar, küvarda saklıyor idi. Biri sual etse idi, derdi: "Bu, bal 
mühendisi olan arılarımın san'atıdır." Sonra da arıları ile konuştuğu vakit müşterek bir lisan 

ile ²w¬8¬èö²w[¬ì¬ô²X¬;ö˜«:¬èö²o¬4ö²o¬4ö derdi. Yani: "Tanin sizden, bal benden..." 

Ey teşehhi ve heves ile tevil edici efendi! 4 Bu teşbih ile teselli etme. Zira bu teşbih 
temsildir. Senin manan bal değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalb ve vicdana ervah-ı 
hakaiki vahyeden o kitab-ı kâmilin kelimatı melaike gibidirler. Hadîs, maden-i hayat ve 
mülhim-i hakikattır.” Mu:22 

Yani hadîslerin manalarını açıklayan zat adeta ilhamî manada ve usul-i şer’iyeye uygun olarak ince 
ve derin manalarını hissedip ve zevkedip kemalat kazanan şahsiyet olması nazara verilip hadîsleri şahsî 
temayülata göre açıklama yapmanın mesuliyetli olacağına dikkat çekiliyor. 

“Meselâ: Hadîste denilmiş: ¬w²<«H´Z«6ö ^«2@Å,7!ö«:ö@«9«!öYani: Ben ve kıyamet bu iki parmak 

gibiyiz. Mabeynimizde tavassut edecek peygamber yoktur. Veya hadîsin muradı ne ise haktır. 
Şimdi bu hadîs üç kaziyeyi mutazammındır: 

Birincisi: Bu kelâm peygamberin kelâmıdır. Bu kaziye ise, tevatürün -eğer olsa- 
neticesidir. 

İkincisi: Kelâmın mana-yı muradı hak ve sadıktır. Bu kaziye ise, mu'cizelerden tevellüd 
eden bürhanın neticesidir. Bu ikisinde ittifak etmek gerektir. Fakat birincisini inkâr eden, 
mükâbir, kâzib olur. İkincisini inkâr eden adam dalalete gider, zulmete düşer. 

Üçüncü kaziye: Bu kelâmda murad budur. Ve bu sadefte olan cevher budur; ben 
gösteriyorum. Bu kaziye ise teşehhi ile değil, içtihadın neticesidir. Zâten müçtehid olan 
                                                 
4 Kur’an, te’vili ulem-i rasihunun yapabileceğini söyler. Mesela: 

“ @«Z0!«h²-«!ö«š@«%ö²G«T«4ö (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.” 
Ş:578 853
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başka müçtehidin taklidine mükellef değildir. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. 
Kal u kîl buna şahiddir. Bunu inkâr eden adam eğer içtihad ile olsa, ne mükâbirdir ve ne 
küfre gider. Zira âmm, bir hâssın intifasıyla müntefî değildir. Binaenaleyh her eve kendi 
kapısıyla gitmek lâzımdır. Zira her evin bir kapısı var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır...” 
Mu:47 

Demek ehadisin derin ve külli manalarını ve şer’i ahkâmı anlamak için müctehid gibi bir derece 
gerekiyor. 

“Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan değilim diyenler, ikisi de günahkâr ve duhûl ile 
huruc haram oldukları gibi.. hadîs ve Kur'an'da dahi, ziyade veya noksan etmek 
memnu'dur. Fakat ziyade etmek, nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. 
Noksana, cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek, ilim ile olur. Âlim olan mazur 
değildir. Kezalik dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasletmek, ikisi de caiz değildir. 
Belki hikâyatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrefatı ve teşbihatın mümevvehatı elmas-ı 
akidede, cevher-i şeriatta, dürer-i ahkâmda idhal etmek; kıymetini daha ziyade tenzil ve 
müteharri-i hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder.” Mu:52 

 “Nazarı tams eden ve belâgatı setreden, zahire olan kasr-ı nazardır. Demek ne kadar 
akılda hakikat mümkün ise, mecaza tecavüz etmezler. Mecaza gidilse de meali tutulur. Bu 
sırra binaendir: Âyet ve hadîsin tefsir veya tercümesi, onlardaki hüsün ve belâgatı 
gösteremez. Güya onlarca karine-i mecaz, aklen hakikatın imtinaıdır.5 Halbuki karine-i 
mania, aklî olduğu gibi hissî ve âdi ve makamî.. daha başka çok şeyler ile de olabilir. Eğer 
istersen Cennet-ül Firdevs gibi olan Delail-ül İ'caz'ın iki yüz yirmi birinci kapısından 
gir.Göreceksin: O koca Abdülkahir gayet hiddetli olarak böyle müteassifleri 6 yanına çekmiş, 
tevbih ve tekdir ediyor.” Mu:77 

Yani azarlıyor. Muhakematta şu tevbih var:  

“Elhasıl: Şeriatın herbir hükmünde Şâri’in bir sikke-i itibarı vardır. O sikkeyi okumak 
lâzımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm herşeyden müstağnidir. Hem de lafz-
perdazane ve mübalağa-cûyane ve ifratperveranelerin tezyin ve tasarruflarından bin derece 
müstağnidir. Dikkat olunsun ki, böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatte ne 
derece çirkin oluyorlar. Ezcümle: Bunlardan birisi bir mecma’-ı azîmde müskirattan tenfir 
yolunda zecr-i şer’î ile kanaat etmeden öyle birşey demiş ki, yazmasından ben hicab ettim. 
Yazdıktan sonra çizdim. Ey herif!. Bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Faraza sadîk olsan, 
sadîk-ı ahmak olursun. Adüvv-üd dinden daha muzırsın.” Mu:33 

“S- Biri dese: "Bu hadîsi kabul etmem." Nasıldır? 
C- Bazan, adem-i kabul kabul-ü ademle iltibas olunur. Çok hatiata müncer olur. Halbuki 

adem-i kabul, adem-i delil-i sübut, onun delilidir. Kabul-ü adem, delil-i adem ister. Biri 
şekk, biri inkârdır. Meselâ, bir hadîsin kabulü, adem-i kabulü, kabul-ü ademi vardır. 

Birincisi: Bürhanî bir cazibe ister. 
İkincisi: Kaziye-i tasdikî değil, belki cehildir. 
Üçüncüsü: Red ve inkâr olduğundan, bürhan ve isbat ister. O nefiydir. Nefiy kolayca 

isbat edilmez. Belki butlan-ı mana ile binefsihî müntefî olur.” STİ:98 
 

                                                 
5 Yani cümlenin zâhir manasının doğruluğu imkânsızdır. 
6 Yani karine-i mecaz ve karine-i maniayı cehaletle nazara almadan ibarenin zâhir manasını veya hayalî 
anlayışları, ibarenin asıl manası zannederek iddia edenleri. 854
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Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür’at-i intikal Ani ve doğru idrak. Delilden 
neticeye çabuk varmak.  

“Sual: Bürhanınıza şek, itiraz geldikçe imanınız sarsılmaz mı?Bu ma’reke-i evham olan 
istidlaliyatla taharri zarar vermez mi? 

Elcevab: Eğer neticeyi -bürhan ile bağlı-onunla ikamet ve isbat suretiyle olsa ve tahakkuk-
u hakaika ayar tutmakla adem-i delilden adem-i medlûlü tevehhüm etse zarar olur. Halbuki 
iman, incecik bir bürhana yüklenmez. Belki öyle bir hadse bina ve istinad eder ki, o hads öyle 
menabi’den kuvvet ve öyle maadinden ışık alır ki, söndürülmesi kâinatın 
söndürülmesidir.” A.B.78 

Evet, hadsin kuvvetli istinad noktaları vardır. Şöyle ki: 

“Birinci menba: en azîm icma’ sırrını ve en vâsi’ tevatürün manasını tazammun eden 
milyonlar ehl-i hakikatın ittifakıdır. Sırr-ı icma’ ve sırr-ı tevatür noktasından tecelli eden bir 
hads-i mukni’ ile o netice zihinde karar kılmıştır. Zira herbir muhakkikin bir bürhanı var. Ve o 
bürhanın mahiyeti teşhis edilmese de, vücudu kat’iyyen malûmdur. 

Acaba dünyada hangi itiraz ve şübhe vardır ki, milyarlar huyut-u berahinden teşekkül 
etmiş şu habl-i metini kesebilsin? Çünki derim: Vahdete dair şu netice, hasra gelmez ehl-i 
tahkikin herbiri bir bürhan veya berahin ile hakikat olarak görmüşler. Demek onların bütün 
bürhanları, sarsılmaz bir bürhandır. Çünki o bürhanları tanımasa da, vücudlarını bilir. Hadsin 
zengin bir menbaıdır. 

İkinci menba’: Kâinatın bütün şehadetidir. 

Üçüncü menba’: Vicdandaki fıtrattır.1 Bunlar gibi daha çok menba’lar vardır. 

İşte bu hads, bütün menabii söndürülmezse sönmez. Şübhe, bir delili, yüz delili atsa da 
medlûle iras-ı zarar edemez. Çünki o kubbe-i âliye yalnız bir direk üstünde kaim değildir. 

Zihnin cüz’iyeti hasebiyle, müşteri nazarıyla isbatına çalışmak hatardır. Belki bu istidlâlat 
ve berahinin vazifesi menfidir.2 Matlubu tavsif eder, tasfiye eder, bazan da takviye eder. 

Tedkik iki çeşittir. Biri, gittikçe “nurun alâ nur” tenevvür eder. Diğeri, gittikçe übehatın 
zulümatına düşer. Mesalâ, bir tatlı suyun menbaı var. O menba’dan binlerce cedavil ve 
cedvellerden şu’beler teferru ederek çok yerlerde dolaşıp bazı ecza-i âherle bulaşmış. İşte bir 
adam menbaı gördü, tattı. Hakkalyakînle tatlılığını anlamış, teşaubatın ittisalini derketmiş; 
sonra hangi cedvele yahud herhangi fürua rast gelse edna bir emare tatlılığına dair ona kanaat 
verir, ta aksi kat’i bir delil ile tebeyyün edinceye kadar... O vakit “başka madde karışmış” der. 
Bu nevi nazar ve tedkik, imanın kuvvet ve inkişafına yardım eder. 

İkinci nazar: Menba’dan aşağı inmeye bedel, aşağıda gezer. Bu ise hangi fürua rast gelse, 

                                                 
1 Yani bozulmamış olan fıtrat-ı asliye ve selime demektir. 
2 Yani 23.Lem’ada anlatılan sebr ü taksim ile iddiaları çürütmektir. 855
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acılığına bir emare görse şübheye düşer. Tatlılık için delil-i kat’i arzu eder. Heyhat! Her yerde 
bürhan ele gelmez. böyle incecik bir fürua, cesim bir neticeyi bindirmek ister. Git gide şübhe, 
emniyetsizlik tezayüd eder. Hem de akıl, nazar penceresiyle eşyaya bakar. Halbuki mahall-i 
iman olan kalb, hads ve ilham gibi isimlerle tabir edilen bir hiss-i sâdise-i batıniye ile hakaika 
bakar ki, enbiyada vahy o hisse göredir. 

Nazar-ı aklî kendi desatiriyle çok fakirdir ve dardır. Pekçok hakaika karşı kâsır olur. 
Kavrıyamadığından hakikat değil der, reddeder.” A.B.78 

Bu kısımda menbadan füruatına bakmak, yani delil-i nakli neticesi olan şeriattaki kat’i hükümden 
meseleyi ele almak esas olmalıdır.Yani bir hüküm, usulüne uygun olarak sabit olunca onun hikmetlerini 
ve hakkiyetini anlamaya çalışmak sırası gelir.Önce hikmet, sonra nakli delile başvurulmamalı.  

“Akıl tatil-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan Sanii unutamaz. Kendi nefsini inkâr 
etse de; onu görür, onu düşünür, ona müteveccihtir. Hads ki, şimşek gibi sür’at-i intikaldır-
daima onu tahrik eder. Hadsin muzaafı olan ilham, onu daima tenvir eder. Meyelanın muzaafı 
olan arzu ve onun muzaafı olan iştiyak ve onun muzaafı olan aşk-ı ilahî, onu daima marifet-i 
Zülcelal’e sevkeder. Şu fıtrattaki incizab ve cezbe, bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyledir.” 
Ms:255 

 Tedrisatta maneviyatın hâkim olması gerektiğini, zira iman aklî delilden ziyade hadse istinad ettiğini 
beyan eden Bediüzzaman bir eserinde şöyle diyor: 

“Bu âlem-i İslâm’ın âlem-i küfre karşı en ileri karakolu şu darülfünun 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 dâr olmamalı, İslâmı aldatmamalı. 
İmanın yeri kalbdir, dimağ ise oluyor ma’kes-i nur-u iman, 

Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir. Dimağ da 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-ı bîeman. 

Kalb ile vicdan, mahall-i iman, Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis; tarik-i 
iman, Fikir ile dimağ, bekçi-i iman.” S:731 

 

İmanın yeri kalbdir: İ.Hanbel 2/172, K.3/134 
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Bu kelime, varlıkları ve hadiseleri ve bilhassa insanların ve cinlerin müsbet ve menfi fiillerini ve 
bütün hususiyetlerini muhafaza ve ibka eden Allah’ın bir ismidir. Evet, Cenab-ı hakkın hafîz ismi, maddî 
ve manevî bütün kâinatı ve ef’al ve ahval-i beşeriyeyi bütün hususiyetleriyle tesbitle muhafaza eder. Bu 
hafîziyetin tesbit ettiği her canlı tarihçe-i hayatını, bütün hüviyet ve mahiyetiyle insan görecek ve 
anlayacak. Kur’anda, 99:6 ve 75:13, 14, 15 ve 78:40 ve 36:65 ve emsali ayetlerinin beyanı bu hakikatı 
beyan eder ve muhasebesi görülecek diye haber verir. Bu ehemmiyetli meseleyi Hz. Üstad şöyle beyan 
eder: 

“Gördüm ki; âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisat-ı 
dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş 
bir sinema-i uhreviye ve fâniyatın fâni ve zâil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının 
meyvelerini sermedî temaşagâhlarda ve Cennet’te saadet-i ebediye ashablarına dünya 
maceralarını ve eski hatıralarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf 
makinesi olarak bildim. Hem Levh-i Mahfuz’un, hem âlem-i misalin iki hücceti ve iki küçük 
nümunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye mercimek 
küçüklüğünde iken, hiç karıştırmayarak kemal-i intizamla içlerinde bir büyük kütübhane 
kadar malûmatın yazılması kat’î isbat eder ki, o iki kuvvenin nümune-i ekber ve a’zamları, 
âlem-i misal ile Levh-i Mahfuz’dur.” E:262 

“¬^Å[¬&²xÅV7!ö¬‚x ,ÇX7!«:ö¬^Å[¬A²[«R²7!ö¬s¬=@«T«E²7!ö¬‚@«B²9¬!ö«p«8öÔö@®[¬9@«$«:öBu fıkra işaret eder ki: Herbir şey -

cüz’î olsun küllî olsun- vücuddan gittikten sonra (hususan zîhayat olsa) çok hakaik-i gaybiye 
netice vermekle beraber; âlem-i misalin defterlerinde olan levh-i misalî üstünde, etvar-ı hayatı 
adedince suretleri bırakıp, o suretlerden, manidar olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen 
sergüzeşt-i hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalaagâh olur. Nasılki meselâ bir çiçek 
vücuddan gider, fakat yüzer tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini vücudda 
bırakmakla beraber; küçük elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın küçük nümuneleri olan 
hâfızalarda binler suretini bırakıp, zîşuurlara etvar-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı 
Rabbaniye ve nukuş-u esmaiyeyi okutturur, sonra gider. Öyle de: Yeryüzünün saksısında 
güzel masnuatla münakkaş olan bahar mevsimi, bir çiçektir; zahiren zeval bulur, ademe gider, 
fakat onun tohumları adedince ifade ettikleri hakaik-i gaybiye ve çiçekleri adedince 
neşrettiği hüviyet-i misaliye ve mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet-i Rabbaniyeyi 
kendine bedel olarak vücudda bırakıp sonra bizden saklanır. Hem o giden baharın arkadaşları 
olan sair baharlara yer boşaltır, tâ onlar gelip vazife görsünler. Demek o bahar, zahirî bir 
vücudu çıkarır; manen bin vücud giyer.” M:293 

Hem şu izah da dikkat çekicidir: 

“Meselâ: ²�«*±¬x6ö j²WÅL7!ö!«)¬!ö(81:1) ilââhir.. ve ²�«h«O«S²9!ö š@«WÅ,7!ö!«)¬!ö(82:1) ilââhir.. ve 

²aÅT«L²9!ö š@«WÅ,7!ö!«)¬!  (84:1) 
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İşte şu surelerde, kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azîmeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle 
bir tarzda zikreder ki, insan onların nazirelerini dünyada meselâ güzde, baharda gördüğü için, 
kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç surenin meal-i 
icmalîsine işaret dahi pek uzun olur. Onun için birtek kelimeyi nümune olarak göstereceğiz. 
Meselâ: 

 ²�I¬L9ö rEÇM7!ö~«)¬!ö (81:10) kelimesiyle ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün 

a’mali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes’ele kendi kendine çok acib 
olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi haşr-i baharîde başka 
noktaların naziresi olduğu gibi, şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünki her meyvedar 
ağaç, ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiyeyi ne şekilde 
göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla 
beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde 
çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının 
a’malini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i a’malini neşreder. 
İşte gözümüzün önünde bu hakîmane, hafîzane, müdebbirane, mürebbiyane, latifane şu işi 

yapan odur ki, der: ²� «I¬L9ö rEÇM7!ö~«)¬!ö (81:10) ” S:116 

Yine hafîziyet hakikatını tasvir eden şu beyan var: 

“Demek, bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka 
maksad var. Temsilde kusur yoktur: Şu ahval, taklid ve temsil için teşkil ve tertib edilen 
ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor. Tâ suretler alınsın, 
terkib edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi, bu dünyada kısa bir müddet zarfında 
hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki; suretler alınıp terkib 
edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfzedilsin. Tâ bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve 
bir meşher-i a’zamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadîs-i 
şerifte “Dünya âhiret mezraasıdır” diye bu hakikatı ifade ediyor.” S:86 

“Ve keza esma-i hüsnadan “Vâris” isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usûlün 
zevalinden sonra bâki kalan füruatın sayısınca ve âlem-i âhiretin mevcudatı adedince ve 
uhrevî mükâfatları almağa medar olmak üzere hıfzedilen beşerin amelleri sayısınca, sadâsı ile 
şu fezayı dolduracak kadar büyük bir Elhamdülillah ile hamd edilecek hafîziyet nimetidir. 
Çünki nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha 
lezizdir. Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir ve hâkeza...” Ş:759 

 “Yedinci Hakikat: Bâb-ı hıfz ve hafîziyet olup, ism-i Hafîz ve Rakib'in 
cilvesidir. 

Hiç mümkün müdür ki: Gökte, yerde, karada, denizde; yaş kuru, küçük büyük, âdi âlî 
herşeyi kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini 
eleyen bir hafîziyet; insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i 
kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri 
muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste 
ceza ve mükâfat çekmesin? Hâyır, aslâ!..1 

Evet şu kâinatı idare eden zât, herşeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve 
mizan ise; ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünki görüyoruz her masnu' 
vücudunda, gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği 

                                                 
1 Emanet-i Kübra: En büyük emanet. Yani esma-i hüsnaya ayinedarlık etmek ve bütün varlıklara tasarruf edip 
faydalı cihetlerde istihdam etmek gibi külli vazife makamı manasındadır. Hilafet-i kübra dahi bu mana 
külliyetinde kullanılır. 858



HAFÎZ-HAFÎZİYET     3 

suretler dahi, birer intizamlı olduğu halde, heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira 
görüyoruz ki; vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu âlem-i şehadetten göçüp 
giden herşeyin Hafîz-i Zülcelal, birçok suretlerini elvah-ı mahfuza hükmünde olan 
……hâfızalarda ve bir türlü misalî âyinelerde hıfzedip, ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde, 
neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve bâtın âyinelerde ibka ediyor. Meselâ: Beşerin hâfızası, 
ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanun-u hafîziyetin azamet-i ihatasını 
gösteriyor. 

Görmüyor musun ki: Koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların 
kendilerine göre bütün sahaif-i a'mali ve teşkilâtının kanunları ve suretlerinin timsalleri; 
mahdud bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak, muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda, 
onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i amellerini neşredip, kemal-i intizam ve hikmet ile 
koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle; hafîziyetin ne derece kuvvetli ihata ile 
cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, âdi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle 
muhafaza edilirse, âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta rububiyet-i âmmede 
mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle 
zabtedilmemesi kabil midir? Hâyır ve aslâ! 

Evet şu hafîziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki: Şu mevcudatın Mâliki, 
mülkünde cereyan eden herşeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hâkimiyet 
vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem rububiyet-i saltanatında gayet ihtimamı 
gözetir. O derece ki, en küçük bir hâdiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde 
cereyan eden herşeyin suretini müteaddid şeylerde hıfzeder. Şu hafîziyet işaret eder ki: 
Ehemmiyetli bir muhasebe-i a'mal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en 
mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri; 
mühim bir hesab ve mizana girecek, sahife-i amelleri neşredilecek. 

Acaba hiç kabil midir ki: İnsan, hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin 
külliyat-ı şuununa şahid olarak kesret dairelerinde, vahdaniyet-i İlahiyenin dellâllığını ilân 
etmekle, ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahidlik 
derecesine çıksın da sonra kabre gidip, rahatla yatsın ve uyandırılmasın? Küçük büyük her 
amellerinden sual edilmesin? Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin? Hâyır ve 
aslâ!..” S:77 

Evet, yaradılışın gayesi ve esma-i İlâhiyenin câmi’ mazharı olan insanın geçirdiği dünya hayatının 
derin ve küllî hikmetine ehemmiyet vermeyip ve dünya hayatını gaye görüp bu tarz anlayış ve yaşayışın 
filimlerinin ebedi aleme göndermenin ne derece büyük zayiat olduğu, mezkür beyandan anlaşılıyor. 
Teemmül edilsin! 

“Şimdi, vücudundan sonra herşeyin sergüzeşt-i hayatı yazıldığına delil ise; âlemde 
"Kitab-ı Mübin" ve "İmam-ı Mübin"den haber veren bütün meyveler ve "Levh-i Mahfuz"dan 
haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvve-i hâfızalar birer şahiddir, birer emaredir. 
Evet herbir meyve, bütün ağacın mukadderat-ı hayatı onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde 
yazılıyor. İnsanın sergüzeşt-i hayatıyla beraber kısmen âlemin hâdisat-ı maziyesi, kuvve-i 
hâfızasında öyle bir surette yazılıyor ki; güya hardal küçüklüğünde bu kuvvecikte dest-i 
kudret, kalem-i kaderiyle insanın sahife-i a'malinden küçük bir sened istinsah ederek, 
insanın eline verip, dimağının cebine koymuş. Tâ, muhasebe vaktinde onunla hatırlatsın. 
Hem tâ mutmain olsun ki; bu fena ve zeval herc ü mercinde beka için pek çok âyineler var 
ki, Kadîr-i Hakîm zâillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ibka ediyor. Hem beka için pek 
çok levhalar var ki, Hafîz-i Alîm fânilerin manalarını onlarda yazıyor.” S:470 

Bu derin sır ve hikmetleri ciddi anlayıp hissetmek derecesine göre insan, hakiki insan olur ve huzur 
bulur. Dikkat oluna… 

“İsm-i Hafîz'in tecelli-i etemmine işaret eden 
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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.” L:137 

“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:138 

İşte ademden şiddetle kaçıp ebedilik isteyen kalb ve fıtrat-ı selime, mezkür beyan ve müjdelerden 
büyük bir refah ve manevi hayat şevkıne nail olur. 
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HAKAİK 

1-Hakaikın keşfinde nokta-i nazar 
2-Hakaik-ı gaybiyenin mahiyeti nedir?   
3-İnsan küçük bir mikyasta, kâinattaki hakaik-ı imaniyeyi şuhud derecesinde 

gösterebilir   
4- Hasların hakaik-ı imaniyedeki derecelerini nazara veren bir ders 
Hakikatlar manasında olan bu kelime, çeşidli makamlarda olmak üzere Risale-i Nurda çok geçer. 

Sadece terkibler olarak geçen 76 aded tabirlerden nümune olarak on adedini okuyoruz. 

hakaik-i acibe 
hakaik-i ahval 
Hakaik-i akaid-i İslâmiye 
hakaik-i âlem 
hakaik-i âliye-i İlahiye 
Hakaik-i azîme 
hakaik-i cemile 
hakaik-i dakika 
hakaik-ı din ve dünya 
hakaik-i diniye 
hakaik-i erkân-ı imaniye 
hakaik-i esasiye 
hakaik-i esasiye-i Kur’aniye ve İslâmiye 
hakaik-i esma ve sıfât 
hakaik-i eşya, 
hakaik-i gamıza 
hakaik-ı gâmıza-yı İlahiye 
hakaik-i gayb ve şehadet 
hakaik-i gaybiye 
hakaik-i hafiye 
hakaik-i hakikiye 
hakaik-ı hamse 
Hakaik-i hariciye 
hakaik-i hayat 
hakaik-i hikmet 
hakaik-i i'caz 
Hakaik-i İlahiye 
hakaik-i ilmiye 
hakaik-i imaniye 
hakaik-i İslâmiye  
hakaik-i itikadiye 
hakaik-i kâinat 
hakaik-i katıa-i bahire 
hakaik-i kevniye 

hakaik-i kibriya 
hakaik-i kudsiye, 
hakaik-i kudsiye-i imaniye ve Kur'aniye 
hakaik-i Kur'aniye 
hakaik-i latife 
hakaik-i maânî 
Hakaik-ı mahza 
hakaik-i maneviye 
hakaik-i meşrutiyet 
hakaik-i mevcudat 
hakaik-i Mi'raciye 
hakaik-ı muhkeme 
hakaik-i müberhene 
hakaik-i mücerrede 
hakaik-ı mücerrede-i İlahiye 
hakaik-i müdhişe-i azîme 
hakaik-i mümkinat 
hakaik-i müsbete 
hakaik-i nâmütenahî 
hakaik-i neyyire-i diniye 
hakaik-i nisbiye 
hakaik-i nübüvvet 
hakaik-ı rasiha 
hakaik-i sabite 
hakaik-i sabite-i kâinat 
hakaik-i seb'a 
hakaik-i semavat 
hakaik-i sevabiye 
hakaik-i şahsiye 
hakaik-i şeriat 
hakaik-i tarihiye 
hakaik-i uhreviye 
hakaik-i ulviye 
hakaik-i uzma, 
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hakaik-i tefsiriye 
hakaik-ı tevhidiye 
hakaik-i zahiriye-i Kur'aniye 

hakaik-i zevkiye 
hakaik-aşina 
hakaik-nüma

1-Hakaikın keşfinde nokta-i nazar 
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.1 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.2 

İşte onun içindir ki, mevcudatın tafsil-i mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehl-i hikmet çok 
ileri gitmişler.3 Fakat hakikî hikmet olan ulûm-u âliye-i İlahiye ve uhreviyede o kadar 
geridirler ki, en basit bir mü'minden daha geridirler.4 Bu sırrı fehmetmeyenler, muhakkikîn-i 
İslâmiyeyi, hükemalara nisbeten geri zannediyorlar.5 Halbuki akılları gözlerine inmiş, 
kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki, veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i 
kudsiyeye yetişenlere yetişebilsinler.6 

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:7 

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;8 
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 

                                                 
1 Yani hakiki mü’min, bütün varlıklara, Allah’ın kâinata olan hakimiyet-i mutlakası nazariyle ve dünyanın 
ahiretle olan münasebetleri hikmetleriyle bakar. Yani bu nokta-i nazar ile derecesine göre görür ve anlar. 
2 O halde dinden kopuk konuşan veya yazanların sözlerine kulak verilmemesi ve zaman harcanmamalıdır. 
3 Çünkü bunlar varlıkları mana-yı ismiyle, yani varlıkların maddî asliyetleri nedir? Diye incelerler ve maddiyatı 
esas alırlar. 
4 Çünkü avam olan mü’min dahi, kâinatı yaratan Allah’ın kâinat hakkında Kur’anında bildirdiklerinden anlayıp 
bildiren imamların ahkâm-ı Kur’aniyesine göre düşünür ve isabet eder. Şimdiki ehl-i iman dairesinde duhan var. 
5 Yani ehl-i felsefenin bâtınen kof, zahiren mutantan sözlerine aldanıyorlar. 
6 Yani avam müceddidi dinlemelidir. 
7 Yani Kur’an ve felsefenin mana-yı harfî ve ismi nazarlarının en ileri derecede bir mukayesesi ki bu tarz nazarı 
herşeyde ölçü almalıdır. 
8 Alem-i şehadet ve gayb, icmalen fıtratına konulan insanın, fikri, hissi ve ruhî câmiiyetine cevab verme 
külliyetinde olan dünya. 862
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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; 9 Kur'anın 
parlak, ruhlu hakikatleriyle müsademe edemez. Nokta-i nazar ayrı ayrı olduğu için, ayrı ayrı 
görünür.” S:350 

Evet, her varlığa ve hâdiselere, mana-yı ismî ile yani terkibatları gibi hususiyetlerini bilmek niyetiyle 
bakıp, yaradılış gayeleri nokta-i nazariyle bakılmazsa, hakikatler insan nazarında gizli kalır. Meselâ 
dünya ve âhiretin münasebetlerinde bulunan ve Allahın bildirmesiyle bilinen İlâhî gaye ve hikmetler 
nokta-i nazariyle bakılmayıp,  sadece dünya hayatını esas alarak, a’ver denilen bir nazarla bakılsa, 
dünyanın bir idamhane durumuna düşeceği muhakkaktır. 

Keza, Kur’anın Hakaik-i İlahiyeye ve kevniyeye ve umûr-u uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesi de, 
sadece akl-ı beşer ile bilinemiyeceği şöyle beyan ediliyor:  

“Evet Kur'anın hakaik-i İlahiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı kâinatı fethedip ve hilkat-i 
âlemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi, ihbarat-ı gaybiyenin en mühimmidir. Çünki o 
hakaik-i gaybiyeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak, akl-ı beşerin 
kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dâhî hükemaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla 
yetişmediği malûmdur. 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. Kur'ana 
"Bârekâllah" der. Bu kısmın, kısmen Onbirinci Söz'de izah ve isbatı geçmiştir. Tekrara hacet 
kalmamıştır. Amma ahval-i uhreviye ve berzahiye ise, çendan akl-ı beşer kendi başıyla 
yetişemiyor, göremiyor. Fakat, Kur'anın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde 
isbat ediyor. Onuncu Söz'de, Kur'anın şu ihbarat-ı gaybiyesi ne derece doğru ve hak olduğu 
izah ve isbat edilmiştir. Ona müracaat et.” S:406 

2-Hakaik-ı gaybiyenin mahiyeti nedir?   

“ ¬^Å[¬&²xÅV7!ö¬‚x ,ÇX7!«:ö¬^Å[¬A²[«R²7!ö¬s¬=@«T«E²7!ö¬‚@«B²9¬!ö«p«8öÔö@®[¬9@«$«:öBu fıkra işaret eder ki: Herbir şey -

cüz'î olsun küllî olsun- vücuddan gittikten sonra (hususan zîhayat olsa) çok hakaik-i 
gaybiye netice vermekle beraber; âlem-i misalin defterlerinde olan levh-i misalî üstünde, 
etvar-ı hayatı adedince suretleri bırakıp, o suretlerden, manidar olan ve mukadderat-ı 
hayatiye denilen sergüzeşt-i hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalaagâh olur. Nasılki 
meselâ bir çiçek vücuddan gider, fakat yüzer tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini 
vücudda bırakmakla beraber; küçük elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın küçük 
nümuneleri olan hâfızalarda binler suretini bırakıp, zîşuurlara etvar-ı hayatıyla ifade ettiği 
tesbihat-ı Rabbaniye ve nukuş-u esmaiyeyi okutturur, sonra gider. Öyle de: Yeryüzünün 
saksısında güzel masnuatla münakkaş olan bahar mevsimi, bir çiçektir; zahiren zeval bulur, 
ademe gider, fakat onun tohumları adedince ifade ettikleri hakaik-i gaybiye ve çiçekleri 
adedince neşrettiği hüviyet-i misaliye ve mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet-i 
Rabbaniyeyi kendine bedel olarak vücudda bırakıp sonra bizden saklanır. Hem o giden 
baharın arkadaşları olan sair baharlara yer boşaltır, tâ onlar gelip vazife görsünler. Demek o 
bahar, zahirî bir vücudu çıkarır; manen bin vücud giyer.” M:293 

“Kur'an-ı Hakîm'in esrarı bilinmiyor, müfessirler hakikatını anlamamışlar." diye beyan 
olunan fikrin iki yüzü var ve onu diyen, iki taifedir. 

Birincisi: Ehl-i hak ve ehl-i tedkiktir. Derler ki: "Kur'an, bitmez ve tükenmez bir 
hazinedir. Her asır nusus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber, tetimmat kabilinden 
hakaik-i hafiyesinden dahi hissesini alır; başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez." Evet 
                                                 
9 Maddi alemin mevcud hususiyetlerine mutabık düşen hükümleri. 863
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zaman geçtikçe, Kur'an-ı Hakîm'in daha ziyade hakaiki inkişaf eder demektir. Yoksa hâşâ ve 
kellâ selef-i sâlihînin beyan ettikleri hakaik-i zahiriye-i Kur'aniyeye şübhe getirmek değil. 

Çünki onlara iman lâzımdır. Onlar nasstır, kat'îdir, esastırlar, temeldirler. Kur'an °w[¬A8öÊ|¬"«I«2 
fermanıyla manası vazıh olduğunu bildirir. Baştan başa hitab-ı İlahî, o manalar üzerine döner, 
takviye eder, bedahet derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten, hâşâ sümme 
hâşâ, Cenab-ı Hakk'ı tekzib ve Hazret-i Risalet'in fehmini tezyif etmek çıkar. Demek maânî-i 
mensusa, müteselsilen menba'-ı Risaletten alınmıştır. Hattâ İbn-i Cerir-i Taberî bütün maânî-i 
Kur'anı muan'an sened ile müteselsilen menba'-ı Risalete îsal etmiş ve o tarzda, mühim ve 
büyük tefsirini yazmış.” M:388 

3-İnsan küçük bir mikyasta, kâinattaki hakaik-ı imaniyeyi şuhud 
derecesinde gösterebilir   

Evet “…. insan, nasılki hayat-ı câmiasıyla Zât-ı Zülcelal'in sıfât ve şuunatına bir mikyas-ı 
marifettir ve cilve-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir âyinedir.. ve hakeza çok cihetlerle 
Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a âyinedarlık eder. Öyle de: İnsan, şu kâinatın hakaiklerine bir vâhid-i 
kıyasîdir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Meselâ: Kâinatta Levh-i Mahfuz'un 
gayet kat'î bir delil-i vücudu ve bir nümunesi, insandaki kuvve-i hâfızadır ve âlem-i misalin 
vücuduna kat'î delil ve nümune, kuvve-i hayaliyedir (Haşiye) ve kâinattaki ruhanîlerin bir 
delil-i vücudu ve nümunesi, insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza... İnsan, küçük 
bir mikyasta, kâinattaki hakaik-i imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir.” L:355 

4- Hasların hakaik-ı imaniyedeki derecelerini nazara veren bir ders 
"Birinci Şua'da iki-üç âyetin işaratında, Risalet-in Nur'un sadık talebeleri imanla kabre 

gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret 
bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük mes'eleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet 
verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden 
kalbime geldi: 

Birinci Emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha 
selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan 
vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise 
yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet 
ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz 
kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve 
şuhud ile hakikata yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir. 

İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle10 bürhanî ve Kur'anî bir 
tarzda,11 akıl ve kalbin imtizacıyla12 hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve 
bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci 
yol; Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri 
                                                 
 Evet nasılki insanın anasırları, kâinatın unsurlarından; ve kemikleri, taş ve kayalarından; ve saçları nebat 
ve eşcarından; ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı 
suları, Arz'ın çeşmelerinden ve madenî sularından haber veriyorlar, delalet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen 
öyle de; insanın ruhu âlem-i ervahtan ve hâfızaları Levh-i Mahfuz'dan ve kuvve-i hayaliyeleri âlem-i 
misalden.. ve hâkeza herbir cihazı bir âlemden haber veriyorlar. Ve onların vücudlarına kat'î şehadet ederler.”
10 Yani Allahın sonsuz ilim ve hikmetinden gelen hakikat-ı mahza ve mutlakaya ittibaen, yani dünyevî 
meyillerden gelen beşerî anlayışları terketmenin faziletiyle 
11 Yani kâinat kitabını Kur’anî bir nokta-i nazarla okuyarak, yani eserden müessire istidlâl ve intikal tarziyle 
12 Yani ilm-i kelam ve tasavvuf yollarına bedel velâyet-i kübra yolunda, yani aklı, Kur’anın ta’limiyle ve kalbi 
de Kur’anın irşadiyle inkişaf ettirme yolunda, yani son müceddide ittibaen  864
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görüyorlar. Başkalar13 dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan 
yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini görecekler.14 

İkinci Emare: Risalet-in Nur'un sadık şakirdleri, hüsn-ü akibetlerine ve iman-ı kâmil 
kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimî dualar oluyor ki, o duaların içinde 
hiçbiri kabul olmamasına akıl imkân veremiyor.” K:18 

“S- Hakaik-i nisbiyenin ne kıymeti var ki, onun için şerler istihsan edilecek? 
C- Hakaik-i nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır. Ve 

kâinattaki nizam, ancak hakaik-i nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaik-i nisbiyeden kâinatın 
enva'ına bir vücud-u vâhid in'ikas etmiştir. Hakaik-i nisbiye, büyük bir ölçüde hakaik-i 
hakikiyeden çoktur. Hattâ bir zâtın hakaik-i hakikiyesi yedi ise, hakaik-i nisbiyesi 
yediyüzdür. Binaenaleyh kubh ve şerde şer varsa da kalildir. 

Malûmdur ki, şerr-i kalil için hayr-ı kesîr terkedilmez. Terkedilirse, şerr-i kesîr olur. Zekat 
ve cihadda olduğu gibi. 

Evet @«;¬(!«G²/«@¬"ö š@«[²-«�²!ö ¿«h²Q#ö@«WÅ9¬!öö meşhur kaziyeden maksad, bir şeyin zıddı, o şeyin 

hakaik-i nisbiyesinin vücud veya zuhuruna sebebdir. Meselâ: Kubh olmasaydı ve hüsünlerin 
arasına girmeseydi, hüsnün gayr-ı mütenahî olan mertebeleri tezahür etmezdi.” İ:27 

                                                 
13 Yani mezkür manadaki haslar derecesine erişemeyenler 
14 Yani 23. Lem’anın başındaki bir nevi sebr u taksim manasında olan ve 23.Lem’nın esasını anlatan 
kısım mantıkta bir isbat metodudur. Şöyle ki: 

“Mukaddime 
       Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehl-i iman, 
bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz: 
       Birincisi: "Evcedethü-l esbab" Yani, "esbab bu şey'i icad ediyor." 
       İkincisi: "Teşekkele binefsihi" Yani, "kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor." 
       Üçüncüsü: "İktezathü-t tabiat" Yani, "tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor." 
       Evet madem mevcudat var ve inkâr edilmez. Hem her mevcud san'atlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem 
madem kadîm değil, yeniden oluyor. Herhalde ey mülhid! Bu mevcudu, meselâ bu hayvanı ya diyeceksin ki, 
esbab-ı âlem onu icad ediyor; yani esbabın içtimaında o mevcud vücud buluyor.. veyahud o kendi kendine 
teşekkül ediyor.. veyahud tabiat muktezası olarak, tabiatın tesiriyle vücuda geliyor.. veyahud bir Kadîr-i 
Zülcelal'in kudretiyle icad edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur, evvelki üç yol muhal, 
battal, mümteni', gayr-ı kabil oldukları kat'î isbat edilse; bizzarure ve bilbedahe dördüncü yol olan tarîk-i 
vahdaniyet, şeksiz şübhesiz sabit olur.” L:177 865
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(Bâtıl’ın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. 

“Hak kelimesi, masdar ve sıfat ve isim olur. Ve bu suretle mütennevvi manalarda 
kullanılır. En umumi olarak mana-yı masdarîsi “sübut ve tahakkuk-u vücud” diye ifade olunur 
ise de, bunun esas mefhumunda bir mutabakat manası vardır ki, evvel emirde ezhan ile 
a’yanın, tabir-i diğerle enfüs ile âfâkın, ilm ile malumun mutabakatını ifade eder. Ve bu 
haysiyeti ile kâh ezhana ve kâh a’yana ıtlak edilir. ezhanın A’yana mutabakatı haysiyeti ile 
kullanıldığı zaman sıdk u savab gibi akval ve efkâra; ve kazaya ve ahkâma ve iradenin gaye-i 
murada mutabakatı itibariyle adl ü hikmet gibi ef’ale vasıf olur A’yan tarafından mülâhaza 
olunduğu zamanda, tahakkuk ve vuku’demek olur. Frenkler evvelkine (verite = doğru) 
ikinciye (realite = gerçek) derler.” (E.T. 2675)  

Hak tabiriyle alakalı bazı kısımlar da şöyledir: 

“…Haklı her meslek 1 sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: 
"Mesleğim haktır yahud daha güzeldir" diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin 
haksızlığını veya çirkinliğini ima eden, "Hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut "Güzel 
benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. 

Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlahînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı 
olduğunu düşünmek…” L:151  

Çünkü ittifakta kuvvet kazanılıp mütecavizler durdurulur. 

İttifak kelimesini 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 vermemeli. Keza dünyevî ve siyasî cemiyetler 
de, aralarında anlaşabildikleri sistem ve prensipler etrafında ittifak ederler ve hakeza.. 

İttifak için gerekli olan insaf düsturu 
 “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. 

                                                 
1 Yani zaruriyat ve esasat-ı diniyeye bağlı olmak, mesleğin hak olması için zaruri bir şarttır. 866
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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 

“Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce' olabilir. Fakat şimdiki gibi 
garazkârane, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melce'dir ki; onlara nokta-i istinad 
teşkil eder.” M:268 

Bu kısımda geçen hak namına ifadesi, ahkâm-ı Kur’aniye namına yani kitab ve sünnetten usulü üzere 
alınan hükümler dairesinde olunca, ehl-i hak denilen müslümanlar dehalet edebilir. Yani kitaba göre 
hareket etmiyenlere ehl-i hak dehalet edemez demektir. 

Evet, “Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, hakka bir nevi haksızlıktır. 
Bu nevi haksızlığı irtikâb etmek istemem.” M:74 

Kur’an (4:105) âyeti, hak olarak gelen Kur’anla hükmetmeyi emreder. 

 “El Hakku Ya’lu” bizzat, hem âkıbet muraddır: 

Bir zaman bir sail dedi: “Madem El-Hakku Ya’lu haktır. Neden kâfir, müslime; kuvvet 
hakka galibdir?” 

Dedim: Dört noktaya bak! bu müşkil de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakkın her 
vesilesi hak olması lâzım değildir. 

Öyle de, her bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: Hak 
olan bir vesile, bâtıl vesileye galibdir. 

Dolayısiyle, bir hak bir bâtıla mağlubdur. Muvakkaten, bilvasıta olmuştur. Yoksa bizzat, 
hem daima değildir. 

Lâkin âkıbet-ül âkıbe, her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati 
var. İkinci nokta şudur: 

Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, hâricen her dem vaki, sâbit değildir. 

Öyle de: Her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş’et etmek yine lâzım değildir. 

Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş’et etmek, öyle de her dem sâbit değildir. 

Demek bir kâfirin müslim olan bir vasfi, müslimdeki lâmeşru’ vasfına galib olur. 
Bilvasıta, o kâfir dahi ona galibdir. 

Hem dünyada, hayatın hakkı şâmil ve âmmdır. O rahmet-i ammenin bir cilve-i manidar, 
onun sırr-ı hikmeti var; küfür mani değildir. 

Üçüncü nokta şudur: O Zat-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 dar-ı uhrada 
görür, 

Mücazatı, sevabı. İkincisi ağleba dar-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. 
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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 
bizzat değildir. 

Demek “El-hakku ya’lu” bizzat demektir. Hem akıbet muraddır, kayd-ı haysiyyet 
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 müttakîn” ona vurur bir darbe! 

İşte Bâtıl mağlubdur. “El-hakku ya’lu” sırrı onu çarpar ikaba; işte hak da galibdir.” S:725 

Hakka bağlı olarak yaşayanların tesbit edilen hayat seyri, kişinin vücud âlemi olarak ebedi kalacak ve 
saadet-i ebediyeleri de o nisbette mükemmel olacaktır.    
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Birinin vazifesini yürütmek için yerine geçen kişi manasındadır. Şer’i usule uygun olarak halifenin 
seçilmesi dinde farzdır. Bu seçime din lisaninda biat denilmektedir. (Bk: Biat) 

İlahî yani şer’î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber’e (A.S.M.) vekil olan zat: 
Hülefa-i Râşidîn gibi… 

Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer’î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede 
aranan önemli şartlar: İlim, Adalet, Kifayet (yani emanet vazifesinde gerekli olan kabiliyet, 
dirayet, feraset gibi hususiyetlerde yeterli olmak). A’za ve havasda selâmet. Bu şartlardan 
başka müslim olması, erkek ve büluğa ermiş bulunması, hür olup köle ve esir olmaması da 
şarttır. (Dört eshebe göre İslam Fıkhı eseri .sh: 3468 de “İmametin şartları” bölümü 
vardır.)  

“Allah’ın insanlara verdiği hilafet, hem bütün mahlukat üstünde insanın makam-ı 
tasarrufuna, hem cemiyeti idare etmek iktidarına şamildir. Şöyle ki: “Rabbin irade-i 
ezeliyesini izhar ve kudret-i lâyezalîsini ibraz ederek meleklere (2:30) 

®}«S[¬V«' ¬Œ²‡«�²~ |¬4 °u¬2_«% |Å9¬~ “Ben mutlaka yeryüzünde bir halife yapacağım, bir halife tayin 

edeceğim.” demişti ki, meali: Kendi irademden, kudret ve sıfatımdan ona bazı salahiyetler 
vereceğim. o bana izafeten, bana niyabeten mahlukatım üzerinde bir takım tasarrufata sahip 
olacak, benim namıma ahkâmımı icra ve tenfiz eyliyecek, o bu hususta asil olmayacak, kendi 
zatı ve şahsı namına bil’asale icra-yı ahkâm edecek değil, ancak benim bir naibim, bir kalfam 
olacak, iradesiyle benim iradelerimi, benim emirlerimi, benim kanunlarımı tatbika memur 
bulunacak, sonra onun arkasından gelenler ve ona halef olarak aynı vazifeyi icra edecek 

olanlar bulunacak (35:39) ¬Œ²‡«�²~ |¬4 «r¬=«Ÿ«' ²vU«V«Q«% >¬gÅ7~ «Y; sırrı zâhir olacak. Bu mana, 

Ashab-ı Kiram’dan ve Tabiînden uzun uzadıya nakledilegelen tefsirlerin hülâsası ve 
hâsılıdır.” (Elmalı.Tefsiri:299) 

Bu beyandan açıkça görülüyor ki; idare sahasında hilafet makamı beşerî düşüncelerle ve anlayışlarla 
hareket etmez ve edemez. Yani Allah, insanlar üzerindeki hakimiyetini hilafet makamı ile icraa eder. 
Ancak Allah’ın bildirmediği meselelerde şu’ra ve meclis yoluyla ahkam teşri’ edilir. 

“İctihad yapmak salahiyetinde olmayan kişilerden müteşekkil bir hey’et, dinin 

hükmetmediği saha olan mubahatta, yani ²v6_«[²9…¬‡Y 8_¬" v«V²2«~ ²vB²9«~ manasındaki hadislerini mana 

çerçevesine giren umûr-u dünya hakkında maslahatlara göre kanun yapabilir.Fakat dinde 
hükme bağlanmış ve dinin teşri’ sahasına girip müctehidînin yeni içtihadını gerektiren 
mes’elelerde böyle dinî salahiyeti bulunmıyan bir heyet, maslahat anlayışı ile teşri’ 
yapamaz… 

İkinci meşrutiyet devresinde teşri’ organı hakkında Bediüzzaman’a sorulan bir sual ve 
cevabı: 
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«Meclis-i Meb’usanda Hristiyanlar, Yahudiler vardır. Onların reylerinin şeriatta ne 
kıymeti vardır? 

Cevab: Evvela, meşverette hüküm ekserindir. Ekseriyet ise müslümandır. Altmıştan fazla 
ülemadır. Meb’us hürdür. Hiçbir te’sir altında olmamak gerektir. Demek hâkim İslâmdır. 

Saniyen: Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte sanatkâr bir Haço veya Berham’ın 
reyi mu’teberdir. Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Meb’usandaki mesalih-i siyasiye ve 
menafi-i iktisadiye dahi ekseri bu kabilden olduğundan reddetmemek lâzım gelir. 

Amma ahkâm ve hukuk ise, zaten tebeddül etmez. Tatbikat ve tercihattır ki, meşverete 
ihtiyaç gösterir. Meb’usların vazifesi o ahkâm ve hukuku, su-i istimal etmemek ve bazı kadı 
ve müftilerin hilelerine meydan vermemek için, bazı kanunları yapmak, etrafına sur etmektir. 
Aslın tebdiline gitmek olmaz. Gidilse intihardır.” (A.B. 417) 

İnsana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyetinin verilmiş olması 
meselesi hakkında şu izahat veriliyor:  

“ö«u²A«5ö¬y¬"ö«t[¬#³~ö@«9«!ö¬�@«B¬U²7!ö«w¬8ö°v²V¬2ö˜«G²X¬2ö›¬HÅ7!ö«Ä@«5 (27:40) 

˜«G²X¬2ö!Èh¬T«B²,8ö ˜³~«*ö@ÅW«V«4ö«t4²h«0ö«t²[«7¬!öÅG«#²h«<ö²–«!

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

Hulefa-i raşidinin hilafetleri hakkında 
“Orada benden sordular ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim: Yaşlı 

mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu 
elinizdeki tarihçe-i hayatım isbat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hâlî bir türbe 
kubbesinde inzivada idim, bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum, 
ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri 
cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten taneleri karıncalara veriyorum. 
Sonra dediler: Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn 
hem halife hem reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (R.A.) Aşere-i Mübeşşere'ye ve Sahabe-i 
Kiram'a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-
ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.” Ş:363 

Halifelik meselesinin mahiyeti  

Ayette geçen “ «š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«:öcümlesi, «–x W«V²Q«#ö«�ö@«8ö v«V²2«!ö]±¬9¬! cümlesinin mazmununu 

tahkik ve icmalini tafsil ve ibhamını tefsirdir. Ve keza Cenab-ı Hakk'ın Arz'ında beşerin 
870
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halife olması, Allah'ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir 
ilme mütevakkıftır. Ve keza birinci âyette kelâmın sevkiyatı iktizasınca şöyle bir takdir 
olacaktır: Âdem'i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmayı 
talim etti ve hilafete namzed kıldı. Sonra vakta ki Âdem'i melaikeye tercih etmekle rüchan 
mes'elesinde ve hilafet istihkakında ilm-i esma ile mümtaz kıldı; makamın iktizası üzerine, 
eşyayı melaikeye arz ve onlardan muarazayı taleb etti; sonra melaike aczlerini hissetmekle 
Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ikrar ettiler. Kur'an-ı Kerim buna işareten, 

ö¬š«�Îx;́ö ¬š@«W²,«@¬"ö]¬9x \ ¬A²9«!ö«Ä@«T«4ö¬}«U¬\ ´V«W²7!ö]«V«2ö²vZ«/«h«2öÅv$ö 

«w[¬5¬(@«.ö²vB²X6ö²–¬! 
  dedikten sonra,   

!x 7@«5ö: Evvelce iblisin enaniyet ve kibrine kanarak yaptıkları istifsardan pişman olarak, 

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  dediler. Sonra 

vakta ki istidadlarının adem-i câmiiyetinden dolayı melaikenin aczi zahir oldu; makamın 
iktizası üzerine Âdem'in iktidarının beyanı îcab etti ki, muaraza tamam olsun. Bunun için, 

²v¬Z¬=@«W²,«@¬"ö²vZ²\ ¬A²9«!ö •«(³~ö@«<ö«Ä@«5ö hitabıyla Âdem'e ferman etti. Sonra vakta ki mes'ele 

tebeyyün etti ve hikmetin sırrı zahir oldu; geçen cevab-ı icmalînin bu tafsilâta netice kılınması 
makamın iktizasından olduğuna binaen, 

«–: G²A#ö@«8ö v«V²2«!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö«`²[«3öv«V²2«!ö]±¬9¬!ö²vU«7ö²u5«!ö²v«7«!ö«”@«5 
«–x WB²U«#ö²vB²X6ö@«8«:ö 

yani "Sizin ketmettiğiniz şeyi bilirim." 
Şu mukavele ve mükâlemeden anlaşılıyor ki; iblisin enaniyeti, kibri, melaikeye sirayet 

etmiştir ve yaptıkları istifsara, bir taifenin itirazı da karışmıştır.” İ:209 

Hz. Üstadın ilk meclis devresinde hilafet hakkında şöyle diyor: 
“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. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. 
Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarîkıyla olmayan böyle bir kuvvet, inşikak-ı 

asâya sebebiyet verecektir.1 İnşikak-ı asâ ise, @®Q[¬W«%ö¬yÁV7!ö¬u²A«E¬"ö!x W¬M«B²2!ö«:ö(3:103) 

                                                 
1 Yani, milletin dine bağlı olan kısmı ile inkılab taraftarları arasında ikiye bölünme olacak. 871
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âyetine zıddır.2 Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevî 3 daha metindir 
ve tenfiz-i ahkâm-ı şer’iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsî, ancak ona istinad ile 
vezaifi deruhde edebilir. Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevî eğer müstakim olsa, ziyade parlak 
ve kâmil olur. Eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin, iyiliği de fenalığı da mahduddur. 
Cemaatin ise gayr-ı mahduddur. Harice karşı kazandığınız iyiliği, dâhildeki fenalıkla 
bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedî düşmanlarınız ve zıdlarınız ve hasımlarınız, İslâmın şeairini 
tahrib ediyorlar. Öyle ise zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa 
şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün, za’f-ı milliyeti gösterir. Za’f 
ise düşmanı tevkif etmez, teşci’ eder...” Ms:101 

Burada çok câmi’ ve tarihî bir ikaz var. Yani mehdinin irşadı böyle olur. 

Kur’an 2:30 ayetinde geçen “ 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 

“Hem meselâ: @«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«:ö (2:31) “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.” S:262 

Yani, kâinatta tecelli eden esma-i hüsnanın eserlerinden, yani kitab-ı kâinattan marifetullahı öğrenip 
kemalat kazanmak, emanet-i kübra ve en yüksek makam olduğu burada nazara veriliyorki Risale-i 
Nurun esas mesleğidir. 

Halifenin, yani idare makamının Allah’ın emirlerine uyması şart 
olduğunu anlatan Bediüzzaman Hazretleri şöyle der: 

“İstibdad, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah, 
Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. 
Yoksa, Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.” D:15 

Manevî hilafet dairesi maddî hilafete el atmak istememeli  
“Eğer desen: Hilafet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, hârikulâde 

                                                 
2 Mezkür ayette Allah emreder ki, hepiniz, esasat-ı şer’iye dairesinde birleşip tesanüd ediniz ve bölünmeyiniz. 
Yani Kur’an nazarında esasat haricinde ittihad ve tesanüd olmaz. 
3 Yani şer’î esaslar dairesinde samimi ve teslimiyette yapılan tesanüdlü cemaat 872
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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 4 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 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Burada anlatılan zahiri hilafet, insanların kalbî duygularına değil dünyevi ve maddî hareketlerini şeriatın dediği 
tarzda yönlendirip gayr-i meşru hareketlerden durdurmaktır. Bu müdahele şekli cemiyette açıkça görünen 
yaşayış dairesinde geçerlidir. 873
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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«! 
HALK (YARATMAK) 

Maddi ve manevi bütün varlıklar mahluktur, halkedilmişlerdir. Yaratıcı manasında olan Hâlık ismi, 
sadece Allah’a aittir. Allah’dan başka Hâlık yoktur. Hareketler ve sesler gibi varlıklar da mahluk ve 
mevcuddurlar. 

“Halk ile ca’l arasındaki fark için (6:l) âyetinde “görülüyor ki, semavat ü arz hakkında 
“halk”, zulümat ve nur hakkında “ca’l” tabir olunmuştur. 

Müfessirîn diyorlar ki; “ca’l” de “halk” gibi bir inşa ve ibdadır. Şu kadar ki, “halk, inşa-yı 
tekvinîye muhtass ve bir takdir ü tesviye manasını da mutazammındır. Yani halkta mahlukun 
her vecihle mekadir-i mahsusasını ibda’ ve takdir eden mütekaddim bir ilm-i muhit ve ona 
göre gerek bilâ-madde ve gerek bir maddeden tekvin ve tesviye manası vardır. Ve bu suretle 
fıtrat mefhumu, halk ve hilkat mefhumundan bir cüz’dür.” (E.T. l866) 

“İcad, inşa veya başka bir kelimeye tercihan yaratılışın güzel şeklini ifade eden «s«V«' tabiri, 

insanlardaki istidadın sedad ve istikametçe ibadete elverişli olduğuna işarettir. Ve keza ibadet, 
yaratılışın ücreti ve neticesidir. Bu itibarla sevab, ibadetin ücreti olmayıp, ancak Cenab-ı 
Hakk’ın kereminden olduğuna işarettir.” İ:98 

“Evet Kadir-i Zülcelal’in iki tarzda icadı var. Biri; ihtira ve ibda’ iledir. Yani hiçten 
yoktan vücud veriyor ve ona lâzım her şeyi de hiçten icad edip eline veriyor. Diğeri; inşa ile, 
san’at iledir. Yani kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik 
hikmetler için kâinatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor.” L:193 

Bu kısımda ince ve külli hikmet var. Yani inşa etmek yani terkib yoluyla maddi sanaat eserlerini 
yaratıp ilahî sanaat eserlerinin ebedi filimleri çekilip fani eserlerin bekaya intikal ile esma-i ilahiyenin 
ebedi tecelligâhları zuhur eder. 

 Halk-ı cedid 
Yeniden yeniye tekraren yaratılma. Bir âyette şöyle buyruluyor: 

 “ (50:15) ̄f<¬f«% ¯s²V«' ²w¬8 ¯j²A«7 |¬4 yeni bir halktan iltibastadırlar. 

Ana karnındaki çocuğun insan suretine getirildiği devre (Kur’an 23.14). 

“Vücud-u insan, tavırdan tavıra geçtikçe acib ve muntazam inkılablar geçiriyor. Nutfeden 
alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan azm ve lâhme, azm ve lâhmden halk-ı cedide yani 
insan suretine inkılabı, gayet dakik düsturlara tâbi'dir. O tavırların herbirisinin öyle kavanin-i 
mahsusa ve öyle nizamat-ı muayyene ve öyle harekât-ı muttarideleri vardır ki; cam gibi, 
altında bir kasd, bir irade, bir ihtiyar, bir hikmetin cilvelerini gösterir.”  S:523 
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Şecere-i kâinat, Nur-u Muhammedî’den (A.S.M.) halkedilmiştir 
hükmünün hakikatı 

 “Ey müstemi'!. Şu acib kâinat-ı azîme, bir insanın cüz'î mahiyetinden halkolunmasını 
istib'ad etme! Bir nevi âlem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir 
çekirdekten halkeden Kadîr-i Zülcelal, şu kâinatı "Nur-u Muhammedî"den (Aleyhissalâtü 
Vesselâm) nasıl halketmesin veya edemesin? İşte şecere-i kâinat, şecere-i tûbâ gibi, gövdesi 
ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için; aşağıdaki meyve makamından, tâ çekirdek-i 
aslî makamına kadar, nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Mi'rac, o hayt-ı münasebetin gılafı 
ve suretidir ki: Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmış; velayetiyle gitmiş, 
risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-yı ümmeti, ruh ve kalb ile o 
cadde-i nuranide, Mi'rac-ı Nebevî'nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarına göre 
makamat-ı âliyeye çıkıyorlar.”  S:579 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Kur’an, semadan nâzil olmuştur. Ve Onun nüzuluyla semavî bir 
maide ve bir sofra-i İlahiye de nâzil olmuştur. Bu maide, tabakat-ı beşerin iştiha ve 
istifadelerine göre ayrılmış safhaları hâvidir. O maidenin sathında, yüzünde bulunan ilk safha 

tabaka-i avama aittir. Meselâ: @«W;@«X²T«B«S«4ö@®T²#«*ö@«B«9@«6ö«Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!öÅ–«!ö(21:,30) âyet-i 

kerimesi, beşerin birinci tabakasına şu manayı ifham ve ifade ediyor: 
Semavat, ayaz, bulutsuz, yağmuru yağdıracak bir kabiliyette olmadığı gibi, arz da 

kupkuru, nebatatı yetiştirecek bir şekilde değildir. Sonra ikisinin de yapışıklıklarını izale ve 
fetk ettik. Birisinden sular inmeğe, ötekisinden nebatat çıkmağa başladı. Mezkûr âyetin ifade 

ettiği şu manaya delalet eden ±¼]«&ö¯š²z«-öÅu6ö¬š@«W²7!ö«w¬8ö@«X²V«Q«%ö«:ö(21:30) âyet-i kerimesidir. Çünki 

hayvanî ve nebatî olan hayatları koruyan gıdalar ancak arz ve semanın izdivacından tevellüd 
edebilir. 

Mezkûr âyetin tabaka-i avama ait safhasının arkasında şöyle bir safha da vardır ki: Nur-u 
Muhammediye’den (A.S.M.) yaratılan madde-i aciniyeden, seyyarat ile şemsin o nurun 
macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Bu safhayı delaletiyle teyid eden 

›¬*x9ö yÁV7!ö«s«V«'ö@«8ö ”Å:«!öolan hadîs-i şerifidir.” Ms:120 

Dünyanın halkedilişinde takîb edilen bazı İlahî hikmetler 
“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 

Hem “Hiç mümkün müdür ki: Bir baharı halkedemeyen ve bütün meyveleri icad 
edemeyen ve yer yüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen; onların bir misal-i 
musaggarı olan bir elmayı halkedip ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, şükrünü 
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kazansın, Mahmud-u Bil'ıtlak'a hamd noktasında iştirak etsin? Hâşâ!.. Çünki bir elmayı 
halkeden kim ise, bütün dünyaya gelen elmaları icad eden yine o olabilir. Çünki sikke 
birdir. Hem elmaları icad eden kim ise, bütün dünyada medar-ı rızk olan hububat ve semeratı 
halkeden yine odur. Demek en küçük cüz'î bir zîhayata, en cüz'î bir nimeti veren, doğrudan 
doğruya kâinatın Hâlıkıdır ve Rezzak-ı Zülcelal'dir. Öyle ise şükür ve hamd, doğrudan 
doğruya ona aittir. Öyle ise hakikat-ı kâinat, daima hak lisanıyla der:   

¬G«"«�²!ö]«7¬!ö¬Ä«+«�²!ö«w¬8ö¯G«&«!ö±¬u6ö²w¬8ö G²W«E²7!öy«7  M:238 

“Evet nasılki bir elmayı halkedecek; elbette dünyada bütün elmaları halketmeye ve koca 
baharı icad etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icad etmeyen, bir elmayı icad edemez. 
Zira o elma o tezgâhta dokunuyor.1 Bir elmayı icad eden, bir baharı icad edebilir. Bir elma; 
bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kâinatın misal-i musaggarıdır.” S:78 

Arzın hilkatı hakkında olan “Âyetin sarahatında “yedi kat arz” dememiş. 

ÅwZ«V²C¬8ö¬Œ²*«�²!ö«w¬8«:ö¯�!«x´W«,ö«p²A«,ö«s«V«'ö›¬HÅ7!ö yÁV7«! (65:12) ilââhir. Âyetin zahiri diyor ki: “Arzı da o 

seb’a semavat gibi halketmiş ve mahlukatına mesken ittihaz etmiş.” Yedi tabaka olarak 
halkettim, demiyor. Misliyet ise mahlukıyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir.” 
L:64 

“Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir 
ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, 
herşeyle bağlıdır.”  H:109 

“Evet bir sineği ihya eden, bütün hevamı ve küçük hayvanatı icad eden ve Arz’ı ihya eden 
zât olacaktır. Hem mevlevî gibi zerreyi döndüren kim ise, müteselsilen mevcudatı tahrik edip, 
tâ Şems’i seyyaratıyla gezdiren aynı zât olmak gerektir. Çünki kanun bir silsiledir, ef’al onun 
ile bağlıdır.” M:334 

“Haşirde bütün zevi-l ervahın ihyası; mevt-âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin 
baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zâtiyedir; 
tegayyür edemez, acz tahallül edemez, avaik tedahül edemez. Onda meratib olamaz, herşey 
ona nisbeten birdir. 

Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi o halketmiştir. 
Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.” H:110 

 

                                                 
1 Yani tezgahta dokunuyor tabirinden maksad bütün fıtrat kanunlarının nizam dairesinde mevcut olmasını 
gerektiriyor. Manasını ifade eder. 876
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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«! 
HAMD 

Bu kelime, maddî ve manevî bütün nimet ve iyiliklerin esma-i cemaliyenin eserleri olup bütün 
teşekkür ve memnuniyetlerin Allah’a mahsus olduğunu ifade eder. 

“Meselâ "Elhamdülillah" bir cümle-i Kur'aniyedir. Bunun en kısa manası, ilm-i Nahiv ve 
Beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur: 

Ê‹@«'ö¬G«"«�²!ö]«7¬!ö¬”«+«�²!ö«w¬8ö«p«5«:ö¯(xW²E«8ö±¬›«!ö]«V«2«:ö«*«G«.ö¯G¬8@«&ö±¬›«!ö²w¬8ö¬G²W«E²7!ö¬(!«h²4«!ö²w¬8ö¯(²h«4öÇu6 
¬yÁV7@¬"ö|ÅW«KW²7!ö¬(x%x²7!ö¬`¬%!«x²7!ö¬�!ÅHV¬7öÊs¬E«B²K8ö«— 

Yani: "Ne kadar hamd ve medh varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede 
kadar hastır ve lâyıktır o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a ki, Allah denilir." İşte "ne kadar hamd varsa", 
"el-i istiğrak"tan çıkıyor. "Her kimden gelse" kaydı ise, "hamd" masdar olup fâili terk 
edildiğinden, böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulün terkinde, yine makam-ı 
hitabîde külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için, "her kime karşı olsa" kaydını ifade ediyor. 
"Ezelden ebede kadar" kaydı ise; fi'lî cümlesinden ismî cümlesine intikal kaidesi, sebat ve 
devama delalet ettiği için, o manayı ifade ediyor. "Has ve müstehak" manasını "Lillah"taki 
"lâm-ı cer" ifade ediyor. Çünki o "lâm", ihtisas ve istihkak içindir. "Zât-ı Vâcib-ül Vücud" 
kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve Zât-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı 
mülahaza olduğundan, "Lafzullah" sair esma ve sıfâta câmiiyeti ve ism-i a'zam olduğu 
itibariyle, delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği gibi; Vâcib-ül Vücud ünvanına dahi, o delalet-i 
iltizamiye ile delalet ediyor.” M:392 

Hamdin mana ve mahiyiyeti hakkında şu izahat verilir: 
“Sâniyen: Şu "Elhamdülillah" cümlesi, herbiri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak 

üzere, Kur'anın dört suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de; neş'e-i ûlâ ile neş'e-i ûlâda 
beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka nimetlerinden ibarettir. 

Sâlisen: Bu cümlenin 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«: ferman-ı celilince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin 

icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. ¬yÁV¬7ö G²W«E²7«!öın bu makamda zikri, hilkatin gayesini 

tasavvur etmeğe işarettir.” İ:17 
“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 
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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 

“Hem madem Fâtır-ı Kerim, düstur-u kerem iktizasıyla bir şeye verdiği makamı ve 
kemali, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle, o kemali geriye almıyor. Belki o zîkemalin 
meyvelerini, neticelerini, manevî hüviyetini ve manasını, ruhlu ise ruhunu ibka ediyor. 
Meselâ: Dünyada insanı mazhar ettiği kemalâtın manalarını, meyvelerini ibka ediyor. Hattâ 
müteşekkir bir mü'minin yediği zâil meyvelerin şükrünü, hamdini; mücessem bir meyve-i 
Cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatta muazzam bir "Kanun-u Rahmet"in ucu 
görünüyor.” S:556 

 “ 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 

Keza “ G²W«E²7!ö y«7öYani: Bütün mevcudatta sebeb-i medh ü sena olan kemalât onundur. Öyle 

ise, hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek 
medh ü sena ona aittir. Çünki sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı 
hamd olan herşey onundur, ona aittir. Evet âyât-ı Kur'aniyenin işaratıyla, bütün mevcudattan 
daimî bir surette dergâh-ı İlahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır 
ve bir hamd ü senadır ki; daimî o dergâha gidiyor.” M:236 

“Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi bir meyvesi de, hayatı 
veren Zât-ı Hayy ve Muhyî'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki; bu şükür ve 
muhabbet ve hamd ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir. Ve bundan 
anla ki; bu hayatın gayesini "rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârane 
nimetlenmektir" diyenler, gayet çirkin bir cehaletle; münkirane, belki de kâfirane, bu pek çok 
kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip, 
dehşetli bir küfran-ı nimet ederler.” L:331 

 “Makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyorum. Şöyle ki: 
Namaz tesbihatının âhirinde Şafiîlerde gayet müstamel ve meşhur bir salavat olan 

¯š!«:«(«:ö¯š!«(ö±¬u6ö¬(«G«Q¬"ö¯GÅW«E8ö@«9¬G±¬[«,ö¬Ä³~ö]«V«2«:ö¯GÅW«E8ö@«9¬G±¬[«,ö]«V«2ö±¬u«.öÅvZÁV7«! 
!®h[¬C«6ö!®h[¬C«6ö²v¬Z²[«V«2«:ö¬y²[«V«2ö²v±¬V«,«:ö²¾¬*@«"«: 

nin ehemmiyeti yüzündendir ki, insanın hikmet-i hilkatı ve sırr-ı câmiiyeti ise; her zaman, 
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her dakika hâlıkına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı dergâh-ı 
İlahiyeye kamçı vurup sevkeden en keskin ve müessir saik, hastalıklar olduğu gibi; insanı, 
kemal-i şevk ile şükre sevkeden ve tam manasıyla minnetdar edip hamdettiren tatlı nimetler 
ise, başta şifalar ve devalar ve âfiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve 

manidar olmuştur. Ben bazan ¯š!«:«(«:ö¯š!«(ö±¬u6ö¬(«G«Q¬"ödedikçe, küre-i arzı bir hastahane suretinde 

ve maddî ve manevî bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden Şâfî-i Hakikî'nin 
pek aşikâr bir mevcudiyetini ve küllî bir şefkatini ve kudsî ve geniş bir rahîmiyetini 
hissediyorum.” Ş:8 

“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 

Evet, “Ya Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman 
aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman 
bulamadım. Manen bana denildi ki: “Yetmez mi derd, derman sana.” S:208 

“Hem 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—ö a²K«7«!öa²Sóö—! 
öö@«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.1 ” M:25 

Evet, “Zulmetleri izale eden iman nimetine “Elhamdülillah” diye edilen hamd dahi bir 
nimet olduğundan, ona da bir hamd lâzımdır. Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd, üçüncüye 

dördüncü hamd lâzım. !Èh«%öÅvV«;«:öDemek bir hamd-i vâhidden doğan hamdlerden ibaret 

gayr-ı mütenahî bir silsile-i hamdiye husule geliyor.” Ş:755 
 “Eğer dünyanın veya vücudun mülkiyeti, zılliyeti sende ise taahhüd, tahaffuz, korku 

külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsın, daima rahatsız olursun. Çünki noksanları tedarik, 
mevcudları telef olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meşakkatlere mahal olursun. 
Halbuki o nimetler, Mün'im-i Kerim'in taahhüdü altındadır. Senin işin onun sofra-i ihsanından 
yeyip içmekle şükretmektir. Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. 
Çünki şükür, nimette in'amı görmek demektir. İn'amı görmek, nimetin zevalinden hasıl 
olan elemi def'eder. Zira nimet zâil olduğundan, Mün'im-i Hakikî onun yerini boş bırakmaz, 
misliyle doldurur ve teceddüdünden lezzet alırsın. 

Evet «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7ö G²W«E²7!ö¬–«!ö²vZ<«x²2«(öh¬'³~ö«:öolan âyet-i kerime, hamdin ayn-ı lezzet 

olduğuna delalet eder. Çünki hamd, in'am şeceresini, nimet semeresinde gösterir. Ve bu 
                                                 
1 Bu farsça ibarenin meali: O, “Ben senin Rabbin değil miyim?” dedi. Sen, “Evet Rabbimsin” dedin. Evet 
demenin şükrü nedir bilir misin? Bela çekmektir. O belanın sırrını bilirmisin? Fakr u fena dergâhında halkaya 
katılmaktır. 879
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vesile ile zeval-i nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zâil olur. Çünki şecerede çok semere 
vardır, biri giderse ötekisi yerine gelir. Demek hamd, ayn-ı lezzettir.” Ms:123 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Sübhanallah ve Elhamdülillah cümleleri, Cenab-ı Hakk'ı Celal ve 
Cemal sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar. "Celal" sıfatını tazammun eden "Sübhanallah", 
abdin ve mahlukun 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. 

Kezalik -bilâ teşbih- Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karib olduğu cihetle ona hamdediyoruz. 
Biz ondan uzak olduğumuz cihetle onu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh rahmetiyle kurbüne 
bakarken hamdet. Ondan baid olduğuna bakarken, tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma 
ve her iki nazarı birleştirme ki, hak ve istikamet mültebis olmasın. Lâkin iltibas ve mezc 
olmadığı takdirde, her iki makamı ve her iki nazarı hem tebdil, hem cem'edebilirsin. Evet 
"Sübhanallahi ve bihamdihi" her iki makamı cem'eden bir cümledir.” Ms:125 

“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 

Hamd hakkında ayetlerden birkaç not: 

1-Göklerin ve yerlerin yaradılışı, karanlığın ve ışığın var edilmesinin çok hikmetleri ve küllî 
nimetiyetleri cihetiyle Allah’a hamd etmeyi icab ettirdiğine dikkat çekilmesi. (6:1) 

2-Zalim cereyanın zulmünü durdurup gerileten Allah’a hamd edilmesi. (6:45) 
3-Cennette müminlerin kalplerinden kin ve adavetin nez’edilmesi de hamdi gerektiren 

ehemmiyetli bir nimettir. (7:43) 
4-İnsanların hata ve zulümlerini Allah’ın bildiğini düşünüp salahiyet ve mesuliyet 

makamında olmama durumunda suçluları Allah’a havale etmek fazileti. (25:58) 
Külliyattan kısmen nakledilen hamdin Kur’an nazarında hayatın ehemmiyetli bir gayesi 

olduğu görüldü. 
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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«! 
HAMİYET 

Ahirzamanın bozuk cemiyetinde hakikatler ters yüz edildiğinden, söylenen sözlere tahkiksiz 
inanmamalı. İkazından bir örnek: 

Hamiyetin tarifi 
“Avrupa'nın mehasinini mesavimizle ve telahuk-u efkârının semeratı, bizim bir şahsın 

semere-i sa'yi ile, insafsızca, aldatıcı cerbeze ile müvazene etmekle, (*) Avrupa'ya şedid bir 
meftuniyet ve milletine karşı amîk bir nefret hissiyle, kendini Avrupa'nın veled-i nâmeşruu 
gösterdiği gibi, fikr-i ihtilal ve meyl-i tahrib ve aldatıcı cerbezenin neticesi olan hicv-i 
âsiyane, müfteriyane, namusşikenane ile kendi firavuniyetini ve zımnen medih ve gururiyetini 
ve bilmediği halde İslâm'a düşmanlığını göstermekle beraber; firavuniyet, enaniyet, gurur 
hükmü ile milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu hiss-i şefkat yerine hiss-i 
tahkir, meyl-i incizab yerine meyl-i nefret, meyelan-ı muhabbet yerine irade-i istihfaf, 
temayül-ü ihtiram yerine meyelan-ı techil, arzu-yu merhamet yerine arzu-yu taazzum, seciye-i 
fedakârî yerine temayül-i infiradî ikame edip; hamiyetsizliğini, asılsızlığını gösterdiğinden 
nazar-ı hakikatta öyle bir cani ve menfur olur ki, meselâ birisi Paris'te sefahet âleminde bir 
âlüfte madamın kametinde istihsan ettiği bir libası, câmide muhterem bir hocaya giydirmeye 
çalışmak gibi bir hareket-i ahmakane ve caniyanede bulunur. Zira hamiyet ise; muhabbet, 
hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Onsuz olmaz ve illâ yalandır, sahtekârlıktır. 
Nefret, hamiyetin zıddıdır.” STİ:68 

“Bazan Zıd, Zıddını Tazammun Eder 
Zaman olur zıd, zıddını saklarmış. Lisan-ı siyasette lafz, mananın zıddıdır. Adalet 

külahını(*) 
Zulüm başına geçirmiş. Hamiyet libasını, hıyanet ucuz giymiş. 
Cihad ve hem gazâya, bagy ismi takılmış. Esaret-i hayvanî, istibdad-ı şeytanî; hürriyet 

nam verilmiş. Zıdlarda emsal olmuş, suretlerde tebadül, isimlerde tekabül, makamlarda 
becayiş-i mekânî.” S:707 

Yukarıda nazara verilen parçanın diğer bir benzeri de şöyledir: 

“Hasletlerin Yerleri Değişse, Mahiyetleri Değişir 

Bir haslet.. yer ayrı, sîma bir. Kâh dev, kâh melek, kâh sâlih, kâh tâlih; misali şunlardır: 
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. 
Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta: Müsamaha, hamiyet. Fedakârlık; bir haslet, bir 

amel-i sâlihtir. 
Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta: Müsamaha, hıyanet. Fedakârlık; bir sıfat, bir 

                                                 
(*): Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona mal etmek, Islâmiyet’in düşmanı olan tedenniyi ona dost 
göstermek, feleğin ters dönmesine delildir. 
(*) Bu zamanı tam görmüşgibi bahseder. 881
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amel-i tâlihtir. 
Tertib-i mebadide tevekkül, tenbelliktir. Terettüb-ü netice noktasındaki tefviz, tevekkül-ü 

şer'îdir. 
Semere-i sa'yine, kısmetine rıza ise, memduh bir kanaattır, meyl-i sa'ye kuvvettir. 
Mevcud mala iktifa, mergub kanaat değil; belki dûn-himmetliktir. Misaller daha çoktur. 
Kur'an mutlak zikreder, sâlihat ve takvayı. İbhamında remz eder makamatın tesiri. Îcazı 

bir tafsildir. Sükûtu geniş sözdür.” S:725 
“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.” M:54 

Hamiyet-i âliyenin feveran etmesi meselesi 
“Evet bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senedlerle ve an'ane ile birbirine 

muttasıl ve en yüksek şeref ve âlî haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i 
Beyt'ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri 
bütün ehl-i hakikatın fırkaları başında onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardır. 
Şimdi de, kemmiyeten milyonları geçen bir nesl-i mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri imanlı 
ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla serfirazdırlar. Böyle bir 
cemaat-ı azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hâdisat-ı azîme 
vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hamiyet-i âliye feveran edecek ve Hazret-i 
Mehdi başına geçip, tarîk-ı hak ve hakikata sevkedecek. Böyle olmak ve böyle olmasını; bu 
kıştan sonra baharın gelmesi gibi, âdetullahtan ve rahmet-i İlahiyeden bekleriz ve 
beklemekte haklıyız. 

Hazret-i Mehdi'nin cem'iyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i 
bid'akâranesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyeyi ihya edecek; yani âlem-i İslâmiyette risalet-i 
Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (A.S.M.) tahribe çalışan Süfyan 
komitesi, Hazret-i Mehdi cem'iyetinin mu'cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve 
dağıtılacak. 

Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi 
zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i hakikîsini İslâmiyetin 
hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve 
"Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten 
kurtaracak. 

Şu mühim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden burada bu kısa 
işaretle iktifa ediyoruz.” M:441 

“Hem yirmi seneden beri tahribkârane eşedd-i zulüm altında o derece ahlâk bozulmuş ve 
metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan belki de yirmiden birisine itimad edilmez. Bu acib 
hâlâta karşı, çok fevkalâde sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyet-i İslâmiye lâzımdır; 
yoksa akîm kalır ve zarar verir. 

Demek en hâlis ve en selâmetli ve en mühim ve en muvaffakıyetli hizmet, Risale-i Nur 
şakirdlerinin daireleri içindeki kudsî hizmettir. Her ne ise... Bu mes'ele şimdilik bu kadar 
yeter.” K:90 
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“[Kardeşlerim! Sizce münasib ise Başvekil'e ve dindar meb'uslara verilmek üzere, ihtara 
binaen yazdırılmış gayet ehemmiyetli bir hakikattır.] 

Mukaddeme: Kırk seneye yakın siyaseti terkettiğimden ve ekser hayatım bir nevi 
inzivada geçtiğinden, hayat-ı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul olmadığımdan büyük bir 
tehlikeyi göremiyordum. Bugünlerde o tehlikenin hem millet-i İslâmiyeye ve hem de bu 
memleket ve hükûmet-i İslâmiyeye büyük bir zarar vermeye zemin hazırlamakta olduğunu 
hissettim. Mecburiyetle, İslâmiyet milliyeti ve hâkimiyeti ve memleketin selâmeti için çalışan 
ehl-i siyaset ve cem'iyet-i beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar için bana manevî bir ihtar 
edildiğinden üç noktayı beyan edeceğim: 

Birinci Nokta: Gazeteleri dinlemediğim halde bir-iki senedir "irtica ile ittiham" kelimesi 
mütemadiyen tekrar edildiğini işitiyordum. Eski Said kafasıyla dikkat ettim, kat'iyyen gördüm 
ki: Siyaseti dinsizliğe âlet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet ve bedeviliğin bir kanun-u 
esasîsine irticaa çalışan ve hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslâmiyet düşmanları 
gaddarane bir ittiham ile; ehl-i İslâmiyet ve hamiyet-i diniye ve kuvvet-i imaniye cihetiyle 
değil dini siyasete âlet yapmak, belki de siyaseti dine âlet ve tâbi' yapmakla; tâ İslâmiyet'in 
kuvvet-i maneviyesinden bu hükûmet-i İslâmiyeyi tam kuvvetlendirmek ve dörtyüz milyon 
hakikî kardeşi arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım zalim Avrupa'nın 
dilenciliğinden kurtulmak için çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup onları 
memlekete zararlı tevehhüm etmeleri, yerden göğe kadar hadsiz bir haksızlıktır. 
Nümunelerinden birinci nümunesi, bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir sed olarak İkinci 
Nokta'da beyan etmek zamanı geldi. Menşeleri iki kanun-u esasîye istinad eden iki irtica var: 

Biri: Siyasî ve içtimaî ki, hakikî irticadır. Onun kanun-u esasîsi çok sû'-i istimale ve 
zulme medar olmuştur. 

İkincisi: İrtica namı verilen hakikî bir terakki ve adaletin esasıdır.” Em:81 

Hamiyet-i diniye mi yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli daha 
lâzım?  

“Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeliye seyahati münasebetiyle vilayat-ı şarkıye 
namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde iki mektebli mütefennin arkadaşla bir 
mübahase oldu. Benden sual ettiler ki: "Hamiyet-i diniye mi, yoksa hamiyet-i milliye mi 
daha kuvvetli, daha lâzım?" 

O zaman dedim: Biz müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzât 
müttehiddir. İtibarî, zahirî, ârızî bir ayrılık var. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine 
birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman; hamiyet-i diniye, avam ve havassa şamil oluyor. 
Hamiyet-i milliye, yüzden birisine -yani menafi'-i şahsiyesini millete feda edene- has kalır. 
Öyle ise, hukuk-u umumiye içinde hamiyet-i diniye esas olmalı. Hamiyet-i milliye ona 
hâdim ve kuvvet ve kal'ası olmalı. Hususan biz şarklılar, garblılar gibi değiliz. İçimizde 
kalblere hâkim, hiss-i dinîdir. Kader-i Ezelî ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor 
ki; yalnız hiss-i dinî şarkı uyandırır, terakkiye sevkeder. Asr-ı Saadet ve Tâbiîn, bunun bir 
bürhan-ı kat'îsidir. 

Ey bu hamiyet-i diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lâzım 
geldiğini soran, bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaşlarım! Ve şimdi 
zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektebliler! Size de 
derim ki: 

"Hamiyet-i diniye ve İslâmiyet milliyeti, Türk ve Arab içinde tamamıyla mezcolmuş ve 
kabil-i tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslâmiye, en kuvvetli ve metin ve arştan 
gelmiş bir zincir-i nuranîdir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvet-ül vüskadır. Tahrib edilmez, 
mağlub olmaz bir kudsî kal'adır" dediğim vakit o iki münevver mekteb muallimleri bana 
dediler: "Delilin nedir? Bu büyük dâvaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lâzım. 
Delil nedir?" 
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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 
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." 

Sebat ve metanetinin lisan-ı haliyle güya der: "Ey şimendifer! Sen bir nizamın esirisin. 
Senin gem'in, senin dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin 
değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yolunda git, kumandanının izniyle yolundan 
geç." 

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.” H:64 

Yani tahkiki iman şuurunun vesile olduğu kuvvetli teslimiyet sırrının hakikatı ifade ediliyor. 

“S- Bazı nas, senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a'mal ve etvarı pis 
tefsir ediliyor. Zira bazı ramazanı yer, rakı içer, namazı terkeder. Böyle, Allah'ın emrinde 
hıyanet eden, nasıl millete sadakat edecektir? 

C- Evet, neam.. hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan, 
fezail-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet 
beklenilmez. Fakat iş ve san'at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. 
Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salahat ve mehareti, 
tabir-i âherle fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem'edenler vezaife kifayet 
etmezler. Öyle ise, ya meharettir veya salahattır. San'atta meharet ise müreccahtır. Hem de o 
sarhoş namazsızlar Jön Türk değiller, belki şeyn Türktürler. Yani fena ve çirkin Türktürler. 
Genç Türklerin râfızîleridirler. Her şeyin bir râfızîsi var. Hürriyetin râfızîsi de süfehadır. 

Ey Türkler ve Kürdler! İnsaf ediniz. Bir râfızî bir hadîse yanlış mana verse veya yanlış 
amel etse; acaba hadîsi inkâr etmek mi lâzımdır, yoksa o râfızîyi tahtie edip namus-u hadîsi 
muhafaza etmek mi lâzımdır? Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve te'dibden başka, hiç 
kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı 

meşruasında şahane serbest olsun. ¬yÁV7!ö¬–: (ö²w¬8ö@®"@«"²*«!ö@®N²Q«"ö²vUN²Q«"ö²u«Q²D«<ö«�  nehyinin 
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sırrına mazhar olsun.” Mü:20 
Bu okuyacağımız kısım her ne kadar tasavvuf dairesine bakıyorsa da ifade ettiği hakikatler, umum 

zaman ve mekanlara baktığı cihetle ehemmiyetli bir irşaddır. Şöyle ki:  

“S- Veli olan şeyhin, müddeî olan müteşeyyih ile farkları nedir? 
C- Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği 

muhabbet ve şiarı terk-i iltizam-ı nefs ve meşrebi mahviyet ve tarîkatı hamiyet-i İslâmiye 
olsa kabildir ki, bir mürşid ve hakikî şeyh olsun. Lâkin eğer mesleği tenkis-i gayr ile 
meziyetini izhar ve husumet-i gayr ile muhabbetini telkin ve inşikak-ı asâyı istilzam eden 
hiss-i taraftarlık ve meyelan-ı gıybeti intac eden kendine muhabbeti, başkalarına olan 
husumete mütevakkıf gösterilse; o bir müteşeyyih-i müteevviğdir, bir zi'b-i mütegannimdir. 
Din ile, dünyanın saydına gider. Ya bir lezzet-i menhuse veya bir içtihad-ı hata onu aldatmış, 
o da kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat-ı mübarekeye sû'-i zan yolunu açmıştır!” 
Mü:77 

“Hem de “milliyet” denilen, mâzi derelerinden ve hal sahralarından ve istikbâl 
dağlarından hayme-nişîn olan Rüstem-i Zâl ve Selâhaddin-i Eyyubî (1) gibi Kürd dâhi 
kahramanlarıyla bir çadırda oturan bir aile ki, herkesi başkasının haysiyet ve şerefi ile 
şereflendiren  ve hissiyat-ı ulvîyenin enmuzeci ve İslâmiyet milliyeti içinde mezc olmuş olan 
fikr-i milliyetiniz size emr-i kat’i ile emrediyor ki: Tâ her biriniz umum bir milletin ma’kes-i 
hayatı ve hâmi-i saadeti ve umum milletin bir misal-i müşahhası olunuz.. şimdiki gibi bir 
şahıs değil, bir millet kadar büyüyeceksiniz. Zîrâ maksadın büyümesi ile himmet de büyür. Ve 
hamiyet-i İslâmiye ile (Türk, Kürd tam birleşmiş İslâmî ve dinî) o milliyetin galeyanıyla 
ahlâk da tekemmül ve teâli eder. 

Hem de “meşrutiyet” denilen sebeb-i saadet-i akvâm ve hâkimiyeti milliyeyi temin ile 
makine-i hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdad ve tahakkümün itfâsından 
kurtaran ve meşveret-i Şeriyenin mayası ile mayalandıran meşrutiyet-i meşrua, sizi meclis-i 
imtihana davet ediyor ki: Sinn-i rüşde büluğunuzu ve vesâyete adem-i ihtiyacınızı görmek 
istiyor. İmtihana hazırlanınız. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz ve hamiyet-i millî ile fikir 
ve vicdan-i şahsiyenizi milletin kalb ve akl-ı müştereki gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek, 
şehâdetname-i hürriyeti elinize vermeyecektir.” AB:434 

“Bediüzzaman Said Nursî; Barla nahiyesinde daimî ve çok şiddetli bir istibdat ve zulüm 
ve tarassut altında bulunduruluyordu. Barla'ya nefiy sebebi ise; kalabalık şehirlerden 
uzaklaştırıp, böyle hücra bir köye atılarak ruhunda mevcud hamiyet-i İslâmiyenin feveran 
etmesine mani olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslâmî imanî eserler yazdırmamak, 
âtıl bir vaziyete düşürüp dinsizlerle mücahededen ve Kur'ana hizmetten menetmek idi. 
Bediüzzaman ise, bu plânın tamamen aksine hareket etmekte muvaffak oldu;2 bir an bile boş 
durmadan, Barla gibi tenha bir yerde Kur'an ve iman hakikatlarını ders veren Risale-i Nur 
eserlerini te'lif ederek perde altında neşrini temin etti. Bu muvaffakıyet ve bu muzafferiyet 
ise, çok muazzam bir galibiyet idi. Zira o pek dehşetli dinsizlik devrinde, hakikî bir tek dinî 
eser bile yazdırılmıyordu. Din adamları susturulup, yok edilmeğe çalışılıyordu. Dinsizler, 
Bediüzzamanı yok edememişler, uyuşmuş kalb ve akılları ihtizaza getiren İslâmî ve imanî 
neşriyatına mâni olamamışlardı. Bediüzzaman'ın yaptığı bu dinî neşriyat, yirmi beş senelik 
eşedd-i zulüm ve istibdad-ı mutlak devrinde hiçbir zatın yapamadığı bir iş idi. 

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 

                                                 
1 Nüsha: Celaleddin-i Harzemşah, Sultan Selim, Barboros Hayri gibi....  –Müellif 
2 Hz. Üstadın yolunu takib eden nurcu dahi düşmanların hücumuna rağmen kitaba dayanan istikametli 
hareketinde devam edip gerileme göstermemeli demektir. 885
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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 

Netice: İslamiyeti ve hukuk-u umumiyeyi koruma gayreti manasında olan bu ders, 
insanın kıymetinin ölçüsü olduğu şöyle beyan ediliyor: 

“Bir adamın kıymeti, himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek 
başıyla küçük bir millettir.” H:59 
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Şeri’atın temel kitablarında bildirilen ve dünyevî ve uhrevi cezayı gerektiren yasaklar. Diğer bir ifade 
ile ayet ve hadislerde sarih beyanlarla bildirilen ve müctehidlerce beyan olunan yasaklar. 

Haramlarda zaruret durumunun izahı meselesi şöyle ki: 

“ ¬�!«*xP²E«W²7!ö d[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–¬!ökaidesi, yani "Zaruret, haramı helâl derecesine getirir." 

İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye 
sebebiyet verir. Yoksa sû'-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı 
helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Meselâ: Bir adam sû'-i 
ihtiyarıyla, haram bir tarzda kendini sarhoş etse; tasarrufatı, ülema-i Şeriatça aleyhinde 
caridir, mazur sayılmaz.” S:482 

“İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları mübtela eden bir beliyye-i âmme 
suretine giren çok umûrlar vardır ki; sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram 
muamelelerden tevellüd ettiklerinden, ruhsatlı ahkâmlara medar olup, haramı helâl etmeye 
medar olamazlar. Halbuki şu zamanın ehl-i içtihadı, o zaruratı ahkâm-ı şer'iyeye medar 
yaptıklarından, içtihadları arziyedir, hevesîdir, felsefîdir, semavî olamaz, şer'î değil. Halbuki 
semavat ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlahiyesinde tasarruf ve ibadının ibadatına müdahale, o 
Hâlıkın izn-i manevîsi olmazsa; o tasarruf o müdahale merduddur. Meselâ: Bazı gafiller, 
hutbe gibi bazı şeair-i İslâmiyeyi, Arabîden çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi, iki sebeb 
için istihsan ediyorlar. 

Birincisi: "Tâ, siyaset-i hazıra avam-ı müslimîne de o suretle tefhim edilsin." Halbuki 
siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyatîn 
hükmüne geçmiştir. Halbuki minber, vahy-i İlahînin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i 
siyasiyenin hakkı yoktur ki, o makam-ı âlîye çıkabilsin. 

İkinci sebeb: "Hutbe, bazı suver-i Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir." Evet eğer 
millet-i İslâm, İslâmiyetin zaruriyatı ve müsellematı ve malûm olan ahkâmını, ekseriyet 
itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve 
nasayih-i hafiyeyi anlamak için, bildiği lisan ile hutbe okunması ve suver-i Kur'aniyenin -eğer 
mümkün olsaydı- tercümesi (Haşiye) belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun 
vücubu ve katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm olan ahkâm-ı kat'iyye-i İslâmiye 
mühmel kalıyor. Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini ders almağa muhtaç 
değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve iman 
hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. Halbuki bir 
âmi ne kadar cahil dahi olsa, Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiyeden şu meal-i icmaliyeyi anlar ki: 
"Herkese ve bana malûm olan imanın rükünlerini ve İslâmiyet'in umdelerini hatib ve hâfız 
ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor" der; kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba 
kâinatta hangi tabirat var ki; arş-ı a'zamdan gelen Kur'an-ı Hakîm'in i'cazkârane, 
müfehhimane ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelebilsin?” S:483 

Şimdi millet Türkçe hutbeye alışmıştır. Bu bahisleri nazara vermemek gerek gibi anlayışa meyletmek, 
                                                 
(Haşiye): I’caza dair olan Yirmibeşinci Söz, Kur’anın hakikî tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir.  887
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cemiyetin tesirinde kalan hissiyata tabi olmaktır. Fakat Hz. Üstadın resmen neşriyatını nazara almamak 
yanlışına düşmektir.  

“İkisi birer şevki de verir: O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves 
olur münbasit; ruha ferah veremez. 

Kur'anın şevki ise: Ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî verir. İşte bu sırra binaen, Şeriat-ı 
Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. 

Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin verip.. Demek hüzn-ü Kur'anî veya 
şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez. 

Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes 
birbirine benzemez.” S:737 

Yani Allah’ı unutturan ve nefsi tahrik eden müziğin haramiyeti bildiriliyor. 

Salahat niyetiyle sana verilen bir şeyi, salih olmazsan kabul etmenin 
haramdır  

“İstiğna sebebinin en mühimmi; mezhebimizce en mu'teber olan İbn-i Hacer diyor ki: 
"Salahat niyetiyle sana verilen bir şeyi, sâlih olmazsan kabul etmek haramdır." 

İşte şu zamanın insanları hırs ve tama' yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı 
satıyorlar? Benim gibi günahkâr bir bîçareyi, sâlih veya veli tasavvur ederek, sonra bir ekmek 
veriyorlar. Eğer hâşâ ben kendimi sâlih bilsem; o alâmet-i gururdur, salahatin ademine 
delildir. Eğer kendimi sâlih bilmezsem, o malı kabul etmek caiz değildir. Hem âhirete 
müteveccih a'male mukabil sadaka ve hediyeyi almak, âhiretin bâki meyvelerini 
dünyada fâni bir surette yemek demektir.” M:14 

Yani bu kısımda dine hizmet ettiğimden bana yardım edilmelidir ve yardım eden dahi, ben buna 
yardım edersem işim düzelir gibi düşüncelerle yapılan yardımı almanın caiz olmayacağı anlatılıyor. Gerçi 
Hz. Üstadın bazılarından hediye aldığı külliyatta var. Fakat bunlar istisnadır ve verenin muhlis ve samimi 
ve şahsın menfaatını düşünmeyen niyet-i halisa sahibi oldukları biliniyor. Bu meselenin esasını gösteren 
bir beyan aynen şöyledir. 

“Evet hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini 
daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir 
cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, 
vakitlerini zayi’ etmemek için, sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip, hürmet 
etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip 
muntazır kalmakla lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa 
ihlası zedelenir.” L:164 

İşte istiğnanın en cami ve esas olan manası budur. 

“Ey derd-i maişetle sersem olmuş ve hırs-ı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler! Hırs bu 
kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zilleti irtikâb ve haram 
helâl demeyip her malı kabul ve hayat-ı uhreviyeye lâzım çok şeyleri feda ediyorsunuz? 
Hattâ erkân-ı İslâmiyenin mühim bir rüknü olan zekatı, hırs yolunda terkediyorsunuz? 
Halbuki zekat, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekatı vermeyenin herhalde 
elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip 
alacaktır.” M:273 

“Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün 
mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rastgeleni yemektir. 

Evet hırs; şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-i zillettir. 
Hattâ hayat-ı içtimaiyeye sahib olan mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar 
altında kalmış ezilir. Çünki kanaat etmeyip, senede birkaç tane buğday kâfi gelirken, elinden 
gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatından dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat 
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ettiğinden, balı insanlara emr-i İlahî ile ihsan eder, yedirir.” M:366 
Karınca ve arı gibi hayvanlarda suç olmaz. Onlarla Allah insanlar için ibretli manzaralar gösterir. 

“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 
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.” M:418 

Evet, külli manadaki rızkın bir nevi de “Rızk-ı mecazîdir ki, sû'-i istimalât ile hacat-ı gayr-ı 
zaruriye hacat-ı zaruriye hükmüne geçip, görenek belasıyla tiryaki olup, terkedemiyor. 
İşte bu rızk, taahhüd-ü Rabbanî altında olmadığı için; bu rızkı tahsil etmek, hususan bu 
zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini feda edip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanların 
ayaklarını öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşmek, bazan hayat-ı ebediyesinin 
nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz menhus malı alır. 
Hem bu fakr u zaruret zamanında, aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i 
cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm; o gayr-ı meşru bir surette kazandığı para ile aldığı lezzeti, 
vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acib bir zamanda, şübheli mallarda, zaruret derecesinde 

iktifa etmek lâzımdır. Çünki @«;¬*²G«T¬"ö *ÅG«T#ö«?«*:hÅN7!öÅ–¬!ösırrıyla: Haram maldan, mecburiyetle 

zaruret derecesini alabilir; fazlasını alamaz. Evet muztar adam, murdar etten tok oluncaya 
kadar yiyemez. Belki, ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda, kemal-i 
lezzet ile fazla yenilmez.” L:142 

“Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hâtime çekemezsin, gözünü 
çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama 
sarfedemezsin. Ve hâkeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen 
öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazib edip katledemezsin. Ve hâkeza. 

Bütün sana verilen nimetler, bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan Mihmandar-ı Kerim-i 
Zülcelal'in kavanin-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir.”  Said Nursî B:327 

Bu kısımda bütün vücud cihazatını şer’iata tam teslimiyetle kullanma dersi veriliyor. 

“Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: "Bende 
unutkanlık hastalığı tezayüd ediyor, ne yapayım?" Ben de dedim: Mümkün oldukça 
nâmahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafiî'nin (R.A.) dediği gibi: Haram 
nazar, nisyan verir. 

Evet ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, 
vücudunda sû'-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan, 
tıbben kuvve-i hâfızasına za'f gelir.” K:133 

Yani bu fitne asrında namahreme bakmamak gayretini göstermek gerektiğine dikkat çekiliyor. 
“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 
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Kur’anda  “ ²v¬Z¬Q²W«,ö]«V«2ö«: kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti 

kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, 
kâinattan gelen manevî nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. 
Hattâ o nur-u iman sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların na'ralarını, denizlerin 
dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den Rabbanî kelâmları ve 
ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit 
terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba' ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî 
âlemlere götürür, pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, 
zevklere garkeder. Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevî yüksek savtlardan 
mahrum kalır. Ve o lezzetleri îras eden avazlar, matem seslerine inkılab eder. Kalbde, o ulvî 
hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin ademiyle nihayetsiz vahşetler 
ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da 
haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane 
hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, 
senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.” İ:70 

Yani kâinata mana-i harfiyle bakan hakiki bir mü’minin yaşadığı halet ifade ediliyor. Evet 
marifetullahta terakki eden mü’minin kâinata bakışı şöyle tasvir ediliyor: 

“Evet mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizasıyla, kâinata bir mehd-i uhuvvet 
nazarıyla baktığı gibi; bütün mahlukatı, bilhassa insanları, bilhassa İslâmları birbiriyle 
bağlayan ip de, ancak uhuvvettir. Çünki iman bütün mü’minleri bir babanın cenah-ı şefkati 
altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor.” Ms:90 

“Kâmilîn insanların zevk-i maalîsini hoşnud eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe bir 
tabiat sahibine hoş gelmez, 

Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve şehvanî içinde 
tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez.” S:736 
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HAREMLİK VE TESETTÜR AYETLERİ 

Bugünki ictimaiyatta aşırı dereceye varan nisa ve erkek ihtilatı ve yaşanan karma hayat ve açık-
saçıklık, millî ahlakı ve diyanet hislerini çok fena darbeleyip anarşiliğe yol açmıştır. Resmî ve gayr-ı resmî 
şahsiyetler ve hamiyet-perverler birleşerek kuvvet kazanıp ciddi tedbirler alınması zaruridir. Aksi 
halde tarihî şahsiyete sahib milletimizin akıbeti, felakettir.  

Tarihçe-i Hayatta mevcud durumu tasvir eden şu ifadeler var: 
“Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan garb cemiyeti 

içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taûn felâketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş 
sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, 
tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze îman esaslariyle 
mi? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz. 
Onun için, ben yalnız îman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.... 

Ben, cemiyetin iç hayatını, mânevî varlığını, vicdan ve îmanını terennüm ediyorum. 
Yalnız Kur'ânın tesis ettiği tevhid ve îman esası üzerinde işliyorum.. ki İslâm cemiyetinin ana 
direği budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur. 

Bana, "Sen şuna buna niçin sataştın?" diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir 
yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O 
yangını söndürmeğe, îmanımı kurtarmağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de 
ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? ” T:628 

  Bu büyük manevi çöküşün önlenmesi için  öncelikle  maarifte kız-erkek ihtilatının tefrik edilmesi, 
yani kız-erkek karmasını kaldırmak ehemmiyetli bir tamir  vesilesi olur.  

Bediüzzaman Hz. geniş daire tabir edilen ictimaiyatta ehemmiyetli bir vazifenin, mevcud bid’aları 
kaldırıp şeairi ihya etmek olduğunu tekrarla söyler. Hatta Ankara’da ilk meclis kurulduğu zaman 
Bediüzzaman’ın mebuslara dağıttığı beyannamesinin şeaire de temas eden kısmında diyor ki: 

 “Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlînin şahsiyet-i maneviyesi -
sahip olduğu kuvvet cihetiyle- mana-yı saltanatı (yani devlet idaresini) deruhde etmiştir. Eğer 
şeair-i İslâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mana-yı hilafeti (yani İslam 
devletlerinin ortak idare makamını) dahi vekâleten 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. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki Meclis 
elinde bulunmayan ve Meclis tarikıyla olmayan böyle bir kuvvet, inşikak-ı asaya sebebiyet 
verecektir. Bilirsiniz ki ebedî düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız, İslâmın şeairini 
tahrib ediyorlar. Öyle ise zaruri vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza 
etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün, zaaf-ı 
milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşci’ eder.” Ms: 101 
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Şeair nedir? Şeair : Dinden gelen ve cemiyette aleni yaşanan adetlerdir. Bu şeair, milletin dinî 
hissiyatını canlı tutan en önemli vesiledir. Bilhassa taife-i nisanın, yani kız ve kadınların erkeklerle bir 
mekânda beraber ve serbest bulunmaları ihticab ayetine aykırı bir bid’a olup şeaire aykırıdır ve dinî 
hissiyatı tahrib eder ve gelen nesli faziletsiz ve nefisperest yapar. Evet, cemiyet ekseriyetinin anlayış ve 
yaşayışının tesiri nazara alınmalıdır.  

Haremlik-selamlık ve örtünmek hakkında ve Allah’ın sonsuz ilminden 
gelen emirlerinden bazıları, kaynak eserlerde şöyle beyan edilir: 

“Hicab; yani tesettür âyetleri, üç defada, üç mertebeyi natık olmak (beyan etmek) üzere 
nazil olmuştur. 

Birincisi: (33:59) âyet-i kerimesiyle yüzlerini örtmekle mükellef oldular. 

İkincisi: (33:53) ihticab âyet-i kerimesi muktezasınca irha-ı hicab (yani: perdeyi indirmek 
ve perde arkasında kalmak; kadın-erkek bir arada olmamak) ile emrolundu ki, harem ile 
selâmlığı ayırmak, yani kadınlarla erkeklerin mekânlarını (yerlerini) ayırmak, ihtilat 
ettirmemek demektir. 

Üçüncüsü: (24:31 ve 33:33) âyet-i kerimeleri mucibince, şer’î bir zaruret olmadıkça 
kadınların hanelerinden çıkmaları (cemiyete çıkmaları) nehyolundu (yasaklanıp haram 
kılındı) ki, bazı ümmehat-ı mü’minîn, vücudlarının karaltısını bile göstermekten sakınır-
lardı.” (Sahih-i Buari Muhtasarı, ci:1, sh:140, 120. hadisin izahından) 

Mezkûr (33:53) âyetinin tefsirinde şöyle deniliyor: «Bu âyetten sonra harem (yani kız ve 
kadınların erkeklerden ayrı yerde bulunmaları) farz kılınmıştır ki; o zamana kadar Arab’da 
âdet değildi. (Harem usûlü) hem erkeklerin hem kadınların kalbleri için daha ziyade te-
mizliktir. Yani şeytanî ve şehevî hatıralardan, vesveselerden uzaklaşılır, iffet ve ismet hisleri 
daha ziyade yükselir; edeb, nezahet, takva, ihtiram artar.» (Elmalılı Tefsiri 3921) 

“Resul-i Ekrem (A.S.M.) «Nakl-i sahih-i kat’i ile ferman etmiş ki:  

¬•:Çh7!«:ö«‰¬*@«4ö�@«X«"ö²vZ²B«8«G«'«:ö«š_«O²[«OW²7!ö!x«L«8ö!«)¬! 
²v¬;¬*@«[¬'ö]«V«2ö²v;«*!«h¬-ö«nÅV«,«:ö²vZ«X²[«"ö²vZ«,²@«"öyÁV7!öÅ(«* 

1 deyip “Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti; o vakit belanız, fitneniz içinize 
girecek, harbiniz dahilî olacak, şerirleriniz başa geçip, hayırlılar ve iyilerinize musallat 
olacaklar!” haber vermiş. Otuz sene sonra, haber verdiği gibi çıkmış.” M: 107 

Ayet ve hadisler, umum zamanlara bakan ders ve ikazları verirler. Bu kaide-i diniyece bu hükümler, 
kıyamete kadar câridir. 

Evet, bilhassa âhirzaman fitnesinde kadınların cemiyete çıkıp, erkekler arasında karışık ve serbest 
bulunmalarının mahzurlarını anlatan Bediüzzaman Hazretleri bir eserinde veciz ve yarı-manzum bir 
ifadeyle şöyle der: 

“Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli (HAŞİYE) 

                                                 
1 Tirmizî (tahkik: Ahmed Şâkir), no. 2262; el-Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha, 954; el-Heysemî, Mecmeu’z-
Zevâid, 10:232, 237. 892
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Mimsiz medeniyet,2 taife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul 
metâı3 yapmış. Şer’-i İslâm4 onları 

Rahmeten davet eder eski yuvalarına.  Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı 
âilede. Temizlik ziynetleri. 

Haşmetleri 5 hüsn-ü hulk,6 lütf-u cemâli 7 ismet,8 hüsn-ü kemâli 9 şefkat, eğlencesi evlâdı. 
Bunca esbab-ı ifsat,10 demir sebat kararı 

Lâzımdır, tâ dayansın. Bir meclis-i ihvanda 11 güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset 
ile hodgâmlık 12 depretir damarları. 

Yatmış olan hevesat birden bire uyanır. Taife-i nisâda serbestî inkişafı, sebep olmuş 
beşerde ahlâk-ı seyyienin birden bire inkişafı. 

Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, 
mütebessim meyyitlerin 13 rolleri pek azîmdir. Hem müthiştir tesiri.HAŞİYE  

Memnu heykel,14 suretler, ya zulm-ü mütehaccir,15 ya mütecessid riyâ,16 ya müncemid 
hevestir.17 Ya tılsımdır; celb eder o habis ervahları.” S:727 

Bir hadis-i şerifte de açık-saçık dolaşan kadınlar hakkıda şöyle buyuruluyor:  

Resulullah (A.S.M.): Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne, bir 
imtihan vesilesi bırakmadım.” 18 

«Nitekim “Kadınlar şeytanın ağlarıdır” denilmiştir. Şeytanlar (ifsad cereyanları) başka 
tarik 19 ile aldatamadıklarını, en ziyade kadınla aldatır.20 » (Elmalılı Tefsiri sh: 1471) 

Gizli cereyanın şeair cihetiyle yaptığı manevi tahribatı, ikaz makamında şöyle anlatılır: 

                                                                                                                                                         
(HAŞİYE) Tesettür Risalesinin esasıdır. Yirmi sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebep gösteren bir mahkeme, 
kendini ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcup eylemiş. (Bediüzzaman) 
2 vahşilik ve alçaklığı beğenen bozuk medeniyet 
3 çok olduğundan ve çokça herkesin eline geçtiğinden değersizleşmiş 
4 İslâm Şer’iatı, dinimizin bütün emir ve yasakları 
5 büyüklük ve heybet 
6 ahlâk güzelliği 
7 güzelliğin hoş olanı 
8 günah işlememe 
9 olgunluk güzelliği 
10 milletin ahlâkını ve din duygularını bozan sebebler 
11 kardeşler topluluğunda 
12 kendini düşünen, bencillik 
13 cansız ölülerin 
HAŞİYE Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete 
muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyâne bir nazarla bakmak, ruhun hissiyât-ı ulviyesini 
söndürür.(Bediüzzaman) 
14 dinin haram kıldığı heykel 
15 taş haline gelmiş zulüm, yani zâlim ve azgınların heykelleri 
16 kötü ahlâk olan insanlara iyi görünmek isteğinin, güya insan cesedi haline gelerek görünün hale gelmiş şekli 
17 boş eğlenceleri isteyen heves duygusunun güya donarak görünür hale gelmiş şekli 
18 (Bk. Risale-i Nur'un Kudsî Kaynakları Hadîs sıra No: 266), S.M. ci:8 sh:227 hadis:97 ve 98,99. hadisler de 
aynı manada olup, İ.M. 36.kitab-ül fiten 19.babı da kadın fitnesi hakkındadır. 
19 yoldan 
20 K.H. 2802 893
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“Ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet, -bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle- cemiyet 
ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevi ve bir ruh-u habis olmuş, Müslüman âlemindeki 
vicdan-ı umumi ve kalb-i külliyi bozuyor. Ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden 
İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an’ane ile gelen 
hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor.” K: 55 

Geniş daire tabir edilen ictimaiyatta vazife alanların en ehemmiyetli vazifeleri hakında şu beyan var: 

“Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i İslâmiyeyi ihya etmektir. Âlem-
i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadap-ı 
İlahîden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hâdimleri, milyonlarla efradı bulunan 
ordular lâzımdır.” E:265 

“Dinimizin tesettür gibi kat’i emirleri, resmiyet ve gayr-ı resmiyet veya zaman ve şartlara 
göre değişmez. Binaenaleyh büyük ekseriyeti müslüman olan bir cemiyette devlet, dine 
sarahatla aykırı düşen haram bir kıyafet şeklini, kanuni mecburiyet olarak getiremez. Çünkü 
halk ekseriyetine dayanan Cumhuriyetin mahiyetine aykırı düştüğü gibi, aynı zamanda 
vatandaşı devlet emri ile dinin emri arasında sıkıştırmış olur ki, bu durum din ve vicdan 
hürriyetlerine sarahatla aykırı düşer. Kanunlar ise, hakiki hürriyet rejiminin esaslarına aykırı 
olamaz.” İslam Prensipleri Ansiklopedisi:3790. p. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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HASED 

Hasede asıl olan mana bir nimetin, bir faziletin, sahibinden zevalini arzu etmektir. O nimetin 
kendisine geçmesini istesin veya istemesin başkasında bulunmasını mutlaka çekememektir. 

Hasûd çekemediği kişiyi; hasta, fakir, zelil, perişan görmek ister ve bundan dolayı sevinir. Bu hal en 
hafif tabirle hakikatları ve dünya hayatının ahirete bakan hikmetlerini hakkıyla bilememenin ve iman 
za’fının alametidir. Bu hal ise, bütün varlıkları ve hadiseleri kayyumiyyetle tasarrufunda tutan ve hikmet-
i ilahiyenin hakimiyetini bilmemenin veya unutma gafletinin varlığına delalet eder. Bu hakikat, 
“lâyubâlûne” ifadesinin geçtiği “ibn-i mace, mukaddime, 9.hadsinin” hakikatına zıddır. Yani hakiki ehl-i 
hakikat, İslam dairesindeki yardımcılara da muarızlara da hissiyata müstenid değil, ancak hak üzere 
davranmak faziletini gösterir ve Allah’ın icraatına teslimiyeti esas alır. 

Yani Allah’ın nazarında insanın merdud veya makbul olup olmadığı kat’i olarak bilinmez. Ancak 
zahir-i şeriata muhalefeti sarahaten bilinse, merdudiyetine hükmedilebilir. Mesela,  

“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 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 

“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.” M:453 
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“Aziz, sıddık, müstakim kardeşlerim! 
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 

“Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer'î yok, fakat zemde ve tekfirde 
hükm-ü şer'î var. Zemm ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı ise, hiç hayır 
ve sevab yok. Çünki tekfire ve zemme müstehak hadsizdir. Fakat zemmetmemek, tekfir 
etmemekte hiçbir hükm-ü şer'î yok, hiç zararı da yok.” E:205 

“Hem üdeba-yı İslâmiyenin meşhurlarından bedbînlikle maruf Ebu-l Alâ-i Maarri ve 
yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i emmareyi okşayan 
zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip; 
"Edebsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz" diye 
zecirkârane te'dib tokatlarını almışlar.” S:543 

“Said'i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hattâ sarih küfrü bir 
adamdan görse de, yine tevile çalışır. Onu tekfir etmez. Her vakit hüsn-ü zan ile hareket ettiği 
halde ona bu ittihamı yapan elbette kendisi o ittiham ile tam müttehemdir.” Ş:423 

“TENBİH: 
Bazı âyât ve ehadîs vardır ki; mutlakadır, külliye telakki edilmiş. Hem öyleler vardır ki; 

münteşire-i muvakkatadır, daime zannedilmiş. Hem mukayyed var, âmm hesab edilmiş. 
Meselâ: Demiş bu şey küfürdür. Yani o sıfat imandan neş'et etmemiş, o sıfat kâfiredir. O 

haysiyet ile o zât küfür etti denilir. Fakat mevsufu ise masume ve imandan neş'et ettikleri gibi, 
imanın reşehatına da haize olan başka evsafa mâlik olduğundan, o zât kâfirdir denilmez. İllâ 
ki, o sıfat küfürden neş'et ettiği yakînen biline. Zira başka sebebden de neş'et edebilir. Sıfatın 
delaletinde (şekk) var. İmanın vücudunda da (yakîn) var. Şekk ise yakînin hükmünü izale 
etmez. Tekfire çabuk cür'et edenler düşünsünler!” Sti:13 

“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 

Demek, müslümanda bulunması gereken ihlas ve faziletle hased birleşmiyor.Yani kişide ihlas varsa 
hased hissi ona mağlupdur; eğer hased varsa, ihlas faziletinin mahkum olduğu zann-ı galiple bilinir. O 
halde insan fıtratında yaradılmış olan hased hissinin fiile çıkmasına yol vermemeli ve fikren ve niyeten de 
kişi hased hissine muhalif olmalıdır ki zararı dokunmasın. 

Hz. Üstad bir külli kaide mahiyetinde şu irşadı yapar: 
“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 
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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 

“İşte ey musibetzede ve ihtilafa düşmüş ehl-i hak ve ashab-ı hakikat! Bu musibet 
zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rıza-yı İlahîyi münhasıran gaye-i maksad 
yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Umûr-u diniye 
ve uhreviyede rekabet, gıbta, hased ve kıskançlık olmamalı ve hakikat nokta-i nazarında 
olamaz. Çünki kıskançlık ve hasedin sebebi; bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek 
makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzahame, 
münakaşa, müsabaka sebebiyle gıbtaya, sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şey-i vâhide 
çoklar talib olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını 
tatmin edemediği için, rekabete düşüyorlar.” L:156 

Yani, bu kısımda beyan ediliyor ki, ihlas ve rıza-yı ilahî asıl gaye yapılmaması halinde Müslümanların 
mağlubiyetine sebebiyet verir ve veriyor. Bu cay-ı dikkat bir ikazdır ve hukuk-u umumiye cihetiyle dahi 
mesuliyeti ve zararı büyüktür. 

 

“Hem meselâ: «G«,«&ö!«)¬!ö¯G¬,@«&ö±¬h«-ö²w¬8«:  cümlesi -şedde ve tenvin sayılmaz- yine bin üçyüz 

kırkyedi (1347) edip, aynı tarihte, ecnebi muahedelerin icbarıyla bu vatanda ehemmiyetli 
sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda 
gelmesine ve aynı tarihte, devletlerde ikinci harb-i umumîyi ihzar eden dehşetli hasedler ve 
rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu mana-yı işarî ile tam tamına tevafuku ve manen tetabuku, 
elbette bu kudsî surenin bir lem'a-i i'caz-ı gaybîsidir.” Ş:268 

Yukarıda geçen felsefenin tahakkümü, yani dinden kopuk anlayışların giderek içtimaiyatta tesir 
ederek sefahetperestlik ve dünyaperestlik gibi hissiyat, millî bünyede aşılanmasıyla doğan neticeyi haber 
veriyor. 

“Bir İhtar: Herbir âyetin müteaddid manaları vardır. Hem herbir mana küllîdir. Her 
asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız mana-yı işarî tabakasıdır. Hem o 
küllî manada, asrımız bir ferddir. Fakat hususiyet kesbetmiş ki, ona tarihiyle bakar. Ben dört 
senedir, bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış 
bilmediğimden ve sormadığımdan, bu kudsî surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti 
var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğunu 
Risale-i Nur'un eczalarında, hususan Rumuzat-ı Semaniye Risalelerinde beyan ve isbat 
edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum.” Ş:268 

“Sual: 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. 
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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 
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Husûsi, hâlis, kıymetli ve ileri gelenler topluluğu manasına gelen bu kelime, Risale-i Nurda tekraren 
geçer ve daha çok hizmet dairesinin merkezî cemaatı manasında kullanılır. Bu hizmet cemaatının bazı 
hususiyetleri, Risale-i Nurdan tesbit edilecek. Şöyle ki: 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
……bu musibette biz birbirimizden şekva etmek; hem haksız, hem manasız, hem 

zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmektir. Sakın sakın, has rükünlerin gösterdikleri 
faaliyeti bu musibete bir sebeb görüp onlardan gücenmek ise, Risale-i Nur'dan çekilmek 
ve hakaik-i imaniyeyi öğrenmeden pişman olmaktır. Bu ise, maddî musibetten daha büyük 
bir manevî musibettir.” Ş:322 

Bu kısımda hizmet dairesindeki müstakîm ve kitabdaki düsturlara bağlı müdebbirlerin 
faaliyetlerinin sıkıntı getiren bazı faaliyetlerinden küsüp darılmamak ders ve ikazı var. Evet 
müdebbirlerin diğerlerinden daha isabetli olacakları kaideten kabül edilmesi gerekir. 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Şimdi namazda bir hâtıra kalbe geldi ki: Kardeşlerin ziyade hüsn-ü zanlarına binaen, 

senden maddî ve manevî ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde1 
hasları tevkil ettin,2 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.” Ş:493 

Yani Nurun şahs-ı manevisi ciddi olarak kitaba bağlı olarak bulunması lüzumu anlatılıyor. Yani size 
iki şey bırakıyorum rivayetinin sırrı yani hakikat-ı mahza olan kitab ve ona bağlı merkezî cemaat nazara 
veriliyor. (L:21) den alınan ders. 

Risalet-in Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine dair bir 
müjdeye sahib olmanın şartları: 

“Birinci Şua'da iki-üç âyetin işaratında, Risalet-in Nur'un sadık talebeleri imanla kabre 
gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret 
bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük mes'eleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet 
verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden 
kalbime geldi: 

Birinci Emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha 
selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan 
vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız 
akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, 
kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. 
Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud ile 
hakikata yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir. 

İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir 

                                                           
1 Yani hizmetin maddi icraatında 
2 Yani erkân, hizmetin maddi icraatında bulunmaz. Bilhassa ictimaiyat ve kanun dairesine giren işlerde danışılan 
makamda bulunurlar.  
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tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve 
bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci 
yol; Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri 
görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan 
yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini görecekler….3 

Hem Risalet-in Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman 
hususunda birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, masum lisanlarıyla dualarının 
yekûnü öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza 
mecmuu itibariyle reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri 
selâmet-i iman ile kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünki herbir dua umuma bakar." K:18 

Has şakirdler hakkındaki bahislerden bazıları da şöyledir: 
“Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahib ve vârisleri ve haslarının hasları olan 

erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku' bulan bir hâdise münasebetiyle beyan 
ediyorum ki: Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere 
ihtiyaç bırakmıyor. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve 
kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş 
sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye îsal eder. Bu fakir 
kardeşiniz yirmi seneden evvel, kesret-i mütalaa ile bazan bir günde bir cild kitabı anlayarak 
mütalaa ederken; yirmi seneye yakındır ki, Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resail-in Nur bana 
kâfi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım, başka kitabları yanımda bulundurmadım. 
Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde, te'lifi zamanında, yirmi seneden beri 
ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak lâzım gelir. 

Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul 
olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda 
elzemdir." K:76 

Bu parçada, haslar dairesinin Risale-i Nurda karar kılıp başka meslek ve hareketlere teveccüh 
etmemelerinin elzemiyeti bildiriliyor. Temel hadis kitablarında da, âhirzaman fitnesinin karşısında 
yegane çarenin, zamanın müceddidi olduğuna dikkat çekiliyor. Haslar dairesi ise, bu vazifenin yani fitne-i 
âhirzamanı önlemenin merkezidir. Hz. Üstadın şu ikazına dikkat gerek şöyle ki: 

 “Mesleklerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatlar var. O hakikatların 
intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların 
yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve 
muhafazası lâzım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âlî hakikatlar 
kaybolmasına vesile olur.4 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 

                                                           
3 M:83 Hatimede anlatılan cezalet hakikatına dayanan veraset-i Nübüvvet mesleği, ruhî inkişaf ile 
görünenden daha külli ve isabetlidir. Şöyleki: 
      “Hâtime: Şu mes’eleden anlaşılıyor ki: Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani: 
Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve 
muhakkikînin şuhuda değil, Kur’ana ve vahye, gaybî fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair 
ahkâmlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve 
mehenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i hadsiyeleridir.” M:83 
4 Burada bildirilen esaslar az sonra gelecektir. Bu esasları öncelikle has daire mensuplarının yaşayıp devamını ve 
unutulmamasını sağlamak has dairenin asıl vazifesidir diye hatırlatılıyor. Demek, has daire, hayatını bu esaslara 
hasredip asrın fitnesinin tesirinde bulunan başka anlayış ve mesleklere âlâka kurmamalıdır. Numune-i imtisal 
olmak tabiri bu hakikata dikkat çeker. 

900



HAS     3 

Yani haslar dairesi, azamiyet mesleğinde nümune-i imtisal olacak hayatı takıb eder diye, meselenin 
ehemmiyeti üzerine az önce dikkat çekildi. 

Yani bu esasları koruyacak olan haslar merkeziyetinin bulunması zaruridir diye kuvvetli bir ikaz 
olup meseleye dikkat çekiliyor. Merhum Zübeyir Ağabey, Tevruz apartmanındaki kendi odasında ikimiz 
bir meseleyi konuşurken, parmağını medresenin salon kısmına uzatarak ve ciddi bir tavra girerek, bu 
tarz medresenin varlığı son bulunca o zaman kıyamet kopacak dedi.  

Benim kanaatım şu ki, Zübeyir Ağabey böyle ciddi meseleleri Hz. Üstaddan duymadıkça şahsî 
kanaatını anlatmaz. Çünki böyle meselelerde şahsî kanaatını söylese, benden başkalara da intikal 
edeceğini düşünür.  

Yine haslar dairesinden umum Nurculara bir ikaz dersi de şöyledir:  

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat 

yemesi münasebetiyle, hem bu dört ay müddetçe, binler adam kadar alâkadar olduğum halde; 
ahval-i âlemden, siyaset ve harbden kat'iyyen bir haber almayıp ve istemeyip ve merak etmez 
bir tarzda bulunmamdan, Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hayretleri ve istifsarları 
sebebiyle bir hakikattan, çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum 
oldu. Şöyle ki: 

Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve sair 
şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en 
birinci vazife ve medar-ı merak ve maksud-u bizzât olmak lâzım iken; şimdiki hal-i âlem 
hayat-ı dünyeviyeyi hususan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa 
medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gazab-ı İlahînin bir cilvesi olan harb-i 
umumînin tarafgirane, damarları ve asabları tehyic edip bâtın-ı kalbe kadar, hattâ hakaik-i 
imaniyenin elmasları derecesine o zararlı, fâni arzuları yerleştirecek derecesinde bu 
meş'um asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki; Risale-i Nur dairesi 
haricinde bulunan ülemalar, belki de veliler; o siyasî ve içtimaî hayatın rabıtaları sebebiyle, 
hakaik-i imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne 
tâbi' olarak hemfikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehl-i hakikatı belki ehl-i 
velayeti tenkid ve adavet eder, hattâ hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tâbi' yaparlar. 

İşte bu asrın bu acib tehlikesine karşı, Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, şimdiki 
siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki; bu harb-i umumîyi bu dört ayda 
merak etmedim, sormadım. 

Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, bâki elmaslar hükmünde olan hakaik-i imaniyenin 
vazifesi içinde iken, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur 
vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak gerektir. 

Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazifeyi vermiş; onlara da, zulümlü zulümatlı oyunları 
vermiş. Onlar bizden istiğna edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kudsî nurlara müşteri 
olmadıkları halde, biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakmağa tenezzül 
etmek hatadır. Bize ve merakımıza, dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envâr-ı imaniye 
kâfi ve vâfidir.” K:117 

Bu parçada bu asrın siyasî ve dünyevî ve tarafgirane boğuşmalarına merak edip bakmanın, insanın 
maneviyatına ve hizmetin selametine zarar vereceğine dikkat çekilip ikaz ediliyor. 

“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.   Said Nursî" K:147 

Netice:Risale-i Nurdan az bir kısım olarak nakladilen has şakirdlerin bazı hususiyetlerine, bilhassa 
hizmet dairesinde bulunanların dikkat etmeleri icab eder. 
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Bir araya toplanmak manasına gelen bu kelime, mevzumuz itibariyle kıyamet koptuktan sonra 
bilhassa insan ve cinlerin tekrar diriltilip haşir meydanı denen sahada Allah’ın toplayıp bir araya 
getirmesi manasındadır. Burada Risale-i Nur’dan mevzu ile alakalı kısımlardan bazı parçalar alınacaktır. 
Şöyle ki: 

“Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki; o Kadîr-i Mutlak, bütün 
istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; maziyi icad 
eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o Sani-i Hakîm, âhireti de yapar. 
Evet Mabud-u Bilhak yalnız o Kadîr-i Zülcelal olduğu gibi, Mahmud-u Bil’ıtlak yine yalnız 
odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi, hamd ü sena dahi ona hastır.” M:237 

“Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hattâ gece 
gündüzün tebdilinde hattâ cevv-i havada bulutların icad u ifnasında haşre nümune ve misal ve 
emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hattâ eğer hayalen bin sene 
evvel kendini farzetsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine 
karşılaştırsan; asırlar, günler adedince misal-i haşir ve kıyametin nümunelerini göreceksin. 
Sonra bu kadar nümune ve misalleri müşahede ettiğin halde, haşr-i cismanîyi akıldan uzak 
görüp istib’ad etmekle inkâr etsen; ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak Ferman-ı 
A’zam, bahsettiğimiz hakikata dair ne diyor: 

@«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«�²!ö]¬[²E<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬^«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬!ö²hP²9@«4 (30:50)

°h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x;«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬!
Elhasıl: Haşre mani’ hiçbir şey yoktur. Muktezi ise her şeydir. Evet mahşer-i acaib olan 

şu koca Arzı, âdi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel 
bir gemi yapan ve Güneş’i onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden, 
seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zâtın, bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve 
bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti; elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bîkarar, 
ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nâkıs, tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve 
durmaz. Demek ona şayeste, daimî, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı âher var. Başka 
bâki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine; 
zahirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, 
bütün kulûb-u münevvere aktabı, bütün ukûl-ü nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir 
mükâfat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli 
va’d ve pek şiddetli tehdid eder, naklederler.” S:82 

Bu gibi derin imanî meselelerin bir isbat şeklide bu gibi meselelerde mütehassız olan büyük zatların 
tasdikleri de ehemmiyetlidir. 
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Haşr-i cismanî neden icabediyor? 
Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve 

Cennet’le ne alâkası var? Madem ruhun âlî lezaizi vardır; ona kâfidir. Lezaiz-i cismaniye için, 
bir haşr-i cismanî neden îcabediyor? 

Elcevab: Çünki nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır; fakat 
masnuat-ı İlahiyenin bütün enva’ına menşe’ ve medar olduğundan bütün anasır-ı sairenin 
manen fevkine çıktığı gibi.. hem kesafetli olan nefs-i insaniye; sırr-ı câmiiyet itibariyle, 
tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkıne çıktığı gibi.. öyle de, cismaniyet; en 
câmi’, en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin 
müddeharatını tartacak ve mizana çekecek âletler, cismaniyettedir. Meselâ: Dildeki kuvve-i 
zaika, rızk zevkinde enva’-ı mat’umat adedince mizanlara menşe’ olmasaydı; herbirini ayrı 
ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i İlahiyenin tecelliyatını hissedip 
bilmek, zevkedip tanımak cihazatı, yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet 
derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidadlar, yine cismaniyettedir. Madem şu kâinatın 
Sânii, şu kâinatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını 
bildirmek ve bütün enva’-ı ihsanatını tattırmak istediğini; kâinatın gidişatından ve insanın 
câmiiyetinden, -Onbirinci Söz’de isbat edildiği gibi- kat’î anlaşılıyor. Elbette şu seyl-i 
kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat tezgâhının işlediği mahsulâtın bir meşher-i a’zamı ve 
şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata bir derece 
benzeyecektir. Hem cismanî, hem ruhanî bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o Sâni’-i 
Hakîm ve o Âdil-i Rahîm; elbette cismanî âletlerin vezaifine ücret olarak ve hidematına 
mükâfat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevab olarak, onlara lâyık lezaizi verecektir. Yoksa 
hikmet ve adalet ve rahmetine zıd bir halet olur ki, hiç bir cihetle onun cemal-i rahmetine ve 
kemal-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz.” S:498 

Bu kısımda camiiyeti nazara verilen cismaniyet, ahirette kişilerin derecelerine göre pek çok defa daha 
inkişaf edecektir. O inkişafa göre bu dünyadaki lezzetler mukayese edilse çok cüz’i kalırlar. 

“Cehennem nerededir? 

Elcevab: yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�ö¬yÁV7!ö«G²X¬2ö v²V¬Q²7!ö@«WÅ9¬!ö²u5ö (67:26) Cehennemin yeri, bazı 

rivayatla “Taht-el Arz” denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi; Küre-i Arz, hareket-i 
seneviyesiyle ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. 
Cehennem ise, Arzın o medar-ı senevîsi altındadır demektir. Görünmemeleri ve 
hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i Arzın seyahat ettiği mesafe-i 
azîmede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe 
vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup 
göremiyoruz. 

Cehennem ikidir: Biri suğra, biri kübradır. İleride suğra, kübraya inkılab edeceği ve 
çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i Suğra yerin 
altında, yani merkezindedir. Kürenin altı, merkezidir. İlm-i Tabakat-ül Arzca malûmdur ki: 
Ekseriya her otuzüç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd eder. Demek merkeze kadar 
nısf-ı kutr-u Arz, altıbin küsur kilometre olduğundan, ikiyüz bin derece-i harareti câmi’, yani 
ikiyüz defa ateş-i dünyevîden şedid ve rivayet-i hadîse muvafık bir ateş bulunuyor. Şu 
Cehennem-i Suğra, Cehennem-i Kübra’ya ait çok vezaifi, dünyada ve Âlem-i Berzah’ta 
görmüş ve ehadîslerle işaret edilmiştir. Âlem-i Âhiret’te, Küre-i Arz nasılki sekenesini medar-
ı senevîsindeki meydan-ı haşre döker; öyle de içindeki Cehennem-i Suğra’yı dahi Cehennem-i 
Kübra’ya emr-i İlahî ile teslim eder.” M:8 
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“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 

“Sual: Meydan-ı Haşir nerededir? 

Elcevab: ¬yÁV7!ö«G²X¬2ö v²V¬Q²7!«:öHâlık-ı Hakîm’in herşeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hattâ tek 

küçük bir şey’e, çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki: Küre-i 
Arz, serseriyane, bâd-i heva azîm bir daireyi çizmiyor. Belki mühim bir şey etrafında dönüyor 
ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor ve bir meşher-i azîmin etrafında 
gezip, mahsulât-ı maneviyesini ona devrediyor ki; ileride o meşherde, enzar-ı nâs önünde 
gösterilecektir. Demek yirmibeş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen 
Şam-ı Şerif kıt’ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir 
bastedilecektir. Küre-i Arz’ın bütün manevî mahsulâtı, 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 mahsulâtları da, gaibden şehadete geçecektir. Evet 
Küre-i Arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydan-ı ekberi dolduracak 
kadar mahsulât vermiş ve onu istiab edecek mahlukat ondan akmış ve onu imlâ edecek 
masnuat ondan çıkmış. Demek Küre-i Arz bir çekirdek ve meydan-ı haşir, içindekilerle 
beraber bir ağaçtır, bir sünbüldür ve bir mahzendir. Evet nasılki nuranî bir nokta, sür’at-i 
hareketiyle nuranî bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de: Küre-i Arz sür’atli, hikmetli 
hareketiyle bir daire-i vücudun temessülüne ve o daire-i vücud mahsulâtıyla beraber, bir 

meydan-ı haşr-i ekberin teşekkülüne medardır. ¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7!ö@«WÅ9¬!ö²u5 ” M:37 

“ «–xQ«%²h#ö¬y²[«7¬!öÅv$öun ukdesi hakkındadır. Evet Cenab-ı Hak, âlem-i kevn ü fesad denilen 

şu âlemde hüsün, kubh, nef’, zarar gibi zıdları, çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda 
yaratmıştır. Hem de izhar-ı izzet için, vesait ve esbabı vaz’etmiştir. Haşir ve kıyamette kâinat 
tasfiye ameliyatını gördüğü zaman, zıdlar birbirinden ayrılır ve esbab ile vesait de ortadan 
kalkar; ortadaki perde ve hicab kalktıktan sonra, herkes Sâniini görür ve hakikî Mâlikini 
bilir.” İ:180 
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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«! 
HAYA 

Bu kelime, hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak manalarına gelir. 
Hayadan mahrum olan, hayasız kalır. Hayasızlık ise, manevî ve ahlâkî mefhumların, vicdanî şuuru 

kazanmadığından kötülükleri alenî ve sıkılmadan işleyebilmektir, şeklinde ta’rif edilebilir ki; fâsık-ı 
mütecahir manasındadır. Âhirzaman fitnesinde böyle hayasızlıklar, medenilik namı verilerek ekse-
riyetçe işleneceğini hadisler haber verir. 

Haya hissi, günahlara karşı büyük bir maniadır. 

Evet manevî ve ahlâkî yüksek hissiyata sahib olan kimse, o haletinin neticesi olan haya hissi sebebiyle 
açıkça günah işleyemez. İşlese, hayadan yüzü kızarır. Fakat böyle kâmil bir haya hissine sahib olabilmek 
için şeair-i İslâmiyeyi tam manasıyla yaşayan bir cemiyet veya bir cemaat içinde yaşamak lâzımdır. O da 
olmazsa ferdin kendisi şeaire ve sünnete riayetkâr olup yaşaması gerektir. Aksi halde yalnız haya değil 
belki vicdaniyatta zedelenme ve zayıflama başlar, bir kısmı mahvolur. Bediüzzaman Hazretleri bir 
eserinde. 

“Umumun., bahusus avam-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esaslar ve cereyanlar 
ve şeairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumî...” (K.L. 30) şeklindeki veciz 
ifadesiyle, millî ahlâkta tereddinin asıl sebebini bildirir. Haya kadınlarda daha önemlidir. Zira millî 
ahlâkın bozulmasında, hatta âhirzaman fitnesinde, yüzsüz yani haya hissini kaybetmiş kadın ve kızların 
rolü büyüktür. Bunun içindir ki, Sahih-i Buhari 67. Kitab-ün nikah 17. babında; İbn-i Mace 36. kitab-ül 
fiten 19. babında ve S.M. 8. cild. 228 sh. ve 97,98,99. hadislerinde ve sair hadis kitablarında en zararlı 
fitne kadın fitnesi olduğu beyan edilmiştir. Evet hayalı kadın hem böyle fitnelere âlet olmaz, hem aile 
hayatında merkez olan kadın, emniyet ve şahsiyet kazanır. İşte bu gibi hikmetler içindir ki, bir hadis-i 

şerifte: w«K²&«~ ¬š_«K¬±X7~ |¬4 yÅX¬U«7«— °w«K«& š_«[«E²7«~ Yani: Haya (utanmak) güzeldir, fakat haya, 

kadınlarda daha güzeldir.” buyurulur. (H.G.hadis: 153)  

Haya hissini tahrib eden sebeplerden bazıları; 
“Sanem-perestliği şiddetle Kur'an men'ettiği gibi, sanem-perestliğin bir nevi taklidi olan 

suret-perestliği de men'eder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'ana 
muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir 
riya-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyaya ve hevaya, 
hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, 
hayâ perdesini takmasını emreder. Tâ hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri 
zillet çekmesinler. Âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesinler..(Haşiye-2)  
Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. 
Halbuki aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. 
Halbuki açık-saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir. 
Hususan suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla 
                                                 
.(Haşiye-2) : Tesettür-ü nisvan hakkında Otuzbirinci Mektub’un Yirmidördüncü Lem’ası, gayet kat’î bir surette isbat 
etmiştir ki: Tesettür, kadınlar için fıtrîdir. Ref’-i tesettür, fıtrata münafîdir. 905
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anlaşılır: Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve 
hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine veyahut 
sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak, derinden 
derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrib eder.” S:410 

Bu kısımda mevcut mimsiz medeniyetin umumileşmiş olan menfi esasatını mücmelen nazara verir ve 
vermiştir. 

Hayânın varlığı, nefsin sıkılmasıyla yüzde peyda olan kızartıdan bilinir 

“S- ]¬[²E«B²,«<ö«� Hayâ, nefsin sıkılmasıyla yüzde peyda olan kızartıdan ibaret olduğundan, 

Cenab-ı Hak hakkında bu kelimenin kullanılması muhaldir; muhali nefyetmekte faide yoktur. 

Binaenaleyh ]¬[²E«B²,«<ö«� yerindeö ¾h²B«<ö«�ödenilmiş olsaydı, muhaliyete mahal kalmazdı? 

C- Baûda ile yapılan temsili iktiza eden ve hüsnünü takdir eden hikmet, belâgat vesaire 
gibi esbaba karşı temsili terketmek isteyen, hayâdan maada tek bir esbab yoktur. Hayâ da 
Cenab-ı Hak hakkında muhaldir.” İ:167 

Bazen haya hissini muhafaza etmek için haya perdesini yırtmamak 
gerektiği tavsiyesi bir sual-cevap olarak şöyle ifade ediliyor: 

“S- Neden? 
C- Faraza, bazılarının altında büyük fenalıkları varsa da, hücum edilmemek gerektir. Zira 

çok fenalıklar vardır ki; iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde yırtılmadıkça ve ondan tegafül 
edildikçe, mahdud ve mahsur kaldığı gibi, sahibi de perde-i hicab ve hayâ altında kendisinin 
ıslahına çalışır. Lâkin vakta ki perde yırtılsa, hayâ atılır; hücum gösterilse, fenalık fena 
tevessü' eder.” Mü:43 

“Ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet, -bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle- cem'iyet 
ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh-u habis olmuş, Müslüman âlemindeki 
vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden 
İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'ane ile gelen hissiyat-ı 
mütevâriseyi yandırıyor. Herbir müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya 
me'yusane çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kâinatı ihata eden son ordusunu 
(*) gösterip ve ondan mukavemetsûz maddî, manevî imdad getirmek hizmetinde hârika bir 
emirber nefer olarak Âyet-ül Kübra Risalesi'ni İmam-ı Ali (R.A.) keşfen görmüş, 
ehemmiyetle göstermiş. 

Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz, tâ o sırrın bir hülâsası görünsün. Sais Nursi” K:55 
Bu kısımda da haya gibi hissiyat-ı mütevarise ve ulviyenin varlığı ve devamı cemiyette şeairin 

yaşanmasına bağlı olduğu, aksi halde yani şeairin bozulmasıyla haya gibi hissiyat-ı ulviyenin 
kazanılamayacağı; eğer kazanılmışsa onların zail olacağı anlatılıyor. Bu mesele milli ahlak bakımından 
gayet ehemmiyetlidir.  

Aynı bu haya mevzuunun fıkhî bir ciheti de şudur: 

“Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna bakar ve 
zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edeb denilmez. Belki edeb-i Tıb öyle iktiza eder, 
denilir. Fakat o tabib, recüliyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o 
nâmahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edeb fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek, 
hayâsızlıktır..” L:54 

                                                 
(*): Kâinatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz. 906
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HAYAT 

Dirilik, Canlılık. Yaşama. Sağlık. Fıkıhda: Allah (C.C.) kendi Zat-ı Ehadiyetine mahsus bir sıfatıdır. 
Çeşidli hissiyatın varlığı hayata istinad eder. 

Ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek manasına bakan ayetin bir 
işaretini Hz.Üstad şöyle izah ediyor: 

“Meselâ: Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesine dair:  

¬yÁV7!ö¬–²)¬@¬"ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²&!«:ö«‹«I²"«�²!«:ö«y«W²6«�²!öÎ›¬I²"!«:   
Kur'an, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibaa beşeri sarihan teşvik eder. 
Öyle de, şu elindeki san'at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbanîye, remzen tergib ediyor. İşte şu âyet 
işaret ediyor ki: "En müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise ey insan ve ey 
musibetzede benî-Âdem! Me'yus olmayınız. Her dert, -ne olursa olsun- dermanı mümkündür. 
Arayınız, bulunuz. Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." 
Cenab-ı Hak, şu âyetin lisan-ı işaretiyle manen diyor ki: "Ey insan! Benim için dünyayı terk 
eden bir abdime iki hediye verdim. Biri, manevî dertlerin dermanı; biri de, maddî dertlerin 
ilâcı... İşte ölmüş kalbler nur-u hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi, onun nefesiyle 
ve ilâcıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. 
Çalış, bul! Elbette ararsan bulursun." 

İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu, şu âyet çiziyor 
ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor.” S:255 

Hayvana nisbeten insanın câmi’ fıtrata sahib kılındığı şöyle izah 
ediliyor: 

 “…. ey nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelal, sana iştihalı bir 
mide verdiğinden Rezzak ismiyle bütün mat'umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne 
koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, 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.” S:360 

İşte böyle bir câmiiyete sahib kılınan insanın çok büyük vazifeleri olacağı aşikârdır. Hayvan gibi basit 
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ve gayesiz yaşanmamalı. 

“Eğer desen: "Birinci Mebhas'ta isbat ettin ki: Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan 
gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler, 
o hükmü cerhediyor." 

Elcevab: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücud, 
hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın vücuda rücuu ve bütün 
maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu, delildir. Madem adem şerr-i mahzdır. 
Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Onun için, 
vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. 
Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp, matlub semeratı 
veriyor ve müteaddid tavırlara girip, Vâhib-i Hayat'ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir. 
İşte şu hakikattandır ki, zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve beliyyat suretinde bazı 
hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücud teceddüd edip zulümat-ı adem tebâud 
ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık; 
keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hattâ en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner. 

Elhasıl: Madem hayat, esma-i hüsnanın nukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen herşey 
hasendir. Meselâ: Gayet zengin, nihayet derecede san'atkâr ve çok san'atlarda mahir bir zât; 
âsâr-ı san'atını, hem kıymetdar servetini göstermek için âdi bir miskin adamı, modellik 
vazifesini gördürmek için, bir ücrete mukabil bir saatte murassa', musanna' yaptığı gömleği 
giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Hem her nevi san'atını göstermek 
için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zâta dese: "Bana zahmet 
veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip 
kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun" demeğe hak kazanabilir mi? "Merhametsizlik, insafsızlık 
ettin" diyebilir mi? İşte onun gibi Sâni'-i Zülcelal, Fâtır-ı Bîmisal; zîhayata göz, kulak, akıl, 
kalb gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücud gömleğini esma-i hüsnanın 
nakışlarını göstermek için çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, 
musibetler nev'inde olan keyfiyat; bazı esmasının ahkâmını göstermek için lemaat-ı hikmet 
içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır.” S:472 

Yukarıda geçen envâr-ı vücudun mahiyeti şöyle beyan ediliyor:  

 “Madem Cenab-ı Hak var, herşey var. Madem Cenab-ı Vâcib-ül Vücud’a intisab var, 
herşey için bütün eşya var. Çünki Vâcib-ül Vücud’a nisbetle herbir mevcud, bütün 
mevcudata, vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder. Demek Vâcib-ül Vücud’a intisabını bilen 
veya intisabı bilinen herbir mevcud, sırr-ı vahdetle, Vâcib-ül Vücud’a mensub bütün 
mevcudatla münasebetdar olur. Demek herbir şey, o intisab noktasında hadsiz envâr-ı vücuda 
mazhar olabilir. Firaklar, zevaller, o noktada yoktur. Bir ân-ı seyyale yaşamak, hadsiz envâr-
ı vücuda medardır. Eğer o intisab olmazsa ve bilinmezse, hadsiz firaklara ve zevallere ve 
ademlere mazhar olur. Çünki o halde alâkadar olabileceği herbir mevcuda karşı bir firakı ve 
bir iftirakı ve bir zevali vardır. Demek kendi şahsî vücuduna, hadsiz ademler ve firaklar 
yüklenir. Bir milyon sene vücudda kalsa da (intisabsız); evvelki noktasındaki o intisabdaki bir 
an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehl-i hakikat demişler ki: “Bir ân-ı seyyale vücud-u 
münevver, milyon sene bir vücud-u ebtere müreccahtır.” Yani: “Vücud-u Vâcib’e nisbet ile 
bir an vücud, nisbetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır.” Hem bu sır içindir ki, ehl-i 
tahkik demişler: “Envâr-ı vücud ise Vâcib-ül Vücud’u tanımakladır.” Yani: “O halde kâinat, 
envâr-ı vücud içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zîşuurlar ile dolu görünür. Eğer onsuz 
olsa adem zulümatları, firak ve zeval elemleri herbir mevcudu ihata eder. Dünya, o adamın 
nazarında boş ve hâlî bir vahşetgâh suretinde görünür.” Evet nasılki bir ağaç meyvelerinin 
herbirisi, ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nisbeti var ve o nisbetle birer kardeşi, 
arkadaşı mevcud olduğundan, onların adedince ârızî vücudları vardır. Ne vakit o meyve 
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ağacın başından kesilse, herbir meyveye karşı bir firak ve zeval hasıl olur. Herbir meyve onun 
için madum hükmündedir. Haricî bir zulmet-i adem ona hasıl oluyor. Öyle de: Kudret-i 
Ehad-i Samed’e intisab noktasında herşey için bütün eşya var. Eğer intisab olmazsa, her şey 
için eşya adedince haricî ademler var. İşte şu remizden, imanın azamet-i envârına bak ve 
dalaletin dehşetli zulümatını gör. Demek iman, şu remizde beyan edilen hakikat-ı âliye-i 
nefs-ül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edebilir. Eğer iman olmazsa nasılki 
kör, sağır, dilsiz, akılsız adama herşey madumdur; öyle de imansıza herşey madumdur, 
zulümatlıdır.” M:289 

“Kat’iyyen bil ki: Bu beş Remiz’de ve beş İşaret’te gösterilen parlak hakikat-ı âliye, nur-u 
Kur’an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahib olunabilir. Yoksa o hakikat-ı bâkiye yerine, 
gayet müdhiş bir zulümat geçer. Ehl-i dalalet için dünya, firaklar ve zevaller ile dolu ve 
ademler ile mâlâmâldir. Kâinat, onun için manevî bir Cehennem hükmüne geçer. Herşey onun 
için âni bir vücud ile, hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel, zulümat-ı 
ademle memlûdür; yalnız kısacık bir zaman-ı halde, bir hazîn nur-u vücud bulabilir. Fakat 
sırr-ı Kur’an ve nur-u iman ile, ezelden ebede kadar bir nur-u vücud görünür; ona alâkadar 
olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin eder.” M:296 

“Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen; Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünki bütün 
hakaik-i mevcudat, İsm-i Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfâtının 
tecelliyatıdırlar. Maddî ve manevî, cevherî, arazî herbir şeyin, herbir insanın hakikatı, birer 
ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. 
Yirminci Söz'ün âhirinde, şu sırra dair bir nebze bahsi geçmiştir. Ey nefis! Eğer şu dünya 
hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan kat'iyyen bil ki: Hayat zannettiğin hâlât, yalnız 
bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşya-i 
dünyeviye, o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun 
mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye, yalnız bir 
dakikadır. Hattâ bir kısım ehl-i tedkik, "Bir âşiredir belki bir ân-ı seyyaledir" demişler. İşte 
şu sırdandır ki; bazı ehl-i velayet, dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Madem 
böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak. Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık, 
bak; ne kadar geniş bir daire-i hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel; onlar 
için haydır, hayatdar ve mevcuddur. Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve 
bağır ve de ki: "Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a 
teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir Şems-i 
Sermed isterim. Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim."” S:474 

Ahirette hayat umumi olup hayatsız varlık olmadığı şöyle izah ediliyor:  

“Evet yoktur –!«x«[«E²7!ö«]¬Z«7ö«?«h¬'�À²!ö«*!ÅG7!öÅ–¬!«:ö°`¬Q«7«:ö°x²Z«7öÅ�¬!ö@«[²9ÇG7!ö?x«[«E²7!ö¬˜¬H´;ö@«8«: sırrınca, şu 

dâr-ı dünyada, camid ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatdardırlar. 
Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar; emri anlar ve 
yapar. Sen bir ağaca desen "Filan meyveyi bana getir", getirir. Filan taşa desen "Gel", gelir. 
Madem taş, ağaç, bu derece ulvî bir suret alırlar. Elbette ekl ve şürb ve nikâh dahi hakikat-ı 
cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber; Cennet'in dünya fevkındeki derecesi nisbetinde, 
dünyevî derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder.” S:499 

Bu kısımda, ahirette herşey dünyadaki hayat derecesinden çok daha üstün derecelere sahip kılınacağı 
bildiriliyor ve nazarlar ahirete çevirilir. Keza bu hakikatı te’yid eder manada Hz.Üstad bir talebesine 
şöyle diyor: 

“Sizin dünyaca bazı müşkilâtınız, senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat 
madem dünya bâki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır; senin bedeline “Yahu bu da 
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geçer” kalbime geldi. ¬œ«I¬'³�²!ö k²[«2öÅ�¬!ö«k²[«2ö«�ödüşündüm, «w<¬h¬"@ÅM7!ö«p«8ö«yÁV7!öÅ–¬! (2:153) 

okudum,  «–x Q¬%!«*ö¬y²[«7¬!ö@Å9¬!«:ö¬yÁV¬7ö@Å9¬! (2:156) dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak 

bir abdini severse, dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşâallah sen de o sevgililerin 
sınıfındansın.” M:278 

Bu yukarıdaki kısım dünya hayatını ve çekilen sıkıntı ve eziyetlerini ahirete bakan hikmetleri 
cihetiyle düşünmek, dinî nokta-i nazar olduğunu anlatır. 

Bir sual münasebetiyle hayat mertebeleri hakkında şu izahat veriliyor: 
“Sual: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ülema 

hayatını kabul etmiyorlar? 

Elcevab: Hayattadır, fakat meratib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebebden 
bazı ülema hayatında şübhe etmişler. 

Birinci Tabaka-i Hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıdlarla mukayyeddir. 

İkinci Tabaka-i Hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâm'ın hayatlarıdır ki, bir 
derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet 
levazımatıyla daimî mukayyed değillerdir. Bazan istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; 
fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın, 
Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve isbat eder. Hattâ makamat-ı 
velayette bir makam vardır ki, "Makam-ı Hızır" tabir edilir. O makama gelen bir veli, 
Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam sahibi yanlış olarak, ayn-ı Hızır 
telakki olunur. 

Üçüncü Tabaka-i Hayat: Hazret-i 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. 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. 

Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun 
fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda 
ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat 
kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş 
bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle 
mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları 
bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın 
lezzetine yetişmez. Nasılki iki adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi 
rü'yada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" 
diye düşünür. Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor. Hakikî lezzet ile hakikî saadete mazhar olur. 

İşte Âlem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri, öyle 
farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini 
sağ bildikleri sabit ve kat'îdir. Hattâ Seyyid-üş şüheda olan Hazret-i Hamza Radıyallahü Anh, 
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mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevî işlerini görmesi 
ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve isbat edilmiş. Hattâ -ben kendim- 
Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehid 
olduktan sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahall-i defnini bilmediğim 
halde, bence bir rü'ya-yı sadıkada, taht-el Arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu 
şüheda tabaka-i hayatında gördüm. O, beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını 
söyledi. Kendisini hayatta biliyor; fakat Rus'un istilasından çekindiği için, yer altında kendine 
güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'î rü'ya, bazı şerait ve emaratla, geçen hakikata, bana 
şuhud derecesinde bir kanaat vermiştir. 

Beşinci Tabaka-i Hayat: Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir. 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. Zâten beka-i ruha dair "Yirmidokuzuncu Söz" bu tabaka-i 
hayatı delail-i kat'iyye ile isbat etmiştir.” M:5 
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HAYIR – HAYR 

İyilik manasına gelen bu kelime, şeriatta bildirilen her türlü müsbet düşünce ve amelleri ifade eder. 
Burada Risale-i Nur külliyatından mevzu ile alakalı bazı kısımlar dercedilmiştir. 

Hz. Üstad kendi şahsından umuma ders veren irşadında diyor ki:  

“Nefs-i emmareme bir sille-i te'dib: 
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 
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.1 Senin vazifen fahr 
değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil 
istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinliktedir. Evet sen 2 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. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Tâ güzelliği görülmeyen zahirî 
çirkinlikler size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki 
bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden 3 hayrı şerre 
kalbettiğiniz halde, Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefisperest, tabiatperest gayet 
ahmak, gayet zalimdir. 

Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir." Zira, temessül 4 
etmediğinden mazhar değil, memer olursun.” S:230 
                                                 
1 Yani hikmet-i İlahiye, insan şahsiyetinin mercii olan ve cemalî ve celalî isimlerin tecellisine ve mükafat 
ve ceza istihkakına vesilelelik yapan bir cüz-i ihtiyarî vermiştir. Mesela: 
     “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. 
     Ey insan! Senin elinde gayet zaîf, fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz'-i 
ihtiyarî namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan Cennet'e eli 
yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli seyyiattan kısalsın 
ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan Zakkum-u Cehennem'e yetişmesin. Demek dua ve tevekkül, meyelan-ı 
hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.” S:468 
2 Yani hayvanî hayat mertebesinde bulunan hissiyat-ı dünyeviye. 
3 Hakikatlerin vicdanî hislere girmesi için temayülen yol açmadığınızdan.   
4 Yani o gelen hakikata teslimiyetle vicdanî hisler haline getirmediğinizden, yani o hakikatla vicdana alınan his 
aynı olur. 912
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Bu kısımda anlatılan hayrı kabul etmek meselesi, meselenin esasını teşkil eder. Yani ihtiyar sahibi 
olan insan, fıtrat-ı asliyedeki mükemmelliğe mütabakat etmeyip nefsin temayüllerine meyletmesi durumu, 
hak ve hayırdan uzaklaşmayı, hatta batıla düşme neticesini doğurur. Evet, mazhar değil memer olursun 
şeklindeki ifade dahi hakikatı vicdanî hislere alıp melekeleşmesinin lüzumuna dikkat çeker. 

Mezkür hakikatı teyid eden şu izahada dikkat edilmeli; 

“Elhasıl: Nefs-i emmare tahrib ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir, fakat icad 
ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'îdir. Evet, bir haneyi bir günde harab eder, yüz günde 
yapamaz. Lâkin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i İlahiyeden istese, şer ve 
tahribden ve nefse itimaddan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa; o vakit 

¯�@«X«,«&ö²v¬Z¬#@«\ ±¬[«,ö yÁV7!ö Ä±¬G«A< (25:70) sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, 

nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılab eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, a'lâ-yı illiyyîne çıkar. 
İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine! Seyyieyi bir iken bin 

yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde; bir seyyieyi bir yazar, 
bir haseneyi on, bazan yetmiş, bazan yediyüz, bazan yedi bin yazar. Hem şu nükteden anla ki; 
o müdhiş Cehennem'e girmek ceza-yı ameldir, ayn-ı adildir. Fakat Cennet'e girmek, mahz-ı 
fazıldır.” S:320 

Asr-ı saadette islamiyetin getirdiği inkılabın en mühim cihetlerinden biri 
hayır ve şerrin tefrikidir. 

“Yirmiyedinci Söz'deki içtihad bahsinde beyan ve isbat edildiği gibi; sahabeler, ekseriyet-
i mutlaka itibariyle kemalât-ı insaniyenin en a'lâ derecesindedirler. Çünki o zamanda, o 
inkılab-ı azîm-i İslâmîde hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve bâtıl bütün çirkinliğiyle 
görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kizb ve sıdk 
mabeyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki, küfür ve iman kadar, belki Cehennem ve Cennet 
kadar beynleri uzaklaştı. Kizb ve şer ve bâtılın dellâlı ve nümunesi olan Müseylime-i Kezzab 
ve maskaraca kelimeleri olduğundan, fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun 
ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler, elbette ihtiyarlarıyla, kizb ve şerre ellerini 
uzatıp, Müseylime derekesine düşmemişler. Sıdk ve hayır 5 ve hakkın dellâlı ve nümunesi 
olan Habibullah'ın (A.S.M.) a'lâ-yı illiyyîn-i kemalâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet 
ve himmetleriyle, o tarafa koşmak mukteza-yı seciyeleridir. Meselâ: Nasılki zaman oluyor; 
medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimaiye-i insaniye dükkânında, bazı şeylerin 
verdiği müdhiş neticeleri ve çirkin eserleri zehr-i katil gibi herkes onu satın almak değil, 
bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar ve bazı şeylerin ve manevî meta'ların verdikleri 
güzel neticeler ve kıymetdar eserler, bir tiryak-ı nâfi' ve bir pırlanta gibi, herkesin nazar-ı 
rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almağa çalışır. Öyle de, 
Asr-ı Saadette hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin çarşısında, kizb ve şer ve küfür gibi maddeler, 
şekavet-i ebediye gibi neticeleri ve Müseylime-i Kezzab gibi süflî maskaraları tevlid 
ettiğinden, secaya-yı âliye ve hubb-u maâlîye meftun olan sahabelerin zehr-i katilden kaçar 
gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihîdir. Ve saadet-i ebediye gibi netice veren ve 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gibi nuranî meyveler gösteren sıdk ve hakka ve imana 
en nâfi' bir tiryak, en kıymetdar bir elmas gibi, o fıtratları sâfiye ve seciyeleri sâmiye olan 
sahabeler, bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle, onlara müşteri ve müştak olması 
zarurîdir. Halbuki o zamandan sonra, git gide ve gele gele sıdk ve kizb ortasındaki mesafe 
azala azala, omuz-omuza geldi. Bir dükkânda, ikisi beraber satılmağa başladığı gibi, ahlâk-ı 
içtimaiye bozuldu. Propaganda-i siyaset, yalana fazla revaç verdi. Yalanın müdhiş çirkinliği 
gizlenip, doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda, kimin haddi var ki, 

                                                 
5 Dalalet hidayete; küfür imana yardım eder mealinde ifade var. İ:164 913
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sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, 
takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin.” S:489 

“DOKUZUNCU KELİME: h²[«F²7!ö¬ ¬̃G«[¬"öYani: Bütün hayrat onun elinde, bütün 

hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyle ise hayr isteyen ondan 
istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı...” M:241 

“Ukûl-ü selime yanında muhakkaktır ki: Hilkatte hayır asıl, şer ise tebaîdir. Hayır küllî, 
şer cüz'îdir.6 Şöyle görünüyor ki: Âlemin herbir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş ve 
etmektedir. Fen ise, kavaid-i külliyeden ibarettir. Külliyet-i kaide ise, o nev'de olan hüsn-ü 

                                                 
6 Fıtrat dairesinde hayırlı neticeleri bulunan Halk-ı şer ile, insan aleminde işlenen kesb-i şerrin arasındaki 
farkı görmek gerektir. Bu hakikatı Bediüzzaman hazretleri şöyle beyan eder: 

 “Ben bütün kuvvetimle, hadsiz lisanım olsa, o hadsiz lisanlarla kasem ederim ki, âlemi bu nizam-ı ekmel 
ile, bu kâinatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semavat kandillerine kadar nihayet bir hikmet-i 
intizam ile halkeden Hakîm-i Zülcelal'e ve Sâni'-i Zülcemal'e o hadsiz lisanlarla kasem ediyoruz ki; beşer hiçbir 
cihetle bütün enva'-ı kâinata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair taifelere zıd olarak kâinattaki nizama, 
küllî şerleriyle muhalefet edip nev'-i beşerde şerrin hayra galebesine binler senede sebeb olan o zakkumları yiyip 
hazmetmesi mümkün değil… 

Bunun imkânı ancak ve ancak bu farz-ı muhal ile olabilir ki; beşer bu âleme emanet-i kübra mertebesinde ve 
halife-i rûy-i zemin makamında sair enva'-ı kâinata büyük ve mükerrem bir kardeş olduğu halde en edna, en 
berbad, en perişan, en muzır ve ehemmiyetsiz, hırsızcasına ve dolayısıyla bu kâinat içine girmiş, karıştırmış. Bu 
farz-ı muhal, hiçbir cihetle kabul olunamaz. 

Bu hakikat için, elbette bu yarım bürhanımız netice veriyor ki, âhirette Cennet ve Cehennem'in zarurî 
vücudları gibi, hayır ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir. Tâ ki, nev'-i beşerde dahi sair neviler gibi 
hayır ve fazilet galib-i mutlak olacak. Tâ beşer de sair kâinattaki kardeşlerine müsavi olabilsin ve sırr-ı hikmet-i 
ezeliye nev'-i beşerde dahi takarrur etti denilebilsin. 

Elhasıl: Madem mezkûr kat'î hakikatlarla bu kâinatta en müntehab netice ve Hâlık'ın nazarında en 
ehemmiyetli mahluk beşerdir. Elbette ve elbette ve hayat-ı bâkiyede Cennet ve Cehennem'i, bilbedahe beşerdeki 
şimdiye kadar zalimane vaziyetler Cehennem'in vücudunu ve fıtratındaki küllî istidadat-ı kemaliyesi ve kâinatı 
alâkadar eden hakaik-i imaniyesi, Cennet'i bedahetle istilzam ettiği gibi; her halde iki harb-i umumî ile ve kâinatı 
ağlattıran cinayetleri ve yuttuğu zakkum şerlerini hazmetmediği için kustuğu ve zeminin bütün yüzünü 
pislendirdiği vaziyetiyle, beşeriyeti en berbad bir dereceye düşürüp bin senelik terakkiyatını zîr ü zeber etmek 
cinayetini beşer hazmetmeyecek. 

 Her halde çabuk başında bir kıyamet kopmazsa, hakaik-i İslâmiye, beşeri esfel-i safilîn derece-i sukutundan 
kurtarmaya ve rûy-i zemini temizlemeğe ve sulh-u umumîyi temin etmeğe vesile olmasını Rahman-ı Rahîm'in 
rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümid ediyoruz ve bekliyoruz. Ben bütün kuvvetimle, hadsiz lisanım olsa, o 
hadsiz lisanlarla kasem ederim ki, âlemi bu nizam-ı ekmel ile, bu kâinatı zerreden seyyarata kadar, sinek 
kanadından semavat kandillerine kadar nihayet bir hikmet-i intizam ile halkeden Hakîm-i Zülcelal'e ve Sâni'-i 
Zülcemal'e o hadsiz lisanlarla kasem ediyoruz ki; beşer hiçbir cihetle bütün enva'-ı kâinata muhalif olarak ve 
küçük kardeşleri olan sair taifelere zıd olarak kâinattaki nizama, küllî şerleriyle muhalefet edip nev'-i beşerde 
şerrin hayra galebesine binler senede sebeb olan o zakkumları yiyip hazmetmesi mümkün değil…” H:41 ilâ 43 

“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 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. 
Kerametli Yirmidokuzuncu Söz’ün âhirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz.” Ş:232 

“Nefs-i emmare tahrib ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir, fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır 
ve cüz’îdir. Evet, bir haneyi bir günde harab eder, yüz günde yapamaz. Lâkin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve 
vücudu tevfik-i İlahiyeden istese, şer ve tahribden ve nefse itimaddan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa; o 

vakit ¯�@«X«,«&ö²v¬Z¬#@«\ ±¬[«,ö yÁV7!öÄ±¬G«A<ö (25:70) sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-

i hayra inkılab eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, a’lâ-yı illiyyîne çıkar.” S:320 914
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intizamına keşşaftır. Demek cemi' fünun, hüsn-ü intizama birer şahid-i sadıktır. 7 Evet külliyet 
intizama delildir. Zira birşeyde intizam olmazsa, hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok 
istisnaâtıyla perişan oluyor. Bu şahidleri tezkiye eden, nazar-ı hikmetle istikra-i tâmmdır. 
Fakat bazan intizam görülmüyor. Çünki dairesi, ufk-u nazardan daha geniş, tamamen tasavvur 
ve ihata olunmadığı için, nizamın tasvir-i bîmisali kendini gösteremiyor. Binaenaleyh umum 
fünunun şehadetleriyle ve nazar-ı hikmetten neş'et eden istikra-i tâmmın tasdikıyla sabittir ki: 
Hilkat-ı âlemde maksud-u bizzât ve galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayr ve hak ve kemaldir. 
Amma şer ve kubh ve bâtıl ise; tebaiye ve mağlube ve mağmuredirler.” Mu:40 

Bununla beraber beşerin hikmet-i ilahiye nazarında sırlı bir ehemmiyeti ve lüzumiyeti bulunduğunu 
anlatan bazı kısımlar da vardır. Şöyle ki: 

“Evvelki âyette hilkatten maksad beşer olduğu ve Hâlık'ın yanında beşerin bir mevki 
sahibi bulunduğu tasrih edildiğinde sâmiin zihnine geldi ki: "Bu kadar fesad, şürur ve 
kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu 
fesadcı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır?" Sâmiin bu vesvesesini def' 
için şöyle bir işarette bulundu ki: Beşerin o şürur ve fesadları, onda vedîa bırakılan sırra 
mukabele  edemez, affolur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. 
Ancak Allâm-ül Guyub'un ilmindeki bir hikmet içindir.” İ:198 

Bir hadis meali de şöyledir: “Günahın keffareti, nâdim (pişman) olmaktır. Eğer siz günah 
yapmasaydınız, Allah günah yapan bir kavim getirir ve onları mağfiret ederdi.” (Ramuzul 
Ehadis. sh: 339 ve Keşful Hafa. 1931. hadis)  

Bu hadis, günah işlemenin gerekliliği mânasında asla yanlış anlaşılmamalı. Bu hadisin bir mânası 
şudur ki: Beşer, takva ve fücur işleyebilir fıtratta olmasaydı, imtihan sırrı ve terakkiyat-ı beşeriye 
olamazdı.  

                                                 
7 Burada bahsedilen fünun mana-yı harfiye dayanan fenlerdir.Esasen fenler, asliyetleri itibariyle mana-yı 
harfiyeye göredirler. Sonra beşerin gafil ve cahilliği sebebiyle bilerek veya bilmeyerek mana-yı ismiye 
çevirmişlerdir.  915
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Canlılık manasına gelen bu tabir, esma-i ilahiye olarak çok geniş ve derin manaya sahiptir. Varlık 
dünyasında mikrobik canlılardan tut tâ hayat-ı umumiye şeklinde ifade edilen küllî hayat dairesi Cenab-ı 
Hakkın bu hayy ismine istinad eder. Bu tabirin külli manası nazara alınarak Nur külliyatından bazı 
kısımları aşağıda dercedilecektir. 

“Yedi sıfât-ı Sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit ve kudsî sıfatların 
madeni ve mevsufu olan ezelî ve ebedî bir Zât-ı Zülcelal’in vücub-u vücuduna ve vahdetine 
hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi; bütün o mevcudatta bulunan bütün 
hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi, ef’al-i Rabbaniyenin ve esma-i İlahiyenin ve 
sıfât-ı Samedaniyenin ve şuunat-ı Sübhaniyenin kendilerine lâyık ve muvafık kudsî 
cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zât-ı Akdes’in kudsî cemaline ve kemaline 
bedahetle şehadet ederler. 

İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet hakikatı; ilim ve hikmetle halk ve icad 
ve sun’ ve ibda’, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kasd ve irade ile 
tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle it’am ve in’am ve ikram ve ihsan gibi 
şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı 
içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı dahi; esma-i hüsnanın 
rahîmane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfât-ı sübutiye olan Hayat, İlim, Kudret, İrade, 
Sem’, Basar ve Kelâm sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir.” 
Ş:146 

“Hem o sıfatlar, Zât-ı Zülcelal’in vücuduna delalet ettikleri gibi, hayatın vücuduna ve 
tahakkukuna ve o zâtın hayatdar ve diri olduğuna dahi bedahetle delalet ederler. Çünki bilmek 
hayatın alâmeti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, 
ihtiyarî iktidar zîhayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir. 

İşte bu noktalardan anlaşılır ki; hayat sıfatının yedi defa kâinat kadar delilleri ve kendi 
vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki, bütün sıfatların esası ve 
menbaı ve ism-i a’zamın masdarı ve medarı olmuştur.” Ş:146 

“Gavs-ı A'zam gibi, memattan sonra hayat-ı Hızıriyeye yakın bir nevi hayata mazhar olan 
evliyalar vardır. Gavs'ın hususî ism-i a'zamı "Ya Hayy" olduğu sırrıyla, sair ehl-i kuburdan 
fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet meşhur Maruf-u Kerhî denilen bir kutb-u a'zam ve 
Şeyh Hayat-ül Harranî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i Gavs'tan sonra mematları hayatları 
gibidir. Beyn-el evliya meşhur olmuştur.” B:336 

“Hayat, kudret-i Rabbaniye mu'cizatının en nuranisidir, en güzelidir. Ve vahdaniyet 
bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyat-ı Samedaniye âyinelerinin en câmii 
ve en berrakıdır. Evet, hayat tek başıyla bir Hayy-ı Kayyum'u bütün esma ve şuunatı ile 
bildirir. Çünki hayat, pekçok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. 
Elvan-ı seb'a, ziyada; ve muhtelif edviyeler, tiryakta nasılki mümtezicen bulunur. Öyle de: 
Hayat dahi, pekçok sıfâttan yapılmış bir hakikattır. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, 
duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise hissiyat suretinde 
kendilerini ihsas ederler. Ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. 
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Hem hayat, kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan rızk ve rahmet ve inayet ve 
hikmeti tazammun ediyor. Güya hayat onları arkasına takıp, girdiği yere çekiyor. Meselâ 
hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit; Hakîm ismi dahi tecelli eder, hikmetle yuvasını 
güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip, meskenini hacatına göre 
tertib ve tezyin eder. Yine aynı halde Rahîm isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın devam ve 
kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor 
ki, o hayatın bekasına ve inkişafına lâzım maddî, manevî gıdaları yetiştiriyor. Ve kısmen 
bedeninde iddihar ediyor. Demek hayat bir nokta-i mihrakıye hükmünde; muhtelif sıfât birbiri 
içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, 
aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hâkeza... İşte hayat bu câmi' mahiyeti itibariyle şuun-u 
zâtiye-i Rabbaniyeye âyinedarlık eden bir âyine-i Samediyettir. İşte bu sırdandır ki: Hayy-ı 
Kayyum olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud, hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halkedip, neşir 
ve teşhir eder. Ve herşeyi hayatın etrafına toplattırıp, ona hizmetkâr eder. Çünki hayatın 
vazifesi büyüktür. Evet Samediyetin âyinesi olmak kolay bir şey değil, âdi bir vazife değil. 

İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hadd ü hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve 
hayatların asılları ve zâtları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri, 
bir Zât-ı Vâcib-ül Vücud ve Hayy-ı Kayyum'un vücub-u vücudunu ve sıfât-ı kudsiyesini ve 
esma-i hüsnasını; lemaatın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul 
etmeyen adam, nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkâr etmeye mecbur oluyor. Öyle de: Hayy-ı 
Kayyum, Muhyî ve Mümît olan Şems-i Ehadiyeti tanımayan adam, zeminin yüzünü belki 
mazi ve müstakbeli dolduran zîhayatların vücudunu inkâr etmeli ve yüz derece hayvandan 
aşağı düşmeli. Hayat mertebesinden düşüp camid bir cahil-i echel olmalı.” S:675 

Keza “ �xW«<ö«�öÊ]«&ö«x;ö«: Yani: Bütün kâinatın mevcudatında görünen ve vesile-i 

muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve 
ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel, birtek cilve-i cemali kâfi gelen bir Mabud-u 
Lemyezel, bir Mahbub-u Lâyezal'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi var ki; şaibe-i zeval ü 
fenadan münezzeh ve avarız-ı naks u kusurdan müberradır. İşte şu kelime, cinn ü inse ve 
bütün zîşuura ve ehl-i muhabbet ve aşka ilân eder ki: Sizlere müjde, mahbublarınızdan 
nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâki'niz var. Madem 
o var ve Bâki'dir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda, sebeb-i 
muhabbetiniz olan hüsn ü ihsan, fazl ü kemal, o Mahbub-u Bâki'nin cilve-i cemal-i bâkisinden 
çok perdelerden geçip, gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri, sizleri 
incitmesin. Çünki onlar bir nevi âyinelerdir. Âyinelerin değişmesi şaşaa-i cemalin cilvesini 
tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, herşey var.” M:226 

Hem yine aynı ibare olan  “ �xW«<ö«�öÊ]«&ö«x;ö«: öYani: Hayatı daimîdir, ezelî ve ebedîdir. Mevt 

ve fena, adem ve zeval ona ârız olamaz. Çünki hayat, ona zâtîdir. Zâtî olan, zâil olamaz. 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. Evet bir hayat ki; onun bir lem'a-i cilvesi, maruz-u fena 
ve zeval olan eşya-yı kesîreye bir vahdet verip bekaya mazhar eder ve dağılmaktan kurtarır ve 
vücudunu muhafaza eder ve bir nevi bekaya mazhar eder. Yani hayat; kesrete bir vahdet verir, 
ibka eder. Hayat gitse; dağılır, fenaya gider. Elbette öyle hadsiz lemaat-ı hayatiye bir cilvesi 
olan hayat-ı vâcibeye, zeval ve fena yanaşamaz. Şu hakikata şahid-i katı', şu kâinatın zeval ve 
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fenasıdır. Yani mevcudat vücudlarıyla, hayatlarıyla nasılki o Hayy-ı Lâyemut'un hayatına ve 
o hayatın vücub-u vücuduna delalet ve şehadet ederler(Haşiye); öyle de: Mevtleriyle, 
zevalleriyle o hayatın bekasına, sermediyetine delalet eder ve şehadet ederler. Çünki 
mevcudat zevale gittikten sonra, arkalarında yine kendileri gibi hayata mazhar olup yerlerine 
geldiklerinden gösteriyor ki; daimî bir zîhayat var ki, mütemadiyen cilve-i hayatı 
tazelendiriyor. Nasılki Güneş'e karşı cereyan eden bir nehrin yüzünde kabarcıklar parlar gider. 
Gelenler aynı parlamayı gösterip, taife taife arkasında parlayıp sönüp gider. Bu sönmek, 
parlamak vaziyetiyle; yüksek daimî bir Güneş'in devamına delalet ederler. Öyle de, şu 
mevcudat-ı seyyaredeki hayat ve mevtin değişmeleri ve münavebeleri, bir Hayy-ı Bâki'nin 
beka ve devamına şehadet ederler. 

Evet şu mevcudat âyinelerdir. Fakat zulmet nura âyine olduğu gibi, hem karanlık ne 
derece şiddetli ise o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi, çok cihetlerle zıddiyet 
noktasında âyinedarlık ederler. Meselâ: Nasılki mevcudat acziyle kudret-i Sani'a âyinedarlık 
eder, fakrıyla gınasına âyinedar olur. Öyle de, fenasıyla bekasına âyinedarlık eder. Evet 
zeminin yüzü ve yüzündeki eşcarın kıştaki vaziyet-i fakiraneleri ve baharda şaşaa-paş olan 
servet ve gınaları gayet kat'î bir surette, bir Kadîr-i Mutlak ve Ganiyy-i Alelıtlak'ın kudret ve 
rahmetine âyinedarlık eder. Evet bütün mevcudat, güya lisan-ı hal ile, Veysel Karanî gibi 
şöyle münacat ederler; derler ki: 

"Yâ İlahenâ! Rabbimiz sensin! Çünki biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek 
bizi terbiye eden sensin!.. Hem sensin Hâlık! Çünki biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem Rezzak 
sensin! Çünki biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren 
sensin. Hem sensin Mâlik! Çünki biz memluküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek 
mâlikimiz sensin. Hem sen Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin! Biz zilletimize bakıyoruz, 
üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin âyinesiyiz. Hem sensin Ganiyy-i 
Mutlak! Çünki biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, 
veren sensin. Hem sen Hayy-ı Bâki'sin! Çünki biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde, bir 
daimî hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen Bâki'sin! Çünki biz, fena ve zevalimizde 
senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevab veren, atiyye veren sensin! Çünki biz umum 
mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. 
Arzularımız yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor. Demek bize cevab veren sensin. Ve 
hâkeza..." 

Bütün mevcudatın, küllî ve cüz'î herbirisi birer Veysel Karanî gibi, bir münacat-ı 
maneviye suretinde bir âyinedarlıkları var. Acz ve fakr ve kusurlarıyla, kudret ve kemal-i 
İlahîyi ilân ediyorlar.” M:240 

“Meselâ: Nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki 
kabarcıklarda görünen güneşçikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen 
gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler ve zeval ve 
vefatlarıyla bir daimî güneşin mevcudiyetine ve bekasına delalet ederler; aynen öyle de: Her 
vakit değişen kâinat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve 
bütün hâdisatı ve fâni mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde 
mahlukat, mütemadiyen sür'atle akıp gidiyorlar, zahirî sebebleriyle beraber vefat ediyorlar. 
Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında, mütemadiyen 
seyyar dünyalar ve seyyal âlemler mahsulâtı alındığından, elbette kabarcıklar ve güneşçikler 
zevalleriyle daimî bir güneşi gösterdikleri gibi, o hadsiz mahlukat ve mahsulâtın vefatları ve 
zahirî sebebleriyle beraber kemal-i intizamla terhisleri, gündüz gibi şübhesiz, güneş gibi zahir 

                                                 
(Haşiye): Hazret-i Ibrahim Aleyhisselâm’ın Nemrud’a karşı imate ve ihyada Güneş’in tulû’ ve gurubuna intikali, 
cüz’î imate ve ihyadan küllî imate ve ihyaya intikaldir ve bir terakkidir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini 
göstermektir. Yoksa bir kısım ehl-i tefsirin dedikleri gibi, hafî delili bırakıp, zahir delile çıkmak değildir.   918
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bir kat'iyyette bir Hayy-ı Lâyemut'un, bir Şems-i Sermedî'nin, bir Hallak-ı Bâki'nin ve bir 
Kumandan-ı Akdes'in vücub-u vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti, kâinatın mevcudiyetinden 
bin derece zahir ve kat'îdir diye bütün mevcudat, ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. 

İşte kâinatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak 
vermeyen, ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız.” Ş:602 
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Kur’anda bildirilen bu tabir, istikametli ve hakka uygun düşünce, his ve hareketlerin ifadesidir. Bu  
kelimenin zıddı dalalettir. Diğer bir ifade ile  irşad etmek, doğru yolu göstermek, rehberlik yapmak. 
Zıddı; Saptırmak, yanıltmak, dalâlete düşürmektir. Hidâyet kelimesi (HDY) kökünden bir mastar olup 
terim olarak; küfür, şirk ve sapıklıklardan kurtularak, İslâm'ın aydınlık yoluna girmektir. Bazı 
insanların hidayete girme şartları bulunmasına rağmen hidayete girmemelerinin bir tahlilidir. 

“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,1 hem celalî 2 iki kısım esması bulunduğundan 
ve o cemalî ve celalî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden, 
Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine 
mütecaviz ve müdafi' bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze suretine 
getirip, ondan zıdları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle 
kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düstur-u terakki ve tekâmüle tâbi' kıldığı için; o 
şecere-i hilkatın câmi' bir semeresi olan insan nev'inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir 
şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp, hizbullaha 
karşı meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.” L:80 

Yani insan aleminde zıdların mübarezesi ile şerlere ve şerlilere karşı mübareze edenler ilmen ve 
vicdanen tekamül etmek vesilesi kılınmıştır ki; celalî ve cemalî isimlerin iktizası olduğu bildiriliyor. Bu 
hususun oldukça derin mana ve hikmetleri  vardır. Mes’ele Risale-i Nur külliyatı müvacehesinde 
kazanılan kemal derecesiyle bilinip hissedilir. 

Evet böyle külli ve derin hakikatları gereği gibi anlayamamanın sebebini anlatan Bediüzzaman 
Hazretleri şöyle der: 

“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 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. Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle ve her günde otuzbin cenazeyi 
gösteren mevtin ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. Ecnebilerin tagutlarıyla ve fünun-u 
tabiiyeleriyle dalalete gidenlere ve onları körükörüne taklid edip ittiba edenlere binler nefrin 

                                                 
1 Cenab-ı Hakk’ın iyiliklerini ve ihsanatını, cennete kadar uzanan nimetlerini ihsan eden isimlerini ifade eder. 
2 Cenab-ı Hakk’ın sonsuz büyüklük ve heybet ve ebedî cehenneme kadar uzanan tecellilerini tazammun eden 
isimlerini ifade eder. 920
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ve teessüfler!” L:120 
“Evet insanın elindeki cüz'-i ihtiyarî ile işledikleri ef'allerinde, Cenab-ı Hakk'a ait netaici 

düşünmemek gerektir. Meselâ: Kardeşlerimizden bir kısım zâtlar, halkların Risale-i Nur'a 
iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zaîflerin kuvve-i 
maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki Üstad-ı Mutlak, Mukteda-yı 
Küll, Rehber-i Ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

�«Ÿ«A²7!öÅ�¬!ö¬Äx ,Åh7!ö]«V«2ö@«8«:  olan ferman-ı İlahîyi kendine rehber-i mutlak ederek, insanların 

çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa'y ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünki 

š@«L«<ö²w«8ö›¬G²Z«<ö«yÁV7!öÅw¬U´7«:ö«a²A«A²&«!ö²w«8ö›¬G²Z«#ö«�ö«tÅ9¬! sırrıyla anlamış ki: İnsanlara dinlettirmek 

ve hidayet vermek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı.” 
L:131 

Bu hüküm Risale-i Nur’da tekraren nazara verilir ki; tevhidin iktizasıdır.Yani bütün fiil ve 
hareketlerin liyakat üzre icad eden yalnız ve yalnız Allah’tır. 

“Ve keza her şeyin ve her işin tekâmülü, zıdlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. 
Meselâ hidayetin tekâmülüne dalalet yardım ettiği gibi, imanın tekâmülüne de küfür 
yardım eder. 3 Çünki küfür ve dalaletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir 
mü'minin imanı ve hidayeti, birden bine çıkar. Bu iki cihet, teklifin eser ve semeresidir. Ve bu 
iki cihet itibariyle teklif, saadet-i nev'iyenin yegâne âmilidir.” İ:164 

Bu gelen parçada da çok ehemmiyetli bir düstür beyan ediliyor. Şöyle ki: 

“Sâniyen: ¬*«G«U²7!ö«w¬8ö«w¬8«!ö¬*«G«T²7@¬"ö«w«8³~ö²w«8 "Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur" 

sırrıyla, y«X«,²&«!ö¯š²z«-ö±¬u6ö²w¬8ö!:H' "Herşeyin güzel cihetine bakınız" kaidesinin sırrıyla, 

¬Æ@«A²7«�²!ö!x 7:!ö²v;ö«t¬\ ´7:!«:ö yÁV7!ö vZ<«G«;ö«w<¬HÅ7!ö«t¬\́7:!ö y«X«,²&«!ö«–x Q¬AÅB«[«4ö«Ä²x«T²7!ö«–x Q¬W«B²,«<ö«w<¬HÅ7«!   
gayet kısacık bir meali: "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi' olup fenasına bakmayanlar, 
hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" mealinde. Bizler için şimdi herşeyin iyi 
tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki manasız, lüzumsuz, 
zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. 4 
                                                 
3 Bu hükmün tahakkuku için iman ve hidayetin dalalet ve küfre şuurlu bir şekilde galip gelmiş olması gerekiyor. 
Taklidî iman bu neticeyi çok kere vermez. 
4 Burada nazara verilen kadere iman eden kederden kurtulur hükmü mesela:  

“Madem biz kadere teslim olup, bu sıkıntıları @«;i«W²&«!ö¬*x 8�²!ö h²[«'ösırrıyla ziyade sevab kazanmak cihetiyle 

manevî bir nimet biliyoruz; madem geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor; ve 
madem hakkalyakîn derecesinde yakînî bir kat’î kanaatımız var ki: Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz 
ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile 
müftehirane, müteşekkirane bir mücahede-i maneviye yapıyoruz diye şekva etmemek lâzımdır.” Ş:312   

“Eğer dese: “Kader bizi böyle bağlamış. Hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve 
ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?” 

Elcevab: Kat’â ve aslâ!.. Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hıffet, bir rahatlık ve revh u reyhanı veren ve 
emn ü emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünki insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir 
serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, bîçare ruhun omuzunda taşımaya 921
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Sekizinci Söz'de bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, 
güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde 
çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar 
gider. Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe 
hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl 
odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, 
şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir.” Ş:509 

Fitne-i Ahirzamanın dalaletlerine karşı, hidayet edici manasında olan mehdinin şahs-ı manevisinin 
yegane çare olacağı hakikatına bakan şu beyana dikkat gerek: 

“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. 

Şimdi hakikat-ı hal böyle olduğu halde, en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan 
imanı kurtarmak ve imanı tahkikî bir surette umuma ders vermek, hattâ avamın da imanını 
tahkikî yapmak vazifesi ise, manen ve hakikaten hidayet edici, irşad edici manasının tam 
sarahatını ifade ettiği için, Nur şakirdleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da 
gördüklerinden, ikinci ve üçüncü vazifeler buna nisbeten ikinci ve üçüncü derecedir diye, 
Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. O şahs-ı 
manevînin de bir mümessili, Nur şakirdlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevîsi ve o 
şahs-ı manevîde bir nevi mümessili olan bîçare tercümanını zannettiklerinden, bazan o ismi 
ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir, fakat onlar onda mes'ul değiller. Çünki 
ziyade hüsn-ü zan, eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek 
ziyade hüsn-ü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemal-i itikadlarının 
bir tereşşuhu gördüğümden onlara çok ilişmezdim. Hattâ eski evliyanın bir kısmı, keramet-i 
gaybiyelerinde Risale-i Nur'u aynı o âhirzamanın hidayet edicisi olduğu diye keşifleri, bu 
tahkikat ile tevili anlaşılır. Demek iki noktada bir iltibas var, tevil lâzımdır:” E:266 

 Felsefî yani dinden kopuk beşerî düşüncelere karşı şeriattaki ilahî 
hidayetin istiklaliyeti şöyle nazara veriliyor: 

“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 

Burada da ehemmiyetli bir hususa dikkat çekiliyor. Şöyle ki: Yani eski Yunan ve Roma’dan 
başlayarak gelen dinden kopuk beşerî düşünce çeşitli adlar altında beşeriyeti istila etmesini istemesine 
karşı bu beyan Hz. Üstadın önemli bir ikazıdır. 

 
                                                                                                                                                         
mecburdur. Çünki insan bütün kâinatla alâkadardır. Nihayetsiz makasıd ve metalibi var. Kudreti, iradesi, 
hürriyeti milyondan birisine kâfi gelmediği için, çektiği manevî sıkıntı ağırlığı, ne kadar müdhiş ve muvahhiş 
olduğu anlaşılır. İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-
i hürriyetiyle kemalâtında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmarenin cüz’î hürriyetini selbeder 
ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfemâyeşa hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, 
tarif edilmez.” S:471 922
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Hidayet hakkında Kur’andan birkaç not: 
-Allah’tan hakka hidayet olunmadıkça hiç kimse hakk u hidayeti bulamaz: (10:35) (34:50) 
(Bak: İ.P.A Ans. 3942. p. sonu) 
-Mahiyet ve halet-i ruhiyece hidayete likayat ehlini hakkıyla ancak Allah biliyor: (16:125) 
(17:84) 
-Hidayete liyakatı tamamen kaybedenler: (18:57) (63:6) (Bak: İ.P.A Ans. 1654.p.sonu) 

- Allah hidayeti kabul edenlerin hidayetini artırır: (19:76) 

-hidayeti kabul ve istiğfar ederek hak yolda sebat edenlerin mağfiret edileceği: (20:82) 
(47:17) 
-Kitabî delilleri bırakıp kendi arzularına uyanlar apaçık ve aşırı derecede dalalete sapan 
zalimleri hidayete erdirmez: (28:50) (30:29)  

-Allah’ın saptırdığına kimse hidayet veremez, hidayet verdiklerini de saptıramaz: (39:36,37)  

-Hidayet mevzuunda iyi niyetleri olmayıp bahane arayanların hali: (41:44) 

-Gerek fıtraten gerek şeriat olarak insana hidayet yolunu gösterilerek muhtar bırakılması sırrı: 
(76:3) 
-Hidayet ve dalalete liyakatı izhar eden imtihan (74:31) 

-Şeytanları (insî şeytanları) dinleyip haktan sapanların kendilerini hidayette sanmaları (7:30) 
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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«! 
HİKMET 

Herşeyin aslı, esası ve mahiyeti hakkında bilgi. *Kâinat ve eşya hakkındaki bilgi. Kâinat ve eşyanın 
varlık sebebleri ve maksadları hakkında bilgi. *Kâinat ve varlıkların yaratılış ve mevcudiyetlerinin 
istinad ettiği İlahî gayeler ve sırlar. *İlim. Felsefe. *Şahsî ve içtimaî hayat için düsturlar. Hâdisatın istinad 
ettiği küllî düsturlar. 

Her hangi bir şeyi yapan kimse, yaptığı şeyi belli maksad ve gayeleri için yapar. Bu gaye ve 
hikmetlerin bilinmesi de iki yol iledir: Biri, failin kendi gayelerini yine kendisinin bildirmesiyle bilmek; 
diğeri, failin bildirmesini nazara almadan, insanın kendi idraki, anlayışı ve maddi sahaya münhasır olan 
tecrübesiyle bilmek yoludur. Birincisinde tereddüt yoktur. İkincisinde ise tereddütten kurtuluş 
yoktur.Birincisi Kur’an, ikinci felsefe yoludur. 

“Evet herhangi bir şeyin değer ve hakikatı hakkında doğru hüküm verilebilmesi, o şeyi 
yapan kimsenin onda takib ettiği gaye ve hikmetin bilinmesine bağlıdır. Bu hikmet ve 
gayelerin bilinmesinde en isabetli yol, eser sahibinin bizzat kendi beyanıdır. Başkaların o eser 
hakkındaki sözleri, nazarî ve tahminî olur. Öyle de, kâinat hakikatlerini ve insanların yaratılış 
gaye ve hikmetlerini doğru ve isabetli olarak bilmek, ancak Hâlik-i Kâinat’ın bildirmesiyle 
mümkündür. İşte Kur’an, Hâlik-ı Kâinat’ın gaye ve hikmetlerini bildiren Kelâmullah 
olduğundan, kâinat hakikatleri ve hilkat-ı beşerin hikmetleri, şaibesiz ve tam isabetli olarak 
ancak aklın ve kalbin kemalâtı nisbetinde Kur’andan öğrenilebilir. Evet bu hakikatı bildiren 
şu beyana dikkat gerek: “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 ukulü “sadakte” deyip o hakaikı kabul eder. Kur’ana 
“Bârekallah” der... Amma ahval-i uhreviye ve berzahiye ise, çendan akl-ı beşer kendi başıyla 
yetişemiyor, göremiyor. Fakat Kur’anın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde isbat 
ediyor.” S.406 

İşte bu gibi sebeblerden akıl, felsefe ve hikmet-i beşeriye, Kur’ana tabi olmak mecburiyetinde olup, 
kendi dar anlayışını âleme hâkim kılamaz. 

Hem “(21:23) u«Q²S«< _ÈW«2 u«¶[²K< «� t²VW²7~ y«7«— Çs«E²7~y7 ²Y«5 (6:73) Kat’iyyen bil ki, Cenab-ı 

Fa’al-i Hakîm’in işinden sual olunmaz. Evet hiçbir şeyin, hiçbir ilmin ve hiç bir hikmetin 
hakkı yoktur ki, ondan sual etsin: Zira o, mülkünde istediği gibi tasarruf eden bir Mâlik-ül 
Mülk-i Zülcelal’dir. Ve bizim bilmediğimizi bilen bir alîm ve hakîmdir. Öyle ise bir şeyin 
hikmetine ilmimizin ermemesi, o şeyin hikmetsizliğine delalet etmez. Evet mutlak ekserde 
görünen hikmet-i amme, burada bize mestur olup, görünmeyen hikmetin vücuduna da şahid-i 
kat’idir.” Ms:572 

Keza “Hiç bir insanın Cenab-ı Hakk’a karşı hakk-ı itirazı yoktur ve şekva ve şikayete de 
haddi yoktur. Çünki, şikayet eden ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden nizam-ı âlemde binlerce 
hikmet vardır. O ferdi irza etmekte, o bin hikmetin iğdabı vardır. Bir ferdi razı etmek için, bin 

924
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hikmet feda edilemez. (23:71) Œ²‡«�²~«— �~«Y«WÅK7~ ¬�«f«K«S«7 ²vZ«=~«Y²;«~ Çs«E²7~ «p«AÅB²7~ ¬Y«7«—  Eğer her 

ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. 

Ey müteşekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz’î hevesini külliyat-ı kâinata 
mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı 
yapıyorsun? Ne biliyorsun ki, zannettiğin nimet nıkmet olmasın. Senin ne kıymetin var ki, 
sineğin kanadına müvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için, felek çarklarıyla hareketten 
teskin edilsin! ...” Ms:192 

Demek Allah’ın sonsuz ilim ve hikmetine teslimiyet gerekir.  

Kur’an (18:51) âyetinde Allah’ın hilkat-ı âlemde kimseyi şahid tutmadığını yani hikmet ve meşietiyle 
mahlukatı kendisinin halkettiğini bildirir. 

 “Hikmet ve akıl ile halledilmiyen bir mes’ele-i mühimme: 

f<¬h< _«W¬7 °Ä_ÅQ«4 (11:107)  ̄–Ì_«- |¬4 «Y; ¯•²Y«< Åu6 (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 “dai ve muktazi” 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~ u«C«W²7~ ¬y±V¬7«— Şu kâinattaki dehşet-engiz ve hayret-nüma hadsiz 

faaliyet, iki kısım Esma-i İlahiyeye istinad ederek iki hikmet-i vasia içindir ki, herbir hikmeti 
de nihayetsizdir. 

Birincisi: Cenab-ı Hakk’ın esma-i hüsnasının had ve hesaba gelmez enva-i tecelliyatı 
var. Mahlukatın tenevvüleri, o tecelliyatın tenevvüünden geliyor. O esma ise, daimî bir surette 
tezahür isterler. Yani, nakışlarını göstermek isterler. Yani, nakışlarının ayinelerinde cilve-i 
cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani, kâinat kitabını ve mevcudat mektubatını ânen 
feânen tazelendirmek isterler. Yani, yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu, Zat-ı 
Mukaddes ve Müsemma-yı Akdes ile beraber, bütün zişuurların nazar-ı mütalaasına 
göstermek ve okutturmak iktiza ederler.1 

İkinci sebeb ve hikmet: Nasılki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir 
lezzetten geliyor. Ve hatta herbir faaliyette kat’iyen lezzet vardır; belki herbir faaliyet, bir 
nevi lezzettir. Öyle de Vacib-ül Vücud’a lâyık bir tarzda ve istiğna-yı zatîsine ve gına-yı 
mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına münasib bir şekilde hadsiz bir şefkat-i 
                                                 
1 Burada, Kur’an mesleğinde bir esas olan kâinat kitabını okuyup tefekkür etmek, nazara veriliyor. Risale-i 
Nur’un en büyük esaslarından biri de budur. 925
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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 
mukaddesden gelen hadsiz bir sürur-u mükaddes var. Ve osürur-u mukaddesden 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 Zat-ı 
Rahman-ı Rahim’e ait -tabir caiz ise-hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı 
mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor.2 

 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.86-87 

Yani hikmet-i ilahiyeyi bilmemek eşyayı ve hadiseleri esbap ve tabiata isnad etmek dalaletini 
doğurabiliyor. Onun için Risale-i Nur hikmet-i ilahiyeye çok yer vermiştir. 

“Onuncu Âyet: š@«L«<ö²w«8ö«^«W²U¬E²7!ö]¬#Ìx< (2:269) 

Onbirinci Âyet: ²v¬Z[±¬6«i<«:ö«^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!ö vZW±¬V«Q<«: (2:129) 

Onikinci Âyet: «^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!övUW±¬V«Q<«:ö²vU[±¬6«i<«:ö(2:151) âyetleridir. Meal-i 

icmalîleri der ki: “Kur’an hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor. Sizi manevî kirlerden 
temizlendiriyor.” Bu üç âyetin küllî ve umumî manalarında Risale-i Nur kasdî bir surette dâhil 
olduğuna iki kuvvetli emare var. 

Birisi şudur ki: Risale-i Nur’un müstesna bir hassası, İsm-i Hakem ve Hakîm’in mazharı 
olup bütün safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kâinatın âyinesinde İsm-i Hakem ve 
Hakîm’in cilveleri olan hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders veriyor. Mevzuu 
ve neticesi, hikmet-i Kur’aniyedir.” Ş:700 

Hem “Meselâ: Hakikat-ı mevcudattan bahseden hikmetü’l-eşya, Cenab-ı Hakk’ın (Celle 
Celaluhu) 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.” S:263 

“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 Sofestai olur veya ihtiyar ve ilm-i 
Sani’i inkâr eder veya Hâlik’a “mucib-i bizzat” der.” M:286 

Yani kainattaki ilahî icraatın hikmetleri bilinmezse, o ilahî icraat, şuursuz esbaba verilip kişi inkara 
düşer.Onun içindir ki Risale-i Nur hikmet ve faideler üzerinde çok durur ve durulmaktadır.  

Evet “Rububiyet-i ammedeki daire-i esbab-ı zâhiriyede, ehl-i gafletin nazarında hikmeti ve 
sebebi bilinmiyen işlerde, tesadüf namını vermişler. Ve hikmetleri ihata edilmiyen bazı ef’al-i 
İlahiyenin kanunlarını- tabiat perdesi altında gizlenmiş-görememişler, tabiata müracaat 
etmişler.” M:379 

Halbuki “Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faideler; bilbedahe perde-i esbab 

                                                 
2 Mezkûr hususiyetlerin insan alemine esma-i hünsadan geldiği Risale-i Nurda bildirilir. 926
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arkasında bir Rabb-ı Kerim’in, bir Hakîm-i Rahim’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-i Hakîm ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor. O faideleri onlara gaye-i 
vücud yapıyor.” S:680 

Evet “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 şâhid-i âdildir.” İ:53 

Evet “Herbir fen nurlu bir bürhan olup, mevcudatın silsilelerinde salkımlar gibi asılıp 
sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faideleri göstermekle 
Saniin kasd ve hikmetini ilan ediyorlar.” İ:87 

“Umum eşyada hususan zihayat masnualarda hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şey’e 
bir miktar-ı muntazam ve bir suret hikmetle verildiği ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve 
faideler için eğri büğrü hudutlar bulunması;hem, müddet-i hayatlarında değişitirdikleri suret-i 
libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda mukadderat-ı 
hayatiyeden terkib edilen manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, bilbedahe 
gösterir ki: Bir Kadir-i Zülcelal’in ve bir Hakîm-i Zülkemal’in kader dairesinde suretleri ve 
biçimleri tertib edilen ve kudretin destgahında vücudları verilen o hadsiz masnuat, o zatın 
vücub-u vücuduna delalet ve vahdetine ve kemal-i kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. 
Sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faidelerine 
bak! Kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör.” S:662 

Hikmet hakkındaki mühim âyetlerden olan:  

(2:151) «}«W²U¬E²7~ «— «�_«B¬U²7~ vUW¬±V«Q<«— ²vU[¬±6«i<«— 
(2:269) š_«L«< ²w«8 «}«W²U¬E²7~ |¬#ÌY<  (2:129) ²v¬Z[¬±6¬i<«— «}«W²U¬E²7~«— «�_«B¬U²7~ vZW¬±V«Q<«—  

âyetlerinin meal-i icmalîleri der ki: Kur’an hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor. Sizi manevi 
kirlerden temizlendiriyor.” Ş:700 

Mezkûr âyetlerde ifade ve beyan edilen çok mühim ve küllî hakikatı tefsir eden  
“Risale-i Nur’an müstesna bir hassası, İsm-i Hakem ve Hakîm’in mazharı olup bütün 

safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kâinatın ayinesinde 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 

Evet “Kâinatta mündemiç hikmetlerin bütün enva u efradı adedince hamd ve şükürleri 
iktiza edenlerden birisi de, Hakîmiyettir. Zira insanın nefsi, Rahmaniyetin cilveleri ile; kalbi 
de Rahimiyetin tecelliyatı ile nimetlendikleri gibi; insanın aklı da Hakîmiyetin letaifi ile zevk 
alır, telezzüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusu ile “Elhamdülillah” söylemekle hamd ü senaları 
istilzam eder.” Ş:758 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: 

“ «š_«W«UE²7~~Y O¬7_«'«— «š_«W«VQ²7~ ~Y V¬¶<_«,«— «š~«h«AU²7~ ~Y K«7_«% Büyükler ile oturunuz, hem-meclis 

olunuz. Âlimlerden sorunuz, bilmediklerinizi öğreniniz. (Bak: Kur’an 16:43) Hikmet 
sahiplerinin de aralarına karışınız, kendilerinden istifadeye çalışınız.” (H.G. hadis: 144)  

927



HİKMET     5 

Bu hadis diyor ki: Dinin büyük şahsiyetlerinin yanında oturup, çenebaz şarlatanlarla oturmayınız. 
Meselelerinizi, ilmi ile âmil olan hakiki alimlerden sorunuz, fitne cemiyetinin tesirinde kalan kişilere 
sormayınız. Hikmet-i ilahiyeyi bilip konuşan hakiki hikmet ehlinin sohbetlerine katılıp, nazarları dünyevî 
hayata çeviren hikmetsiz kişilere katılmayınız. Yani zamanın insanlarının çoğundan uzak durmak 
gerekiyor.  

Evet “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.” S:350 

Deyip devamında, dinden kopuk ve dine bağlı iki nokta-i nazarın dünyaya bakışlarını tasvir eder.  
Hz. Üstadın beyaniyle: “Bu asırda enaniyyet çok ileri gittiği için” ekser insanlarla ihtilat 

etmemek gerekiyor.  

Keza, felsefe ve hikmet, din ve kalbe yardım etmelidir diyen Bediüzzamanın şu beyanı var:   

“Avrupa bir dükkân, bir kışla ise; Asya bir mezraa, bir câmi hükmündedir. Bir 
dükkâncı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mescid vaziyeti bir olmaz. 

Hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru, ağleb-i hükemanın Avrupa'da gelmesi, kader-i 
ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki; Asya akvamını intibaha getirecek, terakki ettirecek, idare 
ettirecek; din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise, din ve kalbe yardım etmeli, yerine 
geçmemeli.” M:325 

Yani dine bağlı olmayan bir millet, kendi arzusuna göre hayatını tanzim eder. Hak dine bağlı olan 
millet de, dinin emirlerine göre yaşar.Yani dünya hayatını gaye görenlerle ahiret hayatını esas alanlar 
arasında tezadî bir fark vardır.  

“Sual:"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?” M:442 
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Demek zamanın alimleri dahi Avrupa anlayışının tesirinde olduklarından, onların söz ve sohbetlerini 
dinlemek şimdiki fitne sebebiyle Kuranî istikameti göstermediği ve Avrupaî yaşayışa götürdüğüne 
nazikane bir makam ile Hz.Üstad dikkat çekiyor. Evet, 27.Söz olan içtihad bahsinde asr-ı saadetin 
sohbetleri ile zamanımızın sohbet ve konuşmaları mukayese ile bu hakikat, yeni zamanımızın sohbetleri 
fani dünyayı nazara verdiği izah ediliyor. Mesela bir paragrafta şöyle deniliyor:  

“Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavîlikten çıkarıyor. Halbuki 
Şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı Şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mestûresini izhar ettiğinden 
semaviyedirler. 

Birincisi: Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise; tercihe 
sebebdir, îcaba icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır. Meselâ: Seferde namaz 
kasredilir, iki rek’at kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer 
bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünki illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz 
meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz. İşte şu hakikatın aksine olarak, şu 
zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette 
böyle içtihadat arziyedir, semavî değildir. 

İkincisi: Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzât saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları 
ona tevcih ediyor. Halbuki Şeriatın nazarı ise, evvelâ ve bizzât saadet-i uhreviyeye bakar, 
ikinci derecede -âhirete vesile olmak dolayısıyla- dünyanın saadetine nazar eder. Demek şu 
zamanın nazarı, ruh-u Şeriattan yabanidir. Öyle ise, Şeriat namına içtihad edemez. 

Üçüncüsü: ¬�!«*xP²E«W²7!ö d[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–¬! kaidesi, yani “Zaruret, haramı helâl 

derecesine getirir.” İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, 
haramı helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa sû’-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret 
olmuş ise, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez. 
Meselâ: Bir adam sû’-i ihtiyarıyla, haram bir tarzda kendini sarhoş etse; tasarrufatı, ülema-i 
Şeriatça aleyhinde caridir, mazur sayılmaz.Tatlik etse, talakı vaki’ olur. Bir cinayet etse, ceza 
görür. Fakat sû’-i ihtiyarıyla olmazsa, talak vaki’ olmaz, ceza da görmez. Hem meselâ, bir 
içki mübtelası zaruret derecesinde mübtela olsa da, diyemez ki: “Zarurettir, bana helâldir.” 

İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları mübtela eden bir beliyye-i âmme 
suretine giren çok umûrlar vardır ki; sû’-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram 
muamelelerden tevellüd ettiklerinden, ruhsatlı ahkâmlara medar olup, haramı helâl etmeye 
medar olamazlar. Halbuki şu zamanın ehl-i içtihadı, o zaruratı ahkâm-ı şer’iyeye medar 
yaptıklarından, içtihadları arziyedir, hevesîdir, felsefîdir, semavî olamaz, şer’î değil. Halbuki 
semavat ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlahiyesinde tasarruf ve ibadının ibadatına müdahale ve o 
Hâlıkın izn-i manevîsi olmazsa; o tasarruf o müdahale merduddur.” S:482 

 
İşte bu tarzdaki sohbetlerle ihtilat, kişiye o aynı yanlışı aşılar. Onun için din bu 

daireden uzak durulmasını ister.  
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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«! 
HİLKAT  

 Yaradılış manasına gelen bu kelime çeşitli manalarda olarak Risale-i Nurda çokça geçmektedir. 
Kâinat dairesinde yaradılış meselesi ilahî tecelli ve icraat olduğundan Allah’ın varlığı, sıfatları, hikmetleri 
gibi marifetullah sırlarını taşıyan bu tabirin Risale-i Nur’da geçtiği kısımlarından tercihen alınıp aşağıda 
dercedilmiştir.  

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

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

Felsefe hikmeti ise, bütün hârikulâde olan mu'cizat-ı kudreti, âdet perdesi 1 içinde 
saklayıp, cahilane ve lâkaydane üstünde geçer. Yalnız hârikulâdelikten düşen ve intizam-ı 
hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir ferdleri nazar-ı dikkate arzeder, 
onları birer ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder. Meselâ: En câmi' bir mu'cize-i kudret olan 
insanın hilkatini âdi deyip lâkaydlıkla bakar. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş, 
üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrabla nazar-ı ibrete teşhir eder. Meselâ: En 
latif ve umumî bir mu'cize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybdan muntazam 
iaşelerini âdi görüp, küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şüzuz etmiş, 
kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir 
yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak 
ister. (Haşiye) İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i İlahiye cihetiyle servet ve 
gınası; ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i Sâni' cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret 
al!”S:137 

“ @ÈA«&ö@«Z[¬4ö@«X²B«A²9«@«4ö@ÈT«-ö«Œ²*«�²!ö@«X²T«T«-öÅv$ö_ÈA«.ö«š_«W²7!ö@«X²A«A«.ö@Å9«!ö¬y¬8@«Q«0ö]«7¬!ö –@«,²9¬�²!ö¬hP²X«[²V«4 
(80:24ilâ32) 

²vU¬8@«Q²9«�¬ö«:ö²vU«7ö@®2@«B«8ö@È"«!ö«:ö®^«Z¬6@«4ö«:ö@®A²V3ö«s¬=!«G«&ö«:ö®Ÿ²F«9ö«:ö@®9x B²<«+ö«:ö@®A²N«5ö«:ö@®A«X¬2ö«: 
²vU¬8@«Q²9«�¬ö«:ö²vU«7ö@®2@«B«8ötabiriyle bütün esbabı, icad kabiliyetinden azleder. Manen der: 

“Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O suda, size ve 
hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından; su gelmiyor, 
gönderiliyor demektir. Hem toprak, nebatatıyla açılıp, rızkınız oradan geliyor. Hissiz, şuursuz 
toprak, sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan, toprak 

                                                 
1 Âdet perdesi tabiriyle ifade ediliyor ki hilkatta her zaman aynı şekilde olup devam eden hadiselerdeki hakikatı 
görmeyi perdeleyen alışkanlık ile dikkat etmemeyi anlatır. 
(Haşiye): Amerika’da aynen bu vakıa olmuştur. 930
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kendi kendine açılmıyor, birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar 
sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hububatı yetiştirmekten pekçok uzak 
olduğundan, âyet gösteriyor ki, onlar bir Hakîm-i Rahîm’in perde arkasından uzattığı ipler ve 
şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor. İşte şu beyanattan Rahîm, 
Rezzak, Mün’im, Kerim gibi çok esmanın matla’ları görünüyor.” S:423 

“Beşer, şecere-i hilkatin en son cüz'ü olan meyvesidir. Malûmdur ki, bir şeyin semeresi 
en uzak, en cem'iyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. İşte bunun için semere-i âlem olan 
insan en câmi', en bedi', en âciz, en zaîf ve en latif bir mu'cize-i kudret olduğundan, beşiği ve 
meskeni olan zemin, âsumana nisbeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen 
ve san'aten bütün kâinatın kalbi, merkezi, bütün mu'cizat-ı san'atın meşheri, sergisi ve bütün 
tecelliyat-ı esmasının mazharı, nokta-i mihrakıyesi ve nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin 
mahşeri ve ma'kesi ve hadsiz Hallakıyet-i İlahiyenin, hususan nebatat ve hayvanatın kesretli 
enva'-ı sagiresinde, cevvadane icadın medar ve çarşısı; ve pek geniş âhiret âlemlerindeki 
masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı ve mensucat-ı ebediyenin sür'atle işleyen tezgâhı ve 
menazır-ı sermediyenin sür'atle değişen taklidgâhı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına 
sür'atle sünbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve terbiyegâhı olmuştur. İşte arzın (Haşiye) bu 
azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san'aviyesindendir ki, Kur'an-ı Hakîm, semavata 
nisbeten, büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, bütün semavata denk 
tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren 

¬Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«Y´WÅK7!öÇ�«*ö (13:16) der. Hem arzın şu mezkûr hikmetlerden neş'et eden sür'atli 

tahavvülü ve devamlı tegayyürü iktiza eder ki; sekenesi de ona göre mazhar-ı tahavvülat 
olsun. Hem 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:177 

Dünyanın ilk yaradılışı hakkında da şu bilgi veriliyor:  
“Dağların aslı, hilkaten bir madde-i mayiadan incimad etmiştaşlar olduğu fennen sabittir.  

Tesbihat-ı Nebeviyeden olanö²f«W«%ö¯š_«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, taşolur. Taş, izn-i 
Ilahî ile toprak olur. Tesbihteki Arz lafzı, toprak demektir. Demek o su, çok yumuşaktır; 
üstünde durulmaz. Taşçok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için Hakîm-i Rahîm, toprağı 
taşüstünde serer, zevilhayata makarr eder.” S:251 haşiye  

                                                 
(Haşiye): Evet, küre-i arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünki nasılki daimî bir çeşme, vâridatsız 
büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden 
geçmişve ona girmişçıkmışbir mahsulâtla, zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek 
müvazeneye çıkabilir. Aynen öyle de: Küre-i arz, Cenab-ı Hak onu san’atına bir meşher ve icadına bir mahşer ve 
hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve Cennetine mezraa ve hadsiz kâinata ve mahlukat 
âlemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb âlemine akacak bir çeşme hükmünde icad etmiş. Her sene kat kat 
ve katmerli yüzbin tarzda, masnuattan dokunmuşgömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak 
gayb âlemine döktüğü bütün o müteceddid âlemleri ve arzın müteaddid gömleklerini nazara al; yani, bütün 
mazisini hazır farzet. Sonra yeknesak ve bir derece basit semavata karşı müvazene et. Göreceksin ki: Arz, ziyade 

gelmezse, noksan da kalmaz. Işte Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«ÝWÅK7!öÇ�«*ö sırrını anla.  
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Hem “Meselâ  @«W;@«X²T«B«S«4ö@®T²#«*ö@«B«9@«6ö«Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!öÅ–«! (21:30) daki @®T²#«*ökelimesi, 

tedkikat-ı felsefe ile âlûde olmayan bir âlime, o kelime şöyle ifham eder ki: Sema berrak, 
bulutsuz; zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken.. semayı yağmurla, 
zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan 
halketmek, öyle bir Kadîr-i Zülcelal'in işidir ki; rûy-i zemin, onun küçük bir bostanı ve 
semanın yüz örtüsü olan bulutlar, onun bostanında bir süngerdir anlar, azamet-i kudretine 
secde eder. Ve muhakkik bir hakîme, o kelime şöyle ifham eder ki: Bidayet-i hilkatte sema 
ve arz şekilsiz birer küme ve menfaatsiz birer yaş hamur, veledsiz mahlukatsız toplu birer 
madde iken; Fâtır-ı Hakîm, onları feth ve bastedip güzel bir şekil, menfaatdar birer suret, 
zînetli ve kesretli mahlukata menşe' etmiştir anlar. Vüs'at-i hikmetine karşı hayran olur. Yeni 
zamanın feylesofuna şu kelime şöyle ifham eder ki: Manzume-i Şemsiyeyi teşkil eden 
küremiz, sair seyyareler, bidayette Güneş'le mümteziç olarak açılmamış bir hamur şeklinde 
iken; Kadîr-i Kayyum o hamuru açıp, o seyyareleri birer birer yerlerine yerleştirerek, Güneş'i 
orada bırakıp, zeminimizi buraya getirerek, zemine toprak sererek, sema canibinden yağmur 
yağdırarak, Güneş'ten ziya serptirerek dünyayı şenlendirip bizleri içine koymuştur anlar, 
başını tabiat bataklığından çıkarır, "Âmentü billahi-l Vâhid-il Ehad" der.” S:392 

“Şu kâinata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit, azîm bir şecere manasında görünür. Ve 
şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hilkatin de bir 
şıkkı olan âlem-i süflinin; anasır dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat çiçekleri, 
insan meyveleri hükmünde görünür. Sâni'-i Zülcelal'in ağaçlar hakkında câri olan bir kanunu, 
elbette şu şecere-i a'zamda da câri olmak, mukteza-yı ism-i Hakîm'dir. Öyle ise mukteza-yı 
hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır.” S:579 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—
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HIRS 

Bir şeye aşırı isteklilik manasında olan bu tabir daha çok dünyevî ve fâniyatta kullanıldığından zararlı 
neticeler veriyor. Hz. Üstad şu irşadı yapıyor: 

“Görüyorum ki: 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.1 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. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş, söyleyeceğim. Şöyle ki: 

Aşk, şiddetli bir muhabbettir; fâni mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi 
sahibini daimî bir azab ve elemde bırakır veyahut o mecazî mahbub, o şiddetli muhabbetin 
fiatına değmediği için bâki bir mahbubu arattırır; aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye inkılab eder. 

İşte insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazî, biri 
hakikî. Meselâ: Endişe-i istikbal hissi herkeste var; şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar 
ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde sened yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüd 
altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden 
sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. 
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. 

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

İşte tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur 
ki: Ahlâksız insanlara derler: “Hased etme! Hırs gösterme! Adavet etme! İnad etme! Dünyayı 
sevme!” Yani, fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer 
deseler ki: “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz.” Hem nasihat 
tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur.” M:33 

“Üçüncüsü: Ben vaizleri dinledim. Nasihatları bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasavet-i 
kalbimden başka üç sebeb buldum: 

                                                 
1 Bu tabir manidardır. Çünkü askerlik müddeti, geçici bir zamandır. Hem asker kişi, kendi isteğine göre değil, 
emirlere göre hareket eder. işte dünya hayatı da böyle olmalı diye ihtardır. 933
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Birincisi: Zaman-ı hazırayı zaman-ı salifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeayı parlak 
ve mübalağalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için isbat-ı müddea ve müteharri-i hakikatı ikna 
lâzım iken ihmal ediyorlar. 

İkincisi: Bir şeyi tergib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil 
edeceklerinden, müvazene-i şeriatı muhafaza etmiyorlar. 

Üçüncüsü: Belâgatın muktezası olan hale mutabık, yani ilcaat-ı zamana muvafık, yani 
teşhis-i illete münasib söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, 
sonra konuşuyorlar. 

Hasıl-ı kelâm: Büyük vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ isbat ve ikna etsin. 
Hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ müvazene-i şeriatı bozmasın. Hem belig-i mukni’ olmalı, tâ 
mukteza-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin ve mizan-ı şeriatla tartsın ve böyle 
olmaları da şarttır.” D:80 

“Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-
ı dünyeviyeye bağlanan Yahudi Milleti pek çok zahmet ile kazandığı, kendine faidesi az, yalnız 
hazinedarlık ettiği gayr-ı meşru bir servet-i ribaî ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ü 
sefalet, katl ü ihanet gösteriyor ki: Hırs maden-i zillet ve hasarettir. 

Hem harîs bir insan, her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakıalar var ki,  

°h¬,@«'ö°`¬=@«'öl<¬h«E²7«! 
darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakikat-ı âmme olarak kabul 

edilmiştir. Madem öyledir; eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı taleb 
et, tâ çok gelsin. 

Ehl-i kanaat ile ehl-i hırs, iki şahsa benzer ki; büyük bir zâtın divanhanesine giriyorlar. 
Birisi kalbinden der: “Beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En 
aşağıdaki iskemleyi de bana verseler, lütuftur.” İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve 
herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki: “Bana en yukarı iskemleyi 
vermeli.” O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane 
sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lâzımken, teşekküre bedel kalbinden 
kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkid ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal 
ediyor. Birinci adam mütevaziane giriyor; en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o 
kanaati, divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. “Daha yukarı iskemleye buyurun” der. O da 
gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezayüd eder. 

İşte dünya bir divanhane-i Rahman’dır. Zemin yüzü, bir sofra-yı rahmettir. Derecat-ı erzak 
ve meratib-i nimet dahi, iskemleler hükmündedir.” M:271 

Yani kadere teslimiyet ve rıza ve tevekkül esastır. Hem kanaat ile malı taleb et ifadesi, mezkür temsilin 
hakikatıdır. 

“Dördüncü Sualiniz: «w<¬h¬"@ÅM7!ö«p«8ö«yÁV7!öÅ–¬!ö (2:153) de hikmet ve gaye nedir? 

Elcevab: Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada bir merdivenin 
basamakları gibi bir tertib vaz’etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için, 
basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır; maksud damına çıkamaz. Onun için hırs 
mahrumiyete sebebdir. Sabır ise müşkilâtın anahtarıdır ki, 
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¬‚«h«S²7!ö ƒ@«B²S¬8ö h²AÅM7!«:ö°h¬,@«'ö° ¬̀=@«'ö l<¬h«E²7«!ödurub-u emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı 

Hakk’ın inayet ve tevfiki, sabırlı adamlarla beraberdir. Çünki sabır üçtür: 

Biri: Masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır, 

 «w[¬TÅBW²7!ö«p«8ö«yÁV7!öÅ–¬!ö (2:194) sırrına mazhar eder. 

İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir. «w<¬h¬"@ÅM7!öÇ ¬̀E<ö«yÁV7!öÅ–¬! 

(3:146)ö«w[¬V¬±6«Y«BW²7!öÇ`¬E<ö«yÁV7!öÅ–¬!ö (3:159) şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise 

Allah’tan şikayeti tazammun eder. Ve ef’alini tenkid ve rahmetini ittiham ve hikmetini 
beğenmemek çıkar. Evet musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette âciz ve zaîf insan 
ağlar; fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hazret-i Yakub Aleyhisselâm’ın 

¬yÁV7!ö]«7¬!ö]¬9²i&«:ö¬]±C«"ö!x U²-«!ö@«WÅ9¬!ö (12:86) demesi gibi olmalı. Yani: Musibeti Allah’a 

şekva etmeli, yoksa Allah’ı insanlara şekva eder gibi, “Eyvah! Of!” deyip, “Ben ne ettim ki, bu 
başıma geldi” diyerek, âciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. 

Üçüncü Sabır: İbadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar 
çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyet-i kâmile canibine sevkediyor.” M:280 

 “Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün 
mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rastgeleni yemektir.” 
M:366 

Keza, hırs-ı şöhret ve hodfüruşluğun azim tehlikeleri olduğuna şöyle 
dikkat çekiliyor: 

“Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen; 2 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.” M:412 

“Rivayette var ki: “Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan’ın eli delinecek.” 
                                                 
2 Çok kere şeytan-ı cinnî şeytan-ı inse ve şeytan-ı insî de şeytan-ı cinne ifsadatta yardım ederler. 

Evet,  “Cinnî şeytandan ders alan insan şeytanları, dünyevî meşgaleleri ile seni bir çember içine alıp, 
Nurlara hizmetini tahdid etmek için, sezdirmeyerek perde altında çalışmışlar.” M:316 

“Aziz kardeşim, o mebhas çok mühimdir. Çünki ehl-i zendekanın üstadı, şeytandır. Şeytan ilzam 
edilmezse, onun mukallidleri kanmazlar.” M:336 

“ve cinnî şeytanlara üstad olan ey şeytan-ı insî!” Ms:181 gibi ifadeler var. 935
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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 

 “Riyaya insanları sevkeden esbabın 

Birincisi: Za’f-ı imandır. Allah’ı düşünmeyen, esbaba perestiş eder, halklara 
hodfüruşlukla riyakârane vaziyet alır. Risale-i Nur şakirdleri, Risale-i Nur’dan aldıkları 
kuvvetli iman-ı tahkikî dersiyle; esbaba ve nâsa ubudiyet noktasında bir kıymet, bir ehemmiyet 
vermiyor ki, ubudiyetlerinde onlara gösterişle riya etsinler. 

İkinci Sebeb: Hırs u tama’, za’f u fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar 
riyakârane vaziyet almaya sevkediyor. Risale-i Nur’un şakirdleri, iktisad ve kanaat ve 
tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur’un dersinden aldıkları izzet-i imaniye, inşâallah 
onları riyadan ve dünya menfaatleri için hodfüruşluktan men’eder. 

Üçüncü Sebeb: Hırs-ı şöhret, hubb-u câh, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk 
etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannu’kârane haddinden fazla kendine 
ehemmiyet verdirmek ve tekellüfkârane lâyık olmadığı yüksek makamlarda görünmek tarzını 
takınmak ile riya eder. Risale-i Nur şakirdleri ene’yi nahnü’ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti 
bırakıp, Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevîsinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri 
ve ehl-i tarîkatın “fena fi-ş şeyh” ve “fena fi-r resul” ve nefs-i emmareyi öldürmek gibi 
riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de “fena fi-l ihvan” yani şahsiyetini 
kardeşlerinin şahs-ı manevîsi içinde eritip öyle davrandığı için, inşâallah ehl-i hakikatın 
riyadan kurtulmaları gibi, bu sır ile onlar da kurtulurlar.” K:184 
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Esasen insan, düşünme ve hissetmeye sahip bir varlıktır. İnsanı harekete geçiren, düşünceden daha 
çok hislerdir. İnsanda bulunan bu hisler, hissiyat-ı ulviye ve süfliye olarak da ikiye ayrıldığı gibi zahir ve 
batın hisler adıyla da sınıflanır. Sınıflanan bu hislerin inkişaf eden ve etmeyenleriyle çok çeşitlidirler. Evet 
mesela: 

“Herbir mü'min için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumî 
Cennet'ten beşyüz sene genişliğinde birer hususî Cennet'i vardır. Derecesi nisbetinde inkişaf 
eden hissiyatıyla, duygularıyla Cennet'e ve ebediyete lâyık bir surette istifade eder. Başkaların 
iştiraki onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususî 
ve geniş Cennetini zînetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve 
bir günlük bir seyrangâhtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregâhta 
seyahatından; ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zaikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği 
gibi; aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fâni memleketteki 
kuvve-i şâmme ve kuvve-i zaika, o bâki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. 
Ve burada bir senelik mesiregâhtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i bâsıra ve kuvve-i 
sâmia orada beşyüz senelik mesiregâhındaki seyahattan; o haşmetli, baştan başa zînetli 
memlekete lâyık bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve dünyada kazandığı 
sevablar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, 
müstefid olur.” L:156 

Keza, “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:501 

Ve keza, “İnsan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde 
galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayatî duygular, manalar ve hisler 
vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un şuunat-ı kudsiyesine âyinedarlık eder. Meselâ: O 
hassasiyet içinde; sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi 
manalar ile Zât-ı Akdes'in kudsiyetine ve gına-yı mutlakına münasib ve lâyık olmak şartıyla, 
o neviden olan şuunatına âyinedarlık eder.” L:354 

İnsanda hissiyatın meydana gelişi: 
“İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle insanın 

hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle 
çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın 
câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i 
fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın bütün 
enva'ına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalâtın tohumlarına câmi' bir istidad 
verilmiştir.” S:325 

Evet  “İnsan, kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacatı âlemin her tarafına 
dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış... Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir 
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bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder. Bir dostunu görmeğe müştak olduğu gibi, 
Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek 
için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi; berzaha göçmüş yüzde doksandokuz 
ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak 
ve bir mahşer-i acaib olan âhiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp âhireti yerine kuracak ve 
koyacak bir Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına ilticaya muhtaçtır.” S:319 

Hissiyat-ı insaniye cennette fazla inkişaf edecek şöyle ki: 
 “…. Dünyayı, mezraa-i âhiret yüzünde sevmenin neticesi: Dünyayı fidanlık, yani ancak 

fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezraası hükmünde olacak öyle bir Cennet'i verecek 
ki: 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 

“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. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş, söyleyeceğim. 
Şöyle ki: 

Aşk, şiddetli bir muhabbettir; fâni mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi 
sahibini daimî bir azab ve elemde bırakır veyahut o mecazî mahbub, o şiddetli muhabbetin 
fiatına değmediği için bâki bir mahbubu arattırır; aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye inkılab eder. 

İşte insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazî, biri 
hakikî. Meselâ: Endişe-i istikbal hissi herkeste var; şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar 
ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde sened yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüd 
altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden 
sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına alınmamış bir istikbale teveccüh 
eder. 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 

Mezkur derste hissiyatın müsbet kullanılmasının en güzel misalleri gösterildi diğer hislerin de bu 
kıyasla istikametleri bilinebilir: 

“Mesela 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. 

Şu halde kebairi işlemek, imansızlıktan gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin 
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galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir.” L:76 
Evet beşerî münasebetlerde bu ince hakikatın nazara alınması gerek. Eğer bu hata fasık-ı mütecahir 

denilen aşikare işlense, o zaman bu hüküm değişir.  

“Evet gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akibeti 
görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam 
lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker ve bir saat sefahet keyfiyle -bir 
namus mes'elesinde- binler gün hem hapsin, hem düşmanının endişesinden sıkıntılarla 
ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen bîçare gençlerin çok vartaları var ki; en tatlı 
hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik 
hevesatını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünki akibeti görmeyen kör hissiyatla 
hareket eden gençlere, ehl-i namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder. Belki 
hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu 
fuhşiyatı teşvik eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helâl eder ki, 
bütün beşer bu musibete karşı titriyor.” Ş:479 

Bu kısımda komünistliğin iki esası olduğu beyan ediliyor. Yani fuhşiyatı teşvik eden serbestlik ve 
mülkiyet hakkını kaldıran aşırı devletçiliktir. Diğer tarafdan da bu iki felaketin dayandığı, hiçbir manevî 
varlık ve değerleri kabul etmemek olan ateistliktir. 

Din kardeşliğini ve dolayısıyla da tesanüdü netice veren hiss-i uhuvvet de çok ehemmiyetli olduğu 
külliyatta nazara verilir. Ezcümle: 

“Kardeşlerimizden İslâmköy'lü Hâfız Ali Efendi, kendine rakib olacak diğer bir 
kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti çok kıymetdar gördüğüm için size beyan 
ediyorum: 

O zât yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha 
çok hizmet eder, dedim. Baktım ki; Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile, onun tefevvuku 
ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem üstadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun 
oldu. Onun kalbine dikkat ettim; gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah'a 
şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet 
görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor” B:125 

Bu hissin zıddı mü’minler arasında ki düşmanlık ve münaferettir. Hakka değil hissiyatlarına ve 
enaniyete bağlı olanların halidir. Mesele ile alakalı olarak Hz.Üstad şu ikazı yapar: 

“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.” H:98 
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Zaman-ı hazıra bakan hissiyatlar şiddetli olur. Şöyle ki: 
“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 

Yani Allah’ı ve ahireti unutan dünyevî menfaat ve lezzetleri ebedî tevehhüm edip şiddetle onlara 
bağlanır ve bu hissiyata muhalif olanlara tecavüz etmek ister. Pek çok dereceleri bulunan aşırı gaflet, 
asrımızda çok yaygın hale gelmiştir fakat insanların çoğu farkında değiller. Bu felakete sebebiyet veren 
ehl-i dalalet hakkında şu ikazat var: 

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. Herbir müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından 
kurtulmaya me'yusane çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kâinatı ihata eden 
son ordusunu (*) gösterip ve ondan mukavemetsûz maddî, manevî imdad getirmek hizmetinde 
hârika bir emirber nefer olarak Âyet-ül Kübra Risalesi'ni İmam-ı Ali (R.A.) keşfen görmüş, 
ehemmiyetle göstermiş.” K:55  

Keza “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.” K:106 

“Ebna-yı maziyle ebna-yı müstakbeli müvazene etmektir. Hem de mekatib-i âliyede elif 
ve bâ okunmuyor. Mahiyet-i ilim bir dahi olsa, suret-i tedrisi başkadır. Evet mazi denilen 
mekteb-i hissiyatla, istikbal denilen medrese-i efkâr bir tarzda değildir. Evvelâ: Ebna-yı 
maziden muradım, İslâmların gayrısından onuncu asırdan evvel olan kurûn-u vustâ ve ûlâdır. 
Amma millet-i İslâm, üçyüz seneye kadar mümtaz ve serfiraz ve beşyüz seneye kadar 
filcümle mazhar-ı kemaldir. Beşinci asırdan onikinci asra kadar ben maziyle tabir ederim, 
ondan sonra müstakbel derim. Bundan sonra malûmdur ki: İnsanda müdebbir-i galib, ya akıl 
veya basardır. Tabir-i diğer ile ya efkâr veya hissiyattır. Veyahut ya haktır veya kuvvettir. 
Veyahut ya hikmet veya hükûmettir. Veyahut ya müyulat-ı kalbiyedir veya temayülat-ı 
akliyedir. Veyahut ya heva veya hüdadır. Buna binaen görüyoruz ki: Ebna-yı mazinin bir 
derece safi olan ahlâk ve hâlis olan hissiyatları galebe çalarak gayr-ı münevver olan 
efkârlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydanı aldı. Fakat ebna-yı müstakbelin bir 
derece münevver olan efkârları heves ve şehvetle muzlim olan hissiyatlarına galebe ederek 
emrine müsahhar eylediğinden, hukuk-u umumiyenin hükümferma olacağı muhakkak oldu. 
İnsaniyet bir derece tecelli etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i Kübra olan İslâmiyet, 
sema-i müstakbelde ve Asya'nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır. 

                                                 
(*): Kâinatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz. 940
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Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku tevlid 
eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kâfi 
idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak 
veyahut hâile veya kuvve-i belâgatla hayale me'nus kılmak, bürhanın yerini tutar idi. Fakat 
bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric'iyye ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Herbir 
zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız.” Mu:35 

“Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i 
Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin marifetullahtır. 
Hissin muhabbetullahtır. Latifenin müşahedetullahtır. Takva denilen ibadet-i kâmile, dördünü 
tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül gayata 
sevkeder”H:136 

“Rü'ya-yı sadıka, hiss-i kabl-el vukuun fazla inkişafıdır. Hiss-i kabl-el vuku ise, 
herkeste cüz'î-küllî vardır. Hattâ hayvanlarda dahi vardır. Hattâ bir zaman ben, bu hiss-i kabl-
el vukuu, zahirî ve bâtınî meşhur duygulara ilâve olarak, insanda ve hayvanda "saika" ve 
"şaika" namıyla aynı "sâmia" ve "bâsıra" gibi iki hiss-i âheri ilmen bulmuştum. Ehl-i dalalet 
ve ehl-i felsefe, o gayr-ı meşhur hislere; -hata ederek- ahmakçasına "sevk-i tabiî" diyorlar. 
Hâşâ sevk-i tabiî değil, belki bir nevi ilham-ı fıtrî olarak insan ve hayvanı kader-i İlahî 
sevkediyor.” M:348 
 

NETİCE: Hissiyat-ı muhtelife hakkında külliyattan tesbit edilen muhtelif kısımlar, 
iyi anlaşılıp kabul edilmesi halinde insan ve insan alemi saadetli ve istikametli olur. 
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HRİSTİYAN 

<<Nasranî>> Rumca hıristiyan diye terceme edilmiştir ki <<hıristos>> a nisbetir. 
Firenkler <<kırist>> diyorlar. HIristos, halâskâr, fidye-i necat vererek kurtaran <<müci>> 
diye şerh edildiğine nazaran <<nasranî>> bunun arapçası ve binaenaleyh nasranî 
<<hıristiyan>> nasara <<hıristiyanlar>> demek olur. (E.T.sh:374) 

Dinsizlik cereyanı pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılab 
edeceği şöyle izah ediliyor: 

“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. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey' va'detmiş, 
elbette yapacaktır.” M:57 

“Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki; bu geniş boğuşmaların 
neticesinde eski harb-i umumîden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin 
istinadı, menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye 
medar; Âlem-i İslâm'ın tam intibahıyla ve Yeni Dünya'nın, Hristiyanlığın hakikî dinini 
düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve Âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, Kur'ana ittihad 
edip tâbi' olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp 
inşâallah galebe eder.” E:58 

Bu mektub 1945 lerde yazıldığına göre, bu haber bu tarihten sonra düşünülür. Çünki mektubda, 
(gelen) demiyor, gelecek deniliyor. Bu günkü dünya şartlarına daha uygun görülüyor. O (iki cereyan), 
komünizma ve masonizma, yani deccaliyet ve süfyaniyet olması düşünülür. 

“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.” E:102 

Burada açık ifade edilmeyen (ikinci cereyan) Türkiyeye karşı alem-i islamı küstüren cereyandır. Bu 
cereyanın ifsadını kaldırıp uhuvvetini kazanmak, iktidarın Risale-i Nur’a sahip çıkıp resmen neşretmesi 
ile olacağına dikkat çekiliyor. 

 “Aziz, sıddık kardeşlerim! 
"İhlas" ve mektubların suretlerinin hafiyeler tarafından alınması, sizi müteessir etmesin. 

Zâten o mektubları ve "İhlas" ve İhbar-ı Aleviye'yi onlara okutmak, Risale-i Nur hesabına ve 
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fütuhatına lâzım idi. Hem bu hâdise zamanında İstanbul'da bolşevizm aleyhindeki nümayiş 
hâdisesi, Risale-i Nur'a karşı perde altında hücum eden iki kuvvet birbirine vaziyet almağa 
başladığı cihetle, Risale-i Nur fütuhatına büyük bir vesiledir. Muvakkat bize karşı bazı 
ilişmeler olsa da, hiç ehemmiyeti yok. Çünki bolşevizmin, müslümanlar içinde anarşilik 
mahiyetinde küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiatla yerleştirilmesine mukabil, ancak ve ancak Risale-
i Nur'un fevkalâde kuvvetli hakikatları çıkabilmesinden, milliyetperver ve vatanperver ve 
siyasetçiler ve dindarlar, Risale-i Nur'un arkasına girmeğe ve onunla barışmağa ve onunla 
siper almağa bir yol açılıyor nazarıyla bakıyoruz.” E:104 

Din-i İslam’ı Hıristiyan dinine kıyas etmek hatadır. Yani müslümanları dinden koparmak için 
yapılan sinsi propagandalardan bazıları ve cevapları şöyledir: 

“İslâmiyet'i Hristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı maalfarıktır, o kıyas yanlıştır. Çünki 
Avrupa dinine mutaassıb olduğu zaman medenî değildi; taassubu terketti, medenîleşti. 

Hem din, onların içinde üçyüz sene muharebe-i dâhiliyeyi intac etmiş. Müstebid zalimlerin 
elinde avamı, fukarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan; onların umumunda 
muvakkaten dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslâmiyette ise, tarihler şahiddir ki, bir 
defadan başka dâhilî muharebeye sebebiyet vermemiş. Hem ne vakit ehl-i İslâm, dine ciddî 
sahib olmuşlarsa, o zamana nisbeten yüksek terakki etmişler. Buna şahid, Avrupa'nın en 
büyük üstadı, Endülüs Devlet-i İslâmiyesidir. 

Hem ne vakit, cemaat-ı İslâmiye dine karşı lâkayd vaziyeti almışlar, perişan vaziyete 
düşerek tedenni etmişler. 

Hem İslâmiyet, vücub-u zekat ve hurmet-i riba gibi binler şefkatperverane mesail ile 

fukarayı ve avamı himaye ettiği; «–: hÅ"«G«B«<ö«Ÿ«4«!ö «–: hÅU«S«B«<ö«Ÿ«4«!ö «–xV¬T²Q«<ö«Ÿ«4«!  gibi 

kelimatıyla aklı ve ilmi istişhad ve ikaz ettiği ve ehl-i ilmi himaye ettiği cihetle daima 
İslâmiyet, fukaraların ve ehl-i ilmin kal'ası ve melce'i olmuştur. Onun için, İslâmiyet'e karşı 
küsmeye hiçbir sebeb yoktur. 

İslâmiyet'in Hristiyanlık ve sair dinlere cihet-i farkının sırr-ı hikmeti şudur ki: 
İslâmiyet'in esası, mahz-ı tevhiddir; vesait ve esbaba tesir-i hakikî vermiyor, icad ve 

makam cihetiyle kıymet vermiyor. Hristiyanlık ise "velediyet" fikrini kabul ettiği için, vesait 
ve esbaba bir kıymet verir, enaniyeti kırmaz.” M:325 

 “Londra'da ihtida edenler ve ecnebilerden imana gelenler; memleketlerinde ezan ve kamet 
gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. Âlem-i İslâm onlara karşı 
sükût ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer'î var ki, sükût ediliyor?" 

Elcevab: Bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve 
onları taklid etmek zîşuurun kârı değildir. Çünki ecnebi diyarına, lisan-ı şeriatta "Dâr-ı Harb" 
denilir. Dâr-ı Harbde çok şeylere cevaz olabilir ki, "Diyar-ı İslâm"da mesağ olamaz. 

Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir. Istılahat-ı şer'iyenin maânîsini ve 
kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit 
olmadığından; bilmecburiye kudsî maânî, mukaddes elfaza tercih edilmiş; maânî için elfaz 
terkedilmiş, ehvenüşşer ihtiyar edilmiş.” M:433 

Diyar-ı islamın ana unsurları şöyle sıralanır: 
“Diyar-ı İslâmda ise; muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmalîsini ehl-i İslâma lisan-ı 

hal ile ders veriyor. An’ane-i İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum şeair-i İslâmiye ve umum 
erkân-ı İslâmiyete ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, 
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mütemadiyen ehl-i imana telkin ediyorlar. Hattâ şu memleketin maabid ve medaris-i 
diniyesinden başka makberistanın mezar taşları dahi, birer telkin edici, birer muallim 
hükmündedir ki; o maânî-i mukaddeseyi, ehl-i imana ihtar ediyorlar.” M:434 

Şeairi ifade eden mezkür içtimai şartların varlığı dinî hissiyatı geliştiren ve koruyan unsurlardır. Bu 
şartların zıddı olan bid’a istilası bulunursa o cemiyet sefaheti aşılar. Bu durum dar-ı harbdan daha çok 
dar-ı ridde manasını gösterir. Buna hadis lisanında fitne-i ahirzaman denir ki dar-ı riddeden daha 
felaketli olan ve milleti ifsad ve iğfal eden cereyanın hâkimiyetidir. Şöyle ki: 

“Bir hadiste şöyle buyurulur: 

h«'³�²~«— «}«W²U¬E²7~ y«7 yÁV7~ `¬Z«< `«;«— _«W;f«&«~ ¬–«Ÿ%«‡ |¬B¬±8~ |¬4 –Y U«< 

(1) ¬–_«O²[ÅL7~ ¬}«X²B¬4 ²w¬8 Çf«- «~  ¬}Å8�²~ ¬˜¬g«; |«V«2 yB«X²B¬4 –«Ÿ²[«3 
Bu hadis-i şerif, ümmet-i Muhammediyenin hayatı nokta-i nazarında çok şamil bir te’siri 

haiz iki şahsı haber vermektedir. Bunlardan biri, mahz-ı mevhibe-i İlahiye olacak ve 
kendisine hikmet-i İlahiye ve hikmet-i Kur’aniye ihsan edilecek. Diğeri de, fitnesi bu ümmet-i 
Muhammed’e şeytandan daha te’sirli olan bir şerir zalim olacaktır.” İPA. Ans. p.2294/2 

“İşte körükörüne taklidciliğe alışan buradaki hamiyet-füruşlar diyorlar ki: "Madem 
Hristiyan dininde böyle bir inkılab oldu; bidayette inkılabcılara mürted denildi, sonra 
Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyle ise, İslâmiyette de böyle dinî bir inkılab olabilir?" 

Elcevab: Bu kıyasın, Birinci İşaret'teki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünki Din-i 
İsevî'de yalnız esasat-ı diniye Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan alındı. Hayat-ı içtimaiyeye ve 
füruat-ı şer'iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sair rüesa-yı ruhaniye tarafından teşkil 
edildi. Kısm-ı a'zamı, kütüb-ü sâbıka-i mukaddeseden alındı. Hazret-i İsa Aleyhisselâm, 
dünyaca hâkim ve sultan olmadığından ve kavanin-i umumiye-i içtimaiyeye merci' 
olmadığından; esasat-ı diniyesi, hariçten bir libas giydirilmiş gibi, şeriat-ı Hristiyaniye namına 
örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse, o libas 
değiştirilse, yine Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın esas dini bâki kalabilir. Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm'ı inkâr ve tekzib çıkmaz. Halbuki din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i 
Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın sultanı, şark ve garb ve Endülüs ve Hind, birer taht-ı 
saltanatı olduğundan; Din-i İslâm'ın esasatını bizzât kendisi gösterdiği gibi, o dinin 
teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz'î âdâbını dahi bizzât o getiriyor, o haber veriyor, o 
emir veriyor. Demek füruat-ı İslâmiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki; onlar 
tebdil edilse, esas-ı din bâki kalabilsin. Belki esas-ı dine bir ceseddir, lâakal bir cilddir. 
Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik değildir. Onları tebdil etmek, doğrudan 
doğruya sahib-i şeriatı inkâr ve tekzib etmek çıkar. Mezahibin ihtilafı ise: Sahib-i şeriatın 
gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı tefehhümünden ileri gelmiştir. “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 

“Ehl-i bid'a, dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: "Âlem-
i insaniyetin müteselsil hâdisatına sebeb olan Fransız İhtilal-i Kebirinde, papazlara ve rüesa-yı 
ruhaniyeye ve onların mezheb-i hâssı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib edildi. 
Sonra çokları tarafından tasvib edildi. Firenkler dahi, ondan sonra daha ziyade terakki ettiler?" 

                                                           
1 R.E. shf: 5l8 944
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Elcevab: Bu kıyasın dahi, evvelki kıyaslar gibi farkı zahirdir. Çünki Fransızlarda, havas ve 
hükûmet adamları elinde çok zaman Din-i Hristiyanî, bahusus Katolik Mezhebi; bir vasıta-i 
tahakküm ve istibdad olmuştu. Havas, o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame 
ediyorlardı. Ve "serseri" tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyetperverlerini ve 
havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyetperverlerin mütefekkir kısımlarını 
ezmeye vasıta olduğundan ve dörtyüz seneye yakın Firengistanda ihtilaller ile istirahat-ı 
beşeriyeyi bozmağa ve hayat-ı içtimaiyeyi zîr ü zeber etmeye bir sebeb telakki edildiğinden; o 
mezhebe, dinsizlik namına değil, belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum 
edildi.” M:436p.3 

“Hakikî Hristiyanlık değil, belki şimdiki Hristiyan dininin esasıyla İslâmiyetin esası 
mühim bir noktadan ayrıldığından; sâbık farklar gibi çok cihetlerle ayrı ayrı gidiyorlar. O 
mühim nokta şudur: 

İslâmiyet, tevhid-i hakikî dinidir ki; vasıtaları, esbabları iskat ediyor. Enaniyeti kırıyor, 
ubudiyet-i hâlisa tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut, tâ her nevi rububiyet-i bâtılayı 
kat'ediyor, reddediyor. Bu sır içindir ki; havastan bir büyük insan tam dindar olsa, enaniyeti 
terketmeye mecbur olur. Enaniyeti terketmeyen, salabet-i diniyeyi ve kısmen de dinini 
terkeder.” M:437 

“Hem tarih şahiddir ki: Ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmiş ise, o zamana 
nisbeten terakki etmiş. Ne vakit salabeti terketmişse, tedenni etmiş. Hristiyanlık ise, bilakistir. 
Bu da, mühim bir fark-ı esasîden neş'et etmiş. 

Hem 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 şey'i tanımaz; belki kendinde kemalâta medar olacak bir vicdan 
bulunmaz, tefessüh eder. Onun için İslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. 
Hariçte olsa musalaha etse, dâhilde 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 nâfi' bir vaziyette 
kalabilir. Bazı mukaddesatı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir ve Cenab-ı Hakk'ı bir 
cihette tasdik edebilir.” M:438 

İşte milleti dinden koparmak için yapılan iğfalata karşı yapılan bu ikazları anlayıp Avrupaî yaşayışa 
girmemek lazımdır. Çünkü bu asır, islam ve nifak cereyanlarının mücadele ettiği asırdır. Tarafsız 
kalınamaz. Mütecaviz cereyana karşı bir ikaz dersi de şöyledir. 

“Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a "Mesih" namı verildiği gibi her iki Deccal'a dahi 
"Mesih" namı verilmiş ve bütün rivayetlerde  

¬Ä@Å%ÅG7!ö¬d[¬K«W²7!ö¬^«X²B¬4ö²w¬8ö¬Ä@Å%ÅG7!ö¬d[¬K«W²7!ö¬^«X²B¬4ö²w¬8ödenilmiş.2 Bunun hikmeti ve tevili nedir? 

Elcevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki: Nasılki emr-i İlahî ile İsa Aleyhisselâm, 
şeriat-ı Museviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarab gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş. 
Aynen öyle de; Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını 
kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve 
                                                           
2 “Deccal’a da mesih ismi verilmesinin bir sırrı şudur ki: Bir gözü silik, yani kör ve ayıplı olmasındandır. Sadece 
bu dünyayı görüp, âhireti görecek gözünün kör olmasındandır.” (O.A.L.)  

“Mesih, uğursuzluğundan naşi Deccal’ın lakabıdır. Nakşı silinmiş para, çok gezen adam, çok cima’ eden 
kimse, yalancı, kezzab ve bir tarafında gözü silik olan adama denir.” (Lügat-ı Remzi) 

Hak Dini Kur’an Dili, cilt: 5, sahife: 4l72’de şu izahat vardır: “Yalancı bir Mesih demektir. Varid olan 
hadis-i şeriflerde, Deccal: Bir yalancı ve halkı aldatmakta meharetli bir sahtekârdır ki, kâfirliği sahtekârlığı 
yüzünden belli olduğu halde bir takım hârikalar göstererek uluhiyet da’va eder. Deccal’ın bu suretle yalancı bir 
Mesih olması, onu Hıristiyanlık taklidi altında zuhur edeceğini anlatır.”  945
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Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı 
Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile 
kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve 
sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; 
hevesat-ı müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı 
istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar 
gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz.” Ş:593 

Bu şiddet cehcahın iktidarı için söyleniyor:    
“Zübdet-ül Buhari Tercemesi 958. hadîsin haşiyesinde, Er-Raid Lügatı’nın beyanına göre 

“Harbte na’ra atan kahraman” mânâsında olan “Cehcah” vasfıyla tavsif edilen bir zâtın 
geleceği (Şarkavî Şerhi’nden naklen) şöyle ifade edilir: 
«Bu kişinin adı Cehcah’tır. Çok kıymetli bir zât olup, Mehdi’den sonra ortaya çıkacak, onun 
yolunu tutacaktır. Çoban koyunu nasıl sürerse, Cehcah da cihangir olarak bütün ülkeleri 
idare edecek, herkes ona boyun eğecektir.»” Ahirzaman Fitneleri Sh:122 

Evet Mehdiyetin icra ettiği “Âhirdeki iki vazife, gerçi, hakikat noktasında birinci vazife 
derecesinde değiller, fakat hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ve ittihad-ı İslâm ordularıyla 
zemin yüzünde saltanat-ı İslâmiyeyi sürmek cihetinde herkeste, hususan avamda, hususan ehl-
i siyasette, hususan bu asrın efkârında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor; ve bu 
isim bir adama verildiği vakit, bu iki vazife hatıra geliyor; siyaset manasını ihsas eder, belki 
de bir hodfüruşluk manasını hatıra getirir, belki bir şan u şeref ve makamperestlik ve 
şöhretperestlik arzularını gösterir. Ve eskidenberi ve şimdi de çok safdil ve makamperest 
zatlar Mehdi olacağım diye dava ederler. 

Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş, fakat herbiri 
üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle, âhirzamanın Büyük Mehdi ünvanını 
almamışlar.” E:265 

Hristiyanlardan ehl-i necat olanlar hakkında ise şu izah var: 

 “Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu 
Cehennem'den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 
Muhammedî'ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i İsa'nın 
(A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi 
karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (A.S.) mensub Hristiyanların mazlumları çektikleri 
felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, 
fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet çekiyorlar. 
Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin 
dalaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır 
diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamürrâhimîn'e hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem-i 
şefkatten teselli buldum.” K:111 

Burada geçen “hakikattan haber aldım” ifadesi manevi bir mükâşefe meselesidir. Yani levh-i 
mahfuzda olmuş ve olacak her hadise mevcuddur. İnbisat-ı ruhiye ile muttali olmanın makbuliyeti büyük 
dinî şahsiyetlerce kabul görmüş ve Risale-i Nurda da bahsedilir. 

“Misyonerler ve Hristiyan ruhanîleri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. 
Çünki her halde şimal cereyanı; İslâm ve İsevî dininin hücumuna karşı kendini müdafaa 
etmek fikriyle, İslâm ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. Tabaka-i avama 
müsaadekâr ve vücub-u zekat ve hurmet-i riba ile, burjuvaları avamın yardımına davet etmesi 
ve zulümden çekmesi cihetinde müslümanları aldatıp, onlara bir imtiyaz verip, bir kısmını 
kendi tarafına çekebilir." Her ne ise, bu defa sizin hatırınız için kaidemi bozdum, dünyaya 
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baktım.” E:159 

Burada geçen misyoner tabiri, iyi niyetli olan hakiki hristiyanlığı yaymaya çalışanlar 
manasındadır. İslam aleyhinde çalıştırılan misyoner kişiler hakiki misyoner değiller ve olamazlar. 

Hristiyanlık esbap ve vesaiti müessir bilmesi meselesi 

“İslâmiyet der: «x;öÅ�¬!ö«s¬7@«'ö«� Hem vesait ve esbabı, müessir-i hakikî olarak kabul etmez. 

Vasıtaya mana-yı harfî nazarıyla bakar. Akide-i tevhid ve vazife-i teslim ve tefviz öyle ister. 
Tahrif sebebiyle şimdiki Hristiyanlık esbab ve vesaiti müessir bilir, mana-yı ismî nazarıyla 
bakar. Akide-i velediyet ve fikr-i ruhbaniyet öyle ister, öyle sevk eder. Onlar azizlerine 
mana-yı ismiyle birer menba-ı feyz ve -güneşin ziyasından bir fikre göre istihale etmiş 
lâmbanın nuru gibi- birer maden-i nur nazarıyla bakıyorlar. Biz ise evliyaya mana-yı 
harfiyle, yani âyine güneşin ziyasını neşrettiği gibi birer ma'kes-i tecelli nazarıyla bakıyoruz.” 
H:137 

“Bu sırdandır ki bizde sülûk tevazudan başlar, mahviyetten geçer, Fena fillah makamını 
görür. Gayr-ı mütenahî makamatta sülûke başlar. Ene ve nefs-i emmare kibriyle, gururuyla 
söner. Hakikî Hristiyanlık değil, belki tahrif ve felsefe ile sarsılmış Hristiyanda, ene 
levazımatıyla kuvvetleşir. Enesi kuvvetli, müteşahhıs, rütbeli, makam sahibi bir adam 
Hristiyan olsa mütesallib olur. Fakat Müslüman olsa lâkayd olur.” H:138 

Şimdi cemiyetimizde Avrupaî anlayış ve yaşayışa alışıldığı için, din ahlakına ters düşen enaniyetin çok 
ileri gittiğini (K:196) anlatan Hz. Üstad, münafıkların bu ene hissini okşamakla çok fena şeyleri 
yaptırabileceklerine dikkat çeker.  Bk. M:424 sonu 

“İslâmiyet vasıtayı red, delili kabul ve vesileyi nefiy, imamı isbat eder. Başka din, vasıta 
kabul eder. Bu sırra binaendir ki; hristiyanda servet ve rütbece yüksek olanlar, ziyade 
dindardır. İslâmiyette avam ise, servet ve rütbece yüksek olanlardan ziyade dine merbuttur. 
Zira bir zîrütbe enaniyetli bir hristiyan, ne derece dinde mütesallib ise, o derece mevkiini 
muhafaza ve enaniyeti okşar, kibrinde imtiyazından fedakârlık etmez. Belki kazanır.” STİ:21 

Burada geçen “imamı isbat eder” tabiri Allah’ın hükümlerini icraa etmekle vazifeli olan islam 
devlet reisi veya halifesidir ki onun seçilmesi farzdır. 

“S- Bir kısım Jön Türk der: "Demeyiniz Hristiyanlara hey kâfir. Zira ehl-i kitabdırlar." 
Neden kâfir olana kâfir demiyeceğiz? 

C- Kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünki eziyettir. Eziyetten nehiy var:  

@È[±¬8¬)ö›«)³~ö²w«8öilh....” Mü:33  (R.K.K. hadis sıra no: 895) 
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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«! 
HUKUK 

Bu kelime hakkın cem’i olup haklar demektir. Daha çok insanlar arasındaki münasebetlerde Allah’ın 
koyduğu nizamdır. Hukuk kelimesinin terkiplerinden tercih edilen bazı kısımları şöyledir: 

“İbadeti terkeden, hem kendi nefsine zulmeder; -nefsi ise, Cenab-ı Hakk’ın abdi ve 
memluküdür- hem kâinatın hukuk-u kemalâtına karşı bir tecavüz, bir zulümdür.” L:190 

 “Zîhayatlara “hukuk-u hayat” tabir edilen şerait-i hayatiyeyi vermek” L:350 
“Evet bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, hem hukuk-u 

âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müceddid ister.” K:189 
“Eğer şer’an küfüvv tabir edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-u şer’iye nazara 

alınmadığından hayatı daima azab içinde geçer.” Em:49 
“Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp, bir hâkimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına 

getirdiğinden; abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet adalet olmaz, esasıyla da bozulur 
ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçemiyor ki, hak 
olabilsin; belki nefsanî haksızlıklara vesile olur.” Em:173 

“Müracaat, kanun dairesinde olur. Halbuki bu altı senedir bana karşı muamele, keyfî ve 
fevkal-kanundur. Menfîler Kanuniyle bana muamele edilmedi. Hukuk-u medeniyetten ve 
belki hukuk-u dünyeviyeden ıskat edilmiş bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal-kanun 
muamele edenlere, kanun nâmına müracaat mânasız olur.” T:277 

“Eğer o felâketi çekenler; mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve 
esasât-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semâviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele 
edenler ise elbette o fedakârlığın mânevî ve uhrevî neticesi o kadar büyükdür, o musibeti 
onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.” T:297 

“Evet hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden afvolunmaz, râh-ı adem 
verilmez.”Mu:41 

“İşaret ve İrşad: Kübra sadıktır. Zira sahife-i itibar-ı âlemde menkuş olan âsâr-ı enbiyayı 
mütalaa etsen ve lisan-ı tarihte cereyan eden ahvallerini dinlersen ve hakikatı, yani cihet-ül 
vahdeti tesir-i zaman ve mekân ile girdiği suretlerden tecrid edebilirsen göreceksin ki: İnayet-i 
İlahiyenin ziyası olan mehasin-i mücerredenin şu’lesi olan hukukullah ve hukuk-u ibadı; 
enbiya, düstur-u hareket ettiklerini ve nev’-i beşer tarafından enbiyaya karşı keyfiyet-i 
telakkileri ve ümeme karşı suret-i muameleleri ve terk-i menafi’-i şahsiye ve sair umûrlar ki 
onlara nebi dedirmiş ve nübüvvete medar olmuş olan esaslar ise; evlâd-ı beşerin sinn-i 
tekemmül ve kühûlette olan üstadı ve medrese-i Ceziret-ül Arab’da menba-ı ulûm-u âliye ve 
muallimi olan Zât-ı Muhammed’de daha ekmel ve daha azhar bulunur.” Mu:143 

Miras hukukunda şer’i ve medeni hukukun bir mukayesesi  
“Yirmibeşinci Söz'ün i'caz-ı Kur'ana karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir 

kısmıdır. Kur'ana muhalif olan hukuk-u medeniyetin ne kadar haksız olduğunu isbat eden 
binler misallerinden iki misal: 

948



HUKUK     2 

¬w²[«[«C²9�²!ö±¬o«&ö u²C¬8ö¬h«6ÅHV¬V«4 olan hükm-ü Kur'anî, mahz-ı adalet olduğu gibi, ayn-ı 

merhamettir. Evet adalettir. Çünki ekseriyet-i mutlaka itibariyle bir erkek, bir kadın alır, 
nafakasını taahhüd eder. Bir kadın ise, bir kocaya gider, nafakasını ona yükler; irsiyetteki 
noksanını telafi eder. Hem merhamettir, çünki o zaîfe kız, pederinden şefkate ve kardeşinden 
merhamete çok muhtaçtır. Hükm-ü Kur'ana göre o kız, pederinden endişesiz bir şefkat görür. 
Pederi ona, "Benim servetimin yarısını, ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebeb olacak 
zararlı bir çocuk" nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate, endişe ve hiddet karışmaz. Hem 
kardeşinden rekabetsiz, hasedsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona, 
"hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir 
rakib" nazarıyla bakmaz; o merhamete ve himayete bir kin, bir iğbirar katmaz. Şu halde o 
fıtraten nazik, nazenin ve hilkaten zaîfe ve nahife kız, sureten az bir şey kaybeder; fakat ona 
bedel akaribin şefkatinden, merhametinden, tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmet-i 
Hak'tan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet 
değil, şedid bir zulümdür. Belki zaman-ı cahiliyette gayret-i vahşiyaneye binaen kızlarını sağ 
olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyanesi, 
merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır. Bunun gibi bütün ahkâm-ı Kur'aniye, 

«w[¬W«7@«Q²V¬7ö®^«W²&«*öÅ�¬!ö«¾@«X²V«,²*«!ö@«8«:   fermanını tasdik ediyorlar.  

‰GÇ,7!ö¬y±¬8Ÿ¬«4öİşte mimsiz medeniyet, nasıl kız hakkında, hakkından fazla hak 

verdiğinden böyle bir haksızlığa sebeb oluyor.. öyle de: Vâlide hakkında hakkını kesmekle 
daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet rahmet-i Rabbaniyenin en hürmetli, en halâvetli, en latif 
ve en şirin bir cilvesi olan şefkat-i vâlide, hakaik-i kâinat içinde en muhterem, en mükerrem 
bir hakikattır. Ve vâlide, en kerim, en rahîm öyle fedakâr bir dosttur ki; o şefkat saikasıyla bir 
vâlide, bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını, veledi için feda eder. Hattâ vâlideliğin en basit 
ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lem'asıyla yavrusunu 
müdafaa için ite atılır, arslana saldırır. 

İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikatı taşıyan bir vâlideyi, veledinin malından 
mahrum etmek, o muhterem hakikata karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli 
bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfran-ı nimet ve 
hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin gayet parlak ve nâfi' bir tiryakına bir zehir katmak olduğunu, 
insaniyet-perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa, elbette hakikî insanlar anlar. 

Kur'an-ı Hakîm'in ‰GÇ,7!ö¬y±¬8Ÿ¬«4ö hükmünü, ayn-ı hak ve mahz-ı adalet olduğunu 

bilirler.”M:40 
Evet, bu kısımda Risale-i Nurun çeşidli makamlarında anlatılan hikmet-i hukukun izahından 

anlaşılıyor ki beşerî hukuk, dünyevî ve ahireti nazara almayan dar anlayışı ile, İlahî hukuka karşı çok 
nâkıstır. Çünkü İlahî hukuk, dünyevî hayatın çekilen ebedî ve canlı filimlerinin, esma-i İlahiyenin ebedî 
olarak tecelligâhı olduğunu bildirir. Hem yine İlahî hukuk, dünya hayatının, esma-i İlahiye ve uhrevî 
hayata bakan manidarlığını, abesiyet karanlıklarından kurtarır diye Risale-i Nurun muhtelif bahislerinde 
nazara verilir.   

 “En mühim bir ceride-i İslâmiyede, umum âlem-i İslâma taalluk eden ve gayet 
ehemmiyetli siyasîlerden ve hayat-ı içtimaiye ile çok alâkadar olan umum hukukçulardan 
1927 senesinde Avrupa’da toplanan bir kongrede mühim ecnebi feylesoflar, şeriat-ı 
Muhammediyeye (A.S.M.) dair bu aşağıda yazılan Arabî fıkranın aynını kendi lisanlarıyla 
söylemişler. O Arabî ceridenin naklettiği Arabî ifadeyi aynen yazıyoruz ve tercümesini de 

949



HUKUK     3 

Arabî ifadenin altına ilâve ediyoruz. Nur Çeşmesi’nin âhirinde yazılan ecnebi feylesoflardan 
kırküç tanesinin beyanatı, bu iki kahraman feylesofun beyanatıyla kırkbeş tane şahid-i sadık 

oluyor. š!«G²2«�²!ö¬y¬"ö²�«G¬Z«-ö@«8ö u²N«S²7«! “Fazilet odur ki; düşmanlar dahi onu tasdik etsin.”M:214 

Burada kaydedilmemiş arapça yazının bir hülasası: 
Evet garb üleması ve feylesofları itiraf ve ikrar etmişler ki: “İslâmiyetin kanunları, yüksek 

bir tarzda âlemin ıslahına kâfidir.” 
Hem Külliyet-ül Hukuk Kongresinin cem’iyetinde, bütün hukukiyyunun toplandığı o 

kongrede 1927 senesinde onun reisi feylesof üstad Shebol demiş ki: “Muhammed’in (A.S.M.) 
beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünki o zât ümmi olmasıyla 
beraber, onüç asır evvel öyle bir şeriat getirmiş ki; biz Avrupalılar iki bin sene sonra onun 
kıymetine ve hakikatine yetişsek, en mes’ud, en saadetli oluruz.” 

İkincisi veyahut Nur Çeşmesi’nin âhirine ilâve edilenlerle kırkbeşincisi olan Bernard 
Shaw demiş: “Din-i Muhammedî’nin (A.S.M.) en yüksek makam-ı takdire çıkmasının sebebi: 
Gayet acib ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki: O din tek, yekta, 
emsalsiz bir din-i ferîd olup, bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini 
hazmettiriyor. Yani, ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Muhammed’in 
(A.S.M.) dini öyle bir dindir ki, insanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbedebilir. Ben 
görüyorum ve itikad ediyorum ki: Beşere vâcibdir ki desin: “Muhammed (A.S.M.) insaniyetin 
halaskârıdır. Ve halaskârlık namı, ona verilmek lâzımdır.” 

Hem diyor: “Ben itikad ediyorum ki: Muhammed’in misli, yani sîretinde, tarzında bir 
adam şimdiki yeni âleme reis olsa, hükmetse; bu yeni âlemin müşkilâtını halledip, bu yeni 
karmakarışık âlemde müsalemet-i umumiyeye ve saadet-i hayatın husulüne sebeb olacak. 
Evet, bu yeni âlemin müsalemet ve saadet-i hayatiyeye ne kadar şedid ihtiyacı var olduğunu 
herkes anlar!” M:215 

Hukukullah sayılan hukuk-u umumiye namıyla iki nevi hukuk var 
Şöyle ki    “Nasıl "hukuk-u şahsiye" ve bir nevi hukukullah sayılan "hukuk-u umumiye" 

namıyla iki nevi hukuk var; öyle de: Mesail-i şer'iyede bir kısım mesail, eşhasa taalluk eder; 
bir kısım, umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki; onlara "Şeair-i İslâmiye" tabir edilir. 
Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa onlara 
ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz'îsi (sünnet kabilinden bir mes'elesi) 
en büyük bir mes'ele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum âlem-i 
İslâma taalluk ettiği gibi; Asr-ı Saadetten şimdiye kadar bütün eazım-ı İslâmın bağlandığı o 
nuranî zincirleri koparmaya, tahrib ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler 
ki, ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları varsa, titresinler!..”M:396 

 “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 

Nur dairesindeki kardeşlerin hukukuna tecavüz meselesi 
“…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' 
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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:160 

Müsavat-ı hukuk meselesi  
“Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç 

müracaat etmeyip sükût ettin? Bizden şiddetli şekva edip "Bana zulmediyorsunuz!" diyorsun. 
Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. 
Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz, kabul 
etmeyen isyan eder. Ezcümle: Bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler 
devrinde, müsavat esası üzerine tahakküm ve tagallübü kaldırmak düsturu, bizim bir kanun-u 
esasîmiz hükmüne geçtiği halde, sen kâh hocalık, kâh zâhidlik suretinde teveccüh-ü âmmeyi 
kazanarak, nazar-ı dikkati kendine celbederek, hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir 
makam-ı içtimaî elde etmeye çalıştığın, zahir halin ve eski zamandaki macera-yı hayatının 
delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, -şimdiki tabir ile- burjuvaların müstebidane tahakkümleri 
içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabaka-i avamın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden 
tam sosyalizm ve bolşevizm 1 düsturları, bizim daha ziyade işimize yaradığı için; o sosyalizm 
düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif 
düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur? 

Elcevab: Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata 2 
muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şerr ve 
tahrib hesabına geçer. Madem kanun-u fıtrata tatbik-i harekete mecburiyet var; elbette fıtrat-ı 
beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi kaldırmakla, mutlak 
müsavat kanunu tatbik edilebilir. Evet ben, neseben ve hayatça avam tabakasındanım. Ve 
meşreben ve fikren "müsavat-ı hukuk" mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve 
İslâmiyetten gelen sırr-ı adalet ile, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdad ve 
tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle 
adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim.” Fakat 
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. Sair hayvanat 
gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hadd konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta 

                                                 
1 Yani aşırı devletçilik olan mülkiyet ve hür teşebbüs haklarını kaldıran ve devleti tek hakim merkez diyerek halk 
üzerinde devlet tahakkümünü esas alan bir rejim manasında olan bu rejimin kabulü telkin ediliyor. 
2 Yani kâinatta ve insan aleminde Allah’ın koyduğu müstakim kanunlar demektir. Bu kanunlara ters 
düşen kanunlar şöyle ifade ediliyor: 

“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.” Ş:724 951
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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 tenevvüünün en mühim mayesi ve zenbereği; müsabaka ile, hakikî 
imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyet-i beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, 
kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. 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. 
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.” L:170 

Azgınlara tarafdarlık mes’uliyeti  
“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 

Bu bahis, halkın azgınlara taraftarlıktan mesuldür ve ceza görecektir diye ehemmiyetli bir ikazdır. 

Dar ve geniş dairelerin derece farkları 
“Senin, müceddid hakkındaki mektubunu hayretle okuduk ve Üstadımıza da söyledik. 

Üstadımız diyor ki: 
Evet bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, hem hukuk-

u âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müceddid ister. Fakat en 
                                                 
(Haşiye): Yani elması elmas bildiği halde, camı ona tercih eder. 952
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ehemmiyetlisi, hakaik-i imaniyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi, en mukaddes ve en 
büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve siyasiye daireleri ona nisbeten ikinci, üçüncü, 
dördüncü derecede kalıyor. 

Rivayat-ı hadîsiyede, tecdid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise, imanî hakaikteki tecdid 
itibariyledir. Fakat efkâr-ı âmmede, hayatperest insanların nazarında zahiren geniş ve 
hâkimiyet noktasında cazibedar olan hayat-ı içtimaiye-i İslâmiye ve siyaset-i diniye cihetleri 
daha ziyade ehemmiyetli göründüğü için, o adese ile o nokta-i nazardan bakıyorlar, mana 
veriyorlar. 

Hem bu üç vezaifi birden bir şahısta, yahut cemaatte, bu zamanda bulunması ve 
mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, âdeta kabil görülmüyor. Âhirzamanda, 
Âl-i Beyt-i Nebevî'nin (A.S.M.) cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Hazret-i Mehdi'de ve 
cemaatindeki şahs-ı manevîde ancak içtima edebilir. Bu asırda, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür 
olsun ki, Risale-i Nur'un hakikatına ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsine, hakaik-i imaniye 
muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmış. Yirmi seneden beri o vazife-i kudsiyede tesirli ve 
fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele 
edip, yüzbinler ehl-i imanın imanlarını kurtardığını kırkbinler adam şehadet eder.” K:189 

Hz. Üstadın mecliste hitabesinden bir parça: 
 “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. Sırr-ı tevatür ve icmaı tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen 
ve safsata-i nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla, hakikî ve 
ciddî iş görülmez.” Ms:101 

Demek örnek insanların zahirde görünen kötü halleri, milletçe taklit edileceğinden çok mes’uliyetli 
olan hukuk-u umumiyeye muhalefet sayılır. 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. 
Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı da 
bihakkın îfa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, san'at ve terakkiyata ait 
ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.” Ms:115 

“Emirleri imtisal, nehiylerden içtinab etmek sayesinde bir ferd, heyet-i içtimaiyede çok 
mertebelerle nisbet peyda eder ve alâkadar olur. Bilhassa ahkâm-ı diniye ve mesalih-i 
umumiye hususunda bir ferd, bir nev' hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, haysiyetler, 
irşadlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, nevahiden 
içtinab eden o şahıs olmasa; o vazifeler tamamen payimal olur.” İ:85 

Beşerî hukukun yetersizliği  
“"Meleke-i marifet-i hukuk" dedikleri, her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve 

efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hasıl olan "meleke-i riayet-i hukuk" dedikleri emri, şeriat-ı 
İlahiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve şeriattan istiğnaları bir tevehhüm-ü 
bâtıldır. Zira dünya ihtiyarlandı. Öyle bir şeyin mukaddematı da zahir olmadı. Bilakis 
mehasinin terakkisiyle beraber mesavi dahi terakki edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle 
giriyor. Evet nasılki nevamis-i hikmet, desatir-i hükûmetten müstağni değildir. Öyle de, 
vicdana hâkim olan kavanin-i şeriat ve fazilete eşedd-i ihtiyaç ile muhtaçtır. İşte şöyle 
mevhume olan meleke-i ta'dil-i ahlâk, kuva-yı selâseyi hikmet ve iffet ve şecaatta muhafaza 
etmesine kâfi değildir. Binaenaleyh insan bizzarure vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan 
mizan-ı adalet-i İlahiyeyi tutacak bir Nebi'ye muhtaçtır.” Mu:141 

 

953



HUKUK-U UMUMİ 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«! 
HUKUK-U UMUMİ 

(Hukuk-ı umumiye ve şahsiye arasındaki farklar) 
 (Aramada bakılan kelimeler:Hukuk-u amme, hukuk-u ibad, hukuk-u şahsiye, hukuk-u umumi, 

hukuk-u ümmet, hukukullah sayılan) 

Hukuk-ı umumi ve hasseten bu hukukun en üst derecesi olan hukuk-ı dinî ve uhrevî, hukuk-ı şahsîden 
milyonlarca daha çok ehemmiyetli olduğu halde, mevcud insan ve islam dünyasının ekseriyeti maalesef ki 
hukuk-ı şahsiyeyi üstün tutuyor ve bu anlayışa göre hareket ediyor. Bu sebeble bu meselenin Risale-i 
Nurdaki beyan ve izahlardan az bir kısmını tesbit edip nazara vermeyi lüzumlu gördük. 

Mesela: “Otuzbirinci âyetin işaretinin beyanında, @«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«< bahsinde denilmiş 

ki: Bu asrın bir hassası şudur ki; hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bâkiyeye bilerek tercih 
ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, bâki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur 
hükmüne geçmiş.” K:104 

“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 

“...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.” S:324 

Keza, “Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan, 
kuvvetli ve kudsî İslâmî milliyetimizle beraber herkes "nefsî! nefsî" demekle ve milletin 
menfaatini düşünmemekle -menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle- bin adam, bir adam hükmüne 
sukut eder. 

¬p²AÅO7@¬"öÊ]¬9«G«8öyÅ9«�¬ö¬–@«,²9¬�²!ö«w¬8ö«j²[«V«4öy,²S«9öyBÅW¬;ö«–@«6ö²w«8 
Yani: Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil.” H:59 

Evet, “ Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan 
câni bir hayvan olur. Birşey elinden gelmese, hakikî özrü olsa o müstesna!.” H:60 

İşte nümune olarak nazara verilen az bir kısım olan bu beyanlar, dünyevî menfaatı saadet-i ebediyeye 
bilerek tercih eden ekser müslümanların mevcud durumlarını nazara verip ikaz eder. 

Şahsî hukukta müsamaha ve afv etmek fazilet ve umumî hukukta ise hiyanet olduğu şöyle ifade 
ediliyor: 
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HUKUK-U UMUMİ 2

“Ferd mütekellim-i vahde olsa, müsamahası ve fedakârlığı amel-i sâlihtir; mütekellim-i 
maalgayr olsa, hıyanettir, amel-i talihtir. Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, 
tefahur edemez; millet namına tefahur eder, hazm-ı nefs edemez.” M:477 

Yukarıda geçen hıyanet dahi şöyle tarif edilir: 

“Ragıb der ki, hıyanet ve nifak birdir. Ancak hıyanet, ahd ü emanet itibariyle 
söylenir, nifak da din itibariyle söylenir. Sonra da bunlar tedahül ederler. Şu halde hıyanet, 
gizlice ahdi bozarak hakka muhalefet etmektir ki, bunun nakizi 
emanettir.” (Elmalılı Tefsiri, sh: 5l30) 

Mektubat eserinde şu ikaz var: 
“Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dahilî adavetleri unutmak ve bırakmak olan 

bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı 
İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki; birbiri arkasında tehacüm vaziyetini 
alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’i adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin 
hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye bir 
hiyanettir.” M.269  

Demek hukuk-ı umumiyeye muhalefet, mesuliyeti çok büyük olan bir haksızlık ve cinayet olduğu 
sarahatla nazara verildi. 

Keza Nur hizmetinde ihlası kırmak, umumi hukuka Tecavüz Etmek Mahiyetinde olduğu da şöyle izah 
edilir: 

“…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 

Yani cemaat içinde görünüp, bazı düsturlara aykırı ve aleni ve hatta gereklidir manasına gelen bir 
anlayışla ve hizmet adına hareket etmek, umumi hukuk olan hizmetin ve hakiki Nurcuların hukukuna 
tecavüz olacağı, bu beyan ile sarahaten ihtar ediliyor. Demek şahsî hata bir kişiye zarar verirken, umumi 
hukuk dairesindeki hata miyonların hukukuna dokunuyor. 

Hz. Üstad diyor ki:   “Meşveret-i şer'iyeden aldığım ders budur: Şu zamanda bir adamın 
bir günahı, bir kalmıyor. Bazan büyür, sirayet eder, yüz olur. Birtek hasene bazan bir 
kalmıyor. Belki bazan binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırr-ı hikmeti şudur: 

Hürriyet-i şer'iye ile meşveret-i meşrua, hakikî milliyetimizin hâkimiyetini gösterdi. 
Hakikî milliyetimizin esası, ruhu ise İslâmiyet'tir. Ve hilafet-i Osmaniye ve Türk Ordusunun o 
milliyete bayraktarlığı itibariyle, o İslâmiyet milliyetinin sadefi ve kal'ası hükmünde Arab ve 
Türk hakikî iki kardeş, o kal'a-i kudsiyenin nöbettarlarıdırlar. 

İşte bu kudsî milliyetin rabıtasıyla, umum ehl-i İslâm bir tek aşiret hükmüne geçiyor. 
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HUKUK-U UMUMİ 3

Aşiretin efradı gibi İslâm taifeleri de, birbirine uhuvvet-i İslâmiye ile mürtebit ve alâkadar 
olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslâm taifeleri bir 
silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Nasılki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin 
bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya herbir ferd 
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 herbir 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  

Yani bu anlatılan yanlış hareketler olacak. Evet bu beyan bir nevi ihbar-ı gaybidir. 

Umumi musibetlerin gelmesi de, bu nevi umumi hukuka tecavüzlerin sebeb olduğunu söyleyen Hz. 
Üstada sorulan bir sual:  

“Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle 
girmesinin sebebi nedir? 

Elcevab: 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 

Yukarıda geçn fiilen tabiri, mevcud ahirzaman fitnesinin bid’alarını, şuursuzca taklid edip 
yaşanmasını; iltizamen, şuursuzca değil, lüzumlu görüp yaşanmasını; iltihaken ise, bid’a cereyanına 
katılarak desteklenmesini ifade eder.   

Evet, “.... 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 

 Bu parağrafta geçen, “biz buna müstehakız derler.” İfadesinden anlaşılıyor ki, ehl-i 

tuğyan tarafından aldatılanlar, hukuk-ı umumiyeyi çiğneyenlere alet olmaları 
sebebiyle nifak cereyanının cinayetine ortak oluyorlar ve mazur değidirler. Hukuk-ı umumiyenin en 
büyüğü olan hukuk-i diniyenin aleyhinde yapılan ve yaptırılan tecavüzün mesuliyet derecesi eş kabul 
etmez cinayettir. Ciddi manada dikkat gerek. 

Bediüzzaman Hz. Meseleye şöyle dikkat çekip diyor ki: 
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“ *@ÅX7!övUÅ,«W«B«4ö!x W«V«1ö«w<¬HÅ7!ö]«7¬!ö!x X«6²h«#ö«�«:ö âyet-i kerimesi fermanıyla: Zulme değil 

yalnız âlet olanı ve tarafdar olanı, belki edna bir meyledenleri dahi, dehşetle ve şiddetle 
tehdid ediyor. Çünki rıza-yı küfür, küfür olduğu gibi; zulme rıza da zulümdür.” M:361 

Bediüzzaman Hazretleri mevcud Âlem-i İslama ve bilhassa dinî hizmet dairesine hitaben diyor ki: 

“O düşman daireler ehl-i dalalet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i küfrün âlemine, tâ dünyanın 
ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size 
hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli 
silâhın ve siperin ve kal'an: Uhuvvet-i İslâmiyedir. Bu kal'a-i 
İslâmiyeyi, küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak; ne kadar hilaf-ı 
vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslâmiye olduğunu bil, ayıl!..”M:269 

Bu gelen ayet-i kerime, gelmiş ve gelecek fir’avunluk ve deccaliyet gibi cereyanlara atfen diyor ki: 

“ _®Q«[¬- _«Z«V²;Ï~ «u«Q«%«— ¬Œ²‡Ï�² z¬4 Ÿ̧«2 «–²x«2²h¬4 Å–Ë~  
Çünkü Firavun, o yerlerde gerçekten azmış, halkını parça parça etmişti. 

(Kur’an, 28:4) 

Yani nifak cereyanının İslam dairesindeki en büyük plânı, müslümanları boğuşturup parçalamakla 
kuvvetsiz bırakıp, böylece onları kolay ele geçirmek ve yutmaktır. Bilhassa dinî cemaatlerin birliğini 
koruyan bazı şahısları, şer’î hükümleri nazara almadan ve şahsî ve âdî bahanelerle çürütüp 
nazardan düşürmek ve böylece cemaatı dağıtmak plânları karşısında çok müteyakkız olmak gerektiğine 
dikkat çeken ikazlar, Risalelerde defalarca bildirilir. Bediüzzaman Hz. Kendi şahsından bizleri ikaz için 
söylediği bu manadaki ikazlardan bazıları şöyledir: 

“Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, iskat ettirmekten muradları, 
tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an 
yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz.” 
M:65 

“Benim şahsımı çürütmek fikriyle, bir kısım resmî memurlar, hiç kimsenin 
inanmayacağı isnadlarda bulundular. Pek acib iftiraları işaaya çalıştılar.” L:258 

“Benim ve Nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde hakkımdaki teveccüh-
ü âmmeyi kırmak ile Nur'un fütuhatına sed çekilir diye, bazı safdil resmî memurları 
kandırıp, şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle, ihanetkârane böyle muameleye 
sevketmişler. “ L:261 

“O zındıklar, Risale-i Nur'u ve şakirdlerini tarîkata ve bilhassa Nakşî Tarîkatına kıyas 
edip, o ehl-i tarîkatı mağlub ettikleri plânlar ile bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu 
hücumu yaptılar. 

Evvelâ: Ürkütmek ve korkutmak ve o mesleğin sû'-i istimalatını göstermek. 

Ve sâniyen: O mesleğin erkânlarının ve müntesibîninin kusuratlarını teşhir etmek.” 
Ş:302    

Hukuk-ı ibadın tahakkuku için, hukukullahın takib edilmesinin şart olduğunu anlatan Bediüzzaman 
Hz. Şu hususu nazara veriyor:  

“İslâmiyet'in ikinci bir kanun-u esasîsi şu hadîs-i şeriftir: 
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“ ²vZ 8¬(@«'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.” Em:173 

Şeair-i İslâmiye, hukuk-u umumiyenin en önemlilerinden olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman Hz. Şu 
izahatı veriyor: 

 “Nasıl "hukuk-u şahsiye" ve bir nevi hukukullah sayılan "hukuk-u umumiye" 
namıyla iki nevi hukuk var; öyle de: Mesail-i şer'iyede bir kısım mesail, eşhasa taalluk eder; 
bir kısım, umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki; onlara "Şeair-i İslâmiye" tabir 
edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa 
onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz'îsi (sünnet kabilinden bir 
mes'elesi) en büyük bir mes'ele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya 
umum âlem-i İslâma taalluk ettiği gibi; Asr-ı Saadetten şimdiye kadar bütün eazım-ı İslâmın 
bağlandığı o nuranî zincirleri koparmaya, tahrib ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım 
edenler düşünsünler ki, ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları 
varsa, titresinler!..” M:396 

Mezkür nokta-i nazar ile şimdiki umumi anlayış ve yaşayışa bakılınca, mevcud durumun vehameti 
nazara çarpar.  

Bediüzzaman Hz. Diyor ki:   “...madem ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«<öö   gibi hitablarda her asır gibi, 

bu asırdaki ehl-i iman, Asr-ı Saadetteki mü'minler gibi dâhildir.Ve madem İslâmiyet 
noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, 

ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.” K:186 

Hukuk-ı umumiye olan şeairin, yani İslamî adetlerin ciddiyetiyle yaşandığı İslam cemiyetinin 
ehemmiyeti hakkında yine Bediüzzaman Hz. diyor: 

“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 

Her türlü neşriyatla yapılan şeair aleyhindeki telkinlerin ve dolayısiyle bid’alara teşvik edici yaşayış 
ve hareketlerin  hukuk-ı umumiyeye tecavüz olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman Hz. Şu hitabede 
bulunuyor: 

“İ'lem 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, 
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HUKUK-U UMUMİ 6

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 
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HUSUMET     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«! 
HUSUMET 

Düşmanlık, hasımlık, kincilik, zıddiyet, çekişmek manalarına gelen bu kelimenin manası iman 
kardeşliğine ve fazilet-i İslamiyeye zıddır. 

 Evet, “Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inad ile sarsılır. Çünki vasıta-i 
halas ve vesile-i necat olan "ihlas" zayi' olur. Zira tarafgir bir muannid, kendi a'mal-i 
hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Hâlisen livechillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem 
hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve a'mal-i hayriyenin 
esasları olan "ihlas" ve "adalet" husumet ve adavetle kaybolur.” M:270 

Bu husumet hissinin en ehemmiyetli vazifesi, mütecaviz münafık ve din düşmanlarına karşı nefret 
etmek ve böyle azgınlara karşı hissiz ve alakasız kalmamaktır. Bu hüküm sabit kalmakla beraber Hz. 
Üstad diyor ki: 

 “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-1 adavetinizi celbetmesin. Cehennem 
ve azab-ı İlahî kâfidir onlara..  

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

Madem muhabbet adavete zıddır. Ziya ve zulmet gibi, hakikî içtima edemezler. 
Hangisinin esbabı galib ise, o hakikatıyla kalbde bulunacak; onun zıddı hakikatıyla 
olmayacak. Meselâ: Muhabbet hakikatıyla bulunsa, o vakit adavet şefkate, acımağa inkılab 
eder. Ehl-i imana karşı vaziyet budur. Yahut adavet hakikatıyla kalbde bulunsa, o vakit 
muhabbet mümaşat ve karışmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz 
                                                 
1  “Elhasıl, itikad-ı küfriye iki kısımdır: 

Birisi: Hakaik-i İslâmiyeye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikad ve hata bir 
kabuldür ve zalim bir hükümdür. Bu kısım bahsimizden hariçtir. O bize karışmaz, biz de ona karışmayız. 

İkincisi: Hakaik-i imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır: 
Birisi: Adem-i kabuldür. Yalnız isbatı tasdik etmemektir. Bu ise bir cehildir, bir hükümsüzlüktür ve 

kolaydır. Bu da bahsimizden hariçtir. 
İkincisi: Kabul-ü ademdir. Kalben, ademini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikaddır, bir 

iltizamdır. Hem iltizamı için nefyini isbat etmeğe mecburdur.” Ş:102 960
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etmeyen ehl-i dalalete karşı olabilir. Evet muhabbetin sebebleri; iman, İslâmiyet, cinsiyet ve 
insaniyet gibi nuranî, kuvvetli zincirler ve manevî kal'alardır. Adavetin sebebleri, ehl-i imana 
karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususî sebeblerdir. Öyle ise bir müslümana hakikî adâvet 
eden, o dağ gibi muhabbet esbablarını istihfaf etmek hükmünde büyük bir hatadır.” H:51 

Bir müslümanın açık bir şekilde, yani alenî olarak hukuk-u umumiyeye zarar vermesi halinde, 
selamet-i millet ve hukuk-u umumiyeyi korumak için, bu yapılan hataların hata olduğunu, temel kitablar 
müvacehesinde  göstermek vazifedir. 

Hz. Üstad, Osmanlının son devresinde hataların tashihi ve milletin ikazı için diyorki:  

 “Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesail-i şeriat 
rüşvet verilirdi. Dinin mes'eleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası 
görüldü? Milletin kalb hastalığı za'f-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. 

Bizim cemaatımızın meşrebi: Muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Yani beyn-
el İslâm muhabbete imdad ve husumet askerini bozmaktır. 

Mesleğimiz ise, ahlâk-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) ile tahalluk ve Sünnet-i 
Peygamberîyi ihya etmektir. Ve rehberimiz şeriat-ı garra2 ve kılıncımız da berahin-i katıa 
ve maksadımız i'lâ-yı Kelimetullahtır.” H:86 

 “Bu ittihadın meşrebi, muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır.3 
Gayr-ı müslimler emin olsunlar ki bu ittihadımız, bu üç sıfata hücumdur. Gayr-ı müslime 
karşı hareketimiz ikna'dır. Zira onları medenî biliriz. Ve İslâmiyeti mahbub ve ulvî 
göstermektir. Zira onları munsif zannediyoruz. Lâübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle 
kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira mesleksizliklerini göstermiş olurlar. 
Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dâhil olanlar, onları taklid edip 
çıkmazlar. İttihad-ı Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) olan ittihad-ı İslâmın efkâr ve 
meslek ve hakikatını efkâr-ı umumiyeye arz ederiz. Kimin bir itirazı varsa etsin, cevaba 
hazırız.” D:60 

Bu kısımda laubâlilik göstermeyi dinsizlik manasında ifade ediliyor. Ve bu laubâliliği de ecnebilere 
kendilerini sevdirmek niyetiyle yaptıkları ifade ediliyor. Bu hareket tarzını da Hz. Üstad şiddetle 
reddettiği görülüyor. Osmanlı’nın son devresinde söylenen bu söz, zamanımızda ise daha çok nazara 
alınması gerekir.  

 “S- Veli olan şeyhin, müddeî olan müteşeyyih ile farkları nedir? 
C- Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği 

muhabbet ve şiarı terk-i iltizam-ı nefs ve meşrebi mahviyet ve tarîkatı hamiyet-i 
İslâmiye olsa kabildir ki, bir mürşid ve hakikî şeyh olsun. Lâkin eğer mesleği tenkis-i gayr 
ile meziyetini izhar ve husumet-i gayr ile muhabbetini telkin ve inşikak-ı asâyı istilzam 
eden hiss-i taraftarlık ve meyelan-ı gıybeti intac eden kendine muhabbeti, başkalarına 
olan husumete mütevakkıf gösterilse; o bir müteşeyyih-i müteevviğdir, bir zi'b-i 
mütegannimdir. Din ile, dünyanın saydına gider. Ya bir lezzet-i menhuse veya bir içtihad-ı 
hata onu aldatmış, o da kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat-ı mübarekeye sû'-i 
zan yolunu açmıştır!” Mü:78 

Bu kısımda da umumî bir kaide olarak nazara alacağımız beyanat umum müslümanlara ve haseten 
nur dairesine şamil olarak ele alınmalıdır. 

                                                 
2 “Mâlikinin izni olmaksızın Onun mülküne el uzatma. Binaenaleyh gafletle, kendi hesabına bir iş yaptığın 
zaman, haddini tecavüz etme. Eğer Mâlikin hesabına olursa istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiet ve emri 
dairesinde olmak şartıyla. İzin ve meşietini de şeriatından öğrenirsin.” Ms:82 
3 Husumetin nifaka yapılacağı da nazara veriliyor. Burada geçen nifakın manası şöyle anlatılıyor: 

“Hem de düşmanlarımız onlar değil; asıl bizi bu kadar düşürüp i’lâ-yı Kelimetullah’a mani olan ve cehalet 
neticesi olan muhalefet-i şeriattır. Ve zaruret ve onun semeresi olan sû’-i ahlâk ve harekettir ve ihtilaf ve onun 
mahsulü olan ağraz ve nifaktır ki, ittihadımız bu üç insafsız düşmana hücumdur.” H:96 961
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 “Bir hakikat var ki, en bedevi ve hattâ vahşi insanlar dahi o hakikata karşı serfüru, bürde-i 
itaat ve ihtiramdırlar. Bir aşiretten mütehasım iki kabile, haric bir hasım zuhur etse, sevk-i 
tabiî ile dâhilî husumet ta'til edilir. Şâyan-ı istiğrabdır ki; medenî, münevver telakki edilenler, 
o vahşilerden çok aşağıdırlar. Husumet-i hariciyenin zuhuruyla, dâhilî husumeti teşdid 
ederler. Eğer medeniyet ve fen böyle ise, insanın saadeti vahşet-i cehalettedir.” Sti:118 

Bu kısımda da ibretlik bir hayat manzarası gösteriliyor. 

 “Kurûn-u ulânın mecmu-u vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu! 
Şark husûmeti, İslâm inkişafını boğuyordu. Zail oldu ve olmalı... Garb husûmeti, İslâmın 

ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebebdir, baki kalmalı...” T:133 

NETİCE: Risale-i Nur eserlerinden tercihen alınan mezkûr parçalarla, husumet gibi hislerin 
meşru şekli hakkında bir derece bilgi verildi. 
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HÜRMET 

Bu tabir, riayet, haysiyet, şeref, haramlılık, ırz, namus gibi manaları ifade eder. Şer’î adaba uygun 
olan hürmet, İslam cemiyetinde çok ehemmiyetlidir. Hürmet tabirinin mahiyeti hülasaten şöylece ifade 
edilebilir: 

Hürmet: Müslüman bir cemiyette küçüklerin mü’min büyüklere nesebî yakınlık veya yaş itibariyle 
veya diyanet, ilim, hamiyet, fedakârlık, dirayet gibi faziletlere sahib olduklarından dolayı kendinden 
üstün olana, üstünlüğünü kabul etmenin neticesi olarak kalb’de duyulan his ve bu hissin neticesi olarak 
da o şahsa karşı tavır ve hareketlerinde edebli davranış diye tarif edilebilir. Buna göre hürmetin hakikatı, 
kalb ve vicdanda bulunur; fiil ve hareketlerde tezahür eder. O halde yalnız zahiren gösterilen hürmet, 
ciddiyete sahip değildir. Bu tarz zahirî hürmetler, ya bir âdet ve alışkanlık veya hürmet edilen şahsın 
zararlarından korunma veya bazı menfaatler görme gibi sebeblere dayanır. Bu hal asrımızda olduğu gibi, 
bozuk cemiyetlerde daha çok yaygınlaşır. 

Her şeyin bir hakikati ve asliyeti olduğu gibi, hürmetin de bir hakikatı vardır. Evet hürmet, bir 
kimsenin şahsında bulunan İslâmî ahlâk, fazilet ve meziyetlerinden dolayı o zâta karşı kalbde duyulan bir 
his ve bu hissin fiilî tezahürü olduğuna nazaran, hürmet edenin de, hürmet etmesinin sebebi olan 
meziyetleri bilen ve takdir eden kâmil bir kimse olduğu anlaşılır. Çünki bu hürmet, şahsın zâtına değil, 
şahsında görülen vasıflarınadır. Buna göre şayan-ı hürmet olan zâtlara hürmet etmeyen kişinin, sebeb-i 
hürmet olan kâmil sıfat ve meziyetlere takdir hisleri bulunmıyan sönük bir kalb ve vicdan sahibi 
olduğuna, manevi değerlere değer veremeyen basitlikte kaldığına veya “Enesini sevenler başkasını 
sevmezler” (S:708) şeklindeki beyana göre hissine mağlub olduğuna bir alâmet göstermiş oluyor. Zira 
kâmil bir insanın kemalatı sevip takdir etmesi ihtiyarî olmaktan daha çok vicdanî ve fıtrîdir. Yani kâmil 
insan kemalatı vicdanen takdir eder. 

 İslâm cemiyeti veya cemaatlerinde hakiki hürmetlilik ve hürmetsizlik sebebi, daha çok hürmet 
edilecek tarafta aranır. Zira samimi hürmet, hürmete lâyık meziyetlerin bulunmasına mütevakkıftır. 
Bununla beraber vicdanen bozuk veya ideolojik menfi cereyanlara bağlı veya aşırı tarafgirliğe girmiş 
olanların, kâmil ve fâzıl zatlara hürmetsizlikleri ve aksine olarak da zâlim ve fâsık başlarına hürmetleri, 
doğru yoldan ayrılmış olmaklığın neticesidir. Bu hal, sabit ve ebedî hak ölçüleri içinde mütalaa edilmez, 
şahsî ve hissîdir. Bu tarzda müfritane ve ölçüsüz hareket eden Avrupa hayranlarının, İslâm büyüklerine 
karşı yapılan hürmeti ifratkârlıkla itham etmelerine karşı Bediüzzaman Hazretleri şöyle cevab veriyor: 

“Mutaassıblara hücum eden Avrupa kâselisleri, herbiri yüz mutaassıb kadar meslek-i 
sakîminde mutaassıbdır. Bunlardan birisi Şekspir medhinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı 
Şeyh Geylanî (K.S.) medhinde etse idi, tekfir olunacaktı.” Sti:70 

“İmanlı olmak şartiyle bir kimsenin iyilikleri fenalıklarından fazla ise, o kimse hürmet ve 
muhabbete lâyıktır. Uhuvvet-i İslâmiyenin mühim bir esası olan bu kaideye muhalif düşen ve 
“insanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü’minin bir tek 
seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü’mine 
adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a’mal-i 
mükellefini 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 zatın 
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yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü’min kardeşine adavet eder, günahlara 
girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder göstermez. Öyle de, insan 
garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mü’min kar-
deşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur.” L:88 

Bediüzzaman’ın fedakâr bir hizmetkârı Zübeyir Gündüzalp ağabey müdafaasının bir bölümünde 
şöyle diyor: 

“Sayın savcı, “Bediüzzaman’a olan hürmetin şekli diğer müfessirlerde görülemiyor.” dedi. 
Doğrudur. Hürmet ve ta’zim büyüklük ve kemâlatın derecesine, minnet ve şükran da elde 
edilen istifadenin miktarına göre olduğuna nazaran; Bediüzzaman’ın eserlerinden azîm 
faideler elde ediliyor ki, ona olan ta’zim ve minnetdarlık da görülmemiş bir şekilde oluyor. 
Yirminci Asrın en büyük bir İslâm mütefekkiri ve müellifi olan Bediüzzaman’ı, komünist ve 
masonlar bizlere bilhassa gençliğimize tanıtmamağa çalışmışlardır. Fakat uyanık Türk-İslâm 
milleti ve gençliği, o din kahramanı üstadı tanımış, istifade etmiş ve ettirmiştir.” Ş.549 

Hz.Üstad diyor: “Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah 
(Rahmetullahi Aleyh) ile bir muhaveremi hikâye ediyorum: 

O merhum kardeşim, evliya-i azîmeden olan Hazret-i Ziyaeddin (Kuddise Sırruhu)nun has 
müridi idi. Ehl-i tarikatça, mürşidin hakkında müfritane muhabbet ve hüsn-ü zan etse de 
makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki: “Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu biliyor. 
Kâinatta, kutb-u azam gibi her şeye ıttılaı var.” Beni, onunla rabtetmek için çok hârika 
makamlarını beyan etti. 

Ben de o kardeşime dedim ki: “Sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem, çok 
meselelerde ilzam edebilirim. Hem sen, benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Çünkü 
kâinattaki ulûmları bilir bir kutb-u azam suretinde tahayyül ettiğin bir Ziyaeddin’i seversin; 
yani o ünvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perde-i gayb açılsa  ve hakikat görünse, 
senin muhabbetin ya zail olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareki, senin 
gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünki sünnet-i saniyye dairesinde, hakikat mesleğinde, 
ehl-i imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsî makamı ne olursa olsun, bu 
hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse,değil geri 
çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak; bil’akis daha ziyade hürmet ve takdir ile 
bağlanacağım. Demek ben hakiki bir Ziyaeddin’i, sen de hayalî bir Ziyaeddin’i 
seversin.(Haşiye) 

Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir âlim olduğu için, benim nokta-i nazarımı kabul 
edip takdir etti.” K:88 

Bu kısımda çok ehemmiyetli şer’i ölçü gösteriliyor. Evet, zâhiren görünmeyen şahsî durum ile zâhirde 
görünen ve ve şer’î düsturlara uygun olan hizmet-i diniyenin esas alınması ehemmiyetli bir düsturdur. 

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

                                                 
(Haşiye): Çünki sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiatın yüz defa ziyade bir mukabil 
düşünüyorsun. Halbuki onun hakikî makamının fiatına, en büyük muhabbet de ucuzdur. 964
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Hem, meselâ, gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet 
ister; ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, dâimâ azap çeker. Evet, hürmet verilir, 
istenilmez. Hem, meselâ, tevâzuda ve terk-i enâniyette öyle lezzetli bir mükâfat var ki, ağır 
bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır.” OL:684 

Her şeyde olduğu gibi hürmet mevzuunda şeair manasında fiili dersin ehemmiyeti büyüktür. Yani 
ciddi manada ve adab-ı islamiyeye uygun hürmet eden ve edilenler tatbikatta bulunup görünmelidir ki 
cemiyet hayatında fiilî bir ders ve telkin olsun. Meselâ fazilet ve yaşça büyüklere adabına uygun olarak 
hürmet eden kendinden küçüğü de kendisine hürmet etmesine; aksi halde hürmet etmeyen de kendisine 
hürmet edilmemesine fiilen teşvik etmiş oluyor demektir. Böylece cemiyette hürmetsizliğin artmasına 
vesile olunmuş olur.Mukaddesata hürmette de durum aynıdır.  

“Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet 
sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elîm ve bîçare ihtiyarlar ve peder ve vâlideler hakkında 
dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki; Risale-i Nur bu müdhiş tahribata karşı, 
girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve 
Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i 
Kur'anînin tezelzülüyle de Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müdhiş olarak ahlâkta ve hayatta 
zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.” K:149 

“Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp 
Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye'cüc ve 
Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin 
(A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile kaldırmağa çalışarak 
hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri 
başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine 
bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdad bir hürriyet 
vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir 
istibdaddan başka zabt altına alınamaz.” Ş:593 

Bu kısımda büyük deccal, ye’cüc ve me’cüce; süfyan ise anarşizme vesile olduğunun beyanı 
manidardır. Burada bahsi geçen ye’cüc ve me’cüc hakkında bazı parçaları naklediyoruz şöyle ki: 

“Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlahî ile mevsimi geldiği vakit aynı o 
taife, medeniyet-i beşeriyeyi herc ü merc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir 
surette tezahür eder.” S:345  

“Ye'cüc ve Me'cüc hâdisatının icmali Kur'anda olduğu gibi, rivayette bir kısım tafsilât var. 
Ve o tafsilât ise, Kur'anın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece 
müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki râvilerin içtihadları karışmasıyla tabir isterler. 

Evet   yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«� Bunun bir tevili şudur ki: Kur'anın lisan-ı semavîsinde Ye'cüc ve 

Me'cüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım 
başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı herc ü merc ettikleri gibi, gelecek 
zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de 
komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, ihtilâl-i Fransavîde 
hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik 
ise bir kısım mukaddesatı tahrib ettiğinden, aşıladığı fikir bilâhare bolşevikliğe inkılab etti. Ve 
bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette 
ektikleri tohumlar hiç bir kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünki 
kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve 
gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam 
yeri ise; hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu 
kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede 
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yapılan ve acaib-i seb'a-i âlemden birisi bulunan Sedd-i Çinî'nin binasına sebebiyet veren 
Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden 
Zât-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mu'cizane ve muhakkikane haber vermiş.” Ş:588 

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

y«#«@«K²X¬8ö u6²@«#ö¬Œ²*«�²!ö ^Å"!«(öÅ�¬! (34:14) âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç 

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

Rivayette buyuruluyor ki: 

“Şüphesiz Ben şimdi bir takım kullarımı çıkardım ki, hiç kimsenin onlarla harb etmeye 
takati yetmez. Yanında bulunan kullarımı Tur dağında muhafaza et.” 

“Sonra Allah Teala Ye'cüc ve Me'cücü gönderir, onlar da her bir tepeden hızla yürür, 
geçerler. Ordularının ilk gurupları Taberiye gölüne uğrayarak, gölün bütün suyunu içerler. 
Onların son grubu oraya uğradığında derler ki; "Eskiden burada su varmış" Allah'ın 
peygamberi İsa Aleyhisselam'ı ve ashabını kuşatma altına alırlar. Öyle olur ki onlardan 
birine bir öküz başı, birinizin bu günkü yüz dinarından daha değerli olur.” 1 

“Ye'cüc Ve Me'cüc Kelimelerinin Aslı; Çoğunluğa göre bu ikisi yabancı dildendirler. 
Arab'ların rüzgar esince alevin tutuşmasını ifade için kullandıkları "Eccet" kelimesinden 
türemiştir. Denildi ki; tuzlu ve acı su manasında olan; "Mâul Ücac"tan alınmadır. Yine 
denilir ki; "Birbiri ardına seri hareket manasında olan "Ecce" kelimesinden türemiştir. 
Karışmak, sıcaklığın, hareketin şiddetlenmesi manasında olan "Eccete" kelimesinden 
türediği de söylenmiştir. 

Doğrusunu Allah bilir ya, Me'cüc kelimesi, "vurulduğunda dalgalanan" manasındaki; 
"Mevc - Mâc" kelimesindendir.2 

Sahihayn da (Yani Buhari ve Müslim'de) Zeyneb Binti Cahş radıyallahu anha'dan rivayet 
ediliyor; "Rasullulah sallallahu aleyhi ve sellem, yüzü kızarmış bir şekilde çıktı geldi. 
Buyurdu ki;  

"La ilahe İllallah! Yaklaşan şerden dolayı Arab'a yazık! Bu gün Ye'cüc ve Me'cüc 
duvardan Şu kadar - parmağını kalka ederek - delik açtı." Dedim ki; "Ya Rasulullah! 
İçimizden salih olanlar olduğu halde helak olur muyuz?" Buyurdu ki; "Evet, kötülük 
çoğaldığında..." 3 ” Deccal ve ye’cüc me’cüc kitabı sh:30’dan nakildir. 

                                                 
1 Müslim(4/2253) İbni Hibban(15/226) Hakim(4/538) İbni Mace(4075) İbni Mende İman(2/934) Fethul 
Bari(13/109) Avnul Mabud(11/302) Mizzi Tehzibul Kemal(15/224) 
2 Fethul Bari(13/106) Lisanul Arab(s.31) 
3 Müslim(4/2208) Buhari(3/1221,1317,6/2609) İbni Hibban(2/34) Beyhaki(10/93) Nesai Sünenül Kübra(6/407) 
Ahmed(6/428) Ma'mer(11/363) Ebu Ya'la(13/82,88) Taberani(24/51,53) Feyzul Kadir(6/368) 
Kurtubi(10/234,18/235) Taberi Tefsiri(15/56) İbni Kesir Tefsiri(3/106) Beyhaki elİtikad(s.215) Şuabul 
İman(6/98) Tergib(3/159) Hüseyni elBeyan vetTa'rif(2/266) Mizzi Tehzibul Kemal(35/149) elİmadi ErRavzatur 
Raya(s.113) Halili elİrşad(1/373)  966
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Maddi ve manevi güzellik manasında olan bu kelime Risale-i Nur’da muhtelif terkipleriyle beraber 
çokça geçmektedir. Geçtikleri yerlerin makamlarına göre farklı manaları ifade eder. Biz burada bu 
kelime ve terkiblerinin çok az bir kısmını tercihen nakledeceğiz. Ezcümle: 

Kur’an’da geçen  y«T«V«'ö¯š²z«-öÅu6ö«w«,²&«!  (32:7) âyetinin bir sırrı şöyle izah edilir: 

“Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet 
kâinattaki herşey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya neticeleri 
cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, 
müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ezcümle: 

Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek 
ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazîn firak 
perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin 
tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin 
hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nazenin taze güzel 
bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen 
pek çok manevî çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok istidad 
çekirdekleri, zahirî çirkin görünen hâdiseler yüzünden sünbüllenip güzelleşir. Güya umum 
inkılablar ve küllî tahavvüller, birer manevî yağmurdur. Fakat insan, hem zahirperest, hem 
hodgâm olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine 
bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana aid gayesi 
bir ise, Sâniinin esmasına aid binlerdir.” S:231 

Bu kısımda geçen zahirperest hadisenin gözle görünen dış tarafına bakıp hikmet-i ilehiye cihetiyle 
taşıdığı hikmetlere bakmamak manasındadır. Hodgâm tabiri ise, hadisenin kişinin menfaat ve lezzetine 
bakan cihetini esas almaktır. Bu nokta-i nazar ise makbul değildir. 

Hüsn ve kubhun tesbiti hakkında şu hüküm var: 

“Ehl-i Sünnet ve Cemaat derler ki: "Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur. 
Nehyeder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehy ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsün 
ve kubh mükellefin ıttılaına bakar ve ona göre takarrür eder. Şu hüsün ve kubh ise, surî ve 
dünyaya bakan yüzünde değil, belki âhirete bakan yüzdedir. Meselâ, sen namaz kıldın veya 
abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebeb, nefs-ül emirde varmış. 
Lâkin sen ona hiç muttali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir, hem hasendir. 
Mu'tezile der: "Hakikatte kabih ve fasiddir. Lâkin senden kabul edilir. Çünki cehlin var, 
bilmedin ve özrün var." Öyle ise Ehl-i Sünnet mezhebine göre, zahir-i şeriate muvafık olarak 
işlediğin ameline: "Acaba sahih olmuş mu?" deyip vesvese etme. Fakat, "Kabul olmuş mu?" 
de. Gururlanma, ucbe girme.” S:276 

Yani beşerî nokta-i nazar ile söylenen hüsün ve kubh; güzellik ve çirkinlik nokta-i nazarları, dînî 
sahada nazara alınmaz. Çünki iyilikleri ve kötülükleri, Allah bildirmiştir. Allah’ın hükmettiği sahada 
beşer teslim olup dinlemesi gerekirken ekser insanlar beşerî ve dünyevî meyilleriyle hareket etmeleri, 
dinden kopuk yaşayış ve anlayış olur. Böyle insanlar arasında yaşayan kişi dahi böyle anlayışlara 
alışmamak için kitabı esas almalı ve mümkün oldukça uzak durmalıdır.  
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Ehl-i gaflet “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 güzeldir” der. Perestişe lâyık bir sanem hükmüne getirir. Hem herkese satılan 
müzahref, hodfüruş, gösterici, riyakâr bir hüsnü istihsan ettiği için riyakârları alkışlamış, 
sanem-misalleri kendi âbidlerine âbide(Haşiye-2) yapmıştır.” S:541 

Burada anlatılan hüsnün, beşeriyeti ifsad etmek yolunda sû-i istimal edilmesi hadisesi, fitne-i 
ahirzamanın en dehşetli taraflarından biridir. Böyle bir küllî ifsada alâka duyup onlara yaklaşmak aynı o 
büyük suça ortaklık sayılır. Bu suç ve sefahetler daha çok bu ifsadatı yaygınlaştıran tiyatro ve benzeri 
yerlerde işlenir. Bilhassa televizyon çok daha umumidir. Tiyatro hakkında da deniliyor ki:  

“Nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının 
şe’nidir.” S:411 

“İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid’aları birer 
cazibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder.” Ş:585 

“Sû’-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden 
hareketler, haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki 
olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sû’-i ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeye sebeb 
olamaz.” Em:242 

“Adapazarı zelzelesinin aynı gününde, zelzeleden birkaç saat evvel, umumî ve herkese 
göstermek için, bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört güzelini çırılçıplak 
olarak alayişle çarşı ve pazarda gezdirerek, o cazibedarlara kapılan tiyatro binasında 
toplanan bin kişiden fazla seyirciler, oyun başlarken, birdenbire arz kemal-i hiddet ve gayz 
ile onların hayâsız yüzlerini dehşetli tokatladı, mahvedip zîr ü zeber etti. Ve o binayı hâk ile 
yeksan eyledi.” K:262 

Beşerî anlayış ve yaşayışa te’sir eden edebiyatın üç sahası hakkında şu izahat veriliyor: 

“Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelan; onlar içinde gezer, haricine çıkamaz: 
Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edebse 

hamaset noktasında hakperestliği etmez. 
Belki zalim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin eder. 

Hüsün ve aşk noktasında, aşk-ı hakikî bilmez. 
Şehvet-engiz bir zevki nefislere de zerkeder. Tasvir-i hakikat maddesinde, kâinata 

san’at-ı İlahî suretinde bakmaz, 
Bir sıbga-i Rahmanî suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem 

ondan da çıkamaz. 
Onun için telkini aşk-ı tabiat olur. Maddeperestlik hissi, kalbe de yerleştirir, ondan 

ucuzca kendini kurtaramaz. 
Yine ondan gelen, dalaletten neş’et eden ruhun ızdırabatına o edebsizlenmiş edeb 

(müsekkin hem münevvim); hakikî fayda vermez. 
Tek bir ilâcı 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. 

                                                 
(Haşiye-2) : Yani o sanem-misaller perestişkârlarının hevesatlarına hoşgörünmek ve teveccühlerini kazanmak için 
riyakârane gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. 968
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Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fâsık bir göz takmış, dünyaya 
bir âlüfte fistanını giydirmiş, hüsn-ü mücerred tanımaz.” S:736 

Bu kısımda anlatılan edebiyatın üç sahası, televizyon, radyo, internet, mecmua ve 
gazete gibi neşriyat organlarıyla geniş sahada tesirleri vardır. Zamanımızda bu neşriyat daha çok menfî 
sahalarda tesir ettiğinden bunlardan uzak durmak gerekiyor diye bize anlatılıyor. 
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Din lisanında kullanılan bazı tabirlerin aslî manalarının bilinmesi derecesiyle ele alınan mevzuun 
daha ileri derecede ve isabetli anlaşılmasının vesilesidir. Esasen her ilmin kendine has tabir ve istilahları 
vardır. O ilimde bir derece bilgi sahibi olmak için bu tabir ve istilahlarının bilinmesi gerekiyor. Keza, 
Risale-i Nur’unda çok derin ve külli manada tabir ve istilahları olduğu nazara alınmalıdır. Hüve, birisinin 
kimliği ve bir şeyin kökü ve esası ve ne olduğu ve tam tamına o, odur manasındadır. Hüviyet ise, hüvenin 
masdar şeklidir. 

Hüviyet-i Suriye ise, yani bir şeyin dış ve zahir şekli manasında 
kullanılır 

“Temessülün çok enva'ından şu mes'eleye medar olacak üç nev'ine işaret ederiz. 
Birincisi: Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil. Hem 

mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hasiyete mâlik değil. Meselâ sen 
âyineler mahzenine girsen, bir Said binler Said olur. Fakat zîhayat yalnız sensin, ötekiler 
ölüdürler. Hayat hassaları onlarda yoktur. 

İkincisi: Maddî nuraninin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti 
tutmuyor, fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine mâliktir. Onun gibi hayy sayılıyor. Meselâ: 
Şems dünyaya girdi. Herbir âyinede aksini gösterdi. O akislerin herbirinde, Güneş'in hassaları 
hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza Güneş zîşuur olsa idi, 
harareti ayn-ı kudreti, ziyası ayn-ı ilmi, elvan-ı seb'ası sıfat-ı seb'ası olsa idi; o vakit o tek ve 
yekta bir güneş, bir anda herbir âyinede bulunur, herbirisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon 
yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı. Herbirimizle âyinemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz 
ondan uzak iken, o bize bizden daha yakın olurdu. 

Üçüncüsü: Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem hayydır hem ayndır. Fakat âyinelerin 
kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen 
tutmuyor. Meselâ: Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Dıhye suretinde huzur-u Nebevîde 
bulunduğu bir anda, huzur-u İlahîde haşmetli kanatlarıyla Arş-ı A'zam'ın önünde secdeye 
gider. Hem o anda hesabsız yerlerde bulunur, evamir-i İlahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe 
mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki; mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i 
Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve 
kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirisine mani olmaz. Hattâ 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:194 

Bu gelen ifadede hüviyetin vücud-u hariciyeye sahib olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki: 
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“Hiç hatırına gelmesin ki: Şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar kâinatın hayatdar 
olmasına kâfi gelir. Çünki o cereyan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar; itibarî emirlerdir, 
vehmî düsturlardır, ademî sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini 
ellerinde tutacak melaike denilen ibadullah olmazsa; o namuslara, o kanunlara bir vücud 
taayyün edemez. Bir hüviyet teşahhus edemez. Bir hakikat-ı hariciye olamaz. Halbuki hayat, 
bir hakikat-ı hariciyedir. Vehmî bir emr, hakikat-ı hariciyeyi yüklenemez.” S:510 

“Meselâ: Şemsin feyz-i tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin herbir 
katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre-i arz, perdesiz güneşe karşı muhtelif cam 
parçalarından mürekkeb olsa; şemsin aksi, herbir parçada ve bütün zemin yüzünde 
müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur. Eğer faraza şems, fâil-i muhtar olsa idi ve feyz-
i ziyasını, timsal-i aksini iradesiyle verse idi; bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye 
verdiği feyzden daha ağır olamazdı.” S:527 

“Hem madem Fâtır-ı Kerim, düstur-u kerem iktizasıyla bir şeye verdiği makamı ve 
kemali, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle, o kemali geriye almıyor. Belki o zîkemalin 
meyvelerini, neticelerini, manevî hüviyetini ve manasını, ruhlu ise ruhunu ibka ediyor. 
Meselâ: Dünyada insanı mazhar ettiği kemalâtın manalarını, meyvelerini ibka ediyor. Hattâ 
müteşekkir bir mü'minin yediği zâil meyvelerin şükrünü, hamdini; mücessem bir meyve-i 
Cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatta muazzam bir "Kanun-u Rahmet"in ucu 
görünüyor.” S:556 

Keza, “Âyinede temessül, münkasım dört surete: Ya yalnız hüviyet; ya beraber hâsiyet; ya 
hüviyet hem şu'le-i mahiyet; ya mahiyet, hüviyet. 

Eğer misal istersen, işte insan ve hem şems, melek ve hem kelime. Kesifin timsalleri, 
âyinede oluyor birer müteharrik meyyit. 

Bir ruh-u nuranînin, kendi mir'atlarında timsalleri oluyor birer hayy-ı murtabıt; aynı 
olmazsa eğer, gayrı dahi olmayıp 

Birer nur-u münbasit. Ger şems hayevan olaydı; olur harareti hayatı, ziya onun şuuru.. şu 
havassa mâliktir âyinede timsali.” S:705 

Hüviyet-i misaliye: 
“Madem o esma bâkidirler ve cilveleri daimîdir; elbette nakışları teceddüd eder, tazelenir, 

güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor; belki yalnız itibarî taayyünleri değişir ve medar-ı 
hüsn ü cemal ve mazhar-ı feyz ü kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyet-i 
misaliyeleri bâkidirler. Zîruh olmayanlar, doğrudan doğruya onlardaki hüsn ü cemal esma-i 
İlahiyeye aittir, şeref onlaradır, medih onların hesabına geçer, güzellik onlarındır, muhabbet 
onlara gider, o âyinelerin değişmesiyle onlara bir zarar îras etmez. Eğer zîruh ise, zevil-
ukûlden değilse, onların zeval ve firakı, bir adem ve fena değil; belki vücud-u cismanîden ve 
vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan 
ervahlarına devrederek; onların o ervah-ı bâkiyeleri dahi birer esma-i İlahiyeye istinad 
ederek devam eder, belki kendine lâyık bir saadete gider. Eğer o zîruhlar zevil-ukûlden ise; 
zâten saadet-i ebediyeye ve maddî ve manevî kemalâta medar olan âlem-i bekaya ve o Sâni'-i 
Hakîm'in dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervah 
gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyr ü seferdir; bir mevt ü adem ve zeval ü 
firak değil, belki kemalâta kavuşmaktır.1 ” M:287 

Hüviyet-i misaliye tabirini ifade eden diğer bazı kısımlar da şöyledir: 
“Bir mevcud, vücuddan gittikten sonra, zahiren kendisi ademe, fenaya gider; fakat ifade 
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ettiği manalar bâki kalır, mahfuz olur. Hüviyet-i misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi âlem-i 
misalde ve âlem-i misalin nümuneleri olan elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın 
nümuneleri olan kuvve-i hâfızalarda kalır. Demek bir vücud-u surî kaybeder, yüzer vücud-u 
manevî ve ilmî kazanır. Meselâ: Nasılki bir sahifenin tab'ına medar olan matbaa hurufatına bir 
vaziyet ve bir tertib verilir ve bir sahifenin tab'ına medar olur; ve o sahife ise suretini ve 
hüviyetini, basılan müteaddid yapraklara verip ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra o 
matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Çünki daha ona lüzum kalmadı, hem 
başka sahifelerin tab'ı lâzım geliyor. İşte aynen bunun gibi, şu mevcudat-ı Arziye hususan 
nebatiye, kalem-i kader-i İlahî onlara bir tertib, bir vaziyet verir; bahar sahifesinde kudret 
onları icad eder ve güzel manalarını ifade ederek, suretleri ve hüviyetleri âlem-i misal gibi 
âlem-i gaybın defterine geçtikleri için, hikmet iktiza ediyor ki; o vaziyet değişsin, tâ yeni 
gelecek diğer bahar sahifesi yazılsın, onlar dahi manalarını ifade etsinler.” M:292 

Keza, “Herbir mevcud, vücuddan gittikten sonra, ifade ettiği manalar ve arkasında bâki 
kalan hüviyet-i misaliyesi, âlem-i misalde mahfuz kalır. Hem hayatının etvarıyla 
"mukadderat-ı hayatiye" denilen sergüzeşte-i hayatiyesi âlem-i misalin defterlerinden olan 
levh-i misalîde yazılır. Ruhanîlere, daimî mevcud bir mütalaagâh olur. Hem cinn ve insin 
amelleri gibi, âhiret pazarına ve âlem-i âhirete gönderilecek mahsulâtı bâki kalır. Hem etvar-ı 
hayatiyeleriyle ettikleri enva'-ı tesbihat-ı Rabbaniye bâki kalıyor. Hem şuunat-ı 
Sübhaniyenin zuhuruna medar çok şeyleri arkasında mevcud bırakır, öyle gider.” M:502 

“İşte herbir zîhayatın zahirî bir vücudunun zevaliyle; (Yirmidördüncü Mektub'da izah 
edildiği gibi) ruhu, mahiyeti, hüviyeti, sureti gibi pek çok vücudlarını arkasında bıraktıran 
ve yerinde vazife başına geçiren faaliyet-i daime ve hallakıyet-i Rabbaniyeden neş'et eden 
maânî-i kudsiyenin ve rububiyet-i İlahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır.” L:350 

“Herbir zîhayat, meselâ bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek, öyle manidar, İlahî, manzum bir 
kasideciktir ki, hadsiz zîşuurlar onu kemal-i lezzetle mütalaa ederler. Ve öyle kıymetdar bir 
mu'cize-i kudrettir ve bir ilânname-i hikmettir ki, Sâni'inin san'atını nihayetsiz ehl-i takdire 
cazibedarane teşhir eder. Hem kendi san'atını kendisi temaşa etmek ve kendi cemal-i fıtratını 
kendisi müşahede etmek ve kendi cilve-i esmasının güzelliklerini âyineciklerde kendisi 
seyretmek isteyen Fâtır-ı Zülcelal'in nazar-ı şuhuduna görünmek ve mazhar olmak, gayet 
yüksek bir netice-i hilkatidir. Hem kâinattaki hadsiz faaliyeti iktiza eden tezahür-ü rububiyete 
ve tebarüz-ü kemalât-ı İlahiyeye (Yirmidördüncü Mektub'da beyan edildiği gibi) beş vecihle 
hizmeti dahi, ulvî bir vazife-i fıtratıdır. Ve böyle faideleri ve neticeleri vermekle beraber; 
kendi yerinde, bu âlem-i şehadette zîruh ise ruhunu ve hadsiz hâfızalarda ve sair elvah-ı 
mahfuzalarda suretini ve hüviyetini ve tohumlarında ve yumurtacıklarında mahiyetinin 
kanunlarını ve bir nevi müstakbel hayatını ve âlem-i gaybda ve daire-i esmada âyinedarlık 
ettiği kemalleri ve güzellikleri bırakıp, mesrurane terhis manasında bir zahirî mevt ile bir 
zeval perdesi altına girer; yalnız dünyevî gözlerden saklanır mahiyetinde gördüm, "Oh 
Elhamdülillah!" dedim.” Ş:14 

“S- Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi 
gelmez mi? 

C- Senin dediğin o sâri kanunlar, namuslar; itibarî ve vehmî emirlerdir. Muayyen 
vücudları, müşahhas hüviyetleri ancak onları temsil eden ve onların ma'kesi bulunan ve 
onların yularlarını ele alan melaike ile sabit olur.” İ:197 

“Birbirinden eşeff ve eltaf, kudretin çok âyineleri vardır; sudan havaya, havadan esîre, 
esîrden âlem-i misale, âlem-i misalden âlem-i ervaha, hattâ zamana, fikre tenevvü' ediyor. 
Hava âyinesinde bir kelime milyonlar kelimat olur. Kalem-i kudret, şu sırr-ı tenasülü pek acib 
istinsah ediyor. İn'ikas, ya hüviyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar. Kesifin timsalleri birer 
meyyit-i müteharriktir. Bir ruh-u nuranînin kendi âyinelerinde olan timsalleri, birer hayy-ı 
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murtabıttır; aynı olmasa da, gayrı da değildir.” H:115 

“Şemsin feyz-i tecellisi olan timsali, denizin sathında ve denizin katresinde aynı hüviyeti 
gösteriyor.” H:125 

“"İn'ikas (*) ya hüviyeti veya hüviyetle hasiyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar." 
Biri birinden eltaf ve eşeff, kudretin çok âyineleri vardır. Camdan suya, sudan havaya, 

havadan esîre, esîrden âlem-i misale, hattâ zamana, hattâ fikre ilââhir tenevvü' ediyor. Suda 
kesifin aksi, aslın aynı değilse, nuranîde gayrı da değil, havada aynıdır. 

Hava âyinesinde bir kelime milyonlar kelimat olur. Kudretin şu matbaasında sırr-ı tenasül, 
kalem-i sun-u İlahî acib istinsah ediyor.” Sti:113 
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Kulluk. Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçmaya çalışmak. Şeriatta 
bildirildiği gibi Allah’a kulluk etmek. Çünki ibadet, Allah emrettiği için ve emrettiği gibi yapmakla 
makbul olur. Yoksa insan kendi düşünüşüne ve meyline göre yaptığı amel ve hizmetler dinî mahiyeti hâiz 
olmaz, ibtal olur. Nitekim İBN-İ MACE TERCEMESİ: 14. hadîs izahında geçen: “Kim hakkında 
emrimiz olmayan bir amel işlerse, o amel bâtıldır.” mealindeki hadîs bahsimize ışık tutar. Hatta 
kişinin yaptığı iş ve hareket dinin emrettiği şekle uysa bile, bu işi kişi Allah emrettiği için ve emrettiği gibi 
yapmak niyetinde ve anlayışında olmazsa, yani bu bir rastlantı olduğundan ibadet manasında makbul 
olmaz. Nitekim dinsizliğe karşı din namına siyasete girmek lâzımdır diyenlere, Beziüzzaman 
Hazretlerinin verdiği cevabın bir kısmı bu hakikatı tesbit ve tenvir eder. Şöyle ki:  

“Dediler: Dinsizliği görmüyorsun, meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lâzım. 

Dedim. Evet lâzımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki, muharriki aşk-ı İslamiyet ve hamiyet-i 
diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. 
Birinci hata da etse, belki ma’fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes’uldür. 

Denildi: 
 –Nasıl anlarız? 

Dedim: 

 –Kim fâsık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine, sû’-i zan bahaneleriyle tercih etse, 
muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mal-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi 
meslekdaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine aleyhdarlık meyli 
uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.” STİ:47 

İbadet kâinatın, insanların ve cinlerin yaradılış gayesidir. Evet kâinatta her varlık zerrattan 
seyyarata kadar; Âdetullah, kavanîn-i fıtriye ve şeriat-ı kübra gibi tabirlerle ifade edilen Allah’ın kâinatta 
koyduğu küllî kanunlara göre hareket ederek her şey isyansız ibadet eder. Zira ibadet, Allah’ın her türlü 
emri ve kanunlarına göre hareket etmenin ismidir. İnsanlar ve cinler ise, imtihan ve sair 
hikmetler için, Allah’ın Kelâm sıfatından gelen malûm şeriatla, ihtiyar dairesinde 
ibadetle mükelleftirler. 

“İbadetin mânası 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 itaatı ister; 
rububiyetin kudsiyeti, pâklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını 
bütün nekaisten pâk ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve 
kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarrâ olduğunu, tesbih ile Sübhanallah ile ilân 
etsin.” S:41 

“Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rızâ-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi, emr-i İlahî ve 
neticesi rızâ-yı Hak’tır. Semeratı ve fevâidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiyye olmamak, hem 
kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve 
istenilmiyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz. Belki zaifler için müşevvik ve 
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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 hâsiyetli 
virdi akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamıyanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve faidesi 
bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşi-bendî-yi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir’i, 
o faidelerin bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar.O faideleri göremiyorlar ve 
göremiyecekler ve görmeye de hakları yoktur.Çünki o fâideler, o evradların illeti olamaz; ve 
ondan, onlar kasden ve bizzat istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir surette o hâlis virde 
talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlâsı bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve 
kıymetten düşer. 

Yalnız bu kadar var ki; böyle hâsiyetli evradı okumak için, zaif insanlar bir müşevvik 
ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip, evrâdı sırf rızâ-yı İlahî için, 
âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar, 
aktabdan ve selef-i salihînden mervi olan faideleri görmediklerinden, şüpheye düşer, hatta 
inkâr da eder.” L:131 

Kur’anda ibadet hakkında çok âyetler vardır. Ezcümle iki âyet-i 
kerimede şöyledir: 

vU«7ö«u«Q«%ö›¬HÅ7«!ö«–x TÅB«#ö²vUÅV«Q«7ö²vU¬V²A«5ö²w¬8ö«w<¬HÅ7!ö«:ö²vU«T«V«'ö›¬HÅ7!ö vUÅ"«*ö!:GA²2!ö ‰@ÅX7!ö@«ZÇ<«!ö@«< (2:21-22) 

!x V«Q²D«#ö«Ÿ«4ö²vU«7ö@®5²+¬*ö¬�!«I«WÅC7!ö«w¬8ö¬y¬"ö«‚«h²'«@«4ö®š@«8ö¬š@«WÅ,7!ö«w¬8ö«”«i²9«!«:ö®š@«X¬"ö«š@«WÅ,7!«:ö@®-!«h¬4ö«Œ²*«�²! 
«–x W«V²Q«#ö²vB²9«!ö«:ö!®(!«G²9«!ö¬yÁV¬7 

Yani: “Ey insanlar! sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva 
mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, Arzı size döşek, semayı 
binanıza dam yapmış; ve semadan suları indirmiş ki, sizlere rızık olmak üzere yerden meyve 
ve sâir gıdaları çıkartsın. Öyle ise, Allah’a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki, Allah’tan 
başka ma’bud ve hâlikınız yoktur.” 

Mukaddime: Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren 
ancak ibadettir. Evet Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan 
ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve 
te’sirleri zayıf kalır. Bu hale, âlem-i İslâmın hal-i hazırdaki vaziyeti şahiddir. Ve keza ibadet, 
dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maade yani dünya ve âhiret işlerini 
tanzime sebebdir; ve şahsî ve nev’î kemalata vasıtadır; ve Hâlık ile abd arasında pek yüksek 
bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. 

İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler: 
Birisi: İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acib ve latif bir mizac 

ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. 
Meselâ: İnsan en müntehab şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli şeyleri arzu eder, 
insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. 
Şu meyillerin iktizası üzerine, yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi güzel bir 
şekilde tedarikinde çok san’atlara ihtiyacı vardır. O san’atlara vukufu olmadığından, ebna-yı 
cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki; herbirisi, semere-i sa’yiyle arkadaşına 
mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. 
Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye Sani’ tarafından tahdid 
edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini te’min etmek için bu kuvvetler başı 
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boş bırakıldığından, muamelatta zulüm ve tecüvüzler vuku a gelir. Bu tecavüzleri önlemek 
için, cemaat-i insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lakin 
her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki; ferdler, o küllî 
akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, 
ancak şeriattır.  

Sonra o şeriatın te’sirini, icrasını, tatbikini te’min edecek bir merci, bir sahib lâzımdır. 
O merci ve o sahib de, ancak Peygamberdir. Peygamber olan zatın da, zahiren ve batınen 
halka olan hâkimiyetini devam ettirmek için, maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza 
ihtiyacı olduğu gibi, Hâlik ile olan derece-i münasebet ve alâkasını göstermek için de, bir 
delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mu’cizelerdir. Sonra Cenab-ı Hakk’ın emirle-
rine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı te’sis ve te’min etmek için, Saniin azametini zihinlerde 
tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de, ancak akaid ile, yani ahkâm-ı imaniyenin tecellisiyle 
olur. İmanî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle 
olur. 

İkincisi: İbadet, fikirleri Sani-i Hakîm-e çevirttirmek içindir. Abdin Sani-i Hakîm-e 
olan teveccühü, itaat ve inkıyadını intac eder. İtaat ve inkıyad ise, abdi intizam-ı ekmel altına 
idhal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle, hikmetin sırrı tahakkuk 
eder. Hikmet ise, kâinat sahifelerinde parlayan san’at nakışlarıyla tebarüz eder. 

Üçüncüsü: İnsan, santral gibi, bütün hilkatin 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 te’min 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. 

Dördüncüsü: Emirleri imtisal, nehiylerden ictinab etmek sayesinde, bir ferd, hey’et-i 
içtimaiyede çok mertebelerle nisbet peyda eder ve alâkadar olur. Bilhassa ahkâm-ı diniye ve 
mesalih-i umumiye hususunda bir ferd, bir nevi hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, 
haysiyetler, irşadlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, 
nevahiden ictinab eden o şahıs olmasa; o vazifeler tamamen payimal olur. 

Beşincisi: İnsan, İslâmiyet sayesinde, ibadet saikasiyle bütün müslümanlara karşı 
sabit bir münasebet peyda eder ve kavi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise, sarsılmaz 
bir uhuvvete, hakiki bir muhabbete sebeb olur. Zaten heyet-i içtimaiyenin kemaline ve 
terakkisine ilk ve en birinci basamaklar, uhuvvet ile muhabbettir. 
İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı: İnsan cismen küçük, zaif ve âciz olmakla 
beraber, hayvanattan addedildiği halde, pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada 
maliktir ve hasredilmiyecek derecede meyilleri vardır ve gayr-ı mütenahi emeller sahibidir ve 
addedilemez fikirleri vardır ve gayr-ı mahdud şeheviye gadabiye gibi kuvveleri vardır. Ve 
öyle acaib bir yaratılışı vardır ki, sanki bütün enva’ ve âlemlere fihriste olarak yaratılmıştır. 
İşte böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren, ibadettir; istidadlarını inkişaf ettiren, 
ibadettir; meyillerini temyiz ve tenzih ettiren, ibadettir; emellerini tahakkuk ettiren ibadettir; 
fikirlerini tevsi’ ve intizam altına alan, ibadettir; şeheviye ve gadabiye kuvvelerini had altına 
alan, ibadettir; zahirî ve batınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden, 
ibadettir; insanı, mukadder olan kemalatına yetiştiren, ibadettir; abd ile Ma’bud arasında en 
yüksek ve en latif olan nisbet, ancak ibadettir. Evet kemalât-ı beşeriyenin en yükseği, şu 
nisbet ve münasebettir.” İ:83-85 

Sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğini anlatan Hz.Üstad 
şöyle diyor:  

“Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i Arabî gibi hârika zâtlar sahabelere 
976



İBADET     4 

yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde ]«V²2«�²!ö«]±¬"«*ö«–@«E²A,öderken, şu kelimenin manası inkişaf 

etti. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikatı göründü. Kalben dedim: Keşki birtek 
namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyi idi. Namazdan sonra 
anladım ki; o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşaddır. 
Evet Kur'an-ı Hakîm'in envârıyla hasıl olan o inkılab-ı azîm-i içtimaîde, ezdad birbirinden 
çıkıp ayrılırken; şerler bütün tevabiiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalât bütün 
envârıyla ve netaiciyle karşı karşıya gelip, bir vaziyette ve müheyyic bir zamanda, her zikir ve 
tesbih, bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği 
gibi; o inkılab-ı azîmin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını, letaif-i maneviyesini 
uyandırmış; hattâ vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, 
o tesbihlerdeki müteaddid manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen 
bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envâr-ı imaniye ve tesbihiyeyi 
câmi' olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün 
letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o infilâk ve inkılabdan sonra, gitgide letaif uykuya ve havas 
o hakaik noktasında gaflete düşüp, o kelimat-ı mübareke, meyveler gibi gitgide, ülfet 
perdesiyle letafetini ve taravetini kaybeder. Âdeta sathîlik havasıyla kuruyor gibi, az bir yaşlık 
kalıyor ki; kuvvetli, tefekkürî bir ameliyatla, ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır 
ki, kırk dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama, kırk günde, hattâ kırk senede 
başkası ancak yetişebilir.” S:491 
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Hiçten, yoktan var etmek manasında olan bu kelime, sonsuz Kudret-i ilahiyenin icadını ifade 
eder. Bu hiçten icad meselesini insan aklının kavrayabilmesi çok zor olduğundan ve buna rağmen dince 
inkarı mümkün olmayan bir hüküm olduğu cihetle bir nebze üzerinde durulacaktır. 

Varlığı insanlarca bilinen varlık vardır. Bu varlıkların, ya, yaradılmamış olmak manasında 
ezeliliği iddia edilecek veya sonradan yaradılmışlardır denecek. Çünkü bu iki şıktan başka tasavvur şekli 
yoktur. 

Asırlardan beri materyalist felsefe, atomlara ezeliyet verip varlıklar onlardan harekat-ı zerrat 
neticesi olarak teşekkül ettiğini iddia etti. Fakat son asırda atom patlatılıp kuvveye inkılab edilince bu 
nazariye son buldu. Bunun üzerine inkarcı anlayış, evrende enerjinin varlığının tasavvuru ile bilmeyerek 
kudret-i ezeliyenin tek mûcid olduğu tarafına yanaştılar ve bu hakikat, inkarcı anlayışa uygun 
düşmediğinden  şa’şa’landırıp yaymıyorlar.  

Gerçi mevcudatın varlığı vucud-i ilmî olarak ilm-i ezelide vardır ki biraz sonra bahsedilecektir. Fakat 
Allah’ın varlığını bilmeyenlerin bundan haberi olmaz. 

İşte “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.” L:322 

“İşaret: Eğer desen: "Delil-i ihtiraî i'tâ-i vücuddur. İ'tâ-i vücud ise; i'dam-ı mevcudun 
refikidir. Halbuki adem-i sırftan vücudu ve vücud-u mahzdan adem-i sırfı aklımız tasavvur 
edemiyor." Cevaben derim: Yahu!.. Sizin bu istis'âbınız ve şu mes'elenin tasavvurundaki 
istiğrabınız, bir kıyas-ı hâdi'in netice-i vahîmesidir. Zira icad ve ibda-i İlahîyi, abdin san'at ve 
kesbine kıyas edersiniz. Halbuki abdin elinden bir zerreyi imate veyahut icad etmek gelmez. 
Belki yalnız umûr-u itibariye ve terkibiyede bir san'at ve kesbi vardır. Evet bu kıyas 
aldatıcıdır, insan kendini ondan kurtaramıyor.” Mu:129 

“Hülâsa: Allah’ın sun’una, ef’aline, kelâmına, temsilâtına, üslûblarına; inayet ve 
rububiyetini mülâhaza etmekle beraber Allah’ın canibinden bakmak lâzımdır. Bu bakış da 
ancak nur-u imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile, ancak örümcek ağının kıymet ve 
kuvvetinde olur. Eğer mümkinat cihetinden cüz’î fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zaîf bir 
vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi Dağı’nı gözün rü’yetinden men’eden 
sineğin kanadı gibi; zaîf, küçük bir vehim de, hakikatı onun gözünün görmesinden 
setreder.”İ:162 

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

“Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi diyor ki: Şu zamanda çok ileri giden 
feylesoflar diyorlar ki: “Hiçten hiçbirşey icad edilmiyor ve hiçbirşey i’dam edilmiyor; 
yalnız bir terkib bir tahlildir ki, kâinat fabrikasını işlettiriyor.” 

Elcevab: Nur-u Kur’an ile mevcudata bakmayan feylesofların en ileri gidenleri 
bakmışlar ki, tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülât ve vücudlarını -sâbıkan 
isbat ettiğimiz tarzda- imtina’ derecesinde müşkilâtlı gördüklerinden, iki kısma ayrıldılar. 

Bir kısmı Sofestaî olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak 
hayvanlardan daha aşağı düşerek, kâinatın vücudunu inkâr etmeyi; hattâ kendilerinin 
vücudlarını dahi inkâr etmesini; dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icad sahibi olmalarından 
daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini, hem kâinatı inkâr edip, cehl-i mutlaka 
düşmüşler. 

İkinci güruh bakmışlar ki; dalalette, esbab ve tabiat mûcid olmak noktasında, bir sinek 
ve bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilâtı var ve tavr-ı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. 
Onun için bilmecburiye icadı inkâr ediyorlar, “yoktan var olmaz” diyorlar ve i’damı da muhal 
görüyorlar, “var yok olmaz” hükmediyorlar. Yalnız harekât-ı zerrat ile, tesadüf rüzgârlarıyla 
bir terkib ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet-i itibariye tahayyül 
ediyorlar. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini 
zanneden adamları, gör; ve dalalet, insanı ne kadar maskara ve süfli ve echel yaptığını bil; 
ibret al! 

Acaba her senede, dörtyüz bin enva’ı birden zemin yüzünde icad eden ve semavat ve 
arzı altı günde halkeden ve altı haftada, her baharda, kâinattan daha san’atlı, hikmetli zîhayat 
bir kâinatı inşa eden bir kudret-i ezeliye, bir ilm-i ezelînin dairesinde, plânları ve mikdarları 
taayyün eden mevcudat-ı ilmiyeyi göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir 
yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misillü, gayet kolay o madumat-ı hariciye olan 
mevcudat-ı ilmiyeye vücud-u haricî vermeyi o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı 
inkâr etmek; evvelki güruh olan Sofestaîlerden daha ziyade ahmakane ve cahilanedir. Bu 
bedbahtlar, âciz-i mutlak ve yalnız bir cüz’-i ihtiyarîden başka ellerinde olmayan 
firavunlaşmış kendi nefisleri, hiçbir şeyi i’dam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir 
maddeyi, hiçten, yoktan icad edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde 
hiçten icad gelmediği cihetle, ahmaklıklarından diyorlar: “Yoktan var olmaz, var da yok 
olmaz” deyip, bu bâtıl ve hata düsturu, Kadîr-i Mutlak’a teşmil etmek istiyorlar. 

Evet Kadîr-i Zülcelal’in iki tarzda icadı var. Biri; ihtira’ ve ibda’ iledir. Yani hiçten, 
yoktan vücud veriyor ve ona lâzım her şeyi de hiçten icad edip eline veriyor. Diğeri; inşa ile, 
san’at iledir. Yani kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik 
hikmetler için, kâinatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Her emrine tâbi’ olan 
zerratları ve maddeleri, rezzakıyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet 
Kadir-i Mutlak’ın iki tarzda, hem ibda’ hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu 
var etmek; en kolay en sühuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur. Bir baharda, üç yüz bin 
enva’-ı zîhayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat 
ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı, “yoğu var edemez!” diyen adam, yok 
olmalı!..” L:194 
 

NETİCE: Şaşkın felsefe ve varlıklara bakışta mana-yı ismiyle yürüyen müsbet fen dünyasının 
burada görüldüğü gibi garip anlayışları vardır. Bu anlayışlar, geniş dâireye aksettirildiğinden 
müslümanların müteyakkız ve dikkatli olmaları zarurîdir. 
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Kelimenin kökü hulustur.Yapılan bir iyiliği yani şer’i bir ameli, sadece Allah emrettiği için 
yapmak ve herhangi bir menfaati gaye etmemek. Her türlü maddî ve manevî menfaatleri gaye 
edinmemek. 

İhlâsın Tarifi: 
“İhlâsı kazandıran, harekâtındaki sebebi sırf bir emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı İlâhî 

olduğunu düşünmeli ve vazife-i İlâhiyeye karışmamalı.” L:133 

“İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için 
yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. 
Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar.” İ:85 

İhlâs hakkındaki mezkûr tarife göre yapılan bir hareketin makbul olması için önce dinde emir 
veya tavsiye edilmiş olması şarttır. Yapılan bir işin emredilip emredilmediği de ancak kitabtan öğrenilir. 

Evet, “Gafletle, kendi hesabına bir iş yaptığın zaman, haddini tecavüz etme. Eğer 
Mâlikin hesabına olursa, istediğin şeyi al ve yap –fakat izin ve meşiet ve emri dairesinde 
olmak şartıyla. İzin ve meşîetini de şeriatından öğrenirsin.” Ms:82 

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en 
makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir 
dua-yı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet 
ihlastır.” L:159 

“Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazınılır. Kesret-i etba’ ile ve fazla muvaffakiyet ile 
değildir. Çünkü onlar vazife-i İlahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazan verilir. Evet 
bazan bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemmiyetin ehemmiyeti o kadar 
medar-ı nazar olmamalı. Çünki bazan bir tek adamın irşadı, bin adamın, irşadı kadar rıza-
i İlahîye medar olur. Hem ihlas ve hakperestlik ise, müslümanların nereden ve kimden 
olursa olsun, istifadelerine tarafdar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar 
düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir.” L:152 

“Cây-ı ibret bir hâdise: Bir vakit İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, bir kâfiri yere atmış. 
Kılıncını çekip keseceği zaman, o kâfir ona tükürmüş. O kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir, 
O’na demiş ki: “Neden beni kesmedin?” Dedi: “Seni Allah için kesecektim. Fakat bana 
tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni 
kesmedim.” O kâfir O’na dedi: “Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem 
dininiz bu derece safi ve halistir; o din haktır.” dedi.” M:268 

“İbadet ve dinî hizmetlerde “rıza-yı İlahî kâfidir. Eğer o yar ise, herşey yardır. Eğer o 
yar değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez. İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle 
işte, böyle amel-i uhrevîde illet ise, o ameli ibtal eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlası 
kırar; eğer müşevvik ise, safvetini izale eder; eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak, 
istemiyerek Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda hüsn-ü tesiri namına kabul 
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etmek güzeldir ki, (26:84) «w<¬h¬'�́²~ |¬4 ¯»²f¬. «–_«K¬7 |¬7 ²u«Q²%~«— buna işarettir.” B:78 

“Evet insanın fiilleri, kalbin, hissin temayülatından çıkar.” H:77  

“Kişinin işidir ayinesi, lafa bakılmaz” sözü meşhurdur. Bu ölçüye göre, insanlar 
kendilerini fiilleriyle ölçüp kontrol etmelidir. 

Meselâ: Dinî hizmetlerde”menfaat-ı maddiye cihetinden gelene rekabet, yavaş yavaş 
ihlası kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet hakikat 
ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet, bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. 
Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sâdıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek 
niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi etmemek 
için, sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hizmet etmişler. Fakat bu 
muavenet ve menfâat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla 
lisan-ı hal ile dahi istenilmez; belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir.  

Hem (2:41) ®Ÿ[¬V«5 _®X«W«$ |¬#_«<´_¬" ~—h«B²L«#«�«— âyetinin nehyine yanaşır ameli kısmen yanar. 

İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmare hodgâmlık cihetiyle, 
o menfaatı başkasına kaptırmamak için, hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına 
karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kudsiyeti kaybeder. Ehl-i hakikat 
nazarında sakil bir vaziyet alır. Ve maddi menfaati de kaybeder.” L:164  

Demek rekabet ve menfaat-ı maddiye istemek, ihlası kırar. 

“İkinci misal: “Şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden 
hiçbir kimse, istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun 
hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek. O hizmetin kudsiyetini 
bozacak.” Ş:362 

Demek, bu bozuk asrın bozuk siyasetine girenler, ihlasını tam muhafaza edemezler. 

Hazret-i Üstad ihlas dairesinde ders ve ibret için nazara verdiği bazı 
talebeleri için diyor ki: 

“Hâfız Ali Efendi, kendine rakib olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği 
hiss-i uhuvveti, çok kıymettar gördüğüm için size beyan ediyorum: O zat yanıma geldi 
ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. “O daha çok hizmet eder” dedim. 
Baktım ki, Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlâsla, onun tefevvukuyla iftihar etti, telezzüz 
eyledi. Hem Üstadının nazar-ı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat 
ettim, gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim 
içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşaallah bu his büyük hizmet görecek.” B:125  

Evet, bu hizmet dairesinde en çok zarar veren, sen değil ben önde bulunayım hissidir ki 
buna rekabet denir. İşte burada Hafız Ali ağabey eneye dayanan bu rekabet hissini ihlas kuvveti ile 
tesirini kırıp rıza-i ilahiyeye nail olmak yolunu tercih etmiştir. İşte hakiki bahtiyarlık ve hakiki nurculuk 
budur. 

Yine talebeler arasında ihlas için ölçü olacak meziyeti şudur:   
Süleyman namındaki bir talebeme “Ara sıra birer bardak çay ısrar ediyordum, ilhâhıma 

karşı istinkâf ediyordu. “Niçin böyle yapıyorsun?” derdim. “Hizmetimize maddî fâide 
girmeyip, fîsebîlillâh, ihlâslı olmak istiyoruz” derdi.” B:200 
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“Madem mesleğimiz âzamî ihlâstır; değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da verilse, 
bâki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek âzamî ihlâsın iktizasıdır.” Em:246  

Hz. Üstad “Van'da inzivada iken Garba nefyedilip Isparta'nın Barla Nahiyesinde 
ikamete memur edildiği zamandan başlar ki; "Risale-i Nurun zuhuru ve intişarıdır." Âzamî 
ihlâs, âzamî fedakârlık, âzamî sadakat, metanet ve dikkat ve iktisad içinde Risale-i Nurla 
giriştiği hizmet-i imaniyye ve manevî cihad-ı diniyyedir.” T:27 

“Sual: Herşeyden evvel bize lazım nedir? 

Sıdk, ihlâs, sadakat, sebat, tesanüd.(*) “ Mü:64 

  Keza, “Hizmet-i Kur’âniyede bulunana, ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya 
küsmeli –tâ, ihlâs ile, ciddiyet ile hizmet-i Kur’âniyede bulunsun.” L:42 

“Hüsnü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının Cenâb-ı 
Hakkın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lâzım 
da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur. Yoksa ihlâsı 
kaçırır.” L:149 

Demek mezkûr ifadede anlatılan şartların nazara alınmaması ihlası kazanmaya manidir. 
Keza, “Hakaik-i Kur’âniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temellük, tezellül zulmetleriyle 

birleşemiyor. Onun için, bu nurların hakikatlerinin meâli benden uzaklaşıyor tarzında 
bulunarak bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu. Cenâb-ı Haktan niyaz ediyorum ki, 
bundan sonra Cenâb-ı Hak bana o hizmete lâyık ihlâs ihsan etsin, ehl-i dünyaya tasannu ve 
riyâdan kurtarsın.” L:44 

“Hırs, ihlâsı kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü, bir ehl-i takvânın hırsı varsa, 
teveccüh-ü nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı mürâât eden, ihlâs-ı tâmmı bulamaz.” L:146 

“Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. 
Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise, ücret ve 
mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır.” L:149 

“Hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada birşey istenilmemeli ki, ihlâs 
kaçmasın. Çendan hakları var ki, ümmet onların maişetlerini temin etsin. Hem zekâta da 
müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakit de “Hizmetimin ücretidir” 
denilmez.” L:150 

“Gafletli ehl-i dünya ise, yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerin-den, bütün 
hissiyatıyla ve ruh u kalbiyle şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviyeye ait mes'elelere sarılır. Ve 
o mes'elede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat nokta-i nazarında beş paraya 
değmeyen ve ehl-i hak ona on para kıymet vermeyen mes'elelere, divane olmuş elmasçı bir 
yahudinin beş paralık cam parçasına beş lira fiat verdiği gibi, beşyüz lira kıymetindeki vaktini 
o mes'eleye hasreder. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli hissiyat ile sarılmak, bâtıl 
yolunda dahi olsa samimî bir ihlas olduğundan, o mes'elede muvaffak olur ve ehl-i hakka 
galebe eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve mahkûmiyete ve tasannua ve riyâya 
düşüp ihlâsı kaybeder. O nâmerd, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya dalka-
vukluk etmeye mecbur olur.” L:155 

“Bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu 
hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin 

                                                 
(*) Madem muhatablar içine Nurcular girdiler. Sıdk kelimesine ihlâs, sadakat, sebat, tesanüd gibi 
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hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş 
oluruz.”L:160 

“Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir 
kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini 
kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini 
bozacak.”Ş:362 

“İbadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlâsı kaybolur. Ve o rekabeti 
yapan, halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevî bir mükâfatı düşünür. Zavallı düşünmüyor 
ki, o düşünceyle amelini adem-i ihlâsla ibtal eder.” Ms:227 

Keza, “Hakaik-i diniyenin fevâid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve 
teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel-i hayrın yapmasına 
sebep o faide olsa, o ameli ibtal eder lâakal ihlâsı kırılır, sevabı kaçar.” K:110 

Bir sual: “Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli 
cemaatlere hiçbir alâka peydâ etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün ol-
duğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? Halbuki, eğer temas etsen ve alâkadar 
olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşredecek-
lerdi hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın. 

Elcevap: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin esası olan 
ihlâs bizi men ediyor. Çünkü, bu gaflet zamanında, hususan tarafgirâne mefkûreler sahibi, 
herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hattâ dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe 
bir nevi âlet hükmüne getiriyor.” E:38 

Münafıklar, hizmete fayda veren keyfiyetli talebelere hücum ederler 
diye Hz. Üstadın ehemmiyetli bir ikazı şöyledir: 

“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. Şöyle ki: 

İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tenbelliklerinden ve 
tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle onları 
hizmet-i Kur’aniyeden alıkoyuyorlar ki; haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ 
ki hizmet-i Kur’aniyeye vakit bulmasın. Bir kısmına da, dünyanın cazibedar şeylerini 
gösteriyorlar ki; hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hâkeza... 

Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek, dikkatli fehminize havale 
ederiz. 
Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Herbir saatiniz, bir 
gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden kaçmasın!...” M:426 

NETİCE: Risale-i Nur’un kıymetini bilmek, ona sadakat göstermek. Yani, 
kitaptaki hükümlere riayet etmek ve maddî ve manevî hiçbir şeye alet etmemek ve onu 
tecavüzlerden ve düsturlarını sinsice saptırmak isteyenlere karşı Risale-i Nur’un 
bekçiliğini yapmaktır. Bu hakikatların kıymeti bilinmezse, yani vicdanen ve fikren sahip 
çıkılıp düşmanlarından koruma hissine ve gayretine sahib olunmazsa, kader bu 
hakikatları kişinin elinden alır. Hatta bazan kişinin elinden alındığı halde haberi bile 
olmayıp kendini beğenir. 
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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«! 
İHTİLAF 

Farklı düşünceler ve anlaşmazlıklar ve farklılıklar manasında kullanılan bu kelime daha çok bir 
cemaat içindeki anlaşmazlıkları ifade etmekte kullanılır.  

Bediüzzaman Hazretlerine sorulan bu gelen iki sual ve cevabında, ihtilafı önlemek için re’y-i 
cumhuru esas almak; yani bütün müslümanları bağlayan şer’î hükümleri dinlemek gerektiğini, aksi halde 
ihtilafın devamına sebebiyet verileceğini beyan eder. Şöyle ki: 

“S – Âlem-i İslâm ulemasının ortalarındaki müthiş ihtilâfata ne dersin? Reyin nedir? 

C – Ben âlem-i İslâmiyete gayr-ı muntazam veya intizamı bozulmuş bir meclis-i 
meb’usan ve bir encümen-i şûrâ nazarıyla bakıyorum. Şeriattan işitiyoruz ki, rey-i cumhur 
budur, fetvâ bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki rey, ekseriyetin nazîresidir. Rey-i 
cumhurdan mâadâ olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâli ve boş olmazsa istidâdâtın 
reylerine bırakılır. Tâ, herbir istidad, terbiyesine münasip gördüğünü intihap etsin.” Mü:78 

Bu kısımda bildirilen intizamın bozulmuş olması, usul-i şeriata göre hareket edilmeyip yani 
şeriattaki bağlayıcı hükümlere bakmayıp şahsî meyil ve anlayışlara bağlı kalındığını ifade eder. 
Ekseriyetin naziresi ifadesi ise asırlar önceki müctehidlerin şeriatta yazılı olan hükümlerinin 
benzeridir demektir. Yani hakiki ülema heyetinin şimdiki yani Osmanlı’nın son devresindeki hükümleri 
de o nevidendir o eski müctehidlerin mevcud hüküm ve usullerine dayanmalıdır. Böylece bozuk intizam 
düzelir diye Hz.Üstad şer’i usule ve nizamına davet ediyor. 

  «S – Âlem-i İslâmdaki ihtilâfı tâdil edecek çare nedir? 
C – Evvelâ: Müttefekun aleyh olan makasıd-ı âliyeye nazar etmektir. Çünkü, 

Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur’ânımız bir… Zaruriyat-ı diniyede umumumuz 
müttefik… Zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruat veya tarz-ı telâkki veya tarik-i 
tefehhümdeki tefavüt, bu ittihad ve vahdeti sarsamaz, râcih de gelemez. El-hubbu fillah 
düstur tutulsa, aşk-ı hakikat harekâtımızda hâkim olsa –ki zaman dahi pek çok yardım ediyor– 
o ihtilâfat sahih bir mecrâya sevk edilebilir.” Sti:83 

Yani bu kısım kat’i anlatıyor ki: zaruriyattan ve esasdan olmayan, yani açık beyanların getirdiği 
hükümden ve kabul edilmemesi halinde dinden kopmayı netice veren zaruriyattan olmayan meseleler 
sebebiyle ihtilaf çıkarmak düşmana yardım olur. O halde ortaya atılan ihtilafî bir meselenin bu ölçüye 
göre nazara alınması mecburîdir. Şimdi mevcud nurun hizmet hareketi de bu usule uymak 
mecburiyetindedir. Aksi halde ihtilaf kalkmaz ve mağlubiyet devam eder. 

Hizmet dairesinde herkesin bileceği âleniyette yani sarih beyanlara ve düsturlara muhalefet 
olmamak şartiyle ihtilaflara sebeb olanları sukut, vahşet ve hıyanet vasıfları ile tavsif edip zecreden 
bir ikaz:  

  «Cây-ı teessüf bir hâlet-i içtimaiye ve kalb-i İslâmı ağlatacak müthiş bir maraz-ı hayat-
ı içtimaî: “Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dahilî adâvetleri unutmak ve bırakmak” 
olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevî kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu 
cemaat-i İslâmiyeye hizmet dâvâ edenlere ne olmuş ki, birbiri arkasında tehacüm vaziyetini 
alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’î adâvetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin 
hazır ediyorlar? Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye bir 
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hıyanettir.» M: 269 

«İşte, ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret 
hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla 
vardır. Herbirisine karşı tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecburken, 
onların hücumunu teshil etmek, onların harîm-i İslâma girmeleri için kapıları açmak 
hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adâvet-kârâne inat, hiçbir cihetle ehl-i imana 
yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i küfrün âlemine, tâ 
dünyanın ehvâl ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri 
arkasında size hiddet ve hırsla bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı 
kuvvetli silâhın ve siperin ve kalen, uhuvvet-i İslâmiyedir. Bu kale-i İslâmiyeyi küçük 
adâvetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilâf-ı vicdan ve ne kadar hilâf-ı maslahat-ı 
İslâmiye olduğunu bil, ayıl.» M: 269 

İttifaktaki kuvveti düşünmeyenler, yani dâva adamı şuurunda 
olmayanlar, ihtilafa düşeceklerini anlatan Hz.Üstad diyor ki: 

«İşte, ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, 
haksız ve muzır bir netice olan ihtilâfa düşerler. Haksız ehl-i dalâlet ise, ittifaktaki kuvveti, 
aczleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifakı elde 
etmişler. İşte, ehl-i hakkın bu haksız ihtilâf marazının merhemi ve ilâcı,  

(1)²vUE<¬*ö«`«;²H«#«:ö!x V«L²S«B«4ö!x 2«+@«X«#ö«�«: âyetindeki şiddetli nehy-i İlâhî, 

(2) ›«x²TÅB7!«:ö±¬h¬A²7!ö]«V«2ö!x 9«:@«Q«#«:    âyetinde,    hayat-ı    içtimaiyece    gayet hikmetli emr-

i İlâhîyi düstur-u hareket etmek ve ihtilâfın İslâmiyete ne derece zararlı olduğunu ve ehl-i 
dalâletin ehl-i hakka galebesini ne derece teshil ettiğini düşünüp, kemâl-ı zaaf ve acz ile, o 
ehl-i hakkın kafilesine fedakârâne, samimâne iltihak etmektir, şahsiyetini unutmakla 
riyâ ve tasannudan kurtulup ihlâsı elde etmektir.» L: 154 

Keza  ~x KÅK«D«# �¸«—  (49/12) ayetine muhalefet olan biribirinin gizli kusurlarını görmeye 

çalışmak, İslâm dünyasının kuvvetini darbeleyen ihtilafa sebebiyet verdiğini nazara veren Hz.Üstad şu 
ikazı yapar: 

  «Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş 
maraz-ı ihtilâfa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı 
gözünüzü yumunuz.  

(3) @®8!«h¬6ö~:ÇI«8ö¬x²RÅV7@¬"ö~:ÇI«8ö!«)¬!«:  edeb-i  Furkanî  ile  edepleniniz. Ve haricî düşmanın hücu-

munda dahilî münakaşâtı terk etmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en 
birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyenin 
şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün hissiyatınızla, ehl-i 
dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani, 
ihtilâfa düşmeyiniz. “Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmektense, o çok 

                                                 
1  Enfâl Sûresi, 8:46. 
2  Mâide Sûresi, 5:2.  
3  Furkan Sûresi, 25:72. 985
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kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim” deyip çekilerek ittifakı 
zayıflaştırmayınız.» L: 155 

Ehl-i hakla, yani şeriatın esasat ve zaruriyatı dairesinde olanlarla 
ittifak edip bir cemaat olmanın lüzumunu anlatan Hz.Üstad şu hususa da 
dikkat çekip diyor ki: 

«Ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı 
olduğunu düşünmekle, 

Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-
ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan 
mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî 
çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek...» L: 151 

Evet «Dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı 
kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz. 

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir 
kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı 
maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 
dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı 
fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı 
tarihiye şehadet ediyor. 

Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle 
de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle 
bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî 
kıymeti ve kuvvetleri vardır. (HAŞİYE) » (Lem’alar sh: 161) 

Bu kısımda nazara verilen “sır-ı uhuvvet, ittihad-ı maksad, ittifak-ı vazife” tabirleri, 
hakiki ittifakın temel unsurlarından üçüdür. Burada nazara verilen “sırr-ı uhuvvet”: manevî 
kardeşliğin vicdanî hislere yerleşmiş olmasıdır. İttihad-ı maksad ise, Risale-i Nur’da ısrarla nazara 
verilen rıza-yı ilahî ve iman hizmeti ve i’la-yı kelimetullahdır. Bunun da hem fikirde hem vicdanî hislerde 
yerleşmiş olması, yani seciyeleşmesi ile fiilen tezahür etmesidir. İttifak-ı vazife dahi, sarahaten 
bildirilen hizmet düsturlarının vicdanî hislere yerleşerek o düsturlara bilfiil ittibadır. İşte bu üç esasın 
müşterekiyetinde bulunanlar tam  bir tesanüdü idrak edildiğini külliyat müvacehesinde görülür. 

Siyaset ve beynelmilel cereyanların ifsadına aldanıp, tefrikaya alet 
olmak gibi büyük mesuliyetlere düşmemek için Hz.Üstad diyor ki: 

«Sakın, sakın, dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan 
cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalâlet fırkalarına karşı perişan 

etmesin ¬yÁV7!ö]¬4öm²RA²7!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 

                                                 
HAŞİYE  Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ 

ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye 
ile, rıza-yı İlâhî yolunda, âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, “Diğer 
ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla mânevî bir hayatı idame 
ettiklerinden, ben ölmüyorum” diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve “O ruhlar vasıtasıyla sevab cihetinde 
yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum” der, rahatla yatar. (Müellif) 986
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kardeşine adâvet ve elhannâs gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlıkla zulmüne 
rıza gösterip cinayetine mânen şerik eylemesin.» K: 122 

Yani, uhuvvet-i diniye dairesinde şeriata uygun düşünüp yaşamaya çalışan din kardeşini Allah 
için sevmek siyaset tarafgirliği ile şer cereyanına taraftarlar olan müfsidlere buğzetmek gerekirken bu 
düsturun tersine hareket etmek, o şer cereyanının cinayetlerine ortak olmakdır diye çok ehemmiyetli bir 
ikazdır.  

Tesanüdü muhafaza edenin kazanacağı yüksek makama şöyle dikkat 
çekiliyor: 

 «Temsilde hata yok, nasıl ki büyük bir velî, küçük bir Ashâb kadar hizmet-i 
İslâmiyede Ehl-i Sünnetçe mevki almadığı gibi, aynen öyle de, (bu zamanda hizmet-i 
imaniyede hazz-ı nefsini bırakıp ve mahviyet ile tesanüd ve ittihadı muhafaza eden bir 
hâlis kardeşimiz, bir velîden ziyade mevki alıyor diye kanaatim gelmiş.» Ş: 317 

Tesanüdü bozmak, avam-ı ehl-i imanı ehl-i dalâlet tarafına iteceğini 
hatırlatan Üstad diyor: 

«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 hakikate dayanmaya pekçok muhtaç bulunan 
avâm-ı ehl-i iman için dalâlet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir 
merci, bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle, sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat 
eder ki, bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez, ehl-i dalâlete başını eğmez, mağlûp 
olmaz diye kuvve-i mâneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan 
kurtulur.» Ş: 320 

Hem tesanüdü bozmak, kaderin tokadına vesile olduğunu hatırlatan 
mektub dahi şöyledir: 

«İttihad-ı ehl-i iman cemaatindeki uhuvvet-i İslâmiye, Nurcularda pek hâlisâne, 
fedakârâne inkişaf ettiği gibi ve eski ecdatlarımızın kemâl-i aşkla ruhlarını feda ettikleri bir 
hakikate Nur şakirdleri o milyonlar kahraman ecdatlarından irsiyet aldıkları kuvvetli bir 
fedailikle o hakikata bağlanmaları, şimdiye kadar resmî veya siyasî, gizli ve âşikâr cemiyetler 
ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i İlâhî onları bize 
musallat ediyor. Onlar mevhum bir cemiyet isnadıyla zulmederler. Kader ise, “Neden tam 
ihlâsla, tam bir tesanüdle, tam bir hizbullah olmadınız?” diye bizi onların elleriyle 
tokatladı, adalet etti.» Ş: 533 

Şimdi, «Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki, o düsturu cidden nazara 
almalısınız: 

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkârâne ittihad gittiği vakit, mânevî ha-

yat da gider. ²vUE<¬*«`«;²H«#ö«:!x V«L²S«B«4ö!x 2«+@«X«#ö«�«: işâret ettiği gibi, tesanüd bozulsa cemaatin 

tadı kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedîyle içtima etse, 
yüz on bir kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç-dört hâdim-i Hak, ayrı ayrı ve taksimü’l-
a’mâl olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri üç-dört adam kadardır. Eğer hakikî bir 
uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak dere-
cede bir tefâni sırrıyla hareket etseler, o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıy-
metindedirler.» B: 124 
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“Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki: Yüzde on ehl-i fesad yüzde doksan 
ehl-i salahı mağlub ediyordu. Hayretle merak ettim, tedkik ederek kat’iyyen anladım ki: O 
galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesaddan ve alçaklıktan ve tahribden ve ehl-i 
hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zaîf damarları 
tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve 
insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidadları işlettirmekten ve şan 
ü şeref namıyla riyakârane nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından 
herkes korkmasından geliyor. Ve o misillü şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i 

hakka galebe ederler. Fakat «w[¬TÅBW²V¬7ö ^«A¬5@«Q²7!«:ö(7,128) sırrıyla,  

¬y²[«V«2ö]«V²Q<ö«�«:öxV²Q«<öÇs«E²7«!ödüsturuyla: Onların o muvakkat galebeleri, menfaat cihetinden onlar 

için ehemmiyetsiz olmakla beraber, Cehennem’i kendilerine ve Cennet’i ehl-i hakka 
kazandırmalarına sebebdir. 

İşte dalalette, iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret 
kazanmaları içindir ki, hodfüruş, şöhretperest, riyakâr insanlar ve az bir şeyle iktidarlarını 
göstermek ve ihafe ve ızrar cihetinden bir mevki kazanmak için ehl-i hakka muhalefet 
vaziyetine girerler. Tâ görünsün ve nazar-ı dikkat ona celbolunsun. Ve iktidar ve kudretle 
değil, belki terk ve ataletle sebebiyet verdiği tahribat ona isnad edilip, ondan bahsedilsin. 
Nasılki böyle şöhret divanelerinden birisi, namazgâhı telvis etmiş, tâ herkes ondan bahsetsin. 
Hattâ ondan lanetle de bahsedilmiş de, şöhretperestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş 
göstermiş diye darb-ı mesel olmuş.” L:86 

“Sual: Kur’an zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki 
müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı, birbirine muhaliftir? 

Cevab: Azizim! Kur’anın herbir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir: 

Birincisi: Bu, Allah’ın kelâmıdır. 

İkincisi: Allah’ca murad olan mana haktır. 

Üçüncüsü: Mana-yı murad, budur. 
Eğer Kur’anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya 

Kur’anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek 
lâzımdır ve inkârları da küfürdür. Şayet Kur’anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olan 
bir nass veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi inkârı da küfür 
değildir. İşte müfessirlerin ihtilafları, ancak ve ancak şu kısma aittir.” İ:66 

Bu ihtilafı yapanların re’y sahibi, yani şeri’atça söz sahibi olmaları şarttır. Avamın bu sahada söz 
söylemeye hakkı yoktur. 
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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«! 
Müfsid cemiyette 

İHTİLAT ETMEMEK MESELESİ 
(Bu bahis, sosyolojiye, yani cemiyet hayatının tesirine bakar. Evet, her nevi bid’atın sinsice ve 

insanları alıştırarak istila ettiği mevcud cemiyetin bu felaketli halini, tedricî alıştırma sebebiyle hissedip 
nefret edemeyen kişi, cemiyetin tesirinde kalarak dinî hayat ve anlayışın zıddına gider. Fakat kendini iyi 
yolda zanneder.Bu hal ise, çok kalın bir gaflettir.) 

Bu ihtilat kelimesi lügatta, iç içe olmak manasındadır. Dinî bir tabir olarak, cemiyetten uzak 
durmak ve bozuk insanlar arasına dostâne ihtilat etmemektir. Bunun ileri derecesine inziva hayatı denilir. 
Yani mekan bakımından insanlardan uzak durmak manasından daha çok, bozuk insanların lâûbaliyane 
yaşayışlarından ve adab ve ahlaka uymayan konuşmalarından uzak durmak ve gaflet veren 
laklakiyatlarına katılmamak manasındadır. Evet, fitne cemiyetinin tesirinde kalan insanlarla ihtilat 
etmek, onların mevcud ahlaklarına alışma sebebidir. Bu durumun zararını görüp nefret eden insanlar 
müstesna olabilirler. 

Asl olan, insanlarla beraber yaşamaktır. Fakat cemiyet bozulunca inziva hayatı, yani dinde 
laûbali ve gafil insanlardan uzak durmak tercih edilmelidir.  

Bu bahis Kur’anda şöyle beyan ediliyor: 

« «–Y 7YT«<_«8|«V«2²h¬A².~«—  Ağyarın diyeceklerine sabreyle  ®Ÿ[¬W«%~®h²D«;²v;²hD²;~«— (73:10) ve onları bir 

hecr-i cemil ile terk et-şimdilik hallerine bırak. 

Hecr-i cemil: Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber 
kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha ve idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet 

etmektir ki bunun naziri  (4:63) ²vZ²P¬2«— ²vZ²X«2 ²Œ¬h²2«_«4 (7:199) «w[¬V¬;_«D²7~ ¬w«2 ²Œ¬h²2«~«—  

(28:55) «w[¬V¬;_«D²7~ |¬R«B²A«9 «¶� ²vU²[«V«2 °•«Ÿ«, âyetleridir.” E.T. 5432 

Çok şeylerde olduğu gibi bu ihtilat etmemenin de dereceleri vardır. Yani cemiyetin bozukluğunu 
anlayıp fikren, hissen ve yaşayışça uzak durup az olan keyfiyetli insanlarla tebliği devam ettirmeyi tercih 
etmek, vasat bir yoldur. 

Evet, inzivaya çekilip şahsî ibadetle meşguliyete bedel halkın eziyetleri içinde, sadakatla dine 
hizmet etmek ve bu yolda karşılaşılan eziyetlere sabretmenin daha faziletli olduğunu bildiren diğer bir 
hadis  şöyledir: 

~®h²%«~  v«P²2«~ ²v;~«†«~ |«V«2 h¬A²M«<«— «‰_ÅX7~ n¬7_«F< >¬gÅ7~ w¬8²¶YW²7~ 

²v;~«†«~ |«V«2 h¬A²M«< «�«— «‰_ÅX7~ n¬7_«F< «� >¬gÅ7«~ ¬w¬8²¶YW²7~ «w¬8 
İbn-i Mace: cilt: l0 hadis: 4032 
 

Bu hadisin mealiyle çok münasebetdar olan Said Nursî Hazretlerinin 
başından geçmiş hayat hâdisesi, kendi ifadeleriyle şöyledir: 
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“Her ne vakit hizmete fütur verir, “neme lâzım” deyip hususi nefsime ait işlerle 
meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatım geliyor ki, ihmalimden tokat 
yedim….” L:41  

Bu beyandan ve benzeri diğer beyanlardan anlaşılıyor ki, ahirzaman fitnesinde yani dinin 
korunması elzemiyet kazandığı zaman şahsî ibadete bedel hizmet-i diniyeyi tercih etmek lazımdır. 
 

Yukarıda nakledilen rivayette anlatılan eziyetler, yapılan istikametli hizmet sebebiyle, resmî ve 
sivil sahalardan gelen tecavüz ve eziyetlerdir. Bizzat ve isteyerek cemiyete karışmak manasında değildir. 
Çünkü fitne devresinde ekser insanlardan uzak durmayı bildiren kitabların beyanlarına muhalif düşer. 

Bilhassa günün insanlarının çok konuşma hastalığı haline gelen ve dehşetli gaflet veren 
laklakıyatlarına katılmak çok zararlıdır. İnsanları istila eden bu durumdan çokları farkında değildir. Bu 
gibi konuşmalardan uzak durmak şarttır. 

Bir rivayette mealen buyruluyor ki: “İnsanların akaidlerini bozduklarını, emanetlerini 
hafife aldıklarını ve -parmaklarını birbirine geçirip- böyle olduklarını gördüğün zaman; evini 
tercih et, lisanına sahib ol, maruf olanı al, münkeri bırak, kendi işinde meşgul ol ve ammenin 
işlerini kendilerine bırak.” R.E. sh: 46 

Hz.Üstad bu mesele ile alakalı olarak diyor ki: 

“Ve madem ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«< (2:104) gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i 

iman, Asr-ı Saadetteki mü’minler gibi dâhildir.Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet 
ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden 
sakınmak için şiddetle haber vermiş.” K:187 
 

Evet, hokkabazlıkla insanları  güldürüp gafletin galebesine çalışan in-
sanları zecreden bir hadis meali de şöyledir:  

«Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler; 
yazık yazık ona.» (Seçme Hadisler 1. kitab 52. hadis)  
 

Evet, bu zamanda ekser insanların alıştıkları konuşmalar, maalesef bu anlatılan manada 
fuzuliyat olduğundan böyle konuşmalara katılmamak gerekiyor. Aksi halde kişi aynı halin tesirinde kalır 
ve alışır. 
 

Evet Risale-i Nurda düsturlara bağlı olan keyfiyetli şakirdler beraberliği esas alınmıştır. Evet, 
nurculuk hareketinin ilk devrelerinde nurcuların bulundukları karye ve beldelerde küçük cemaatler 
halinde ve mevcud cemiyetten farklı yaşarlardı. Hatta 1910-11 lerde yazılan Muhakemat eserinde şu 
kayıd var: 

“Hem de bilâ-perva olarak ilân ederim: Beni geçmiş asırların efkârına karşı 
mübarezeye heyecan ve şecaate getiren ve yüzer senelerden beri sevk-ül ceyş ile kuvvet bulan 
hayalât ve evhamın müdafaasına beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki: Hak neşv ü 
nema bulacaktır, eğer çendan toprakta gizlense... Ve tarafdar ve mültezimleri muzaffer 
olacaklardır, eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf 
olsalar...” Mu:9 

Yani takriben 100 sene önce, hakikat-ı Kur’aniye beşeriyet dairesinde yayılacak, fakat zâlimlerin 
tasallutuyla gizli, yani sırren tenevveret dairesinde olacak.Hem keyfiyetli Nurcular da az ve maddi kuvvet 
cihetiyle de zaif olacak diye Hz. Üstad haber veriyor.Evet, nurun hizmet hayatında hakiki keyfiyet devresi 
de bu haber üzere zuhur etti.  

Evet, “Risale-i Nur’un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini 
kırması ve yüzbinler bîçarelerin imanlarını kurtarması ve herbiri yüze ve bine mukabil 
yüzer ve binler hakikî mü’min talebeleri yetiştirmesi, Muhbir-i Sadık’ın ihbarını aynen 
tasdik etmiş ve vukuat ile isbat etmiş ve inşâallah daha edecek. Ve öyle kökleşmiş ki; 
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inşâallah hiçbir kuvvet Anadolu’nun sinesinden onu çıkaramaz. Tâ âhirzamanda, hayatın 
geniş dairesinde asıl sahibleri Cenab-ı Hakk’ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir 1 ve o 
tohumlar sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip, Allah’a şükrederiz.” K:108 
 

Keza, haslar dairesinin aynı manada yani keyfiyetçe kıymetli, sayıca çok az olacakları hakkında 
şu beyan da dikkat çekicidir. Evet bu gelen yazı, birinci iman hizmeti heyetini anlatır ve gelecek zatın 
temsil ettiği geniş dairedeki durumu, yani hâkimiyet devresinde de keyfiyetli hizmet dairesinin sayıları az 
olacağı şu veciz ifadelerle şöyle beyan ediliyor:  

“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  

Burada nazara verilen keyfiyet hakkında daha pek çok beyanlar vardır. Biz mutemed bir zattan 
dinlediğimiz bir hatırayı nakledelim. Şöyle ki: 

Meşhur bir nurcu olan Asiye Hanım, şimdi 90 yaşlarında bulunan bir zatın evinde şu hadiseyi 
nakletti ve bu zat da bana bunu defalarca anlattı: 

Asiye Hanım Hz.Üstada diyor ki: 

“Maşaallah talebeleriniz çok çoğaldı.” 

Üstad da cevaben: 

“Hakikisi az, hakikisi az.” Dedi. 

Yine şu anda İstanbul’da bulunan bir zat dahi bana şunu anlattı: 

Hz.Üstad 1952’de İstanbul’dan giderken bana hitaben: 

“Eğer İstanbul’da Hasan Feyzi gibi bir zat olsaydı (hakiki keyfiyetli nurcu kasdediliyor) ben 
İstanbul’da kalacaktım.” 

Burada merhum Zübeyir ağabeyin, mesele ile alakalı dediklerini kaydetmiyorum. 

Evet, bu ifadelerden, hakiki keyfiyetli nurcu, sayıca az, kıymetçe ehemmiyetli olduğu 
anlaşılıyor.Demek keyfiyetli bir nurcu keyfiyetli hizmet arkadaşlarını tercih etmelidir. 

Şimdi mevzumuza bakan parçaların nakline devam ediyoruz.  

Hz. Üstadın şu ikazlarına dikkat gerek:  

“…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 

“Hem kemmiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek Âtıf'ı bulsan, yüzü 
bulmuş gibidir.” K:259 

“Sizin şimdiye kadar sarsılmadan hâlis hizmetinizin delaletiyle, siz de bu kahramana 
iktida etmişsiniz. Binden bir-iki adam sizden kabul etse, yine sarsılmamak gerektir. Bazan 
bir-iki adam, bine mukabil geliyor.” Em:56 
                                                 
1 Yani teknik imkânlarla ve devlet kuvvetine dayanarak hakaik-ı kuraniye olan Risale-i Nurları bütün dünyaya 
yayar.Yoksa Risale-i Nurlara yeni ilavelerle genişletme yapmaz. 991
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“Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede müsamaha veya 
teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünki aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hatt-ı 
muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer 
boğulursunuz.” Ms:126 

Evet, bu hakikatları Hz.Üstaddan, yani amcasından ders alan Abdurrahman, 
Hz.Üstada yazdığı mektubunda çok manidar şu cümleleri kaydediyor. 

“Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimse ile fena hasletleri 
kapmamak için ihtilat etmemekteyim.” B:38 

Zübeyir ağabeyin ihtilat etmeyi yasaklayan bir hadisesi: 
Biz Süleymaniye dershanesinden Zübeyir ağabey ile beraber Haseki semtindeki dershaneye 

gelince Zübeyir ağabey, bu medreseye gelinmesine yasak koydu ve bana gelinmemesi için tenbih etti. 

Hatta Zübeyir ağabeyle arasıra görüşmek için dershaneye gelmek isteyen biri, arabasının bazan 
lüzumiyeti vesilesiyle gelmek isteyen bir zata, “arabanla gel, ve bana düldül kapıdadır de” şeklinde bir 
bahane ortaya koyduk ve bu bahane ile zaman zaman böyle istisnaî bazı kişiler gelebiliyordu.  

Bu yasağın nedenini çokları ne o zaman ve ne de şimdi bilmemektedir. Çünki füzulî konuşmalar 
ve şunun bunun taklidini yaparak ve bazı hikâyelerle gülüp güldürmeler, o kadar alışılmış ki adeta bunlar 
meşruiyet kazanmış gibi idi. Bir gün Süleymaniye derhanesinin arka odasında güldürücü hikâyelerde 
mahir bir zat, füzuliyatla cemaatı epeyce güldürmesinden rahatsız olan Zübeyir Ağabey duruma 
müdahale için  oturduğu üst kattan alt kata doğru inerken güldüren zat da kapıdan çıkmıştı. Zübeyir 
Ağabey de bu güldüren zata: Ah bir bilsem ki bu güldüren zat kimdir?” demişti. Benim küçük odamın 
kapısı açık olduğundan hadiseye bizzat muttali oldum. 

Zübeyir Ağabeyle beraber uzaklaştığımız Süleymaniye heyeti, Anadolu nurcularına sözü geçen 
bir heyet iken, bizim dershaneye geliş yasağı konmasının sebeblerini herkes bilmez. Gerçi zamanla bu 
yasak da aşıldı, fakat mesele yasak konmasındaki sebeblerde aranmalıdır. Yani ihtilat edilince ihtilat 
edilenlerdeki hususiyetler zamanla kişilere aşılanır. Buranın izahı da sosyolojik kanun olup ve uzun 
çekeceğinden ve hatta gereksiz gördüğümden kısa kesiyorum. 

Şimdi Risale-i Nurdan meselemizle alâkalı kısımlardan bazılarını nakledeceğiz. 

Hz.Üstad ehl-i dünyanın kendisini ihtilattan tecrid etmesi hakkında 
diyor ki: 

“Hâlık-ı Rahîmim o tecridi, benim hakkımda bir azîm rahmete çevirdi. Zihnimi safi 
bırakıp, gıll u gıştan âzade olarak Kur’an-ı Hakîm’in feyzini olduğu gibi almağa vesile 
etti.”M:47 

Demek lüzumsuz konuşanlar arasına ihtilat etmek, manevi feyiz almaya manidir. 

Hz. Üstad anlatıyor: “İhtilattan hem ben kendimi men’ediyordum, hem de ehl-i dünya 
beni men’ediyordu.” M:65 
 

“Ben yirmi yaşında iken tekrar ile derdim: “Eski zamanda mağaralara çekilen târik-üd 
dünyalar gibi âhir ömrümde ben de bir mağaraya, bir dağa çekilip, insanların hayat-ı 
içtimaiyesinden çıkacağım.” Hem eski Harb-i Umumî’de şark-ı şimalîdeki esaretimde karar 
vermiştim ki: “Bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. Hayat-ı siyasiyeden ve 
içtimaiyeden sıyrılacağım. Artık karışmak yeter.” derken, inayet-i Rabbaniye, hem adalet-i 
kaderiye tecelli ettiler. Kararımdan ve arzumdan çok ziyade hayırlı bir surette ihtiyarlığıma 
merhameten o mutasavver mağaralarımı hapishanelere ve inzivalara ve yalnızlık içinde 
çilehanelere ve tecrid-i mutlak menzillerine çevirdi. Ehl-i riyazet ve münzevilerin dağlardaki 
mağaralarının çok fevkinde “Yusufiye Medreseleri” ve vaktimizi zayi’ etmemek için 
tecridhaneleri verdi. Hem mağara faide-i uhreviyesini, hem hakaik-i imaniye ve Kur’aniyenin 
mücahidane hizmetini verdi. Hattâ ben azmetmiştim ki; arkadaşlarımın beraetlerinden sonra 
bir suç gösterip, hapiste kalacağım. Hüsrev ve Feyzi gibi mücerredler benim yanımda kalsın 
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ve bir bahane ile insanlarla görüşmemek ve vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve tasannu’ ve 
hodfüruşluk ile geçirmemek için tecrid koğuşunda bulunacağım. Fakat kader-i İlahî ve 
kısmetimiz, bizi başka çilehaneye sevkettiler.” L:266 

“Hattâ şu yedi sene nefyimde ve gurbetimde ve sebebsiz ve arzumun hilafında 
tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar-ı hayat etmekliğim; ve eskiden 
beri ülfet ettiğim hayat-ı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip 
terketmekliğim; doğrudan doğruya bu hizmet-i Kur’aniyeyi hâlis, sâfi bir surette 
yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şübhem kalmamıştır. Hattâ çok defa bana verilen 
sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazyikat perdesi altında, bir dest-i inayet tarafından 
merhametkârane, Kur’anın esrarına hasr-ı fikr ettirmek ve nazarı dağıtmamak için 
yapılmıştır kanaatindeyim. Hattâ eskiden mütalaaya çok müştak olduğum halde; bütün bütün 
sair kitabların mütalaasından bir men’, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette 
medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalaayı bana terkettiren, anladım ki, doğrudan doğruya âyât-
ı Kur’aniyenin üstad-ı mutlak olmaları içindir.” M:375 

Burada müceddidiyetin başlangıcına da bakan işaret var. Evet, mevzu edilen aynı hal, Risale-i 
Nur’dan istifade için de lazımdır ki; İstanbul’a gelmeden önce bende biriken ve menfî olmamakla beraber 
Risale-i Nur’larla meşguliyetimi engelleyen iki torba kitabımı yaktım ve bir derece rahatladım. 

Yine Üstad diyor: “Ben şimdi Çam Dağı’nda, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının 
tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla 
sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle 
müteselli olurum. Bir mani olmazsa, bir-iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla’ya 
dönsem, arzunuz vechile sizden ziyade müştak olduğum şifahî bir musahabe çaresini 
arayacağız.” M:19 

Evet, sohbet-i uhreviye mergub ve makbuldür. Sohbet-i dünyeviye ise gaflet verir. 

Yine Hz.Üstad diyor:“Benim tecrid-i mutlakta sizin gibi canımdan ziyade sevdiğim 
kardeşlerimle serbest görüşemediğimde bir inayet-i İlahiye ve bir maslahat bulunduğu 
kalbime ihtar edildi. Çünki elli lirayı sarfedip görüşmek için Emirdağı’na gelerek elli dakika, 
bazı on dakika, bazı hiç görüşmeden giden çok âhiret kardeşlerimiz, birer bahane ile 
kendilerini bu Medrese-i Yusufiye’ye atacaklardı. Benim dar vaktim ve inzivadan gelen 
halet-i ruhiyem bıraksa,2 o fedakâr dostlara tam sohbet etmeğe hizmet-i Nuriye 
müsaade etmezdi.3 ” Ş:485 

Ankarada yeni hükümet, yani ilk meclis kurulunca Hz.Üstadı meclise çağırmışlardı. Üstad 
meclise gidince gördü ki, fitne-i ahirzaman cereyanı sinsice yol bulup ifsada başlayacak. Buna karşı 
dindar mebusların tam bir tesanüdle fitneyi önlemeleri gerekiyordu. Nitekim bir hadiste şöyle 
buyuruluyor: 

“ Åw«U¬-Y[«7 ²—«~¬h«U²XW²7~ ¬w«2 Å–Y«Z²X«B«7«— ¬¿—h²Q«W²7_¬" «–—h8Ì_«B«7 ¬˜¬f«[¬" |¬K²S«9 >¬gÅ7~«— 
²vU«7 `[¬D«B²K«< «Ÿ«4 y²X«2~Y2²f«B«7 Åv$ ¬˜¬f²X¬2 ²w¬8 _®"_«T¬2 ²vU²[«V«2 «b«Q²A«< ²–«~ «yÁV7~ 

Yani nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, emr-i bilma’ruf ve nehy-i 
anilmünkeri yaparsınız veya Allah size azabını gönderecektir. Sonra O’na dua etseniz de 
duanız kabul olmayacaktır.” Ramuz-ul Ehadis: cilt:2 sh:459 ve Taç Tercemesi: cilt:5 
hadis:687 

Diğer bir hadiste ise: 

                                                 
2 Yani sohbet-i suriyeden sıkılan halet-i ruhiyemi zorlasam dahi. 
3 Yani hizmet ve imana ait olan sohbetten başka sohbetler gereksiz olduğu anlatılıyor. 993
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 «yÁV7~~Y 2²f«# ²–«~ «u²A«5 ¬h«U²XW²7~ ¬w«2 ²h«Z²9~«— ¬¿—h²Q«W²7_¬" ~—h8 
²vU«7 «h¬S²R«< «Ÿ«4 ˜—h¬S²R«B²K«# ²–«~ «u²A«5«— ²vU«7 «`[¬D«B²K«< «Ÿ«4 

buyurulmaktadır. Yani: “Allah’a dua edip de duanız kabul edilmiyecek ve af dileyip de 
mağfiret olunmayacağınız hale gelmeden önce ma’ruf ile emredin, münkerden nehyedin.” 
Ramuz-ul Ehadis: sh:393 

Yani süfyaniyet cereyanı cemiyette hâkim olunca, müslümanlar bu cemiyetin ifsadatiyle 
dualarının kabulüne ve afvedilmeye liyakatları kalmaz. Yani cemiyetin tesiri menfi tarafa döner, millet 
ekseriyetle bozulur. 

Hz. Üstad meclisteki alimlerde bu sinsi cereyanı sezecek feraseti 
göstermediğinden hedefini değiştirdi. Yani Tariçe-i Hayat eserinde yazıldığı üzere:  

“Ankarada teşrik-i mesai edemiyeceği için, kendisine tevdi edilmek istenen meb'usluk, 
Dar-ül-Hikmet-il-İslâmiye gibi Diyanetteki azalığı, hem Vilâyât-ı Şarkiye vaiz-i umumiliği 
tekliflerini kabul etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankaradan 
ayrılmamasını rica için istasyona kadar gelen bir kısım mebusların da arzularına 
uyamıyacağını bildirerek Ankara'dan ayrılır, Van'a gider. Ve orada hayat-ı içtimaiyeden 
uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde, Zernebad Suyu başında bir mağaracıkda idâme-i hayat 
etmeye başlar...” T:148 

Yani Hz. Üstad, o zamanki, yani Osmanlının son devresindeki mevcud cemiyetten dahi uzak 
duruyor.Eğer meclise katılsa idi giderek hakimiyeti ele geçirmeye çalışan cereyanın dairesinde kalıp millî 
teveccühü ve nazarı, cereyan lehine çevrilmesine vesile olurdu. Bu hakikatı çok manidar bir şekilde 
anlatan Hz.Üstad aynen şöyle diyor: 

“Büyük memurlardan birkaç zât benden sordular ki: “Mustafa Kemal sana üçyüz lira 
maaş verip, Kürdistan’a ve vilayat-ı şarkıyeye, Şeyh Sünusî yerine vaiz-i umumî yapmak 
teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin ihtilâl yüzünden kesilen yüzbin adamın 
hayatlarını kurtarmaya sebeb olurdun!” dediler. 

Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o 
adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa, herbirisine milyonlar sene uhrevî 
hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer 
o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tabi olmayan ve sırr-ı ihlası taşıyan 
Risale-i Nur meydana gelmezdi.” Ş:289    

Evet, Hz. Üstad, birinci cihan harbinin ve süfyaniyet musibetlerinin 
geleceğini haber vermişti. Bu haberin cüz’î bir numunesi aynen şöyledir: 

“Hem maddî, hem manevî büyük bir zelzele-i içtimaî ve beşerî olacak. Benim dünya 
terki ile inzivamı ve mücerred kalmamı gıbta edecekler diyordu.” Em:112 

Yani Hz.Üstadın bu beyanı, mevcud cemiyetten uzak durulmasının herkese baktığını hatırlatır.      

Risale-i Nurun kudsi kaynakları eserinde mealen şu rivayet naklediliyor:  

«Deccal’ın çıktığını (süfyaniyet cereyanının cemiyetteki hâkimiyetini) 
işittiğinizde, (gördüğünüzde) ondan firar edip kaçınız. Çünki bir adam ona gelir, onu 
reddetmek üzere niyetlenip yanına gelir,(yani, resmi bir vazife alır,)fakat ona tabi’ olup 
kalır. (yani onun getirdiği anlayış ve yaşayışa alıştırılır ve alışır.) Çünki Deccal’la 
beraber kalbleri vesveselendiren çok şeyler vardır.» (R.K.K. 808. hadis meali) 

«Deccal’ın çıktığını duyduğunuzda, mümkün mertebe ona, (cereyanına, 
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dünyaperest anlayışına ve yaşayış tarzına) yaklaşmayın. Çünki adam onu, (cereyanını) 
mü’min zannederek yanına gider, (içine girer) beraberinde biraz kalır, sonra ondaki 
şüphelerle ona tabi’ olup tuzağına düşer.» (R.K.K. 811. hadis meali)   

Yani Hz.Üstad, menfî cereyanın içine girerek değil, haricinde kalarak hakaikı 
neşir ve tebliğde bulunmak gerektiğini, hadis-i şerifin hükmü olarak nakleder. Şöyle ki: 
 

“Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı âhirzamana ait haberlerin mühim bir kısmını 
ve hürriyetten evvel İstanbul'da te'vilini söylediği Hadîslerin ihbar ettiği âhirzamanın dehşetli 
şahıslarının Âlem-i İslâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine, gelen rivayetlerden, 
onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan hizbül-Kur'an hakkında, "O zamana yetiştiğiniz 
zaman, siyaset cânibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç hükmünde i'caz-ı 
Kur'anın nurlariyle mukabele edilebilir." tavsiyesine müraatla, Ankarada teşrik-i mesai 
edemiyeceği için, kendisine tevdi edilmek istenen meb'usluk, Dar-ül-Hikmet-il-İslâmiye gibi 
Diyanetteki azalığı, hem Vilâyât-ı Şarkiye vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul etmez. 
Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankaradan ayrılmamasını rica için istasyona 
kadar gelen bir kısım mebusların da arzularına uyamıyacağını bildirerek Ankara'dan ayrılır, 
Van'a gider. Ve orada hayat-ı içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde, Zernebad Suyu 
başında bir mağaracıkda idâme-i hayat etmeye başlar...” T:147                                                                                         

Hz.Üstada sorulan ve bu hakikat-ı hadisiyeye mümasil olan bir sualde 
deniliyor ki: 

“Sen eskiden şarktaki bedevi aşairde seyahat ettiğin vakit, onları medeniyet ve 
terakkiyata çok teşvik ediyordun. Neden, kırk seneye yakındır, medeniyet-i hazıradan 
“mimsiz” diyerek hayat-ı içtimaiyeden çekildin, inzivaya sokuldun? 

Elcevab: Medeniyet-i hazıra-i garbiye, semavî kanun-u esasîlere muhalif olarak 
hareket ettiği için seyyiatı hasenatına; hataları, zararları, faidelerine racih geldi. Medeniyetteki 
maksud-u hakikî olan istirahat-ı umumiye ve saadet-i hayat-ı dünyeviye bozuldu. İktisad, 
kanaat yerine israf ve sefahet ve sa’y ve hizmet yerine tenbellik ve istirahat meyli galebe 
çaldığından, bîçare beşeri hem gayet fakir, hem gayet tenbel eyledi.” Em:99 

Hz. Üstad bu bozuk cemiyeti şöyle tasvir eder: 
“… herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile 

efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, 
fedakârlık, rıza-yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, 
tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahirî asayiş ve insaniyet altında, 
anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, 
gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar.” Ş:227 

Hz. Üstadın medeniyetten istifası, yani mevcud cemiyetten uzak 
durmasının sebeblerini de şöyle nazara verir: 

“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.” D:48 

Keza, hakikatleri zıdlarına çeviren mevcud cemiyete karşı Hz. 
Üstadın ikaz edici şu beyanlarına da dikkat gerek:  
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“Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş; hıyanet, hamiyet libasını giymiş; cihada 
bagy ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele 
etmişler.”M:471 

Yani ahirzaman cemiyetinde çok faziletler tersine döndürülür. Yani “lisan-ı siyasette 
(ictimaiyatta), lafız mananın zıddıdır.” S:707 

Bu vecizedeki hakikata kıyasla bu cemiyette, yani ekser insanlarda şu garib hal var: Yani 
öğrenmeğe muhtac olan ve süfyanî cemiyetin tesirinde kalan gafil, nasihat dinlemez, dinletmek ister. Hem 
hodfürüşane konuşmak için bilgi sahibi kişilere hodfüruşane konuşmak ister. 

Gerçi tamamen halklardan uzak durmak olmamalı. Yani kısmen de olsa kabil-i hitab olanlar 
varsa hizmet yürütülmelidir. Mesela Hz. Üstad diyor: 

“Medeniyetten istifam, sizi düşündürecek. Evet böyle istibdad ve sefahete ve zilletle 
memzuç medeniyete, bedeviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet, eşhası fakir ve sefih ve 
ahlâksız eder. Fakat hakikî medeniyet nev'-i insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i 
nev'iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu nokta-i nazardan medeniyeti 
istemek, insaniyeti istemektir.” D:48 

İşte böyle insanların hodfüruşane konuşmalarına katılmamalı. Çünkü, o menfî hususiyetler 
farkında olmadan kişiye aşılanır. Halbuki bir İslam cemiyetinin, yani dar-ı İslamın ana unsurları şöyle 
sıralanır: 

“An’ane-i İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum şeair-i İslâmiye ve umum erkân-ı 
İslâmiyete ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, 
mütemadiyen ehl-i imana telkin ediyorlar.” M:434 

Yani İslam cemiyetindeki konuşma ve sohbetler, mezkür manada olunca, müsbet ve makbuldur. 

Bütün Müslümanlar için temel nümune-i imtisal olan asr-ı saadetteki 
cemiyet hakkında da şu bilgi veriliyor:  

“O zamanda zihinler, kalbler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle, yerler ve gökler Rabbinin 
marziyatını anlamağa müteveccih olduğundan, içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, 
muhavereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden her kimin 
güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı, şuursuz olarak herşeyden bir ders-i marifet 
alır. O zamanda cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm ediyordu. Güya herbir 
şey, ona bir muallim hükmüne geçip, onun fıtrat ve istidadına, içtihada bir istidad-ı ihzarî 
telkin ediyordu. Hattâ o derece şu fıtrî ders tenvir ediyordu ki; yakın idi ki, kesbsiz içtihada 
kabiliyeti ola, ateşsiz nurlana...” S:481 

Yani bir İslam cemiyetinde umum islamî adetlerin fiilen yaşanması ve bütün Müslümanların 
muhaverat ve konuşmaları sohbetleri, hakaik-ı imaniye ve kuraniye üzerine olup ve fuzulî ve gereksiz 
konuşmaların olmamasının neticesi olarak manevî kemalata ve feyizlere mahzar olunur. Bu husus çok 
ehemmiyetlidir.  

Rivayette de deniliyor ki: 

“Büyükler ile oturunuz, hem-meclis olunuz.Alimlerden sorunuz. Bilmediklerinizi 
öğreninz.” H.G. hadis:144 

Ulema ile alâkalı hadislerden birkaçı da şöyledir: 

¬|²E< «yÁV7~ Å–¬_«4 ²vU¬A²6h¬" ²v;Y W¬&~« «̂— «š_«W«VQ²7~~Y K¬7_«% 

¬š_«WÅK7~¬u¬"~«Y¬" «Œ²‡«�²~¬|²E< _«W«6 ¬}«W²U¬E²7~¬‡Y X¬" «}«B²[«W²7~ «�YVT²7~ 
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Yani «Ulema ile beraber oturunuz. Ve diz dize sıkışınız. Zira Allah, sema yağmuru ile 
toprağı dirilttiği gibi ulema meclislerindeki hikmet nuru ile kalbleri diriltir.» Ramuz-ul 
Ehadis: sh: 271 ve Keşful Hafa: hadis: 1059 

Bu ifadeler, hikmeti esas alan Risale-i Nur’a da işaret eder. Evet, burada geçen hikmet hakkında 
Risale-i Nura bakan şu işaretler var: 

“Onuncu Âyet: š@«L«<ö²w«8ö«^«W²U¬E²7!ö]¬#Ìx<ö (2:269) 

Onbirinci Âyet: ²v¬Z[±¬6«i<«:ö«^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!övZW±¬V«Q<«:ö (2:129) 

Onikinci Âyet: «^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!övUW±¬V«Q<«:ö²vU[±¬6«i<«:ö (2:151) âyetleridir. Meal-

i icmalîleri der ki: “Kur’an hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor. Sizi manevî kirlerden 
temizlendiriyor.” Bu üç âyetin küllî ve umumî manalarında Risale-i Nur kasdî bir surette dâhil 
olduğuna iki kuvvetli emare var. 

Birisi şudur ki: Risale-i Nur’un müstesna bir hassası, İsm-i Hakem ve Hakîm’in 
mazharı olup bütün safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kâinatın âyinesinde İsm-i 
Hakem ve Hakîm’in cilveleri olan hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders 
veriyor. Mevzuu ve neticesi, hikmet-i Kur’aniyedir.” Ş:700 

Yukarıda anlatılan hikmet meclislerinde oturunuz gibi ifadeler, bu asırda müceddidiyetin 
derslerini dinleyiniz. Yani ihlas ve sadakat üzere yapılan derslere katılınız diye anlamak gerektir. 

Mevzumuzla alakalı olan şu ibretli hadis mealleri de şayan-ı dikkattır: 
Her âlimin meclisinde oturmayın. Ancak şu beş şeyden, diğer beş şeye davet eden 

âlimin yanında oturunuz: (menfî fikirleri tasvir etmemekle) Şek ve şüpheden yakîne, 
kibirden tevazua, adavetten nasihata, riyadan ihlasa, (dünyaya) rağbetten zühde (davet 
eden âlimin yanında oturunuz.” R.E. sh: 468 

Yani bu kısımda Risale-i Nurun müsbet mesleğine işaret olup onun derslerine kulak veriniz 
manasında anlamak gerektir. Çünkü hadisler umum zamanlara ve mekanlara ve bilhassa ahirzamana 
bakan dersleri verir. 

İmam-ı Azamın Ebu Yusufa vasiyetinden bir kısımı aynen şöyledir. 
Halk önünde konuşma, yalnız sorduklarına cevap ver! Avam ve tüccar arasında da 

dinî ve zarurî bilgiye ait olmıyan sözlerden kaçın. Avam arasında ne gül, ne de gülümse! 
Çarşı pazara da çok çıkma! Halk ile çokça düşüp kalkma! Onlar seni arasınlar. 

Delillerle konuşmayan, münazara âdabını bilmiyen ve iddialarını delilleri ile isbat 
edemeyen ilim adamları ile söze girişmekten kaçın! Mevki ve makam peşinde koşan, halk 
arasındaki günlük meselelere dalan ve bu suretle kendilerine şöhret ve menfaat sağlamak 
istiyen kimselerin sözlerine ve aralarına karışma! İPA:1610 

Bu kısımda İmam-ı Azam hazretlerinin bu vasiyetnamesi, zamanımıza daha çok bakmaktadır. 

Netice olarak müsbet ve menfî iki cemiyeti karşılaştırıp deriz ki: 
1- Menfî cemiyette, fuzulî ve dünyevî ve siyasî mânâda ve gaflet verici ve Allah’ı ve ahireti ve 

dünyaya geliş gayesini unutturan konuşmalar istila eder. İslam cemiyetinde ise: îmanî ve manevî ve ahlakî 
değerlere bakan ve teşvik eden konuşmalar hâkim olur. 

2- Menfî cemiyette İslam ahlakını ve hissiyatını ve anlayışlarını bozan ve bid’at denen yaşayış ve 
anlayışlar istila eder. İslam cemiyetinde ise fazileti geliştiren manevî ve uhrevî konuşmalar cereyan eder. 
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3- Keza fitne cemiyetinde bilhassa ahirzaman fitnesinde menfaat boğuşmaları ve enaniyet 
kavgaları ve hatta giderek kıtal ve hadis lisanıyla melhemeler, yani dâhilî mücadeleler şiddetlenir, öyleki 
hakiki müslümanın yaşayışı çok müşkil bir duruma girer. 

4- Bozuk cemiyette, dinî meselelere temel kitablara bakarak hüküm vermek yerine, cemiyetin 
aşıladığı anlayışıyla ve temayülata göre hüküm verilir. 

İşte menfî cemiyetin tesirinde kalmamak için gafletkârane içine girilmemelidir. 

Hayat-ı ictimaiyede ihtilat dairesinde bulunan Nurcuların çare-i necatı yok 
mu denilirse, şu mektubu iyi anlamak ve kabül etmekle mümkündür denir. Evet, 
Hz. Üstad diyor ki: 

“Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, 
ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar 
günahlara karşı insanın hususî ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir?” diye me'yusane 
düşündüm. 

Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i 
Nur şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i 
Kur'aniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin 
yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye 
mütehayyir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: 

Risale-i Nur'un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan 
iştirak-i a'mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî 
şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin 
taraftan hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin kırkbin dil ile 
zikrettikleri gibi; hâlis, hakikî, müttaki bir şakird dahi, kırkbin kardeşinin dilleriyle ibadet 
eder, necata müstehak ve inşâallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve 
hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahib 
olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak 
gerektir.” K:96 

Bu mektubta geçen sadakat, Risale-i Nur’da gösterilen düsturlara, te’vilsiz bağlılıktır. 

Hizmet ise, günümüzde görülen ve  beşerî anlayış ve temayüllere dayanan tarzlarda değil, 

sadakat dairesinde, yani Risale-i Nur’da emir ve tavsiye edilen tarzda yapılan faaliyettir. 

Takva ve içtinab-ı kebair dahi, şeriatta bildirilen günahları ve insanları istila eden 
zamanın bid’alarını günah bilmek ve muhalefet durumunda nedamet ve istiğfar etmektir. Hz. Üstad 
imanı tarif ederken diyor ki: 

“…günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. 
Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi 
olmadığına delildir.” E:204 

Çünkü asrımızda cemiyette sürekli görülen bid’alara alışan ve ünsiyet eden insan, gaflete düşüp 
ictinab-ı kebair niyetini unutur. Mesela:  

“İ’lem Eyyühel-Aziz! 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. 
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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 

“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.” H:144 

“Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle, onu ikaz için yazılmış ince bir 
mes’eledir. Belki size faidesi olur diye yazdık. 

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. 

Bu acib asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakikî, hem mecazî iki nefs-i 
emmare ittifak edip; öyle seyyiata öyle günahlara severek giriyor, kâinatı hiddete getiriyor. 
Hattâ kendim, bir dakika zarfında yirmi paralık bir sıkıntı ile, altmış liralık bir haseneye tercih 
etmeye çalıştım. Hem on dakika zarfında, büyük bir mücahede-i manevîde, benim cephemde 
kırkikilik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde; o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir 
gaflet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle, 
büyük bir şükür ve teşekkür yerine, “Ne için ben atmadım” diye en çirkin bir riya ve rekabet 
damarını hissettim. 

Cenab-ı Hakk’a yüzbin şükür ediyorum ki, Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o 
iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi, o bir dakika ve on 
dakikadaki haletleri birden izale etti. Ve manevî bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın 
muaccel cezası olan içindeki elemden ve azabdan kurtuldum.” K:233 

İşte mezkûr mektubta gösterilen şartlara riayet eden Nurcular, bu ortak anlayışlariyle bir cemaat 
ve bir şahs-ı manevî olarak şirket-i maneviyeleri tahakkuk eder ve her bir ferd, şirket sevabına dahil olup 
necad bulur diye bu mektub müjde veriyor. 

KISALTMALAR: 
B: Barla Lahikası 
D: Divan-ı Harb-i Örfî 
E: Emirdağ Lahikası 
Em: Emirdağ Lahikası -2- 
HG: Hikmet Gonceleri 
İPA: İslam Prensipleri Ansiklopedisi 
K: Kastamonu Lahikası 
KH: Keşf-ül Hafa  

M: Mektubat 
Ms: Mesnevi-i Nuriye 
Mu: Muhakemat 
RE: Ramuz-ul Ehadis 
RKK: Risale-i Nurun Kudsî Kaynakları 
S: Sözler 
Ş: Şualar  
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‹_MB'~ : (Husus.dan) Kendine mahsus kılmak. Bir kimsenin dünyevî veya uhrevî, 

Kur’anî, İslâmî, imanî bir mesleğe, fen veya san’ata hasr-ı mesai etmesi; yalnız onunla 
meşgul olması. (Bu metod insanı muvafakiyete eriştiren en birinci ve en büyük bir âmildir. 
Bir kimse yaktığı bir meş’aleyi parlatabilmesi ve bakileştirebilmesi için o meş’alenin, o nurun 
pervanesi olması gerektir.) Zübeyir Gündüzalp (R.Aleyh) (Osmanlıca. Ansiklopedik. 
Lügat.) 

“Hem hiç mümkün müdür, hiç makul mudur, hiç kabil midir ki: Hayat-ı içtimaiye-i 
beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya, tevatür 
suretiyle ve icma'-ı manevî kuvveti ile ihbar ettikleri ve şehadet ettikleri melaike ve 
ruhaniyatın vücudları ve müşahedeleri, bir şübhe kabul etsin, bir şekke medar olsun. Bahusus 
onlar şu mes'elede ehl-i ihtisastırlar. Malûmdur ki; iki ehl-i ihtisas, binler başkasına 
müreccahtırlar. Hem şu mes'elede ehl-i isbattırlar.” S:512 

İşte böyle ihtisas sahibi olan zatlara i’timad etmek şarttır. Mesela: 

“Deniliyor ki: Sen çok şeylere mütevatir dersin, halbuki biz onların çoğunu yeni 
işitiyoruz. Mütevatir birşey böyle gizli kalmaz? 

Elcevab: Ülema-i Şeriat yanında çok mütevatir ve bedihî şeyler var ki, onlardan 
olmayana göre meçhuldür. Ehl-i hadîs yanında da çok mütevatir var, sairlerin yanında âhâdî 
de olmuyor ve hâkeza... Her fennin ehl-i ihtisası, o fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan 
edilir. Umum halk ise, o fennin ehl-i ihtisasına itimad eder, teslim olur veya içine girer, 
görür. Şimdi haber verdiğimiz hakikî mütevatir veya manevî mütevatir veya tevatür 
hükmünde kat'iyyeti ifade eden vakıalar, hem ehl-i hadîs, hem ehl-i şeriat, hem ehl-i 
Usûlüddin, hem ekser tabakat-ı ülemada hükmünü öyle göstermiş. Gaflette bulunan avam 
veya gözünü kapayan nâdanlar bilmezlerse, kabahat onlara aittir.” M:141 

Yani, hem bilmemek hem bilen ihtisas ehline, yani âlem-i İslamca makbul imamlara itimad 
etmemek, mesuliyet getirir. 

“Meselâ: Bütün bir şehrin ahalisi, ramazan ayına bakıyorlar. Binler insan, yok diye 
nefiy ve inkâr etseler, iki adam da isbat edip şehadet etse, bütün inkâr edenlerin sözleri hiçe 
iner. Acaba kâr-ı akıl mıdır ki; sen desen: “Bu kadar binlerle insanların tevatürlerini kabul 
ederim, o iki adamın şehadetlerini reddederim.” 

Aynen bunun gibi, biri çıksa dese: “Koca Avrupa’nın bu kadar hükeması şu hakikat-ı 
imaniyeyi inkâr ediyorlar. Bizim iki hocamızın sözü nasıl tercih ediliyor?” 

Ey bîçare nâdan! Mes’ele hiç öyle değil. Bu söze hiç hakkın yok. Belki bu mes’ele, hiç 
ehil olmadıkları mes’elelerde nâ-ehil birkaç fuzulînin hadsiz ehl-i ihtisasa karşı söz 
söylemesidir. 

Bir-iki hoca dediğin, milyarlar beşerin güneşleri hükmünde olan Şeyh-i Geylanî, 
İmam-ı Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbanî gibi ehl-i ihtisasın 
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icmalarıdır ki; o hakikatı görmüşler, gösteriyorlar. Koca Avrupa hükeması dediğin; madde-
perest, akılları gözlerine sukut etmiş, maneviyattan uzaklaşmış, şems-i hakikattan ve hilâl-i 
haktan âmileşmiş; hakkı görmedikleri için hakkı nefyeden, haddinden tecavüz etmiş 
san’atkârlardır. 

¯v«T«,ö²w¬8ö¬š@«W²7!ö«v²Q«0ö v«S²7!öh¬U²X<ö«:öȫG«8«*ö²w¬8ö¬j²WÅL7!ö«š²x«/öw²[«Q²7!öh¬U²X<ö²G«5 
Yani, bazı gözü hasta olan kimse, güneşin ziyasını ve vücudu hasta olan kimse de, 

suyun tadını inkâr ediyorlar.” Ni:101 
“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.”İ:8 

“Aziz arkadaş! Bu mes’elelerde yazılan muhakemelerin neticesi olarak şu gelen 
kaideleri de koynuna koy, sana lâzım olur. 

1- Bir şahıs, çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz. 

2- İki şahıstan sudûr eden bir söz, istidadlarına göre tefavüt eder. Yani birisine göre 
altun, ötekisine nazaran kömür kıymetinde olur. 

3- Fünun; fikirlerin birleşmesinden hasıl olup, zamanın geçmesiyle tekâmül eder. 

4- Eski zamanda nazarî olup, bu zamanda bedihî olmuş olan çok mes’eleler vardır. 

5- Zaman-ı mazi, bu zamana kıyas edilemez; aralarında çok fark vardır…..” İ:113 
“Hem de nazar-ı dikkate almak lâzımdır ki: Kim bir şeyde çok tevaggul etse; galiben 

başkasında gabileşmesine sebebiyet verir. Bu sırra binaendir ki: Maddiyatta tevaggul eden, 
maneviyatta gabileşir ve sathî olur.Bu noktaya nazaran; maddiyatta mehareti olanın 
maneviyatta hükmü hüccet olmasına sebeb olmadığı gibi, çok defa sözü dahi şâyan-ı istima’ 
değildir. Evet bir hasta; tıbbı hendeseye kıyas ederek, tabibe bedelen mühendise müracaat 
edip gösterdiği ilâcı istimal eder ise; akrabasına ta’ziye vermeye davet ve kendisi için 
kabristan-ı fenanın hastahanesine nakl-i mekân etmek için bir raporu istemek demektir. 
Kezalik hakaik-i mahza ve mücerredat-ı sırfeden olan maneviyatta, maddiyyunun 
hükümlerine müracaat ve fikirleriyle istişare etmek, âdeta latife-i Rabbaniye denilen kalbin 
sektesini ve cevher-i nuranî olan aklın sekeratını ilân etmek demektir. Evet herşeyi 
maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez...” Mu:17 

Netice: Gerek beşer âleminde ve gerek İslamiyet dairesinde, ehl-i ilimce tasdik 
edilmiş olan mütehassısler vardır. Dinî sahaya bakan meselelerde icma veya re’y-i 
cumhurun hükümlerine teslimiyet şarttır ve zaruridir. Aksi halde kişi hak dairesinin 
haricinde kalır.   
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“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 

Hukuk-ı İslamiye kamusunda şu kayıd var: 
“Müfti, mezhebindeki zahirürrivaye denilen akval var iken rivayat-i şazzeye göre 

fetva veremez. Meğer ki böyle bir rivayetin müftabih olduğu fukaha-i kiram tarafından tasrih 
edilmiş olsun. Hanefi’lerce zahirürrivayeye aid kitablar : El’camiüssağir, El’camiül’kebir, 
Essiyerüs’sağir, Ezziyadat, El’mebsut denilen eserlerdir. Bunlara “ Kütüb-i usul”, 
bunlardaki mesaile de “Rivayetül’usûl” denilir.” (Hukuk-ı İslamiye kamusu, sh:259 ) 
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İHTİYAR   

(İrade manasında) 
Seçmek ve seçip almak manasında olan bu kelime, insanların mükâfat ve cezaya hak kazanmaları 

cihetiyle ehemmiyetli bir merkez ve vesiledir. Mesela hayvanların ihtiyarları olmadığından terakki ve 
tedennileri yoktur. Ve kıymet-i ruhiyeleri basittir. Evet insan, ihtiyariyle iyilikleri seçmek ve kötülükleri 
terk etmekle mükelleftir ve böylece hakiki şahsiyeti teşekkül eder.   

Evet, insanın manevî şahsiyeti ve kıymeti ihtiyar sahibi olmasına bağlıdır. Kur’anda bildirilen 
iyilikleri tercih etmek, iyi bir anlayış ve kâmil bir vicdanın varlığını gösterir. Bu ise insanın asıl değeridir. 
Kötülükleri bilihtiyar tercih eden kişinin, kıymet-i ruhiyesi basit olur veya hiç olmaz. Ancak günahı 
günah bilme halinde bu hükümden âzâde kalınır. 

İşte insanın kıymet durumunu anlatan şu izah, manidardır. Şöyle ki: 

“İnsanda iki vecih var. Birisi, enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır.1 
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 

“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. Zira küfür, çendan bir seyyiedir. Fakat, bütün kâinatı 
kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzib 
ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezyif olduğundan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i İlahiye 
namına Cenab-ı Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek; ayn-ı hikmettir ve 
ebedî azab vermek, ayn-ı adalettir.” S:465 

                                                 
1 Enaniyet, insanın maddî ve manevî bütün cihazat ve duygularının fanî hayata bakan durumunu ifade eder. Eğer 
iman şuuru ve terbiyesi ile asıl vazifesi olan hayat-ı ebediyeye dönse istikametlenir ve asıl vazifesine döner. Yani 
enaniyetin hem menfî hem müsbet tarafa yolu açıktır.  1003
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“Eğer desen: "Kader ile cüz'-i ihtiyarî, nasıl tevfik edilebilir?" 
Elcevab: Yedi vecihle... 
Birincisi: Elbette kâinatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet 

ettiği bir Âdil-i Hakîm, insan için medar-ı sevab ve ikab olacak, mahiyeti meçhul bir cüz'-i 
ihtiyarî vermiştir. O Âdil-i Hakîm'in pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz'-i 
ihtiyarînin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz, olmamasına delalet etmez. 

İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu 
vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler 
var: Vücudu bizce bedihî olduğu halde, mahiyeti bizce meçhul... İşte şu cüz'-i ihtiyarî, 
öyleler sırasına girebilir. Herşey, malûmatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz, onun 
ademine delalet etmez.” S:466 

“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 

“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. Zâten bu mektubun bu mebhasını yazdık, tâ bu manevî istiğfarı temin etsin; 
haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin.” M:267 

“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:585 

Bu kısımda pek şiddetli günaha itici sebep varken, yine günah, ihtiyar ile işlendiğinden 
bahsediliyor. Çünkü her şeyde olduğu gibi ihtiyarda dahi dereceler vardır. Gençlik rehberinde “ihtiyarı 
selbedip pervane gibi sefahet ateşine atıyor” deniliyor. Yani bu cemiyetin günaha iticiliğini hatırlatıyor. 
Bu meselede esas olan, günahlardan uzak durmak imkanının olup olmamasıdır. Mesela Kastamonu 
Lahikasında “camiye giderken günaha maruz kalınacaksa, namazı evinde kılar” hükmü, günahdan uzak 
durmayı anlatır. Yani bazı  durumlar var ki oradaki günahdan uzak durmak imkansızdır. Mesela 
meyhanede çalışmak gibi. Mesela açık saçık taife-i nisanın bulunduğu bir vasıta içinde açık saçıklara 
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bakmak veya bakmamak imkanı var. Böyle bir yerde bulunmak günahdan kaçılmaz bir yerde 
bulunmakla aynı değildir. Elbetteki hiçbirinde de bulunmamak tercih edilmelidir.    

Melaikedeki ihtiyar 
“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:261p.2 

İhtiyarsız mesuliyet olmaz 
“Sabri kardeş! Sabırlı ol, ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmî ve asabî hastalığına 

ehemmiyet verme. Şifaya dua edilmekle beraber; zararsız, hatarsızdır. Çünki eğer hatarat, 
seyyie ise; nasılki âyinede temessül eden pislik, pis değil ve âyinedeki yılan sureti ısırmaz 
ve ateşin timsali yakmaz. Öyle de, kalbin ve hayalin âyinelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis 
ve çirkin ve küfrî hatıralar zarar vermezler. Çünki İlm-i Usûl'de tasavvur-u küfür, küfür 
değil ve tahayyül-ü şetm, şetm olmaz. 

Hasene ise nuranî olduğundan, tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünki âyinede 
nuranînin timsali ziya verir, hasiyeti var; kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur. Eğer 
sair teellümat-ı ruhaniye ise; sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. Çünki 
emn ü ye'sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf u reca müvazenesinde, sabır ve şükürde 
bulunmak için kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi; ehl-i 
hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.” K:8 

Su-i ihtiyar, mesuliyet gerektirir  
“Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı 

kumandanları, hattâ hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler: "Biz şimdi mecburuz. 

¬�!«*xP²E«W²7!ö d[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–¬!ökaidesiyle Avrupa'nın bazı usûllerini, medeniyetin 

îcablarını taklide mecburuz." dediler. Ben de dedim: "Çok aldanmışsınız. Zaruret sû'-i 
ihtiyardan gelse kat'iyyen doğru değildir, haramı helâl etmez. Sû'-i ihtiyardan gelmezse, 
yani zaruret haram yoluyla olmamış ise, zararı yok. Meselâ: Bir adam sû'-i ihtiyarı ile haram 
bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa; hüküm aleyhine cari olur, 
mazur sayılmaz, ceza görür. Çünki sû'-i ihtiyarı ile bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir 
meczub çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur, ceza görmez. Çünki ihtiyarı dâhilinde 
değildir." İşte, ben o kumandana ve hocalara dedim: Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî 
ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve 
haram muamelelerden tevellüd eden hareketler, haramı helâl etmeye medar olamazlar. 
Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sû'-i 
ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeye sebeb olamaz. Kanun-u beşerî de bu noktaları 
nazara almış ki; ihtiyar haricinde zaruret-i kat'iyye ile, sû'-i ihtiyardan neş'et eden hükümleri 
ayırmıştır. Kanun-u İlahîde ise, daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik 
edilmiş.”Em:242 

Bu kısımda sinsi cereyanın medeniyet perdesi altında müslümanları dinden uzaklaştırmak 
istediğine dikkat çekilip en küllî ve dehşetli plandan ikaz dersi vardır.Ahirzaman fitnesinin yolu böyle 
bahanelerle açıldığı gibi rivayetlerde duhan denilen gaflet-i umumiye de bunun neticesi olmuştur. 

Mezkûr gaflet-i umumiyeden doğan dünyevî ve beşerî nokta-i nazarın istila etmesiyle Kur’anî 
nokta-i nazarın yani şer’î hükümlere göre düşünüp hareket etmenin unutulması hakkında Hz.Üstadın çok 
ehemmiyetli bir ikazı da şöyledir: 

“Her şeyin, her hükmün vücuda gelmesi bir illete binaen olduğu gibi, bir maslahata 
dahi tabidir. Fakat maslahat illet değildir. Ancak tercih edici bir hikmettir. Bu zamanın 
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efkârı, bizzât saadet-i dünyaya müteveccihtir. Şeriatın nazarı ise, bizzât saadet-i 
uhreviyeye müteveccih olup, bittabi dünyaya da nâzırdır. Çünki dünya âhirete vesiledir. 

Umumî bir beliyye olan ve nâsın ona mübtela olduğu çok işler vardır ki zaruriyattan 
olmuştur. O gibi işler sû'-i ihtiyar ile gayr-ı meşru meyillerden doğmuş olduklarından, 
mahzuratı ibahe eden zaruriyattan değildir. Ve ruhsat ve müsaade-i şer'iyenin şümulüne dâhil 
olamazlar. Meselâ: Bir adam sû'-i ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse, hal-i 
sekirde yaptığı tasarrufatta mazur olamaz. Bu zamanda bu gibi içtihadlar, semavî değil ancak 
arzî içtihadlardır. Bu gibi içtihadlar ile Hâlık-ı Semavat ve Arz'ın hükümlerinde yapılan 
tasarrufat merduddur.” Ms:91 

Hz. Üstad bu beyanında bu zamanın uleması diye bilinen kişiler dahi, din namına konuşurlarken 
dünya hayatının menfaatlarına göre hükümler verdiklerini nazara verip ikaz eder. 

“Sual: Diyorsun ki teklif, saadet içindir. Halbuki ekser nâsın şekavetine sebeb, 
tekliftir. Teklif olmasaydı, bu kadar tefavüt-ü şekavet de olmazdı? 

Cevab: Cenab-ı Hak verdiği cüz'-i ihtiyarî ile ef'al-i ihtiyariye âlemini kesbiyle 
teşkil etmeğe insanı mükellef kıldığı gibi, ruh-u beşerde vedîa olarak ekilen gayr-ı mütenahî 
tohumları sulamak ve neşv ü nemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Eğer 
teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşv ü nema bulamazdı. Evet nev'-i beşerin ahvaline 
dikkatle bakılırsa görülür ki; ruhun manen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve 
fikrin inkişaf ve terakkisini telkîh eden yani aşılayan, şeriatlardır; vücud veren, tekliftir; 
hayat veren, peygamberlerin gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar 
olmasaydı, insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemalât-ı vicdaniye ve 
ahlâk-ı hasene tamamen yok olurlardı. Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyarıyla teklifi 
kabul etmiştir. Bu kısım, saadet-i şahsiyeyi elde ettiği gibi nev'in saadetine de sebeb olmuştur. 
Amma insanların büyük bir kısmı, ihtiyarı ile küfrü kabul ve tekâlif-i İlahiyeyi 
reddetmişlerse de, teklifin bazı nevilerinden süzülen terbiyevî, ahlâkî vesaire güzel şeyleri 
aldıklarından, teklifin o nevilerini zımnen ve ızdıraren kabul etmiş bulunurlar. İşte bu 
itibarla, kâfirin her sıfatı ve her hali kâfir değildir.” İ:164 

Evet, İslamiyeti hakiki manada yaşayan Müslümanların görünen yaşayışları, islamiyete 
girmeyenlere de, içtimaiyatın yani cemiyetin tesiri kaidesiyle ve ihtiyarsız olarak aşılanır. Demek 
Müslümanların şeaire uygun yaşamaları, en güzel tebliğdir. Bu hikmet içindir ki Lemalarda şu kayıt var: 

“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 

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

Kur’an’da geçen   “ «–x NT²X«<ö : 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 

1006



İHTİYAR     5 

vermiştir. O cüz'-i ihtiyarînin yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiştir. 
Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak ve îfa etmek, ancak o istidadları lâyık ve 
münasib yerlerine sarfetmekle olur. Ahdin nakzı ise, bozmak ve parçalamaktan ibarettir. 
Meselâ: Bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazılarını inkâr ve tekzib; bazı hükümleri kabul, 
bazılarını red; bazı âyetleri tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan 
nakz-ı ahd; nazmı, nizamı, intizamı ihlâl eder, bozar.” İ:173 

Yani, ekseri insanlar, İslam üzerine yaratılan fıtrat-ı asliyeyi, kitaba uymamakla bozup istikameti 
kaybediyorlar diye ders veriliyor. 

İslam cemiyetinde yaşayan bir mü’min, ihtiyar ile şerri işlemez:  
“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 

Yani mü’min kişi günahı, nefsin şiddetli hissiyatına mağlub olarak işler. Günahlara karşı 

vicdânen rahatsız olur. Kur’anda bu nefisle olan cihada  ¬}«8~ÅxÅV7~ ¬j²SÅX7_¬" v¬K²5Î~ ³�̧«— (75:2) tabiriyle yemin 

edilir. Kur’andaki bu tarz yeminler, çok kere yemin edilen meselenin ehemmiyetini anlatır.  

Günaha karşı pişmanlık hissini duymamak hakkında Hz.Üstad şöyle der: 

“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  diye gayet ehemmiyetli bir ikaz ve imanı muhafaza dersidir. 

Evet, “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:18 

Bu zamanda bu derslerin cidden nazara alınması zarurîdir. 
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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«! 
İKTİSAD 

Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak. Az 
zaman, az mesai ve  az masraf ile çok netice almak manasında da kullanılır. Kâinatın yaradılışında da en 
kısa yol takib edildiğinden iktisad hakikatı vardır.   

Şimdi iktisad mevzuu ile alakalı kısımlara geçiyoruz. Şöyle ki: 

“Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. 
Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip 
rastgeleni yemektir. 

Evet hırs; şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-i zillettir. 
Hattâ hayat-ı içtimaiyeye sahib olan mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar 
altında kalmış ezilir. Çünki kanaat etmeyip, senede birkaç tane buğday kâfi gelirken, elinden 
gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatından dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat 
ettiğinden, balı insanlara emr-i İlahî ile ihsan eder, yedirir.” M:366 

Yani kainat kitabından bu nevi dersler de alınabilir ve alınmalıdır. Kainatta ve hâdiselerinde bu 
nevi dersler hayli çoktur.  

“Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalaletin münafıkları, 
sizi insaniyetin şu zaîf damarı olan tama’ yüzünden yakalasalar; geçen hakikatı düşünüp, bu 
fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki: Kanaat ve 
iktisad; maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen 
o gayr-ı meşru para, sizden ona mukabil bin kat fazla fiat isteyecek. Hem her saati size ebedî 
bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’aniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir 
zarar ve boşluktur ki; her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz.” M:418 

M:14p.3’de de memurların ve zenginlerin hediyelerinin Hz.Üstada dokunduğu kaydediliyor. 

“Ben itiraf ediyorum ki: Hizmet-i Kur’aniyedeki kemal-i ihlas ve sırf livechillah için 
hizmeti, iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünki ben bu memlekette garib 
hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, Üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada 
ve kanaata riayet etmediğimden fakr-ı hale maruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilata 
mecbur olduğumdan -Cenab-ı Hak afvetsin- mürüvvetkârane bir surette riyaya ve 
tabasbusa da mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. 
Maatteessüf kendimi kurtaramıyordum. Halbuki Kur’an-ı Hakîm’in ruh-u hizmetine zıd olan 
bu vaziyetimden şeytan-ı cinnî ve insî istifade etmekle beraber hizmetimize de bir soğukluk, 
bir fütur veriyordu. 

İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli, fakat inşâallah şefkatli bir tokat yedim. Şübhemiz 
kalmadı ki; bu tokat, o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur: Sekiz senedir ben, Üstadımın 
hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar nurlardan 
istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve Üstadım da “Bu neden böyle oluyor?” 
diye esbab arıyorduk. Şimdi kat’î kanaatımız geldi ki: O hakaik-i Kur’aniye nurdur, 
ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların 
hakikatlarının meali, benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak, bana yabanî görünüyor, yabanî 
kalıyordu. Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum ki: Bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete 

1008



İKTİSAD     2 

lâyık ihlas ihsan etsin, ehl-i dünyaya tasannu’ ve riyadan kurtarsın. Başta Üstadım olarak, 
kardeşlerimden dua rica ediyorum. 

Pür-kusur 
Şamlı Hâfız Tevfik” L:44 

Bu kısımda anlatılan istiğnayı ölçü alarak şimdiki mevcud duruma bakılınca görünen manzaraya 
ne denecek?... 

Telezzüz için çeşitli yemekleri mideye doldurmama ikazında şu bilgi 
veriliyor: 

“İslâm hükemasının Eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i 

meşhur Ebu Ali İbn-i Sina, yalnız tıb noktasında !x4¬h²,#ö«�ö«:ö!x"«h²-!ö«:ö!x V6ö (<7,31>) âyetini 

şöyle tefsir etmiş. Demiş: 

² Å̀X«D«#ö¯u²6«!ö«G²Q«"ö«:ö«a²V«6«!ö²–¬!ö²u±¬V«T«4ö¬•«Ÿ«U²7!ö¬h²M«5ö]¬4ö¬”²x«T²7!ö w²,&ö«:ö@®Q²W«%ö¬w²[«B²[«A²7!ö]¬4öÅ`±¬O7!öa²Q«W«% 
¬•@«QÅO7!ö]«V«2ö¬•@«QÅO7!ö¬”@«'²(¬!ö²w¬8ö®�@«&öÇG«-«!ö¬‰xSÇX7!ö]«V«2ö«j²[«7ö«:ö¬•@«N¬Z²9¬�²!ö]¬4ö š@«S±¬L7!ö«: 
Yani: “İlm-i Tıbb’ı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin 

vakit az ye. Yedikten sonra dört-beş saat kadar daha yeme. Şifa, hazımdadır. Yani, kolayca 
hazmedeceğin mikdarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne 
yemektir.(Haşiye) ” L:146 

Ekser insanlar zevk ve lezzete meftuniyetleri sebebiyle bu kaideleri nazara almıyorlar. 
Neticesinde de pek çok arızalar zuhur ediyor. 

Medeniyet-i hazıranın israfçılığı hakkında Hz.Üstad şu izahatı 
veriyor: 

“Bedevilikte beşer üç-dört şeye muhtaç oluyordu. O üç-dört hacatını tedarik etmeyen 
on adedde ancak ikisi idi. Şimdiki garb medeniyet-i zalime-i hazırası sû’-i istimalat ve 
israfat ve hevesatı tehyic ve havaic-i gayr-ı zaruriyeyi, zarurî hacatlar hükmüne getirip 
görenek ve tiryakilik cihetiyle şimdiki o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hacatı 
yerine, yirmi şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O yirmi hacatı tam helâl bir tarzda tedarik 
edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir. Onsekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek bu 
medeniyet-i hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram 
kazanmaya sevk etmiş. Bîçare avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. 
Kur’an’ın kanun-u esasîsi olan “vücub-u zekat, hurmet-i riba” vasıtasıyla avamın havassa 
karşı itaatini ve havassın avama karşı şefkatini temin eden o kudsî kanunu bırakıp burjuvaları 
zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş. İstirahat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber 
etti!”Em:99 

Hz.Üstadın iktisadçılığı hakkında deniliyor ki:  
“Üstad, bu yüksek iktisadçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle 

değil; bilâkis fikir, zihin, istidad, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi mânevî ve 
mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesi ile ölçen bir dâhîdir. Ve bütün ömrü boyunca 
bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usulünü, bütün talebelerine de 
telkin etmiştir. Binaenaleyh bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü 

                                                 
(Haşiye): Yani vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezzüz için mütenevvi 
yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.  1009
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dinlettirmek kolay bir şey değildir. Zira, onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu 
"Dikkat!" kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir. 

İşte Bediüzzaman, kudretli bir ıslahatçı ve harikalar harikası bir "Pedagog" - Mürebbî - 
olduğunu, yetiştirdiği tertemiz nesille fiilen isbat etmiş ve iktisad tarihine nurdan pırıltılarla 
yazılan bir atlas sahife daha ilâve eden bir nâdire-i fıtrattır.” T:14 

“Kur’an-ı Kerim’i tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 
sünnetine ittiba’ etmiş olması ve ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil 
olması ve a’zamî bir zühd ve takva ve a’zamî ihlas ve dine hizmetinde a’zamî sebat, 
a’zamî sıdk ve sadakat ve fedakârlığa, a’zamî iktisad ve kanaata mâlik olması 
şarttır.”Ko:13 

Burada nazara verilen fıtrî kaideye istinaden denilir ki, Risale-i Nuru nazara verenlerin de 
mezkûr meziyetlere sahip olmaları veya bu meziyetleri en azından kabul edip müdafaa etmeleri gerektir. 

NETİCE: İktisad hakkında yapılan bu mücmel derste, iktisadın ana unsurlarına 
dikkat çekilmiş ve istikamet-i Kur’aniyeden bir kısmı gösterilmiştir. 
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Allah tarafından kalbe gelen mana. Kur’anda yalnız (91:8) âyetinde geçen ilham hakkında bir 
tefsir şu bilgiyi veriyor: “İlham, aslında bir şeyi bir defada yutmak manasına “lehm” den if’al 
olup, lahzada yutturmak manasınadır.” (E.T. 5857) 

Kur’anda ilhamat manasında “kelimat” ve “kelimat-ı Rabbi” ifadeleri de geçer. (Bak. İpa. 
Kelimat-ı Rabbî maddesi).  

“Evet Kur’an der ki: “Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkeb olsa, 
Cenab-ı Hakk’ın kelimatını yazsalar, bitiremezler.” Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en 
büyük makam, Kur’ana verilmesinin sebebi şudur ki: Kur’an, ism-i a’zamdan ve her ismin 
a’zamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah’ın kelâmıdır. 
Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır. Hem Semavat ve Arz’ın 
Hâlıkı haysiyetiyle bir hitabdır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem 
saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasia-i muhita 
noktasında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti 
haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i a’zamın 
muhitinden nüzul ile arş-ı a’zamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı 
mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur’ana verilmiş. 

Amma sair kelimat-ı İlahiye ise: Bir kısmı, has bir itibar ile ve cüz’î bir ünvan ve 
hususî bir ismin cüz’î tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî 
bir rahmet ile zahir olan kelâmdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. 
Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Meselâ en cüz’îsi ve basiti, 
hayvanatın ilhamatıdır. Sonra, avam-ı nâsın ilhamatıdır. Sonra, avam-ı melaikenin 
ilhamatıdır. Sonra, evliya ilhamatıdır. Sonra, melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır 

ki: Kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der: ]±¬"«*ö²w«2ö¬]A²V«5ö¬]X«$ÅG«&öYani: 

“Kalbim benim Rabbimden haber veriyor.” Demiyor: “Rabb-ül Âlemîn’den haber veriyor.” 
Hem der: “Kalbim, Rabbimin âyinesidir, arşıdır.” Demiyor: “Rabb-ül Âlemîn’in arşıdır.” 
Çünki kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicabların nisbet-i ref’i derecesinde mazhar-ı 
hitab olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, âdi bir adamla 
cüz’î bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve âlî ise; ve gökteki güneşin feyzinden istifade, 
âyinedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise; Kur’an-ı Azîmüşşan dahi, 
o nisbette bütün kelâmların ve hep kitabların fevkindedir.” S:134 

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 1011
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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«:ö (16:68) 

âyetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu Sekizinci Nota’yı tamam işittin ve tam anladınsa, bir 

hads-i imanî ile ¯š²z«-öÅu6öyB«W²&«*ö²a«Q¬,«:ö (7:156) nin bir sırrını, 

¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«,<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«:ö (17:44) nin bir hakikatını, 

–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 

Osmanlıca Lem’alarda ilham hakkında şu bilgi veriliyor: 
“Nasıl ki sıfat-ı Kelâmın kelimeleri var. Öyle de, Kudretin de mücessem kelimeleri 

var; İlmin de hikmetli, kaderî kelimeleri var ki, bütün mevcudattır. Hususen zîhayatlar, 
hususen küçük mahlûklar, herbiri birer kelime-i Rabbâniyedir ki Mütekellim-i Ezelîye, 
kelâmdan daha kuvvetli bir surette işaret eder. Ve onların adedini, denizler mürekkep olsa 
bitiremezler, demek olduğu mânâsına dahi şu âyet-i kerîme remzen bakıyor. 

…Bütün melâikelere ve insanlara, hattâ hayvanlara gelen umum ilhamlar, bir nevi 
kelâm-ı İlâhîdir. Bu kelâmın kelimâtı elbette gayr-ı mütenâhidir. Saltanat-ı Mutlakanın nihâ-
yetsiz cünûdunun mütemâdiyen aldıkları ilhâm ve o emr-i İlâhiyenin kelimâtı ne derece çok 
ve nihâyetsiz olduğunu âyet bize haber veriyor demektir.” OL:665 

Kâinat seyyahı olan Bediüzzaman Hazretleri fikrî seyahatında 
gördüklerini şöyle anlatır. 

“Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki: Sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye 
benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniyedir, fakat iki fark vardır: 
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Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın 
ekseri vasıtasız olmasıdır. 

Meselâ: Nasılki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi Haşmet-i 
saltanat ve hâkimiyet-i umumiye haysiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. O 
hâkimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazan vasıta ile beraber bir 
içtima yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi: Sultanlık ünvanı ile ve padişah-ı umumî 
ismiyle değil, belki kendi şahsı ile hususî bir münasebeti ve cüz’î bir muamelesi bulunan has 
bir hizmetçisi ile veya bir âmi raiyetiyle ve hususî telefonu ile hususî konuşmasıdır. 

Öyle de Padişah-ı Ezelî’nin umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat hâlıkı ünvanı ile 
vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu gibi, her bir 
ferdin ve her bir zîhayatın Rabbi ve Hâlıkı olmak haysiyetiyle hususî bir surette fakat perdeler 
arkasında onların kabiliyetine göre bir tarz-ı mükâlemesi var. 

İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler 
karışır, umumîdir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit 
çeşit hem pekçok enva’larıyla denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniyenin teksirine 
medar bir zemin teşkil ediyor.  

]±¬"«*ö�@«W¬V«6ö«G«S²X«#ö²–«!ö«u²A«5öh²E«A²7!ö«G¬S«X«7ö]±¬"«*ö¬�@«W¬V«U¬7ö!®(!«G¬8ö h²E«A²7!ö«–@«6ö²x«7ö (18:109) 

âyetinin bir vechini tefsir ediyor anladı. 
Sonra; ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı, gördü ki: Mahiyeti ile 

hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküb ediyor. 

Birincisi: Teveddüd-ü İlahî denilen, kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi, 
kavlen ve huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek, vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. 

İkincisi: İbadının dualarına fiilen cevab verdiği gibi, kavlen dahi perdeler arkasında 
icabet etmesi, rahîmiyetin şe’nidir. 

Üçüncüsü: Ağır beliyyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdadlarına 
ve feryadlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi, bir nevi konuşması hükmünde olan 
ilhamî kaviller ile de imdada yetişmesi, rububiyetin lâzımıdır. 

Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zaîf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi mâlikini ve 
hâmisini ve müdebbirini ve hâfızını bulmağa pek çok muhtaç ve müştak olan zîşuur 
masnularına, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi, bir nevi mükâleme-i 
Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahluka 
bakan has ve bir vecihte, onun kabiliyetine göre onun kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi 
huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin zarurî ve 
vâcib bir muktezasıdır diye anladı. 

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 
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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:124 

Hz. Üstada sorulan bir sual: “Sen, bir mektubunda, şâirane bir latifeyi -yani kuşların, 
mektublarını yazmak ve okumak zamanında yanınıza ve şakirdlerin yanına gelmelerini o 
latifeyi- ciddî bir tarzda kardeşlerine yazdın. Halbuki o kuşlar, hal-i âlemi ve Risale-i Nur’un 
hâdisata karşı faidesini bilecek mahiyetinden uzaktırlar?” 

Elcevab: Emir ve izn-i İlahî ve havl ve kuvvet-i Rabbaniye ile, umum hayvanatın 
melaikeden bir çobanı, bir nâzırı olduğu gibi; kuş taifesinin de bir çobanı var. Onlar bilmese 
de, emr-i İlahî ile ve ilham-ı Rabbanî ile çobanları onları sevkeder. O sevk-i fıtrî ise, kuşlara 
gelen ilhama dayanır. Kuşlar, ilhama mazhardırlar ki; yaşı bir günlük bir arı yavrusu, havada 
bir gün mesafede gider; o ilham-ı fıtrî ile, o sevk-i Rabbanî ile yolunu şaşırmadan dönüp, 
gelip yuvasına girer. 

Evet nasılki küre-i arz, Risale-i Nur ve şakirdlerine gelen zulme itiraz etti ve cevv-i 
hava yağmursuzlukla ve soğukla Risale-i Nur’a gelen tazyikat ve müsadereyi tenkid etti ve 
bulutlar serbestiyetini yağmurlarla alkışladı; elbette kuş nev’i de alâkadar olabilir. 

Evet insanın bir kısım sun’î kuşlarının bir bomba yumurtası ile bir köyü harab edip bin 
adamı mahveden cinayetine ve cehennemî zakkum yumurtaları taşıyan o insanî kuşların 
tahribçi kısmını; hem küre-i arza, hem nev’-i beşere müstebidane, merhametsiz tahribatına 
karşı, bu hayvanî kuşlar, tesirli bir surette istikbali tenvir eden Risale-i Nur’u elbette manen 
tebrik edip alkışlar, diye suretindeki hâdise, gerçi çok tatlı bir latifedir, fakat çok ince bir 
hakikat dahi içinde var.” E:92 

“v«V²2¬! Bil ey birader! Nasılki insanların bazıları, bazı hayvanların harekâtını tanzime 

nazır olup çobanlık eder. Ve onları bir nevi himaye ve muhafaza eder. Bazı insanlar da, bir 
kısım hububatın ekilmesini tanzim ve bir nevi tertibini sağlayıp onlara nezaretle çiftçilik eder. 

Aynen öyle de: Bazı melaikeler vardır ki, hayvanatın bir nev’ine çoban olup, 
yeryüzü mer’asında onların harekâtını tanzim ederler. Fakat melaikenin nezareti, insanınki 
gibi değildir. Belki onların nezaret ve çobanlığı ise, sırf ve yalnız Allah hesabınadır. Ve onun 
ismi ve havl ve emriyledir. Belki de onların nezareti, yalnız tecelliyat-ı Rububiyeti o nev’de 
müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini onda mütalaa etmek ve evamir-i İlahiyeyi 
o nev’e ilham edip, o nev’in ef’al-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim etmekten ibarettir. 

Melaikelerin bir kısmı da, nebatattan bir nev’e nâzır olup, ruy-i zemin tarlasında 
Allah’ın izniyle, emriyle, ismiyle ve havliyle o nev’in intişarına müekkeldir. Belki de onun 
bu nezareti o nebatın tesbihat ve tahiyyatını Fâtırının barigahında temsil ve ilan etmekle 
beraber, o nev’e mevhub olan cihazları hüsn-ü istimal etmeleri için bir nevi tanzim ile 
himaye etmektir. 

Demek melaikenin hizmeti, hakikî bir tasarruf değil, belki bir nevi kesbdir. Zira 
herşeyde Hâlık-ı Küll-ü Şey’e mahsus bir sikke vardır; Ve o şeyde başkasının müdahelesine 
mecal yoktur. Hem melaikenin o hizmeti, insanınki gibi âdetleri olmayıp, ubudiyet ve 
ibadetleridir. 

İşte Rezzakiyet arşının hamelesi olan Mikail’in (A.S.) yeryüzü tarlasındaki nebatât 
ecnasına olan nezareti de, onun ubudiyetidir. Hem yine onun taht-ı emrinde, Allah’ın 
kuvvetiyle, havliyle, emriyle ve ismiyle her nevi nebat’a mahsus nâzırları vardır.. Ve 
hakeza hayvanat nazırlarını da bunlara kıyas et!” BMs:678 
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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«! 
İLİM AMEL İÇİNDİR 

Din hayatında kazanılan ilmin, faziletle beraber ameli netice vermesi şarttır. Hz. Üstad (2:22) 
ayetini tefsir ederken diyor ki: 

“Bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir. Bu itibarla fazileti taşıyan az olsa da, çok 
görünür.” İ:172 

Kur’an (48:29), (59:8) ayetleri de fazileti esas alır. 

Hakaik-i imaniyeyi ef’alimizle izhar etmek gerektir 
"Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef'alimizle izhar etsek, sair 
dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıt'aları ve 
devletleri de İslâmiyet'e dehalet edecekler." Em:142 

Nur-u fikir kalbden gelir 
“Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. 

O nur ile bu ziya mezcolmazsa zulmettir, zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş 
bir zulmet-i müzevver. 

Gözünde bir nehar var, lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki, bir leyl-i 
münevver. Ben zannederim ki, bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade, nur-u kalb ile 
müterafık olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiştir. 

O içinde bulunmazsa, o şahm-pare göz olmaz; sen de birşey göremez. Basiretsiz basar 
da para etmez. 

Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. 
Kalbsiz akıl olamaz.S:705 

Ben zannederim ki, bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade, nur-u kalb ile 
müterafık olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiştir.” Sti:70 

“İkinci sebeb: "Hutbe, bazı suver-i Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir." Evet 
eğer millet-i İslâm, İslâmiyetin zaruriyatı ve müsellematı ve malûm olan ahkâmını, ekseriyet 
itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve 
nasayih-i hafiyeyi anlamak için, bildiği lisan ile hutbe okunması ve suver-i Kur'aniyenin -eğer 
mümkün olsaydı- tercümesi ... belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun vücubu ve 
katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm olan ahkâm-ı kat'iyye-i İslâmiye mühmel kalıyor. 
Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini ders almağa muhtaç değiller. Belki teşvik ve 
ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle 
imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar.” S:483 

Hz.Üstadın Yeğeni Abdürrahman Diyor ki: 
“Amcam bediüzzaman bir müddetten beri akıl ile değil  akıl ile değil sırf kalb ile 

mesaile müteveccih oluyor. Kalbine vazıhan bir şey zuhur etse, bana yazdırıyor ve diyor: 
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“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 

“Hadsiz salât ü selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa (A.S.M.) üzerine olsun 

ki, demiş: ¬»«Ÿ²'«�²!ö«•¬*@«U«8ö«v±¬W«#�¬öa²\ ¬%ö Yani; benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bi'setim 

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

Gaye fazilettir 
“Amma hikmet-i Kur'aniye ise nokta-i istinadı, kuvvet yerine "hakk"ı kabul eder. 

Gayede, menfaat yerine "fazilet ve rıza-yı İlahî"yi kabul eder. Hayatta, düstur-u cidal 
yerine "düstur-u teavünü" esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında, unsuriyet ve milliyet yerine 
"rabıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî" kabul eder. Gayatı, "hevesat-ı nefsaniyenin nâmeşru 
tecavüzatına sed çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı 
kemalât-ı insaniyeye sevkedip insan etmektir." Hakkın şe'ni ise, ittifaktır. Faziletin şe'ni, 
tesanüddür. Teavünün şe'ni, birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, 
incizabdır. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalâta kamçılamakla serbest 
bırakmanın şe'ni, saadet-i dâreyndir.” S:133 

“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. S:322 

Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i 
Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin marifetullahtır. 
Hissin muhabbetullahtır. Latifenin müşahedetullahtır. Takva denilen ibadet-i kâmile, dördünü 
tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül gayata 
sevkeder.”H:136 

Faziletsizden İyilik Beklenmez 
“S- Bazı nas, senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a'mal ve etvarı 

pis tefsir ediliyor. Zira bazı ramazanı yer, rakı içer, namazı terkeder. Böyle, Allah'ın emrinde 
hıyanet eden, nasıl millete sadakat edecektir? 

C- Evet, neam.. hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan 
fezail-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet 
beklenilmez. Fakat iş ve san'at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. 
Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salahat ve mehareti, tabir-
i âherle fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem'edenler vezaife kifayet 
etmezler.”Mü:20 

İman Yalnız İlim Değil 
“Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasılki bir yemek 

mideye girse, o yemek muhtelif a'saba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim 
ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sırr, 
nefis ve hâkeza letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, 
noksandır. İşte Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye bu noktayı ihtar ediyor.” M:331 
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Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri diyor ki: 

  "Risale-i Nur başka kitablar gibi yalnız ilim vermiyor; onun manevî dersi de vardır." 

İşte bu manevî dersin tesiridir ki:  

Risale-i Nur'u okuyanların ruh ve kalbleri, vicdan ve latifeleri o feyyaz dersten 
hisselerini ve gıdalarını alıyorlar. Bu manevî dersin nüfuzu değil midir ki; Nur Risalelerini 
okuyanların manevî âlemleri İlahî nurlarla yıkanıyor ve İlahî bir cazibe ve İlahî bir tesir ile 
iman hakikatlarına müsahhar ve meftun ve meclub bir hale gelerek Allah ve Resulullah 
yolunda yükseliyorlar.” G:256 

Bahsimiz olan ilmin, fazileti netice vermesi ve kemal sıfatlarını kazandırması ve bu sıfatların fiili 
hayatta görünmesi ile alâkalı olarak Risale-i nur’dan icmalî hükümler halinde birkaç nümunesini 
kaydederiz. Yani hakiki bir nurcu: 

1- İhlası esas alır. Yani hizmet-i diniyede Rıza-yı İlâhîden başka maksadlara ve şahsi 
menfaatlere göz dikmediği, fiiliyatında görünür. 

2- Sadakatla hizmet eder. Yani, kitabta gösterilen düsturlara tavizsiz bağlılığını fiilen gösterir. 
3- Ahirzaman fitnesinin cemiyette intişar eden bid’alarından uzak durmaya dikkat eder. 
4- Lâübaliyane hareketlerden kaçarak ciddiyeti muhafaza etmeye gayret edip, vakarlılığı 

hareketleriyle telkin eder. 
5- Teferruatta ve şahsî hukukta müsamahakâr davranıp ihtilâf çıkarmaz. Ancak hukuk-u 

umumiyede münakaşalara girmeden hakkı müdafaa ve tebliğ eder. 
6- İktisada riayet eder ve medeniyet-i hazıranın israflı hayatından ve fantaziyelerinden fikren ve 

fiilen uzak durmaya gayret eder. 
7- Siyaset-i hazıranın meraklarından ve alâkalarından uzak durur. 
8- Hayatta istiğna düturunu esas alıp meslek-i Nuriyenin izzetini koruduğu hayatında müşahede 

edilir. 
9- Müsbet hareket eder. Tarafgirane çekişmelere ve mücadelelere girmez. 
10- Enaniyet, hodfüruşluk, riya, hubb-u cah, teveccüh-ü nas gibi hissiyatın te’sirinde kalmayıp 

hayatında tevazukârlık gibi haller görülür 
11- Ciddî bir gayesi olup dava adamı evsafına sahib olur. 
12- Hürmete lâyık olanlara samimî hürmet eder. 
13- Aslâ yalan söylemez. Sözüne itimad edilir. 
14- Gayetle şefkatli ve halim-selimdir, zulmetmez. 
15- Mürüvvetkâr olur. Beşeri münasebetlerinde ifrat-tefritten uzak bir istikamete sahibdir. 
16- Din yolunda fedakârlık gösterir. Şahsî menfaatini millî menfaate feda eder. Hak ve hakikate 

dokunulduğu zaman neme lazım demez, hassasiyet gösterir. 
17- Füzuli ve malayani konuşmalara girmez. 

İşte bu sayılan güzel hasletler gibi daha pek çok secaya-yı hasene fiiliyatında, yaşayışında görünür. 
Lisan-ı haliyle de Kur’anı okur. Aksi halde, yani böyle seciyeleri lisanen söyleyip fiiliyatında göstermeyen 
ve kitabı okuyup dinlediği halde hissiyatına göre hareket edenin  ilmi, kalbine inmemiş demektir. 

Bu anlatılan güzel seciyeler, Risale-i Nurun çok yerlerinde lafzen veya bilmana zikredilip ders 
verilir. 

Zamanımızın bozuk şartları içinde mezkür meziyetlerin kazanılması müşkil 
olduğundan bu meseleye bi-l-irade teveccüh etmek, gayetle ciddiyet kazanmıştır. Aksi halde 
içine girilen acib gafletten haşirde uyanılacaktır. 
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Bediüzzaman hazretleri diyor ki:   
“Kabir, âlem-i âhirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azabdır. 

Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın 
gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeğe iştiyakın yok mudur? Evet vakit yaklaştı. 
Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lâzımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah 
edeceklerdir.” Ms:129 

“Seni intizar etmekte ve senin de sür'atle ona doğru gitmekte olduğun "", dünyanın 
zînetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünki dünya ehlince güzel addedilen şey, 
orada çirkindir. 

  Düşmanlar ve haşerat-ı muzırra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde 
senelerce durmak arasındaki müvazene, kabir ile dünya arasındaki aynı müvazenedir. 
Maahaza, Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terketmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla 
beraber rahat edesin. Öyle ise, kayıdlı ve kelepçeli olarak sevkedilmezden evvel, Allah'ın 
davetine icabet et.” Ms:125 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Yarın seni zillet ve rezaletlere maruz bırakmakla terkedecek olan 
dünyanın sefahetini bugün kemal-i izzet ve şerefle terkedersen pek aziz ve yüksek olursun. 
Çünki o seni terketmeden evvel sen onu terkedersen, hayrını alır, şerrinden kurtulursun. Fakat 
vaziyet ma'kuse olursa, kaziye de ma'kuse olur.” Ms:188 

“Fâni mahbubattan kat-ı alâka etmek, o mahbublar onu terketmeden evvel o onları 

terketmek cihetiyle Mahbub-u Bâki'ye hasr-ı muhabbeti ifade eden ]¬5@«A²7!ö«a²9«!ö]¬5@«"ö@«<ö olan 

birinci cümlesi: "Bâki-i Hakikî yalnız sensin. Masiva fânidir. Fâni olan elbette bâki bir 
muhabbete ve ezelî ve ebedî bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alâkasına medar 
olamaz." manasını ifade ediyor. "Madem o hadsiz mahbubat fânidirler, beni bırakıp gidiyorlar; 

onlar beni bırakmadan evvel ben onları ]¬5@«A²7!ö«a²9«!ö]¬5@«"ö@«<ö demekle bırakıyorum.” L:15 

“Madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o 
bizi dışarı koğmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O 
bizi terketmeden, kalben onu terke çalışmalıyız.” L:208 

Kalbde hissiyat-ı vicdaniye şeklinde sabitleşmiyen ilim yalnız akılda kalıp fiilî ve 
amelî tezahürleri görülmez.1 Nitekim bazı rivayetlerde, âhizzamanda ümmetin Kur’an 
okuyacağı fakat boğazlarından aşağı geçmiyeceği (yani vicdanda, kalbde 
seciyeleşmiyeceği) bildirir. (R.E. 301, 302) (Bak: 1586, 3883.p. da dip notu) (Daha geniş 
tafsilat için: Ehadisin elifbaya göre tanzimli fihristesi olan miftah-ı künûz-is-sünne isimli 
eserde Kur'an maddesinin 2. notuna bakınız.) (İslâm Prensipleri Ansiklopedisi. P. 
3969/1) 

                                            
1 Kişide ilmî enaniyetleri artırır. 1018
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Bilmek manasında olan bu kelime, daha çok dinî nokta-i nazardan ele alınınca, Allahı tanıtan 
kâinat kitabından marifetullah ilmini öğrenmeyi ifade eder. Müsbet fenlerin de mana-yı harfi nokta-i 
nazariyle marifetullah olduğunu Risale-i Nur nazara vermektedir. 

İnsanı bütün hayvanlardan üstün kılan ve insan olmanın aslını teşkil eden en birinci hususiyeti 
aklıdır. Göz, görmenin; kulak, işitmenin âleti olduğu gibi akıl dahi mana ve hakikatları anlamanın 
âletidir. Mana ve hakikatları anlamak için yapılan çalışma da ilimdir. Şu halde aklı, vazifesi olan hakikat 
ilminde çalıştırmamak, aklı ibtal etmek gibidir.   

Keza aklın ehemmiyeti, bilme, anlama, ve idrak etmek âleti olması sebebiyledir. O halde idrak, 
bilmek, yani kendi varlığını ve varlıkların varlığını var olmanın hikmetlerini bilmek, insan olmanın en 
mühim unsurlarındandır. Bunun için Kur’an tekrarla varlık dünyasına nazarları çevirir ve tefekküre 
teşvik eder.Evet varlığını ve varlığı, anlamayan hayatsız veya idraksiz varlıkların varlığı, kendilerine na-
zaran yoklukla müsavî gibidir denilebilir. 

İlim, Allah’ın yedi sıfat-ı subutiyesinden biridir. Allah’ın sıfatlarından olan ilim, sonsuz olup 
herşeyi ihata ettiği gibi, herşeyde görünen gayet hassas nizam ve mizan dahi ilm-i İlahînin 
bürhanlarındandır. 

@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2«:ö (2:31) âyet-i kerimesinin mana külliyetinden alınanöö    
" 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 “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. 

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.” S:262 

Yani Allah’tan münasebeti kesik demek olan mana-yı ismî ile ele alınan herşeyin insan nazarında 
değeri çok düşük olur. Allah’ın çok hikmetlerini gösteren bir harika eseri olan ciheti görünmez. 

“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, 
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 
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birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını cezalet-i beyandan ve en mukavemet-sûz 
kuvvetini belâgat-ı edadan alacaktır.” S:264 

Bu kısımda nazara verilen belâgat ve cezaletin bir derin manası şudur ki: Eserleri yapan zatın 
eserlerini bütün inceliklerini en mükemmel şekliyle bileceği kaidesiyle, Allahın eserleri olan kâinat ve 
hadiseleri hakkındaki beyanları, yani ayetlerdeki manaların tam tamına tutarlılığı, belâgat ve cezalet 
tabirleri ile ifade edilir. Risalede şu ifade var: 

“Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. O nur ile 
nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim.” S:33 

Yani Kur’an, kâinatın ilahî hikmetlerini anlatıyor. Böylece herşeyin, harika ilahî eserler olduğu 
anlaşılıyor. 

Evet, “Belki beşbin hikmetle tahrik olunan zerratın tahavvülâtını, o akılsız feylesoflar 
hikmetsiz zannetmişler ve hakikatta biri enfüsî, diğeri âfâkî iki hareket-i cezbekâranede zikir 
ve tesbih-i İlahî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri, kendi kendine, 
sersem gibi dönüp oynuyorlar zu’metmişler. 

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

Hakiki ilim, kalbe istinad eder 
“Nur-u Akıl, Kalbden Gelir 
Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. 
O nur ile bu ziya mezcolmazsa zulmettir, zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş 

bir zulmet-i müzevver. 
Gözünde bir nehar var, lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki, bir leyl-i 

münevver. 
O içinde bulunmazsa, o şahm-pare göz olmaz; sen de birşey göremez. Basiretsiz basar 

da para etmez. 
Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. 

Kalbsiz akıl olamaz.” S:706 

Bir hadisin bir cümlesinde şöyle buyrulur: 

²v¬Z«[¬5~«h«#ˆ¬—_«D«< «� «–³~ ²hT²7~ «–¶—«h²T«< ¬»¬h²L«W7²~¬u²A«5 ²w¬8 °‰_«9 ‚h²F«< 

Yani: Şark tarafından bir cemaat (millet) meydana gelir. Türk milleti Anadoluyu vatan 
yaptıklarından sonra süfyanî cemiyette bozulacak olanların hali anlatılıyor. Şöyle ki 

“Bir rivayette “İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek” denilmiş. 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«�öBunun bir tevili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli 

kavmi ve İslâmiyet’in en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan 
taraflarında bulunup daha Anadolu’yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini 
zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.” Ş:596 

Kur’an okurlar, (fakat) hançerlerinden (boğazlarından) aşağı geçmez. (Yani manası kalblerinde 
yerleşip seciyeleşmez.) (İslam prensipleri ansiklopedisi, 650. parağraf) Bu hakikatla alakalı şu misal var: 

Evet, “Hazmolmayan İlim Telkin Edilmemeli 1 
                                                 
1 Dini sahada ilimde olduğu kadar, maneviyat ve kemalata da sahib olanların sözü dinlenmeli şöyleki: 1020
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Hakikî mürşid-i âlim koyun olur, kuş olmaz. Hasbî verir ilmini. 
Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffâ sütünü. 
Kuş veriyor ferhine lüab-âlûd kayyını.” S:706 

“İçtimaî heyette düsturları istersen: Müsavatsız adalet, önce adalet değil. Temasülse, 
tezadın mühim bir sebebidir. 

Tenasübse tesanüdün esası. Sıgar-ı nefistir tekebbürün menbaı. Za’f-ı kalbdir gururun 
madeni. Olmuş acz, muhalefet menşei. Meraksa ilme hocadır....” S:726 

“Bilirsiniz ki: Eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet, fenden ve 
ilimden gelse, izalesi müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım, binde bir bulunuyordu. 
Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünki öyleler kendilerini 
beğeniyorlar; hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda, 
i’caz-ı Kur’anın manevî lemaatından olan malûm Sözler’i, şu dalalet zendekasına bir tiryak 
hâsiyetini vermiş tasavvurundayım. “ M:23 

Yani fennî  ilimlere mana-yı ismî ile bakıp değerlendirmek, esbab ve tabiat şirkine yol açar. 
Esasen islamiyet, hakiki ilme değer verir. Evet,  

“İslâmiyet, vücub-u zekat ve hurmet-i riba gibi binler şefkatperverane mesail ile 

fukarayı ve avamı himaye ettiği; «–: hÅ"«G«B«<ö«Ÿ«4«! (4:82)ö«–: hÅU«S«B«<ö«Ÿ«4«! (6:50)ö«–x V¬T²Q«<ö«Ÿ«4«! 

(36:68) gibi kelimatıyla aklı ve ilmi istişhad ve ikaz ettiği ve ehl-i ilmi himaye ettiği cihetle 
daima İslâmiyet, fukaraların ve ehl-i ilmin kal’ası ve melce’i olmuştur. Onun için, İslâmiyet’e 
karşı küsmeye hiçbir sebeb yoktur.” M:325 

İlmin kalbde yerleşmesi hakkında şu izahat veriliyor: 

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

Enaniyet-i ilmiyenin zararı meselesi  
Yani ilim fazilet olarak kalbde yerleşmezse enaniyete vesile olur diye yapılan bir ikaz dersi 
“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: 
                                                                                                                                                         
     “Nasılki bir cisimde, neşv ü nema için tevessü’ meyli bulunur. O meyl-i tevessü’ ise, -çünki dâhildendir- 
vücud ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer hariçte tevsi’ için bir meyl ise, o vücudun cildini yırtmaktır, 
tahrib etmektir; tevsi’ değildir. Öyle de, İslâmiyetin dairesine selef-i sâlihîn gibi takva-yı kâmile kapısıyla ve 
zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarîkıyla dâhil olanlarda meyl-üt tevessü’ ve irade-i içtihad bulunsa; o kemaldir ve 
tekemmüldür. Yoksa zaruriyatı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i 
maddiye ile âlûde olanlardan olan o meyl-üt tevsi’ ve irade-i içtihad, vücud-u İslâmiyeyi tahrib ve boynundaki 
şer’î zincirini çıkarmağa vesiledir.” S:482 1021
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“Bu dürûs-u Kur’aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar; 
vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya 
tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle 
tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh 
ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer. 
Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur’anın 
tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a’mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı 
hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!..” M:426 

Burada anlatılan hakikat, kesbî ilmin vehbî ilme mudahale etmeyip itaat etmesi meselesidir. 

Hem de ilim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa 
düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi her vakit insan onu düşünmeye 
muhtaç olur. Bir defa anladım, yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır. 
Elinizdeki Sözler ekseriyet itibariyle inşâallah o cümledendir.” B:260 

İlm-i ezelî imkânî vücudlara âyine olduğu meselesi ki çok derin bir 
meseledir şöyle ki, 

“İlm-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 

“İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani 
melufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül 
edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o âdi şeyler, 
birer hârika ve birer mu’cize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları teemmüle, 
dikkate almıyorlar; tâ onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im’an-ı nazar edebilsinler. 
Bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair garib hâlâtına 
bakmayarak, yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından peyda olan 
parıltısına dikkat etmekle Mâlik-ül Bihar olan Allah’ın azametine delil getiren adamın 
meseli gibidir.” Ms:196 

Evet, “İnsanların arza ait malûmat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnîdir. 
Ülfet ise, cehl-i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim, 
cehildir. Bu sırra binaendir ki, Kur’an âyetleriyle insanların nazarını melufatları olan şeylere 
çeviriyor. Âyetler, necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını 
eğdirir. O ülfetin altındaki havarik-ul âdât mu’cizeleri o âdiyat içerisinde gösterir.” Ms:197 

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

Kezalik iman ve tevhid ile bakan, âlemi nurlu görür ve illâ âlemi zulümat içerisinde 
görecektir.” Ms:199 

İlim odur ki kalbde yerleşsin diyen Hz. Üstadın yeğeni Abdürrahman 
anlatıyor 

“Amcam Bediüzzaman bir müddettenberi akıl ile değil sırf kalb ile mesaile 
müteveccih oluyor. Kalbine vâzıhan bir şey zuhûr etse, bana yazdırıyor ve diyor: “İlim odur 
ki, kalbde yerleşsin. Yalnız akılda olsa insana malolmuyor.” Hemde diyor ki : “Şu mesail 
yalnız kavaid-i ilmiye değil, belki vicdanen esas ittihaz ettiğim bazı desatir-i kalbiyyemdir.” 
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Ve bana emretti : “Zuhûrat-ı kalbiyemden istediğini intihab et!” Ben de şu vecizeleri 
hangi âsarından intihab ettiğimi bervech-i âti işaretlerle gösteriyorum...”  AB:616 

“İlmin ve ilm-i din tahsilinin faziletine dair Hz. Üstadın yazdığı Tefekkürnamesinden 
alınan bir kısım hadis-i şerifler:  

“ yA«V«0«— °}«[²L«' ¬y±V¬7 y«W[¬V²Q«# Å–¬_«4 «v²V¬Q²7~ ~Y WÅV«Q«# 

°…_«Z¬% y²X«2 b²E«A²7~«— °d[¬A²K«# y#«h«6~«g8«— °?«…_«A¬2 

Meali: “İlmi öğreniniz! Çünki, onun öğrenilmesi Allah’a karşı haşyettir, talebi 
ibadettir, müzakeresi tesbihdir, ondan bahis ise cihaddır.” 

           |¬4  hP²X«< ¬y¬-~«h¬4 |«V«2 Îz¬UÅB«< ̄v¬7_«2  }«2_«, 
®}«2_«, «w[¬Q²A«, ¬?«…_«A¬2  ²w¬8 °h²[«' ¬y¬W²V¬2 

Meali: “Bir âlimin, yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bir saat bakması, 
yetmiş saat ibadetten hayırlıdır.” 

                   ¬v²V¬Q²7~  ¬̀7_«0 ¬–_«W²&Åh7~ `¬7_«0 ¬v²V¬Q²7~  ¬̀7_«0 

«w[¬±[¬AÅX7~ «p«8 ˜h²%«~ |«O²Q<«— ¬•«Ÿ²,¬�²~ w²6‡ 

Meali: “İlmin tâlibi (talebesi), Rahman’ın tâlibidir. İlmin talebcisi, İslâmın 
rüknüdür. Onun ecr u mükâfatı, Peygamberlerle beraber verilir.” 

                                      ¬?«ŸÅM7~ «w¬8 ¬yÁV7~ «f²X¬2 u«N²4«~ ¬v²V¬Q²7~  ¬̀7_«0 

¬yÁV7~ ¬u[¬A«, |¬4  ¬…_«Z¬D²7~«— ¬±c«E²7~«— ¬•_«[¬±M7~«— 

Meali: “İlim taleb etmek, Allah’ın katında (nafile) namaz, oruç ve hac’dan ve fi-
sebilillah olan cihaddan efdaldir.” 

                     ̄f¬"_«2 ¬r²7«~ ²w¬8 °h²[«' ¬y¬W²V¬Q¬" p«S«B²X< °v¬7_«2 

Meali: “İlminden menfaat görülen bir âlim, bin âbidden hayırlıdır.” 
                                       ¬}«W¬V«6 ²w¬8 «u«N²4«~ ®}Å<«f«; ¬y[¬'«� °v¬V²K8 >«f²;«~ _«8 

 >Å…¬‡ y²X«2 _«Z¬" ˜Ç…h«<«— >®f; ˜f<¬i«< ̄}«W²U¬& 
Meali: “Bir müslümanın bir müslüman kardeşine vereceği, onun hidayetini 

arttıran ve onunla ondan kötülüğü kaldıran bir hikmetli sözden daha efdal bir hediye 
yoktur.” 

               °}«%«‡«… ¬š_«[¬A²9«�²~ «w²[«"«— y«X²[«" «–_«6 ¬v²V¬Q²7~ `V²O«< «Y;«— � ²Y«W²7~ ˜_«#«~ ²w«8 

Meali: “Bir ilim, talebesi, ilmi tahsil ederken eceli gelse vefat etse; onun derecesi 
ile, enbiya derecesi arasında, bir derece (peygamberlik mertebesi) kalır.” 
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                ¬±|¬T[¬T²EÅB7~«— ¬±|¬9_«W<¬�²~ ¬v²V¬Q²7~ «w¬8 >~ Û ¬v²V¬Q²7~ «w¬8 _®"_«" «vÅV«Q«# ²w«8 
. ¯}«Q²6«‡ «r²7«~ ¬?«Ÿ«. ²w¬8 «u«N²4«~ «–_«6 ¬y¬" ²v«V²Q«< ²v«7 ²—«~ ¬y¬" «u¬W«2 

¬}«8_«[¬T²7~ ¬•²Y«< |«7¬~ ¬y¬" u«W²Q«< ²w«8 �~«Y«$«— y"~«Y«$ y«7 «–_«6 y«WÅV«2 ²—«~ ¬y¬" «u¬W«2 «Y; ²–¬_«4 

Meali: “Kim ki ilimden (yani ilm-i imanî ve tahkikîden) bir bab (bir mes’ele) 
taallüm ederse, onunla amel etsin etmesin, bin rek’at (nafile) namazdan efdaldir. Eğer 
(öğrenmekle beraber) amel de ederse, yahut onu başkasına öğretirse, o zaman ta 
kıyamete kadar onun o (büyük) sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır.” 

               °f[¬Z«- «Y;«— «�_«8 ¬}«7_«E²7~ ¬˜¬g«; |«V«2 «Y; «— ¬v²V¬Q²7~ ¬`¬7_«O¬7 �²Y«W²7~ «š_«% ~«†¬~ 

Meali: “Bir ilim talebesi, ilmi tahsil etmekte iken vefat etse, şehiddir.” 

¬u«W«Q²7~ u[¬V«5 Ú ¬±|¬9_«W<¬�²~ >~ Û ¬yÁV7_¬" v¬V«Q²7«~ ¬v²V¬Q²7~ u«N²4«~ 
¬u²Z«D²7~ «p«8 p«S²X«< «� ¬u«W«Q²7~ h[¬C«6«— ¬v²V¬Q²7~ «p«8 p«S²X«< 

Meali: “İlmin efdali ilm-i billahdır (yani, iman ilmidir). Bu ilim ile az olan amel, 
(ilim ile olduğu için) menfaat verir. Fakat çok amel., cehl ile olsa menfaatsizdir.” 

                    ¬š_«[¬A²9«�²~ }«$«‡«— ²vZÅ9¬_«4 «š_«W«VQ²7~ ~Y 8¬h²6«~  

Meali: “Ulemaya (hürmet ediniz) ikram ediniz. Çünkü ulema, peygamberlerin 
varisleridir.” 

¬}ÅX«D²7~|«7¬~ °u[¬7«…«— °s¬¶<_«, y«7_«9«_«4 ¬y[¬4_«8 «vÅV«2«— y«WÅV«2«— «–´~²hT²7«~ «vÅV«Q«# ²w«8 «�«~ 
Meali: “Kur’anı öğrenen ve öğreten ve içindeki hakaikı ders verenler bilmiş 

olsunlar ki, (kıyamet gününde) onların Cennet’e girmelerine saik ve delil ben olacağım.” 

¯}«X«, ¬?«…_«A¬2 ²w¬8 y«7 ~®h²[«' –Y U«< ²f«5 u%Åh7~ _«ZQ«W²K«< ¯}«W²U¬& }«W¬V«6 

¯}«A«5«‡ ¬s²B¬2 ²w¬8 °h²[«' ¬v²V¬Q²7~ ¬?«h«6~«g8 «f²X¬2 ®}«2_«, ‰YV%«—  

Meali: “Bir adamın, bir hikmet kelimesini işitmesi, bazan olur ki, ona bir sene 
ibadetten hayırlı olur. Ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak, bir köle azad 
etmekten daha hayırlıdır.” (Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Tefekkürname” 
namıyla maruf Arabca eserinin sonundan alınmıştır.)  

İbn-i Mace, Mukaddime, 17. babı, âlim ve talebe-i ulûmun fazileti hakkındadır. Buhari 
3. ve S.M. 47. Kitabları da ilme aittir.  

                   Õ~Y Q«#²‡_«4 ¬}ÅX«D²7~¬Œ_«<¬h¬" ²v#²‡«h«8 ~«†¬~ 

¬v²V¬Q7²~ j¬7_«D«8 «Ä_«5 Ó ¬}ÅX«D²7~ Œ_«<¬‡ _«8«— ¬yÁV7~ «ÄY ,«‡ _«< ~Y 7_«5 

“Sizler Cennet bahçelerine uğradığınızda ondan faydalanınız. Ashab: Ya Resulallah 
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Cennet bahçeleri nedir? Buyurdu ki: İlim meclisleridir.” (2) 

t«V²ZB«4 j¬8_«F²7~ ¬wU«# «�«—_ÈA¬E8 ²—«~ _®Q¬W«B²K8 ²—«~ _®W¬±V«Q«B8 ²—«~ _®W¬7_«2 f²3~ 

Ya âlim, ya öğrenen ya da dinleyen veyahut ilim ehlini seven olunuz. Bunun dışında 
kalırsanız helak olursunuz.” (3) 

°h[¬C«6 y7~ ÅšY, °u[¬V«5 y=_«A«O'°u[¬V«5 y¶<_«Z«T4 °h[¬C«6¬ ¯–_«8«ˆ |¬4 ²vB²E«A².«~ ²f«5 ²vUÅ9¬~ 

°h[¬C«6 y¶<_«Z«T4 °u[¬V«5 °–_«8«ˆ ²vU²[«V«2 |¬#Ì_«[«,«— ¬v²V¬Q²7~ «w¬8 °h²[«' ¬y[¬4 u«W«Q²7«~ ˜Y O²Q8 
¬u«W«Q²7~ «w¬8 °h²[«' ¬y[¬4 v²V¬Q²7«~ ˜Y O²Z8 °u[¬V«5 y7~ Åšx, °h[¬C«6 y=_«A«O' 

“Siz öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki; fukahası çok, hutebası az, isteyeni az, 
vereni çok. Böyle bir zamanda amel, ilimden hayırlıdır. Öyle bir zaman gelecek ki; fukahası 
az, hatipleri çok, isteyeni çok, vereni az. O zamanda ise, ilim amelden hayırlıdır.” (4)  

p¬4_ÅX7~ v²V¬Q²7~ «¾~«g«4 ¬`²V«T²7~ |¬4 °a¬"_«$ °v²V¬Q«4 ¯–_«W²V¬2 v²V¬Q²7«~ 

¬˜¬…_«A¬2 |«V«2 ¬yÁV7~ }ÅD& «¾~«g«4 ¬–_«KV¬±7~ |¬4 °v²V¬2«— 

“İlim ikidir. Kalbde sabit olan ilim, faydalı olanıdır. Eğer ilim sadece dilde olursa, bu, 
kıyamette Allah’ın kulları aleyhindeki durumlarında hücceti olur.” (5)  

                          «}«X[¬UÅK7~ ¬v²V¬Q²V¬7 ~Y WÅV«Q«#«— «v²V¬Q²7~ ~Y«WÅV«Q«# 

          y²X¬8 «–YW¬±V«Q# ²w«W¬7~YQ«/~«Y«#«— «‡_«5«Y²7~«— 

“İlmi öğreniniz. Onunla birlikte sekinet ve vakarı da öğreniniz. ilim öğrendiğiniz zata 
karşı da saygılı olun.” (6)  

°v²U&«— |«7_«Q«# ¬yÁV7~ ¬‡~«h²,«~ ²w¬8 Êh¬, ¬w¬0_«A²7~ v²V¬2 

¬˜¬…_«A¬2 ²w¬8 š_«L«< ²w«8 ¬�YV5 |¬4 y4¬g²T«< ¬yÁV7~ ¬v«U¬& ²w¬8 

“Batın ilmi, Allahü Teala’nın esrarından bir sırdır ve Allah’ın hikmetlerinden bir 
hükümdür. Allah onu kullarından dilediğinin kalbine bırakır.” (7)  

¬h«D«E²7~|«V«2 ¬k²TÅX7_«6 ¬˜¬h«R¬. |¬4 «v²V¬Q²7~ vÅV«Q«B«< >¬gÅ7~ u«C«8 

¬š_«W²7~ |«V«2 `B²U«< >¬gÅ7_«6 ¬˜¬h«A¬6 |¬4 «v²V¬Q²7~ vÅVQ«B«< >¬gÅ7~ u«C«8«— 

“İlmi küçüklüğünde öğrenmenin misali, taş üzerine yazılan nakış gibidir. 
İhtiyarlığında ilim öğrenmenin misali, su üzerine yazı yazmak gibidir.” 

(8)   

                                                 
2 R.E. sh: 64 
3 R.E. sh: 75 ve K.H.hadis 437 
4 R.E. sh: l35 
5 R.E.shfa:223 
6 R.E.shfa:253 
7 R.E. sh:3l7 
8 R.E. sh: 39l 1025
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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«! 
İLMELYAKÎN 

(Aynelyakîn, hakkalyakîn ve yakîn tabirleri de kısmen yer alır.) 

İmanın kuvvet derecelerini ifade eden İlmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn tabirleri, Risale-i 
Nur eserlerinde tekraren geçer, fakat kelime manaları verilmez. Ancak kelimelerin geçtiği yerlerdeki 
manaların akışından kasdolunan maksadları tesbit etmek gerekiyor.  

Bu üç tabir lûgat manarı cihetinde ele alınırsa; 

İlmelyakîn: Bir şeyi kendisine aid olan ilim ile yakînen ve kat’î bilmek manasına gelir. Mesela 
bir makine mühendisinin, makineyi teşkil eden aletleri, makinanın hareketlerini ve neticelerini ilim 
gözüyle görmesi, maddi gözle görmenin derecesinde olur. 

Aynelyakîn: Göz ile görmek derecesinde olan bir kat’iyetle bilmeyi ifade eder. 

Hakkalyakîn: İlim ve akıl berabeliğinde ve maddî ve manevî hislerle mana-yı harfîye istinaden 
hakikatı, asliyetine muvafık olarak bilmektir. 

Hem Kur’an mesleğine ve vahye dayanan, yani akıl ve kalbin imtizaciyle kazanılan ilmelyakînin, 
hakkalyakîn derecesinde olabileceğini beyan eden Hz. Üstad diyor:  

“İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, akıl 
ve kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve 
bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci 
yol; Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri 
görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan 
yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini görecekler.” K: 18 

Halbuki tasavvuf mesleği hakkında yine Hz. Üstad diyor ki: 
“İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine 

ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak 
akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. 
Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın 
eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin 
vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata 
yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir.” K: 18 

Burada geçen “ehass-ı havass”, tasavvuftaki büyük veliler demektir. “İman-ı şuhudîdir” ifadesi 
de, kalb gözüyle görmek  demektir. 

“Şu mes'eleden anlaşılıyor ki: Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok 
aşağıdır. Yani: Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, 
veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur'ana ve vahye, 
gaybî fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. Demek 
bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve 
mehenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i 
hadsiyeleridir.” M: 83 

Demek, Kur’anî meslekteki ilmelyakîn, tasavvuftaki hakkalyakîn derecesinde olabiliyor.   
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Keza, bu üç tabirin birincisinden ikincisine ve ikincisinden üçüncüsüne geçmede muayyen bir 
hudud ve mana derecesinin tesbiti olamıyor. Ancak, hakkalyakîn derecesinde ilk iki derecenin ve 
aynelyakînde de birincisinin bulunması düşünülür. 
Bu üç tabir, yakîn kelimesiyle terkibli tabir olduklarından, önce yakîn kelimesin manasını bilmek 
gerektir. Şöyle ki: 

Kur’anda (2.surenin 4. âyetinde)  geçen  –YX5Y< kelimesinin tefsirinde yakîn tabiri 

şöyle izah ediliyor.  
“Yakîn, vakıa mutabık ve herhangi bir teşkik ve şübhe ile zail olmayacak surette şekk 

ü şüpheden ari olan sabit ve cazim bir itikad demektir..... 
....Yakînden matlub olan, vakıa mutabakat ve adem-i raybdır” (Elmalı Tefsiri/Sh. 201-202) 

“Yakîn: Marifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. (...) Göz ile 
görür derecede görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman görüyoruz. 
Orada ateşin varlığını ilmen biliyoruz demektir. Bu bilme derecesine ilm-el yakîn deniyor. 
Ateşe yaklaşıp, gözümüzle görsek, ona ayn-el yakîn bilmek deniyor. Daha da ilerliyerek 
bütün hislerimizle ateşin varlığını, yakması ve sair sıfatlarını bildik ise, bu nevi’den olan 
ilmimizin derecesine de hakk-al yakîn deniyor.” (Ö. Nasuhî) 

“Yakîn” kelimesi, mesafe ve mekân yakınlığı değil, belki hakikatı asliyetiyle ve kat’i 
ve şübhesiz bilmek manasındadır. Buna göre aynelyâkin gözle görme katiyetinde bilmek 
demek olur. 

Malumdur ki: Bilmek denince, bilinen şeyin varlığı lâzımdır. Evet, ilim maluma (yani 
bilinecek şeyin varlığına) tabidir sözü meşhurdur. Bilinecek şey maddi varlıksa bu bilgide 
kâfir-mü’min müşterek olur. Yani mü’min de, kâfir de bilebilir. Halbuki bu tabir dinî sahada 
mevzu ediliyor. O halde bu bilmek, manevi sahaya bakar. Evet, eşya ve hadisata bakılınca 
mana-yı harfi ile bakmak, yani eşya ve hadiselerin mükemmellik ve maslahatlılık ve 
hikmetli yapılış gibi hususiyetlerinden, yapıcısının varlığını ve sıfatlarını ve hikmetlerini 
bilmektir. Şu halde yakîn tabiri, manevî sahada ilm-i imanî ve hissiyat-ı ulviyeye dayanan bir 
meseledir. Hakikati bilmede, gözle görmek, yani kat’iyetle bilmek derecesine geldikten sonra 
daha kuvvetli bilmek dereceleri de bulunur.    

Hz. Üstad diyor ki: “İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdika münhasır değil. Bir 
çekirdekten, ta büyük hurma ağacına kadar ve eldeki ayinede görünen misalî güneşten ta 
deniz yüzündeki aksine, ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, imanın o 
derece kesretli hakikatları var ki, binbir Esma-i İlahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kâinat 
hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları var ki: Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı 
insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i 
kudsiyedir” diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.  

Evet iman-ı taklidî, çabuk şüphelere mağlub olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş 
olan iman-ı tahkikîde pek çok meratib var.  

O meratiblerden ilmelyakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler 
şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir şüpheye karşı bazan mağlub olur. 
Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. 
Belki Esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur’an gibi 
okuyabilecek derecesine gelir. 

Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı 
zatlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez. Ve ülema-i ilm-i kelâmın binler cild 
kitabları, akla ve mantığa istinaden te’lif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî 
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bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i 
imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur’anın mu’cizekâr cadde-i kübrası, 
gösterdiği hakaik-ı imaniye ve marifet-i kudsiye; o ülema ve evliyanın pek çok fevkinde bir 
kuvvet ve yüksekliktedir.” E:103 

Kur’anda (56. surenin, 95. âyetinde) geçen “hakk-al yakîn” ifadesini, 
Müfessir Hamdi Yazır tefsirinde şöyle beyan ediyor:  

“Hiç şüphesiz hakk-ul yakîndir o. Yalnız ilm-ül yakîn ve ayn-ül yakîn değil, hakk-ul 
yakîndir. 

Hak ve yakîn ikisi de aynı manayı ifade ettikleri halde, hakkın yakîne izafeti hakkında 
hayli söz söylenmiştir. En muvafıkı İbn-i Atiyye’nin beyanı ve Razi’nin dediği vechile; hakk-
ul hak ve savab-üs savab demek gibi bir nevi te’kiddir ki yakînin son derecesi, daha fevkinde 
bir vüsul bulunmayan en yüksek mertebesi demek olur. Filvaki yukarılarda da geçtiği ve 
Seyyid’in Tarifat’ında da tarif olunduğu üzere; yakîn üç mertebe olarak mülâhaza olunur. 
ilm-ül yakîn, ayn-ül yakîn, hakk-ul yakîndir. Hakk-ul yakîn ilm ü ıyandan geçip bilfiil 
içinde tahakkuk ile yaşanan hakikat demektir. Demişlerdir ki; hakk-ul yakîn abdin hakda fani 
olması ve onunla yalnız ilmen değil, hem ilmen hem şuhuden hem halen bekasıdır.” (Elmalı 
Tefsiri sh. 4726) “Hakk-al yakîn” ifadesi, Kur’anda (69:5l) âyetinde de geçer. 

“Evet kalblerde, perde-i gaybda ihtar edici bir zâta bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye; ve 
ilham edici bir zâta baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka; ve hakkalyakîn suretinde sıfât-ı kudsiye 
ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakîne; ve enbiya ve evliyada bir Vâcib-ül 
Vücud’un envarını aynelyakîn ile müşahede eden hiçbir nurani kalb; ve asfiya ve sıddıkînde, 
bir Hâlık-ı Külli Şey’in âyât-ı vücubunu ve berahin-i vahdetini ilmelyakîn ile tasdik eden, 
isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki, senin vücub-u vücuduna ve sıfât-ı kudsiyene ve 
senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve 
işareti olmasın.” Ş: 56 

Yani, bu parağrafta İlmelyakînin bir cihette münevver akıllara baktığı anlaşılıyor. 
“Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellâl-ı saltanatın hakkalyakîn, aynelyakîn, 

ilme lyakîn suretinde senin uhrevî rahmet hazinelerine ve âlem-i bekada ihsanatının 
definelerine ve dâr-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin hârika güzel cilvelerine 
şehadet, işaret, beşaret ederler.” Ş: 58 

Yani, hakkalyakînde aynelyakîn ve ilmelyakîn mertebeleri de bulunur. 

“Elbette bir eserin kemali ve cemali dahi fiilin kendine mahsus kemal ve cemaline, o 
da ismin kendine münasib muvafık güzelliğine, o dahi zâtın ve hakikatın -fakat zâta ve 
hakikata lâyık ve muvafık- kemaline ve cemaline ilmelyakîn ile ve bedahetle delalet 
eder.”Ş:75 

Yani, eserden müessire intikal etmek yolu, ilmelyakîne delalet eder. 
“Acaba yerde iken arş-ı azamı 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 

Risale-i Nurda tezahür eden cadde-i Kübra mesleğinde kazanılan ilmelyakînin, 
hakkalyakîn derecesinde olduğu 5. ve 6. p.larda anlatıldı. Çünkü geçmiş asırlarda, kitab-ı kâinatı 
okumada gereken anlayış bu asır gibi değildi. Hem cadde-i Kübra mesleğinde cezalet sırrı var. Yani, 
Allahın sonsuz ilim ve sonsuz hikmetiyle yaptığı eserlere mutabık söz söylemek için, sonsuz ilim ve hikmet 
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sahibi olmak lazım gelir. Bu ise Allahdan gayrısı için muhaldır. Evet, 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. Bu cezalet-i beyaniyeyi görmek istersen, hüşyar ve 

müdakkik bir kalb ile, Sure-i Amme ve ¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5 âyetleri gibi fermanları 

dinle!..” L:128 
Yani Risale-i Nur, cezalet-i harikaya sahib olan Kur’andan mülhem olduğundan  aklı, kitab-ı 

kâinatı okutmakla talim ve kalbi terbiye eder. Kur’anın ise, cezalet-i tamme ile hakaik-ı kâinata 
mutabakatı var. Evet, bu asrın, Risale-i Nurun takib ettiği Kur’anın kitab-ı kâinatı okuma mesleği asrı 
olduğunu Risale-i Nurdan öğreniyoruz. Âyet-ül Kübra eseri, bu mesleği ileri derecede temsil eder. Bu 
hakikat, Kastamonu Lâhikası’nda, 54. sahifenin sonundaki “Üçüncü Nokta”da izah edilir. 

Şimdi Hz. Üstadın geçmiş asırlara bakan ve Âyet-ül Kübra eserinde 
kaydedilen harika bir beyanatını görelim: 

“Sonra, imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmelyakîn 
derecesinden aynelyakîn mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak 
olan o mütefekkir yolcu, medreseden gelirken, hadsiz küçük tekyelerin ve zaviyelerin 
telahukuyla tevessü' eden gayet feyizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekye, bir hangâh, 
bir zikirhane, bir irşadgâhta ve cadde-i kübra-yı Muhammedînin (A.S.M.) ve mi'rac-ı 
Ahmedînin (A.S.M.) gölgesinde hakikata çalışan ve hakka erişen ve aynelyakîne 
yetişen binlerle ve milyonlarla kudsî mürşidler onu dergâha çağırdılar. O da girdi, 
gördü ki: O ehl-i keşf ve keramet mürşidler; keşfiyatlarına ve müşahedelerine 
ve kerametlerine istinaden bil'icma' müttefikan "Lâ ilahe illâ Hû" diyerek, vücub-u 
vücud ve vahdet-i Rabbaniyeyi kâinata ilân ediyorlar. Güneşin ziyasındaki yedi renk ile 
güneşi tanımak gibi, yetmiş renk ile, belki esma-i hüsna adedince, Şems-i Ezelî'nin ziyasından 
tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levnler ve başka başka hakikatlı 
tarîkatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevvi haklı meşreblerde bulunan o kudsî 
dâhîlerin ve nurani âriflerin icma' ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat, ne derece zahir ve 
bahir olduğunu aynelyakîn müşahede etti ve enbiyanın (Aleyhimüsselâm) icmaı ve asfiyanın 
ittifakı ve evliyanın tevafuku ve bu üç icmaın birden ittifakı, güneşi gösteren gündüzün 
ziyasından daha parlak gördü. " Ş: 119 

Bu parağrafta, şeairin kemal-i ciddiyet ve kudsiyetle yaşandığı geçmiş asırlarda yaşanan ve 
ahireti esas alan tasavvufî mesleklerin hakikat ve makbuliyeti, çok güzel tasvir ediliyor. Bid’alar istila 
edince, bozuk cemiyet nazarları, aşırı derecede dünya hayatına çevirir. Mesela: 

“Mütemadiyen ehl-i dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı 
dikkati kendine celbetmiş ki; edna bir hacat-ı hayatiyeyi, büyük bir mes’ele-i diniyeye tercih 
ettiriyor. Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’an-ı Mu’ciz-ül 
Beyan’ın tiryakmisal ilâçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir; ve onun metin, 
sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sadık, fedakâr şakirdleri mukavemet ederler. Öyle ise, her şeyden 
evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve ciddî ihlas ve tam itimad ile ona 
yapışmak lâzım ki; o acib hastalığın tesirinden kurtulsun.” K:105 

“İşte bu dehşetli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen 
anlamıyorlar. 

1029



İLMELYAKÎN      5 
 

 

Ezcümle: Ben gördüm ki; ehl-i diyanet belki de ehl-i takva bir kısım zâtlar, bizimle 
gayet ciddî alâkadarlık peyda ettiler. O bir-iki zâtta gördüm ki; diyaneti ister ve yapmasını 
sever, tâ ki hayat-ı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rastgelsin. Hattâ tarîkatı keşf ü 
keramet için ister. Demek âhiret arzusunu ve dinî vezaifin uhrevî meyvelerini, dünya hayatına 
bir dirsek, bir basamak gibi yapıyor. Bilmiyor ki, saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye 
dahi medar olan hakaik-i diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve 
teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel-i hayrın yapmasına 
sebeb o faide olsa, o ameli ibtal eder; lâakall ihlası kırılır, sevabı kaçar. 

Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden en 
mücerreb bir kurtarıcı, Risale-i Nur’un mizanları ve müvazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunu 
kırkbin şahid vardır. Demek Risale-i Nur’un dairesine yakın bulunanlar, içine girmezse, 
tehlike ihtimali kavîdir. 

Evet ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«?x«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< (14:3) işaretiyle bu asır, hayat-ı 

dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye, ehl-i İslâm’a da bilerek severek tercih ettirdi.” K:109 

“..... bütün kuvvetimizle iman ederiz ki: O yüzbinler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru 
dellâl-ı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn 
suretinde senin uhrevî rahmet hazinelerine, âlem-i bekadaki ihsanatının definelerine ve dâr-ı 
saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin hârika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve 
hakikattır ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vaki’dir.” Ş:187 

Bu kısımdan dahi anlaşılıyor ki: Bu üç tabirin arasını net bir tarzda ayırmak müşkildir. 

Vefatından sonra Hâfız Ali Ağabeye hitab eden Hz. Üstad diyor: 
“Meyve Risalesi’nin hakikatını ilmelyakîn ile bilen bu kahraman kardeşimiz, 

aynelyakîn ve hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre cesedini bırakıp melekler gibi 
yıldızlarda, âlem-i ervahta seyahata gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. 
Cenab-ı Erhamürrâhimîn, Risale-i Nur’un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defter-i 
a’maline hasenat yazdırsın. Âmîn! Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın, 
âmîn! Ve kabrinde Kur’anı, Risale-i Nur’u ona şirin ve enîs arkadaş eylesin. Âmîn! Ve Nur 
fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Âmîn! Âmîn! Âmîn! Siz dahi 
benim gibi dualarınızda onu yâdediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o kaybettiği 
bir hayat ve bir dil yerinde manevî bin hayat kazandı diye rahmet-i İlahiyeden 
ümidvarız.”Ş:328 

Yani ahirete geçen mü’min, hakaik-ı imaniyeyi aynelyakîn, hakkalyakîn tarzında görür. 

“Âyet-ül Kübra Risalesinde dünya seyyahı, Hâlıkını aramak, bulmak, tanımak için 
bütün kâinattan ve enva'-ı mevcudatından sorduğu ve otuzüç yol  ile ve kat’î bürhanlarla 
hâlıkını ilmelyakîn ve aynelyakîn bildiği gibi; o aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat 
tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz, bütün dünyayı bir 
şehir gibi görüp, teftiş ederek, kâh Kur’an hikmetine, kâh felsefe hikmetine aklını bindirip 
geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak, hakikatları vâkide olduğu gibi 
görmüş, bizlere Âyet-ül Kübra’da kısmen haber vermiş.” Ş:635 

Burada Hz. Üstad’ın Âyet-ül Kübra’da anlattığı kâinat seyahatının asliyet ve mahiyeti beyan 
ediliyor. Çok manidardır, dikkat oluna... 

“Ve madem dünya seyyahı, her âlemde, ilim sıfatıyla Allâm-ül Guyûb hâlıkını 
bulmuş; biz dahi o seyyahla beraber, mübareklerin ve görenlere bârekâllah dedirtenlerin ve " 
$ "nün geniş âlemine girip bütün zîruhun masum, mübarek yavrularını ve bütün zîhayatın 
mukadderat ve proğramlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekleri başta olarak o 
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mübarekât âlemini temaşa ve mütalaa ile kudsî sıfat-ı ilmin mu’cizatlı, ince cilveleriyle 
hâlıkımızı ilmelyakîn ile bilmeğe o seyyah gibi çalışacağız.” Ş:643 

Bu kısımda, eserden müessirine intikal tarzı olan ve Kur’anın cadde-i kübrasından gelen Risale-i 
Nur’daki ilmelyakîn derecesi nazara veriliyor. 

Yakîn ile alâkalı âyetlerden birkaç not: 
- İman-ı Billahda yakîn derecesi: (13:2) (26:24) (44:7) 
- Ayât-ı İlahiyeyi idrakte yakîn: (27:82) (32:24) 
- Âhirete imanda yakîn: (2:4) (27:3) (31:4) 
- İlm-el yakîn: (102:5) 
- Ayn-el yakîn: (102:7) 
- Hakk-al yakîn: (56:95) (69:51) 
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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«! 
İMAN 

“İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi 
tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.” İ:41 

Keza, “İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre: “Cenab-ı Hakk’ın istediği kulunun 
kalbine, cüz’-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” denilmiştir.” İ:42 

Risale-i Nur’dan îman dersleri: 
“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. 

Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Meselâ: İnsanların san'atları içinde nasılki 
maddenin kıymeti ile san'atın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazan müsavi, bazan madde daha 
kıymettar, bazan oluyor ki; beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san'at 
bulunuyor. Belki bazan, antika olan bir san'at, bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş 
kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir san'at, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pişe ve 
pek eski hünerver san'atkârına nisbet ederek o san'atkârı yâd etmekle ve o san'atla teşhir 
edilse, bir milyon fiatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir 
bahasına alınabilir. 

İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir san'atıdır ve en nazik ve nazenin bir 
mu'cize-i kudretidir ki; insanı, bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve 
kâinata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır. 

Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar, o ışıkla okunur. O 
mü'min, şuur ile okur ve o intisabla okutur. Yani: "Sâni'-i Zülcelal'in masnuuyum, 
mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım" gibi manalarla insandaki san'at-ı Rabbaniye 
tezahür eder. Demek Sâniine intisabdan ibaret olan iman; insandaki bütün âsâr-ı san'atı izhar 
eder. İnsanın kıymeti, o san'at-ı Rabbaniyeye göre olur ve âyine-i Samedaniye itibariyledir. O 
halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı İlahî ve 
Cennet'e lâyık bir misafir-i Rabbanî olur. 

Eğer kat'-ı intisabdan ibaret olan küfür, insanın içine girse; o vakit bütün o manidar 
nukuş-u esma-i İlahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira Sâni' unutulsa, Sânia müteveccih 
manevî cihetler de anlaşılmaz. Âdeta baş aşağı düşer. O manidar âlî san'atların ve manevî âlî 
nakışların çoğu gizlenir. Bâki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise; süflî esbaba ve tabiata ve 
tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar. 
Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise; -dediğimiz 
gibi- kısacık bir ömürde hayvanatın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde 
yalnız cüz'î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür, böyle mahiyet-i 
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insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder.” S:311 

Dârülfünundaki tedrisat tarzı hakkında şu hususlar nazara 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. 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.” S:731 

Velayetteki üç meslek hakkında İmam-ı Rabbânînin (R.A.) bir beyanı 
aynen şöyledir: 

“Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A) Mektubat'ında 
demiş ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve 
keramata tercih ederim." 

Hem demiş ki: "Bütün tarîklerin nokta-i müntehası, hakaik-i imaniyenin vuzuh ve 
inkişafıdır." 

Hem demiş ki: "Velayet üç kısımdır: Biri velayet-i suğra ki, meşhur velayettir. Biri 
velayet-i vustâ, biri velayet-i kübradır. Velayet-i kübra ise; veraset-i nübüvvet yoluyla, 
tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır." 

Hem demiş ki: "Tarîk-i Nakşî'de iki kanad ile sülûk edilir." Yani: Hakaik-i imaniyeye 
sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur 
varsa, o yolda gidilmez. Öyle ise tarîk-ı Nakşî'nin üç perdesi var: 

Birisi ve en birincisi ve en büyüğü: Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir 
ki, İmam-ı Rabbanî de (R.A.) âhir zamanında ona sülûk etmiştir. 

İkincisi: Feraiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyeye tarîkat perdesi altında hizmettir. 
Üçüncüsü: Tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalb ayağıyla 

sülûk etmektir. Birincisi farz, ikincisi vâcib, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. 
Madem hakikat böyledir; ben tahmin ediyorum ki: Eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylanî 

(R.A.) ve Şah-ı Nakşibend (R.A.) ve İmam-ı Rabbanî (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda 
olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine 
sarfedeceklerdi. Çünki saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekavet-i 
ebediyeye sebebiyet verir. İmansız Cennet'e gidemez, fakat tasavvufsuz Cennet'e giden pek 
çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i 
İslâmiye gıdadır. Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı 
hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, kırk dakikada 
o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa; o yola karşı lâkayd kalmak, elbette kâr-ı akıl değil... 
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İşte otuzüç aded Sözler, böyle Kur'anî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. 
Madem hakikat budur; esrar-ı Kur'aniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en 
münasib bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi' bir 
nur ve dalalet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. 
Bilirsiniz ki: Eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet, fenden ve ilimden 
gelse, izalesi müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım, binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan 
ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünki öyleler kendilerini beğeniyorlar; hem 
bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda, i'caz-ı Kur'anın 
manevî lemaatından olan malûm Sözler'i, şu dalalet zendekasına bir tiryak hâsiyetini vermiş 
tasavvurundayım.” M:22 

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

“İmam-ı Rabbanî ve Müceddid-i Elf-i Sâni Ahmed-i Farukî (R.A.) demiş: "Hakaik-i 
imaniyeden bir tek mes'elenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve keramata 
müreccahtır. Hem bütün tarîkatların gayesi ve neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafı ve 
vuzuhudur." Madem şöyle bir tarîkat kahramanı böyle hükmediyor; elbette hakaik-i imaniyeyi 
kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşşuh eden Sözler, velayetten 
matlub olan neticeleri verebilirler.” M:355 

“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–¬! 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 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, 
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mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları, istiğfar etmeye davet ediyor.1 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 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  emriyle "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm" kelimesini 

siper yapıyor.” L:73 

“Günah-ı kebireyi işleyen, nasıl mü'min kalabilir?" diye suallerine cevab ise; evvelâ 
sâbık işaretlerde onların hatası kat'î bir surette anlaşılmıştır ki, tekrara hacet kalmamıştır. 
Sâniyen: Nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti; müeccel, gaib bir batman 
lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azabdan daha ziyade 
çekinir. 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. 

Şu halde kebairi işlemek, imansızlıktan gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin 
galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. 

Hem sâbık işaretlerde anlaşıldığı gibi; fenalık ve hevesat yolu, tahribat olduğu için 
gayet kolaydır. Şeytan-ı ins ü cinnî çabuk insanları o yola sevkediyor. Gayet cây-ı hayret bir 
haldir ki: Âlem-i bekanın nass-ı hadîsle sinek kanadı kadar bir nuru, ebedî olduğu için, bir 
insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde; bazı 
bîçare insanlar, bir sinek kanadı kadar bu fâni dünyanın lezzetini, o bâki âlemin, bu fâni 
dünyasına değer lezzetlerine tercih edip, şeytanın arkasında gider.” L:77 

“Sual: Sâbık işaretlerde isbat ettiniz ki: Dalalet yolu, kolay ve tahrib ve tecavüz olduğu 
için, çoklar o yola sülûk ediyorlar. Halbuki sair risalelerde kat'î deliller ile isbat etmişsiniz ki: 
Küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilâtlı ve suubetlidir ki, hiç kimse ona girmemek gerekti ve 
kabil-i sülûk değil. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki, herkes ona girmeli 
idi. 

ELCEVAB: Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı amelî ve fer'î olmakla beraber, 
iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki, bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul 
etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür. 

İşte bu kısımdır ki, risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise, amelî ve fer'î 
olmayıp, belki itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın 
zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise, bâtılı kabuldür, hakkın aksini isbattır. Bu kısım, 
imanın yalnız nefyi ve nakîzi değil, imanın zıddıdır. Adem-i kabul değil ki kolay olsun, 
belki kabul-ü ademdir. Ve o ademi isbat etmekle kabul edilebilir. 

a«A²C<ö«�ö•«G«Q²7«!ökaidesiyle: Ademin isbatı elbette kolay değildir. 

İşte sair risalelerde imtina derecesinde suubetli ve müşkilâtlı gösterilen küfür ve 

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

Surenin başı, hakikî günahlardan mağfiret değil; çünki ismet var, günah yok. Belki makam-ı nübüvvete lâyık bir 
mana ile Peygamber’e müjde-i mağfiret ve âhirinde Sahabelere mağfiret ile müjde etmekle, o îmaya bir letafet 
daha katar.” L:33 1035
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dalalet bu kısımdır ki, zerre mikdar şuuru bulunan, bu yola sâlik olmamak lâzımdır. Hem bu 
yol, risalelerde kat'î isbat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var 
ki; zerre mikdar aklı bulunan, o yola talib olmaz.” L:78 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬" 
¬–: GA²Q«[¬7öÅ�¬!ö«j²9¬�²!«:öÅw¬D²7!öa²T«V«'ö@«8«: (51:56) 

Bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; 
Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve 
farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır ve iz’an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini 
tasdik etmektir. 

Evet fıtraten daimî bir hayat ve ebedî yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz 
elemleri bulunan bîçare insana, elbette o hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan 
iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalâtlar, o insana 
nisbeten aşağıdır. Belki, çoğunun kıymetleri yoktur. ” Ş:100 

Keza ihtisas nazara alınmalıdır. Şöyle ki: “Bir fennin veya bir san’atın medar-ı münakaşa 
olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve 
san’atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ülemasına 
dâhil sayılmazlar. Meselâ; büyük bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir 
küçük tabib kadar hükmü geçmez. Ve bilhassa maddiyatta çok tevaggul eden ve gittikçe 
maneviyattan tebaüd eden ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük 
bir feylesofun münkirane sözü, maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir. 

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? 

Hakaik-i İslâmiyeye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkârdır, bir 
cehildir, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudî görülse de manası ademdir. (Bak: S:422 ilâ 
S:423) İman ise ilimdir, vücudîdir, isbattır, hükümdür. Herbir menfî mes’elesi dahi 2, 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.3 Yoksa, irtikâbı 
çok kolay olan yalnız adem-i kabul ve inkâr ve adem-i tasdik ise cehl-i mutlaktır, 
hükümsüzlüktür.” Ş:102 

Ahirzaman fitnesinde iman dairesinde görünen bazıların acib dalaletini ifade eden bir ayetin 
tefsiridir. O ayet de şudur: 
                                                 
2 İsbat, bir varlığın varlığını eserlerinden anlayıp göstermektir.Binâenaleyh iddia olunan yokluğun eserleri 
olamayacağından yokluk iddiası isbat olunamaz. İşte menfî meselelerin isbat olunamamasının bir ciheti bu 
manadadır. 
3 Yani maddî sahada müsbet ilim yoluyla yapılan isbat şekli, mana-yı ismiyle olup bu isbatlama maddî varlığın 
veya hadisenin isbatında geçerli olur. Bu tarz isbatda mü’min-münkir arasında fark olmaz.Yani neticeler 
kat’iyetle herkesçe bilinir. Fakat mana-yı ismiyle yapılan bu isbat tarzı, din sahasında batıl bir hüküm 
olur.Çünkü Allah’ın icraatı esbaba isnad ediliyor.Halbuki iman dairesindeki isbat istidlalîdir.Yani eşya ve 
hadiselerde bulunan hikmet, intizam ve faydalar gibi hususiyetler camid esbaba havale edilemez. 1036
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yÁV7!ö¬u[¬A«,ö²w«2ö«–:ÇGM«<«:ö¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«œ@«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«<ö«w<¬HÅ7«! (14:3)  

¯G[¬Q«"ȫÄ«Ÿ«/ö]¬4ö«t¬\ ´7:! @®%«x¬2ö@«Z«9x R²A«<«:ö 
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 

İçtimaiyatın tesiri sebebiyle ele alınan ve çocuk terbiyesine bakan 
ehemmiyetli bir bahis: 

“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 

İmanın artıp eksilmesi meselesi hususunda bir zata söylenen menfî 
fikre verilen cevaptır: 

“O zâta bazı mu’terizler Risale-i Nur’un kıymetini bir derece kırmak için demişler: 
“Herkes Allah’ı bilir. Âdi bir adam, bir veli gibi Allah’a iman eder” diye Nurların pek yüksek 
ve pek çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. 
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Şimdi İstanbul’da -daha dehşetli bir fikirde- anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir 
kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu 
imanî hakikatlarına ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki: “Her millet, herkes Allah’ı bilir. 
Onu, daha yeni ders almağa ihtiyacımız çok yok.” diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki 
Allah’ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve 
küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman etmek ve 
mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve “Lâ ilahe illallah” kelime-i kudsiyesine, hakikatlarına 
iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa “Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba 
ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek, hâşâ hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci’ 
tanımak ve herşeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak 
ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette 
Allah’a iman hakikatı onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevî cehennemin dünyevî 
tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler. 

Evet inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. 
Evet kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlık-ı 

Zülcelal’i inkâr edemez. Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır. Fakat 
ona iman etmek: Kur’an-ı Azîmüşşan’ın ders verdiği gibi, o Hâlık’ı sıfatları ile, isimleri ile 
umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri 
tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. 
Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi 
olmadığına delildir. Her ne ise...” E:203 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mal-i 
sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı 
da bihakkın îfa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, san’at ve terakkiyata ait 
ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.” Ms:115 

İslam cemiyetindeki günah durumu: 
“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 

“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? 

                                                 
(*): Madem muhatablar içine Nurcular girdiler. Sıdk kelimesine ihlas, sadakat, sebat, tesanüd gibi kelimeler ilâve 
olur. 1038
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C- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki; 
hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” Mü:64 

Hz.Üstadın meclise gönderdiği on maddelik beyanname meselesi:  
“Bu parça; meb'uslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla, reisle 

şiddetli bir münakaşaya sebebiyet verir. Bir gün divan-ı riyasette, elli altmış meb'us içinde, 
karşılıklı fikir teatisinde, M. Kemal Paşa: 

– Sizin gibi kahraman bir hoca bize lâzımdır; sizi, yüksek fikirlerinizden istifade 
etmek için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilâf 
verdiniz, der. Bu söz üzerine; Bediüzzaman, birkaç makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve 
hiddetle iki parmağını ileri uzatarak: 

– Paşa.. paşa! İslâmiyette, imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz 
kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur, der. Fakat paşa tarziye verir, ilişemez.” T:143 
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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«! 
İMKÂN 

Bu gelen üç kelime kelam ilminde kullanılır. Şöyle ki: 

İmkân yani, var olma veya olmamamada eşitlik manasında; muhal veya mümteni olması 
imkânsız manasında; vâcib ise, olmaması imkânsız manasındadır. 

İmkân ve hudûsa müesses umum mütekellimînin penceresi hakkında 
da şu bilgi veriliyor: 

 “ «_«#«f«K«S«7 yÅV7~ Å�Ë~ °}«Z¬7~«š ³_«W¬Z[¬4 «–_«6 ²x«7 (21:22) 

 «–x Q«%²h# ¬y²[«7Ë~«— v²UE²7~ y«7 y«Z²%«— Å�Ë~ °t¬7_«; ¯š²|«- Çu6 (28:88) 

 Şu pencere, imkân ve hudûsa müesses umum mütekellimînin penceresidir ve isbat-ı 
Vâcib-ül Vücud’a karşı caddeleridir. Bunun tafsilâtını, “Şerh-ül Mevakıf” ve “Şerh-ül 
Makasıd” gibi muhakkiklerin büyük kitablarına havale ederek, yalnız Kur’anın feyzinden ve 
şu pencereden ruha gelen bir-iki şuaı göstereceğiz. Şöyle ki: 

Âmiriyet ve hâkimiyetin muktezası; rakib kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, 
müdahaleyi ref’etmektir. Onun içindir ki; küçük bir köyde iki muhtar bulunsa, köyün rahatını 
ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa, herc ü merc 
ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa, fırtınalı bir karmakarışıklığa sebebiyet verirler. 
Madem hâkimiyet ve âmiriyetin gölgesinin zaîf bir gölgesi ve cüz’î bir nümunesi, muavenete 
muhtaç âciz insanlarda böyle rakib ve zıddı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse; acaba 
saltanat-ı mutlaka suretindeki hâkimiyet ve rububiyet derecesindeki âmiriyet, bir Kadîr-i 
Mutlak’ta ne derece o redd-i müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra 
ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat’î ve daimî lâzımı; vahdet ve infiraddır. 
Buna bir bürhan-ı bahir ve şahid-i kat’î, kâinattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. 
Sinek kanadından tut, tâ semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki; akıl onun 
karşısında hayretinden ve istihsanından “Sübhanallah, mâşâallah, bârekâllah” der, secde eder. 
Eğer zerre miktar şerike yer bulunsa idi, müdahalesi olsa idi, 

«_«#«f«K«S«7 yÅV7~ Å�Ë~ °}«Z¬7~«š ³_«W¬Z[¬4 «–_«6 ²x«7 (21:22) âyet-i kerimesinin delaletiyle: Nizam 

bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın âsârı görünecekti..” S:683 
Evet, “Eşya, vücud ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddid, 

mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birdenbire gayet muntazam, hakîmane öyle bir teşahhus-
u vechî veriliyor ki; meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebna-yı cinsinden herbirisine karşı 
birer alâmet-i fârika, o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve bâtın duygularıyla kemal-i 
hikmetle teçhiz edildiği cihetle, o yüz gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu isbat eder. 
Herbir yüz, yüzer cihetle bir Sâni’-i Hakîm’in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri 
gibi, bütün yüzlerin heyet-i mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın Hâlıkına 
mahsus bir hâtem olduğunu akıl gözüne gösterir. 
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Ey münkir! Hiçbir cihetle kabil-i taklid olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak 
sikke-i Samediyeti hangi tezgâha havale edebilirsin?...” S:655 

“Hem sen gel, bu intizam, nezafet, mizanın içinde, bu fevkalâde cazibedar cemale ve 
güzelliğe bak ki; bu koca kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri 
yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş ve koca baharı gayet güzel bir saksı, bir gül destesi 
yapmış ki; her bahara, zeminin yüzünde mevsim be mevsim açılan yüzbinler nakışlı bir 
muhteşem çiçek suretini vermiş. Ve o baharda herbir çiçeği çeşit çeşit zînetlerle 
güzelleştirmiş. Evet nihayet derecede hüsün ve cemalleri bulunan esma-i hüsnanın güzel 
cilveleriyle, kâinatın herbir nev’i, hattâ herbir ferdi, kabiliyetine göre öyle bir hüsne mazhar 
olmuşlar ki; Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî demiş: 

 «–@«6ö@ÅW¬8ö �«G²"«!ö¬–@«U²8¬�²!ö]¬4ö«j²[«7öYani: “Daire-i imkânda bu mükevvenattan 

daha bedi’ daha güzel yoktur.” İşte bu muhit ve cazibedar olan hüsün ve bu umumî ve 
hârikulâde nezafet ve bu müstevli ve şümullü ve gayet hassas mizan ve bu ihatalı ve her 
cihette mu’cizane intizam ve insicam, vahdete ve tevhide öyle bir hüccettir, bir alâmettir ki, 
gündüzün ortasındaki ziyanın güneşe işaretinden daha parlaktır.” Ş:30 

“Usûl-üd din ve ilm-i Kelâm’ın dâhî ülemasının ve hükema-i İslâmiyenin gördükleri 
ve hadsiz bürhanlarla isbat ettikleri “hudûs” ve “imkân” hakikatlarıdır. Onlar demişler ki: 
“Madem âlemde ve herşeyde tegayyür ve tebeddül var; elbette fânidir, hâdistir, kadim olamaz. 
Madem hâdistir, elbette onu ihdas eden bir Sâni’ var. Ve madem herşeyin zâtında vücudu ve 
ademi, bir sebeb bulunmazsa müsavidir; elbette vâcib ve ezelî olamaz. Ve madem muhal ve 
bâtıl olan devir ve teselsül ile birbirini icad etmek mümkün olmadığı kat’î bürhanlarla isbat 
edilmiş; elbette öyle bir Vâcib-ül Vücud’un mevcudiyeti lâzımdır ki, naziri mümteni’, misli 
muhal ve bütün maadası mümkün ve masivası mahluku olacak.” Ş:140 

Evet imkân hakikatı “Kâinatı istilâ ve ihata etmiş. Çünki görüyoruz ki; herşey, küllî ve 
cüz’î bulunsun, büyük ve küçük olsun arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcud; 
mahsus bir zât ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli 
keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zâta ve o 
mahiyete, hadsiz imkânat içinde o hususiyeti vermek.. hem suretler adedince imkânlar ve 
ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasib o muayyen sureti giydirmek.. hem 
hemcinsinden olan eşhasın mikdarınca imkânlar içinde çalkanan o mevcuda, o lâyık şahsiyeti 
imtiyazla tahsis etmek.. hem sıfatların nevileri ve mertebeleri sayısınca imkânlar ve 
ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddid bulunan o masnua, o has ve muvafık, maslahatlı 
sıfatları yerleştirmek.. hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında 
hadsiz imkânat ve ihtimalat içinde mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahluka, o hikmetli 
keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek; elbette küllî ve cüz’î bütün 
mümkinat adedince ve her mümkünün mezkûr mahiyet ve hüviyet, heyet ve suret, sıfat ve 
vaziyetinin imkânatı adedince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihdas edici bir Vâcib-ül 
Vücud’un vücub-u vücuduna ve hadsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey ve hiç 
bir şe’n ondan gizlenmediğine ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine ve en büyük bir şey en 
küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek 
kadar sühuletle icad edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler, imkân hakikatından 
çıkıp kâinatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler.” Ş:141 

Keza “ilm-i Kelâm’ın tabirince “İmkân, müsavi-üt tarafeyn”dir. Yani, vâcib ve 
mümteni olmayan, belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücud ve ademleri, bir sebeb 
bulunmazsa müsavidir, farkları yoktur. Bu imkân ve müsavatta az-çok, büyük-küçük 
birdirler. İşte mahlukat mümkündürler ve imkân dairesinde vücud ve ademleri müsavi 
olmasından, Vâcib-ül Vücud’un hadsiz kudret-i ezeliyesi birtek mümküne vücud vermesi 
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kolaylığında bütün mümkinatın vücudu, ademin müvazenesini bozar, herşeye lâyık bir 
vücudu giydirir. Ve vazifesi bitmiş ise, zahirî vücud libasını çıkarıyor, sureta ademe, belki 
daire-i ilimdeki manevî vücuda gönderir. Demek eşya, Kadîr-i Mutlak’a verilse; bahar bir 
çiçek kadar, bütün insanların haşirde ihyaları bir nefis kadar kolay olur. Eğer esbaba isnad 
edilse, bir çiçek bir bahar kadar ve bir sinek bütün hayvanat kadar müşkilâtlı olur.” Ş:658 

“Ve keza vücud-u haricî, vücud-u misalîden daha sabit, daha muhkemdir. Vücud-u 
haricîden bir nokta, vücud-u misalîden bir dağı içine alabilir. Kezalik 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 

“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. İmkân bırakmaz. İnkılab-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev’in 
silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf inkılab-ı hakaikın gayrısıdır. 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 

“Hasıl-ı kelâm: Her muhibb-i dine ve âşık-ı hakikata lâzımdır: Herşeyin kıymetine 
kanaat etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Zira mücazefe kudrete iftiradır ve “Daire-i 
imkânda daha ahsen yoktur” olan sözü, İmam-ı Gazalî’ye dediren hilkatteki kemal ve hüsne 
adem-i kanaattır ve istihfaf demektir.” Mu:32 
 
 

1042



İMTİHAN     1 
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İMTİHAN 

Lügat manasiyle bu kelime: Denemek. Tecrübe etmek. Salâhiyet veya salâhiyetsizliğini anlamak 
için yapılan teklif ve tecrübe manalarındadır. Dinî bir tabir olarak da  Allah’ın kullarına gönderdiği 
şeriata uyup uymayacaklarını ve bazı musibetlere sabredip etmeyeceklerini veya istediklerine üstün 
derecelere nail kıldığında azıp azmayacaklarını ve daha buna benzer vesilelerle tecrübe etmesidir. 

İmtihan sırrına bakan bir mesele: 
“Eğer desen: “Şimdi şu tahkikattan sonra şübhem kalmadı ve tasdik ettim ki; Kur’anda 

sair hakaikla beraber, medeniyet-i hazıranın hârikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz 
vardır. Dünyevî ve uhrevî saadet-i beşere lâzım olan herşey, değeri nisbetinde içinde bulunur. 
Fakat niçin Kur’an, onları sarahatla zikretmiyor? Tâ, muannid kâfirler dahi tasdike mecbur 
olsunlar, kalbimiz de rahat olsun? 

Elcevab: Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. Tâ, ervah-ı âliye ile ervah-ı 
safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasılki bir madene ateş veriliyor; tâ 
elmasla kömür, altunla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı 
İlahiye bir ibtilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki; istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i 
âliye ile mevadd-ı süfliye, birbirinden tefrik edilsin... Madem Kur’an, bu dâr-ı imtihanda bir 
tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nâzil olmuştur. Elbette 
şu dünyevî ve herkese görünecek umûr-u gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve 
hüccetini isbat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse, sırr-ı teklif bozulur. 
Âdeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan “Lâ ilahe illallah” yazmak misillü bir bedahete 
girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz, imtihan fevt olur. 
“Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh (Haşiye) beraber kalacaklar...” S:266 

Yani iman, ihtiyarî olup ıztırarî değildir. 

Ve keza “Hakîm-i Ezelî inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizası ile, şu 
dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma-i hüsnasına âyine ve kalem-i kader ve 
kudretine sahife olmak için yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise neşvünemaya sebebdir. O 
neşvünema ise, istidadların inkişafına sebebdir. O inkişaf ise, kabiliyetlerin tezahürüne 
sebebdir. O kabiliyetlerin tezahürü ise, hakaik-i nisbiyenin zuhuruna sebebdir. Hakaik-i 
nisbiyenin zuhuru ise, Sâni’-i Zülcelal’in esma-i hüsnasının nukuş-u tecelliyatını 
göstermesine ve kâinatı mektubat-ı Samedaniye suretine çevirmesine sebebdir. İşte şu sırr-ı 
imtihan ve sırr-ı teklif iledir ki; ervah-ı âliyenin elmas gibi cevherleri, ervah-ı safilenin 
kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır. 

İşte bu mezkûr sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, âlî hikmetler için, âlemi bu 
surette irade ettiğinden şu âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. 
Tahavvül ve tegayyür için zıdları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. 
Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle 
cem’ederek, hamur gibi yoğurarak şu kâinatı tebeddül ve tegayyür kanununa ve tahavvül ve 
tekâmül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma-i 

                                                 
(Haşiye): Ebu Cehil-i Laîn ile Ebu Bekir-i Sıddık müsavi görünecek. Sırr-ı teklif zayi’ olacak.  1043
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hüsna hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u 
san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezaifini îfa etti. Mahlukat, hizmetlerini bitirdi. Herşey, 
manasını ifade etti. Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin, Sâni’-i Kadîr’in bütün 
mu’cizat-ı kudretini, umum havarik-ı san’atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fena, sermedî 
manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. 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 göstermesini ve esbab-ı zahiriyenin perdesini 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!«:ö(36:59) tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedî, 

haşmetli bir suret giyerek ehil ve ashabı «w<¬G¬7@«'ö@«;x V'²(@«4ö²vB²A¬0ö²vU²[«V«2ö°•«Ÿ«,ö(39:73) 

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:532 

“İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve tefrik 
için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba’s-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan ve 
tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, maden-i 
insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. A’lâ-yı illiyyîndeki 
Ebu Bekr-i Sıddık’ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl’in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. 
Demek şeyatîn ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için icadları şer değil, 
çirkin değil; belki sû’-i istimalattan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, 
çirkinlikler, kesb-i insana aittir; icad-ı İlahîye ait değildir.” M:44 

Hizmet yolunda mütecavizlere karşı gösterilecek olan metanetin 
lüzumu 

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

İşte burada görülüyor ki; hücumlara karşı gösterilen metanet, halkın zalimlerin zulmüne karşı 
mukavemetini arttırır ki bu çok ehemmiyetli bir neticedir. 
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Evet, “Meşakkat derecesinde sevabın ziyadeleşmesi cihetinde, bu şiddetli hale 
şükretmeliyiz. Vazifemiz olan hizmet-i imaniyeyi ihlasla yapmağa çalışmalı; vazife-i İlahiye 
olan muvaffakıyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. 

@«;i«W²&«!ö¬*x8�²!ö h²[«'ödeyip bu çilehanedeki sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. 

Amelimizin makbuliyetine bir alâmet ve kudsî mücahedemizin imtihanında tam bir 
şehadetname almamıza bir emaredir bilmeliyiz.” Ş:482 

“Arkadaş! Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebede doğru uzanıp giden iki 
daldan tezahür eden iki semeredir ve kâinatın teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki 
neticesidir ve ebede doğru akıp giden kâinat seylinin iki mahzeni ve iki havuzudur. 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:140 

“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. 
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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 

Kur’an’da geçen şu manidar ayetin bir sırrı şöyle beyan ediliyor:  

“ !®h[¬C«6ö¬y¬"ö›¬G²Z«<ö«:ö!®h[¬C«6ö¬y¬"öÇu¬N< : Bu cümle, onların temsilâtının sebebini, 

ille-i gaiyesini anlamak üzere !«)@«8ö ile yaptıkları istifhama cevabdır. Fakat Kur’an-ı Kerim 

usûl ittihaz ettiği îcaz ve ihtisara binaen, temsilâtın akibetini yani temsilâta terettüb eden 
dalalet ve hidayeti, ille-i gaiye menzilesinde göstermiştir. Evet dalalet ve hidayet, temsilâta 
illet olamaz. Eğer illet olsa, cebr olur. Ancak temsilâtın sebeb ve ille-i gaiyesi, cumhur-u 
avamı ikaz ve irşaddır. Sanki onlar “Ne için böyle oldu? Ne için i’caz bedihî olmadı? Ne için 
Allah’ın kelâmı olduğu zarurî olmadı? Ne için bu temsilât yüzünden vehimlere meydan 
verildi?” diye bir çok sualleri ortaya çıkardılar. Kur’an-ı Kerim 

ö!®h[¬C«6ö¬y¬"ö›¬G²Z«<ö«:ö!®h[¬C«6ö¬y¬"öÇu¬N< cümlesiyle, o sual kümesini dağıttı. Şöyle ki: 

O temsilâtı nur-u iman ile tefekkür edenin nur-u imanı inkişaf eder, kuvvet bulur. 
Küfür zulmetiyle ve tenkid hırsıyla bakanın da, zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Çünki 
nazarîdir, bedihî değildir. Evet bu temsilât, temiz ve yüksek ruhları, mülevves ve alçak 
ruhlardan tefrik içindir. Bu da, yüksek istidadları neşv ü nemalandırmakla pis istidadlardan 
temyiz içindir. Bu dahi, sağlam fıtratları, mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak 
içindir. Bunu da, imtihan-ı beşer istilzam ediyor. Bunu dahi, sırr-ı teklif iktiza etmiştir. 
Teklif ise saadet-i beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır.” İ:163 

Netice: Bu derste külliyattan kısmen alınan imtihan tabiri ve mana 
muhtevasından Kur’an’ın nazara verdiği imtihan hakikatı bir derece anlaşılmıştır. Bu 
imtihan dünyada iken kazanılır veya kaybedilir. İmtihanı kaybetme hali ebedî felaket; 
imtihanı kazanma hali ise ebedî saadettir. Buna göre imtihan nazara alınmalı, iyi niyet 
ve ihlas üzere yaşamaya gayret edilmelidir. 
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Kelimenin kökü tam benzerlik manasındaki “misil” dendir. Bu tabir, gayet manidardır ve mana 
inceliğine sahip bulunmaktadır. Yani bir şeyin asliyetinde mevcud hususiyetlerine mazhariyet ve 
asliyetine uygun sıfatla mevsuf olmak gibi manalarına gelir. Mesela: güneşin yedi renginin aynada 
aksetmesine temessül dendiği gibi, o akislere mazhar olan aynanın mazhariyetine de temessül ve imtisal 
gibi tabirlerle ifade edilir. Lügat itibariyle ciddi manada uymak ve hususiyetlerine sahib olmak demektir. 
Evet, fikren, hissen ve amelen ittiba etmektir.  

İmtisal kelimesinin manasıyla alakalı bazı kelimeleri aşağıda kaydediyoruz. Şöyle ki; 

“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 (6:95) 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.” S:321 

Kainattaki fıtrat kanunlarına uyulmasını anlatan şu gelen kısımlar 
dahi oldukça manidardır. 

“Bir avuç su, bir demir gülle içinde eğer niyet etse incimad. Bürudetin zamanı 
İçindeki inbisat meyli der: “Genişlen, bana lâzım fazla yer.” Bir emr-i bîemanî... 
Metin demir çalışır, onu yalan çıkarmaz. Belki onda doğruluk, hem de sıdk-ı cenanî 1 
O demiri parçalar. Şu meyelanlar bütün birer emr-i tekvinî, birer hükm-ü Yezdanî, 
Birer fıtrî şeriat, birer cilve-i irade. İrade-i İlahî, idare-i ekvanî 
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Emirleri şunlardır: Birer birer meyelan, birer birer imtisal, evamir-i Rabbânî. 
Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir; ki incizab ve cezbe iki musaffa cânı. 
İki mücellâ camdır, akseder içinde Cemal-i Lâyezalî, hem de nur-u imanî.” S:701 

“Ey sa’y ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tenbel insan! Bil ki: 
Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, hizmetin mükâfatını, hizmet içinde dercetmiştir. Amelin 
ücretini, nefs-i amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki, mevcudat hattâ bir nokta-i nazarda 
camidat dahi, evamir-i tekviniye tabir edilen hususî vazifelerinde, kemal-i şevk ile ve bir çeşit 
lezzet ile evamir-i Rabbaniyeyi imtisal ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut; tâ Şems ve 
Kamer’e kadar her şey kemal-i lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir 
lezzet var ki, akılları olmadığından akibeti ve neticeleri düşünmeden, mükemmel vazifelerini 
îfa ediyorlar.” L:123 

Burada anlatılan fıtrat kanunu, faaliyetlerde zevkin bulunmasıdır. Lezzete dayanmayan 
faaliyetler ciddiyet kazanmadığından müsmir olmaz. Mesela:  

“Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, 
şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki; istidadı san’atta intişar ve tedahül ve 
san’atın mekayisine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal.. elhasıl, fena fi-s 
san’at olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san’atın suret-i lâyıkasını tağyir eder 
ve nevamisini incitir. Ve asıl müstaid olduğu san’ata olan meyliyle; teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî 
san’atın suretini çirkin eder. Zira bilkuvve olan meyil ve bilfiil olan san’atın imtizaçsızlığı 
için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen pek çok adam meyl-ül ağalık ve meyl-ül âmiriyet ve 
meyl-üt tefevvuk ile mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşad ve 
nasihat ve lütfu terkedip kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebr ve ta’nif eder. İlme 
hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen vezaif, ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus 
medaris, bunun ile indirasa yüz tuttu. Buna çare-i yegâne: Daire-i vâhidenin hükmünde olan 
müderrisleri, Dâr-ül fünun gibi çok devaire tebdil ve tertib etmektir. Tâ herkes sevk-i 
insanîsiyle hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emr-i manevîsini, meyl-i fıtrîsiyle imtisal 
edip kaide-i taksim-ül a’male tatbik edilsin.” Mu:53 

17:84 ayetinin hakikatı. Keza “ ²a«A«K«B²6~ _«8 _«Z²[«V«2«— ²a«A«K«6 _«8 _«Z«7 ” sırrı.   

“Eğer desen: Zîhayatta lezzet kabildir, cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir? 

Elcevab: Cemadat kendi hesablarına değil, onlarda tecelli eden esma-i İlahiye 
hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i 
fıtriyelerinin imtisalinde, Nur-ul Envâr’ın isimlerine birer ma’kes, birer âyine hükmüne 
geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Meselâ: Nasılki bir katre su, bir zerrecik cam parçası 
zâtında ziyasız, ehemmiyetsiz iken, sâfi kalbiyle Güneş’e yüzünü çevirse, o vakit o 
ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası, Güneş’in bir nevi arşı olup senin yüzüne de 
tebessüm eder. İşte bu misal gibi, zerrat ve mevcudat, cemal-i mutlak ve kemal-i mutlak 
sahibi olan Zât-ı Zülcelal’in isimlerine vazifeperverlik cihetinde âyine olmalarıyla, o katre ve 
zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir derece-i zuhura ve tenevvüre 
çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nuranî ve yüksek bir makam alıyorlar; lezzet 
mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler, gayet lezzet ile o vazifeleri 
görüyorlar, denilebilir…..” L:123 

“Kudret-i ezeliyenin feyz-i tecellisi ve eser-i ibdaı olan kâinattaki kuvvetten umum 
zerrata, herbir zerreye birer zerre-i cazibe halk ve ihsan ederek ve ondan kâinatın rabıtası olan 
müttehid, müstakil, muhassal cazibe-i umumiyeyi inşa ve icad etmiştir. Nasılki zerratta 
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reşehat-ı kuvvet olan cazibelerin muhassalası bir cazibe-i umumiye vardır. O da kuvvetin 
ziyasıdır. İzabesinden neş’et eden bir istihale-i latifesidir. 

Kezalik kâinata serpilmiş katarat ve lemaat-ı hayatın dahi muhassalı bir hayat-ı 
umumiye var olmak gerektir. Hayat varsa ruh da vardır. Öteki gibi münteha-i ruh, bir mebde-i 
ruhun cilve-i feyzidir. O mebde-i ruh dahi hayat-ı ezeliyenin tecellisidir ki, lisan-ı tasavvufta 
hayat-ı sâriye tesmiye ederler.” Sti:11 
  “İsm-i Hafîz’in tecelli-i etemmine işaret eden 

˜«h«<ö!Èh«-ö¯?Å*«)ö«”@«T²C¬8ö²u«W²Q«<ö²w«8«:ö ˜«h«<ö!®h²[«'ö¯œÅ*«)ö«”@«T²C¬8ö²u«W²Q«<ö²w«W«4 (99:7-8) 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.” L:137 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! 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 

İmtisal iz’andan yani, bir şeyi fıtrî bir ihtiyaç duyarak vicdanen ve 
hissen benimsemek manasını ifade eden bu gelen kısma im’an-ı nazar 
gerek. Şöyle ki: 

“Dimağda Meratib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise 
Dimağda meratib var; birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur, 

sonra tasavvur gelir, 
Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz’an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra 

itikad gelir. 
İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Herbirinden çıkar bir halet: Salabet itikaddan, 
Taassub iltizamdan, imtisal iz’andan, tasdikten iltizam, taakkulde bîtaraf, bîbehre 

tasavvurda. 
Tahayyülde safsata hasıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir. Bâtıl şeyleri güzel 

tasvir etmek, her demde safi olan zihinleri cerhdir, hem idlâli.” S:706p.6 

“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, 
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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 

Yani hodfüruşane münakaşalar ve menfi fikirleri nazara vermek gibi konuşmalar burada 
yasaklanıyor. 

Ahkâm-ı şer’iyeye imtisal etmek, insanın ruhuna konulan istidatların 
inkişafına vesile olduğu hakikatı şöyle izah edilir: 

“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. Ve 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!öa²T«V«F«4ö@È[¬S²F«8ö!®i²X«6öa²X6ö kudsî hadîs-i 

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

Bu kısa nakiller, imtisal tabiri hakkında bir derece bilgi veriyor. Yani bir fıtrat 
kanununun veya bir nesnenin aslî vasfıyle mevsuf olmak yani zâhiren görünmeyen 
asliyetine hissen ve vicdanen benzemek manasında olduğu anlaşılıyor. 
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Diğerlerinden farklı ve üstün olmak manasında olan bu kelime, resmi ve sivil sahalardaki vazifece 
veya faziletçe üstünlüğü de ifade eder. Her şeyde olduğu gibi imtiyaz meselesinde de müsbet ve menfî 
cihetler vardır. Burada Risale-i Nur külliyatından alınan bazı parçalardan bu tabirin hakikatını 
anlamaya çalışacağız. Şöyle ki: 

Enaniyete dayanan imtiyazın zararı 
“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 izahlarıdır veya 
tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle 
tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, 
şerh ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne 
geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın 
tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı 
hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!.."” M:426 

Allah’ın bazı kullarına verdiği üstünlük farkları 

“ !®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«E8 
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!«:ömaiyet-i mahsusa 

ve sohbet-i hâssa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz 
1051



İMTİYAZ     2 
 

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[«"öš@«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, @®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:30 

Kişinin şahsına bakan imtiyazı terk etmesi fazilettir 
“Gayet incedir, izah edilmez; yalnız kısa bir işaret ederiz: Nasılki Hüsrev, yazdığı 

Kur'an'ı fotoğrafla tab'ını kabul etmeyerek binler cazibedar Kur'anlar kendi hattı ile Âlem-i 
İslâm'da intişarıyla, kutbiyet derecesinde bir mertebe-i ulviyeyi ve yüksek bir şeref-i imtiyazı 
bırakıp, Risale-i Nur dairesindeki sırr-ı ihlası muhafaza ve hazz-ı nefisten teberri etmiştir. 
Aynen öyle de: Bu hastalık, ruhumda öyle bir inkılab yaptı ki; Risale-i Nur'un parlak 
fütuhatını müteşekkirane temaşa etmek ve sevabdarane, mücahidane, bir nevi kumandan 
hizmetinde bulunmaktan gelen uhrevî zevki ve şerefi ve dünyada uhrevî meyvesini gösteren 
hizmet-i imaniyenin şahsıma ait lezzeti ve imtiyazı, o sırr-ı ihlas için bırakmak ve 
kardeşlerime havale etmek ve onların şeref ve zevkleriyle iktifa etmeye nefs-i emmarem dahi 
muvafakat ederek, dünyanın bu uhrevî ve güzel yüzünde gözümü kapamak ve eceli ve mevti 
ferahla karşılamağa tam kabul etmesidir.” K:261 

“Ehl-i ittihad-ı İslâm olan buradaki cemaata, manen gibi sureten de intisab edenlerin 
ekserisi avam, bir kısmı da meçhul-ül hal olduğundan, fitne ve ihtilafı îma ediyor. 

Elcevab: Belki ağraza adem-i müsaadesine binaendir. Hem de madem maksadı, 
ittihad ve i'lâ-yı Kelimetullahtır. Teşebbüsat ve harekâtı da ibadettir. İbadet câmiinde şah ve 
geda birdir. Müsavat hakikî düsturdur. İmtiyaz yoktur. Zira en ekrem, en müttakidir. Ve en 
müttaki, en mütevazidir. Binaenaleyh manen asıl hakikat-ı ittihada intisab ile beraber sureten 
onun nümunesi olan bu uhrevî ve sırf dinî cemaate intisab ile teşerrüf edecek, yoksa şeref 
vermeyecektir. Bir katre, bahr-ı ummanı tezyid edemez. Hem de bir günah-ı kebire ile 
imandan çıkmadığı gibi, şems garbdan tulû' etmediğinden tövbenin kapısı da açıktır. Bir desti 
müteneccis su, bir denizi tencis etmediği gibi, kendi de temizlendiğinden şimdi bu nümune-i 
ittihada intisab eden adama şartımız olan Sünnet-i Nebeviyeyi (Aleyhissalâtü Vesselâm) ihya 
ve evamirine imtisal ve nevahiden içtinab ve asayişe ilişmemek -elinden gelse- azm-i kat'î ile 
dâhil olan bazı meçhul-ül hal olanlar bu hakikat-ı âliyeyi lekedar etmez. Zira kendi lekedar 
olsa da, imanı mukaddestir. Rabıta da imandır. Bu ünvan-ı mukaddese böyle bahane ile leke 
sürmek; İslâmiyet'in kıymet ve ulviyetini bilmemekle beraber, kendini ahmak-un nâs ilân 
etmektir. Nümune-i ittihad olan cemaatimize -sair cem'iyat-ı dünyeviyeye kıyasen- leke 
sürmeyi, ta'riz etmeyi cemi' kuvvetimizle reddederiz. İstifsar tarîkiyle bir itirazları olursa 
cevaba hazırız. İşte meydan…” H:99 

“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, 
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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."D:32p.son 

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«#²h8ö]±¬9«!ö¬–«Ÿ«TÅC7!ö¬G«Z²L«[²V«4ö(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. Maatteessüf bunu kemal-i telaş ve 
teessüfle ihtar ediyorum ki: Meselâ bir âlim-i zîtehevvür ki, sıfat-ı ilim kendini fesad ve 
fenalıktan men'etmiş iken, daima onun sıfat-ı tehevvüründen vücuda gelen fesad ve fenalığın 
zikri vaktinde, onu âlimlikle yâdetmek ve sıfat-ı ilme ilişmek, nasıl ilme husumet ve adaveti 
îma eder. Kezalik şeriat-ı mutahharanın ve ittihad-ı Muhammedînin ism-i mukaddesi ki; 
fırkaların ağraz-ı şahsiye ve hilaf-ı Şeriat ile ektikleri tohum-u fesadı, bir milyon fişenk 
havaya atıldığı ve umum siyaset ve asayiş efrad elinde kaldığı ve ortalık anarşist gibi olduğu 
halde, o müdhiş fırtına mu'cize-i şeriatla kansız, hafif geçtiği halde, o mübarek nam ile, o 
müdhiş fesadı binden bir dereceye indirmekle beraber; daima o ismi garaz sahiblerine siper 
göstermek, pek büyük ve tehlikeli bir noktaya, belki ukde-i hayatiyeye ilişmektir ki; 
dehşetinden her bir vicdan-ı selim titriyor, dağdar-ı teessüf oluyor.” D:34 

“Bir maden-i hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet, ref'-i imtiyazdan başka ne ile 
olur?” D:41 

İmtiyazın tahakküm vesilesi yapılması: 
“Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i asabiyesine daima 

dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların 
kendilerine taktığı ism-i meşrutiyet altında olan muannid istibdada ilişmiş ise, acaba kabahat 
kimdedir?” D:42 

İşte bu kısımlarda görüldüğü gibi imtiyazın su-i istimali cemiyet ve cemaat hayatında 
karışıklıklara sebebiyet veriyor. 
 
 

                                                 
(Haşiye): Yani: Bütün dünya, cinn ve ins şahid olsun ki, ben mürteciyim. 1053
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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«! 
İNAYET 

Allah’ın yardımı manasında olan bu kelime, Risale-i Nur eserlerinde çokça geçer ve hakiki 
mü’minlerin ehemmiyetli bir istinad noktasıdır. Bu tabirin ehemmiyetine binaen külliyattan seçerek 
alınan parçalar, aşağıda dercedilmiştir. Şöyle ki: 

“Madem insan, küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor. Az bir hizmetle pek çok 
işleri yapar. Onun için ehl-i iman, onlara karşı Cenab-ı Hakk’ın inayet-i azîmine muhtaçtır. 
Çünki on kuvvetli adam, bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhde etse, haylaz bir çocuğun 
o haneye ateş vermeğe çalışmasına karşı, o çocuğun velisine, belki padişahına müracaata, 
yalvarmağa mecbur olması gibi; mü’minlerin de, böyle edebsiz ehl-i isyana karşı dayanmak 
için Cenab-ı Hakk’ın çok inayatına muhtaçtırlar.” S:465 

Evet, bu gibi tecavüzlerin bir ehemmiyetli hikmeti olarak denilebilir ki, hakiki mü’minlerin 
Allah’ın inayetine ciddî ihtiyaç duyup, dinde çok ehemmiyetli bir netice olan Allah’a şuurlu iltica 
etmektir. Hz.Üstad diyor ki: 

“Şimdi bence kat’iyyet peyda etmiştir ki; ekser hayatım ihtiyar ve iktidarımın, şuur 
ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garib bir surette ona cereyan 
verilmiş; tâ Kur’an-ı Hakîm’e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Âdeta bütün 
hayat-ı ilmiyem, mukaddemat-ı ihzariye hükmüne geçmiş. Ve Sözler ile i’caz-ı Kur’anın 
izharı, onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hattâ şu yedi sene nefyimde ve gurbetimde 
ve sebebsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar-ı 
hayat etmekliğim; ve eskiden beri ülfet ettiğim hayat-ı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve 
kaidelerinden nefret edip terketmekliğim; doğrudan doğruya bu hizmet-i Kur’aniyeyi hâlis, 
sâfi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şübhem kalmamıştır. Hattâ çok defa bana 
verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazyikat perdesi altında, bir dest-i inayet tarafından 
merhametkârane, Kur’anın esrarına hasr-ı fikr ettirmek ve nazarı dağıtmamak için 
yapılmıştır kanaatindeyim. Hattâ eskiden mütalaaya çok müştak olduğum halde; bütün bütün 
sair kitabların mütalaasından bir men’, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette 
medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalaayı bana terkettiren, anladım ki, doğrudan doğruya âyât-
ı Kur’aniyenin üstad-ı mutlak olmaları içindir.1 
  Hem yazılan eserler, risaleler, -ekseriyet-i mutlakası- hariçten hiçbir sebeb 
gelmeyerek, ruhumdan tevellüd eden bir hacete binaen, âni ve def’î olarak ihsan edilmiş. 
Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit, demişler: “Şu zamanın yaralarına devadır.” İntişar 
ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki, tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde 
lâyık bir ilâç hükmüne geçiyor.2 

İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde, mezkûr haletler ve sergüzeşt-i hayatım ve 
ulûmların enva’larındaki hilaf-ı âdet ihtiyarsız tetebbuatım; böyle bir netice-i kudsiyeye 
müncer olmak için, kuvvetli bir inayet-i İlahiye ve bir ikram-ı Rabbanî olduğuna bende 
şübhe bırakmamıştır.” M:376 
                                                 
1 Bu anlatılan inayet hadisesi, müceddidiyetin ibtidası olduğu söylenebilir.  
2 Yani Allah, ahirzaman fitnesinin ifsadatı ile bozulan insanların irşadı için muhtaç oldukları feyizleri iyi niyet 
sahiplerinin irşadı için bir kuluna ilhamen ihsan edip yazdırır. 1054
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“Ma'sum Kardeşlerimin Mazlumiyetinden Gelen Feryatlarının İşitilmediği ve 
Benim de Onlarla Konuşturulmadığım Bir Zamanda, Onların Me'yusiyetlerine Bir 
Teselli Vermek için Yazdığım Bir Fıkradır 

(Bu makam münasebetiyle ilâve edilmiştir) 
Hafîz-i Zülcelâlin hıfz ve himayetine bakınız ki; mes'elemiz münasebetiyle Risale-i 

Nur'un risaleleri adedine muvafık olarak, yüz yirmi küsûr adamın mahrem evrakları ile 
istintakta oldukları halde; ve ecnebilerin entrikalariyle ve muhalif komitecilerin dolaplariyle 
mevcud ve münteşir müteaddid cemiyetlerin hiçbirisiyle, Risale-i Nur'un hiçbir şakirdinin 
münasebetdarlığını gösterecek hiçbir madde bulunmaması, gayet zâhir ve parlak bir himaye-i 
Rabbaniyedir. Muhafaza-i İlâhiyyeye ve İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.), Risale-i 
Nur'a ait keramet-i gaybiyelerini cidden te'yid eden bir inayet-i Rahmaniyedir. Kırk ikilik 
bir top güllesini, kırk iki mâsum ve mazlum kardeşlerimizin dergâh-ı İlâhiyeye açılan elleriyle 
doldurup, geri çevirip, atanların başlarında mânen patlattırdı. Bizlere; yalnız ehemmiyetsiz, 
sevaplı, hafif bir kaç yara bereden başka olmadı. Böyle bir senedenberi doldurulan bir toptan, 
böyle pek az zarar ile kurtulmak hârikadır. Böyle pek büyük bir nimete karşı, şükür ve sürur 
ve sevinç ile mukabele etmek gerektir. Bundan sonraki hayatımız bize ait olamaz; çünkü 
müfsidlerin plânlarına göre, yüzde yüz mahv idi. Demek bundan sonraki hayatı kendimize 
değil, belki hak ve hakikata vakfetmeliyiz. Şekva değil, şükrettirecek rahmetin izini, 
yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız.” OL:624 

“Evvelâ: Benim şahsıma edilen eziyet ve ihanetlerden müteessir olmayınız. Çünki 
Risale-i Nur’da bir kusur bulamıyorlar, onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok kusurlu 
şahsımla uğraşıyorlar. Ben bundan memnunum. Risale-i Nur’un selâmetine ve şerefine binler 
şahsî elemler, belalar, tahkirler görsem; yine müftehirane şükretmek, Nur’dan aldığım dersin 
muktezasıdır ve onun için bana bu cihette acımayınız. 

Sâniyen: Pek geniş ve şiddetli ve merhametsiz bu taarruz ve hücum, şimdilik 
yirmiden bire indi. Binler haslar yerinde birkaç zât ve yüzbinler alâkadarlar bedeline mahdud 
birkaç yeni kardeşleri topladılar. Demek inayet-i İlahiye ile pek hafif bir surete çevrilmiş. 

Sâlisen: İnayet-i Rabbaniye ile iki sene aleyhimizde plân çeviren sâbık vali def’oldu 
ve aleyhimizde pek ziyade evhamlandırılan Dâhiliye Vekili’nin hemşehriliği ve nesilce 
cedleri ziyade dindarlık cihetiyle bu dehşetli hücumu pek çok hafifleştirdiğine kuvvetli bir 
ihtimal var. Onun için me’yus olmayınız ve telaş etmeyiniz.” Ş:484 

“Kardeşlerim, bu geniş hücum, Risale-i Nur’un fütuhatına karşıdır. Fakat anladılar ki; 
Nurlara iliştikçe daha ziyade parlar, ders dairesi genişlenip ehemmiyet kesbeder ve mağlub 
olmaz. Yalnız “sırran tenevverat” perdesi altına girer. Onun için plânı değiştirdiler, zahiren 
Nurlara ilişmiyorlar. Biz madem inayet altındayız, elbette kemal-i sabır içinde 
şükretmeliyiz.” Ş:485 

“Bu yeni hâdise-i taarruziyeden müteessir olmayınız. Çünki mükerrer tecrübelerle, 
Risale-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife, şimdiye kadar böyle bir ehemmiyetli hizmette 
bizler kadar az meşakkatle kurtulan olmamış. 

Hem geçen Ramazan’daki hastalığım ve Eskişehir’deki musibetimiz gibi çok 
vakıalarla zahirî sıkıntılı meşakkatli hâlât altında Risale-i Nur’un faidesine olarak inkişafatı 
ve daha tesirli fütuhatı görülmüş. İnşâallah, bu sıkıntılı hâdise dahi, münafıkların aks-i 
maksuduyla, Risale-i Nur’un fütuhatını başka bir mecrada teshile vesile olur. 

Beşinci Şua, yirmibeş sene evvel mesaili yazılan, yalnız bir-iki sahife tatbikat ilâve 
edilip Şualar’a giren Beşinci Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir 
hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve Cehennem’e gidenin mahiyetini 

1055



İNAYET     3 

 

bilmek için, fevkalâde iktidar haricinde bir kaza-i İlahîdir, diye Cenab-ı Hakk’ın hikmetine ve 
inayetine ve hıfzına itimad edip, merak etmeyiniz.” K:130 

Evet, Hz. Üstad çok büyük sıkıntılara ehemmiyet vermeden ve büyük fedakârlıkları göze alarak, 
malum şer cereyanının milletçe bilinmesini istediği, bu kısımda görüldüğü gibi külliyatın çok yerlerinde 
de görülüyor. 

“Kardeşlerim! Hiç merak etmeyiniz. Kat’î kanaatım geldi, bizler bir inayet altında, 
gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir dest-i gaybî tarafından 

istihdam ediliyoruz. Çok defa  ²vU«7ö°h²[«'ö«x;«:ö@®\ ²[«-ö!x ;«h²U«#ö²–«!ö]«,«2 (2:216)  sırrına mazhar 

oluyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çok.” E:26 

İnayet gözü 
“Hizbül-Ekberül-Kur'ân'ı açtım. Birden bu Âyet-i Kerime 

«t±¬"«*ö¬G²W«E¬"ö²d±¬A«,«:ö@«X¬X [²2«@¬"ö«tÅ9¬@«4ö«t±¬"«*ö¬v²UE¬7ö²h¬A².!«: (52:48) 
karşıma çıktı, "Bana bak!" dedi. Ben de baktım, üç kuvvetli emare ile mânâ-yı işarî bana ve 
bize teselli veriyor. Şimdi başımıza gelen bu musibeti bir cihette hiçe indirdi ve Ispartaya 
mevkufen beşinci nefyimi, o kalbî duamın kabul olmasına delil eyledi. 
Birinci Emare: (Şeddeler sayılır) Hesab-ı ebcedî ile binüçyüz altmış iki, bu senenin Arabî aynı 
tarihine tevafuk edip, mânâsiyle der: "Sabreyle! Başına gelen kaza-yı Rabbâniyeye teslim ol! 
Sen inayet gözü altındasın, merak etme! Gecelerde tesbihat ve tahmidata devam eyle!"”T:422 

“ ¬^«<@«X¬Q²7!ö¬w²[«Q¬"ö°‰:h²E«8ö«tÅ9¬@«4ö²r«F«#ö«�«:öy²VT«4ö]¬W²P«9ö!®G¬L²X8ö@«[«4 

İlm-i Cifirle Mânası: 
"Bediüzzaman Molla Said namiyle yâdolunan ve evrad-ı muntazamasını okuyan 

müridine der ki: "Benim nazmımı, yâni meslek ve meşrebimi ve mücâhedatımı gösteren 
makalâtımı söyle; yâni nazmımdan murad, senin risalelerin ve Sözlerin ve Mektubatındır. 

²r«F«#ö«�ö«:ö y²VT«4 Bin üçyüz otuzikide o Sözler ile mücahedeye başla. Sen inayet-i 

İlâhiyyenin hıfzındasın."” St:153 
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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«! 
İNKÂR 

İnkâr kelimesi, îmanın zıddıdır.İnanmamak manasına gelir.İnanmayanlara münkir denir. Îmanî 
hükümlere inanmayanlar, ebedî cehennemde kalacaklarını din haber vermektedir. 

Münkirlerin inkarlarına karşı gereken metanet : 

“ «–: G[¬U«W²7!öv;ö!: h«S«6ö«w<¬HÅ7@«4ö!®G²[«6ö«–: G<¬h<ö²•«! (52:42) 
Veyahut: Fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar, dessas zındıklar 

gibi ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar 
ki, sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sahir deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde 
başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, 
inkârlarından müteessir olarak fütur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünki onlar 
kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvaffakıyetleri 
muvakkattır ve istidracdır, bir mekr-i İlahîdir.” S:389 

Yani bu kısımda, hizmet ve tebliğ dairesinde hikmet-i ilahiyeye teslimiyetle ümitsizliğe düşmemek 
ve gayret-i diniyede daha çok ciddîleşmek dersi veriliyor. 

İnkâr ve adem-i kabul farkı: 
“Kabul etmemek başkadır, inkâr etmek başkadır. Adem-i kabul bir lâkaydlıktır, bir 

göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde 
gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Amma inkâr ise; o adem-i kabul değil, belki o 
kabul-ü ademdir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur.” M:314 

Hadîslerin inkârına yol açan bazı yanlış anlayışlar: 
“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.” M:351 

Demek usulsüz ve hatalı anlayışlarla konuşmamak gerekiyor.  

Şer’î hükümlere uygun yaşayış manasını da ifade eden şükür, fiilen 
izhar edilmelidir: 

“Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan, tekrar ile 

²vUÅ9«G<¬+«�«ö²v#²h«U«-ö²w¬\ «7 (14:7) öö«w<¬h¬6@ÅL7!ö›¬i²D«X«,«: (3:145) ö 
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«–: hU²L«<ö«Ÿ«4«!ö«–: hU²L«<ö«Ÿ«4«! (36:35-73)  

«w<¬h¬6@ÅL7!ö«w¬8ö²w6ö«:ö²GA²2@«4ö«yÁV7!ö¬u«" (39:66) 

gibi âyetlerle gösteriyor ki: Hâlık-ı Rahman’ın ibadından istediği en mühim iş, şükürdür. 
Furkan-ı Hakîm’de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği, nimetleri 

tekzib ve inkâr suretinde gösterip ¬–@«"±¬H«U#ö@«WU±¬"«*ö¬š«�³~ö±¬›«@¬A«4ö (55:13) fermanıyla, Sure-i 

Rahman’da şiddetli ve dehşetli bir surette otuzbir defa şu âyetle tehdid ediyor. Şükürsüzlüğün, 
bir tekzib ve inkâr olduğunu gösteriyor. 

Evet Kur’an-ı Hakîm nasılki şükrü netice-i hilkat gösteriyor; öyle de Kur’an-ı Kebir 
olan şu kâinat dahi gösteriyor ki: Netice-i hilkat-i âlemin en mühimmi, şükürdür. Çünki 
kâinata dikkat edilse görünüyor ki: Kâinatın teşkilâtı şükrü intac edecek bir surette herbir şey, 
bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim 
meyvesi, şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en a’lâsı, şükürdür. Çünki 
hilkat-i âlemde görüyoruz ki; mevcudat-ı âlem bir daire tarzında teşkil edilip, içinde nokta-i 
merkeziye olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, 
hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kâinatı halkeden zât, ondan o hayatı intihab ediyor. 
Sonra görüyoruz ki; zîhayat âlemlerini bir daire suretinde icad edip, insanı nokta-i 
merkeziyede bırakıyor. Âdeta zîhayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor; 
bütün zîhayatı onun etrafına toplayıp, ona hizmetkâr ve müsahhar ediyor, onu onlara hâkim 
ediyor. Demek Hâlık-ı Zülcelal, zîhayatlar içinde insanı intihab ediyor, âlemde onu irade ve 
ihtiyar ediyor. 

Sonra görüyoruz ki; âlem-i insaniyet de, belki hayvan âlemi de bir daire hükmünde 
teşkil olunuyor ve nokta-i merkeziyede rızık vaz’edilmiş. Bütün nev’-i insanı ve hattâ 
hayvanatı rızka âdeta taaşşuk ettirip, onları umumen rızka hâdim ve müsahhar etmiş. Onlara 
hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimetleri 
câmi’dir. Hattâ rızkın çok enva’ından yalnız bir nev’inin tatlarını tanımak için, lisanda kuvve-
i zaika namında bir cihaz ile, mat’umat adedince manevî ince ince mizancıklar konulmuştur. 
Demek kâinat içinde en acib, en zengin, en garib, en şirin, en câmi’, en bedi’ hakikat 
rızıktadır. 

Şimdi görüyoruz ki: Herşey nasılki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor; öyle de 
rızık dahi bütün enva’ıyla manen ve maddeten, halen ve kalen şükür ile kaimdir, şükür ile 
oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünki rızka iştiha ve iştiyak, bir nevi şükr-ü 
fıtrîdir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayr-ı şuurî bir şükürdür ki, bütün hayvanatta bu şükür 
vardır. Yalnız insan, dalalet ve küfür ile o fıtrî şükrün mahiyetini değiştiriyor; şükürden, şirke 
gidiyor. 

Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel 
tatmaklar; şükrün davetçileridir, zîhayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve 
ihtirama sevkeder, bir şükr-ü manevî ettirir. Ve zîşuurun nazarını dikkate celbeder, istihsana 
tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder; onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve 
şükür ettirir ve şükür içinde en âlî ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki: Şu 
lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zahiriyesiyle beraber daimî, hakikî, 
hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmanîyi şükür ile kazandırır. Yani: Rahmet 
hazinelerinin Mâlik-i Keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, şu dünyada dahi 

1058



İNKÂR     3 

Cennet’in bâki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve 
zengin bir hazine-i câmia olduğu halde, şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. 

Altıncı Söz’de beyan edildiği gibi: Lisandaki kuvve-i zaika Cenab-ı Hak hesabına, 
yani manevî vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, o dildeki kuvve-i zaika, 
rahmet-i bînihaye-i İlahiyenin hadsiz matbahlarına şâkir bir müfettiş, hâmid bir nâzır-ı âlîkadr 
hükmündedir. Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı in’am edenin şükrünü düşünmeyerek 
müteveccih olsa; o dildeki kuvve-i zaika, bir nâzır-ı âlîkadr makamından, batn fabrikasının 
yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. Nasıl rızkın şu hizmetkârı 
şükürsüzlük ile bu dereceye sukut eder, öyle de rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut 
ediyorlar. En yüksek makamdan, en edna makama inerler. Kâinat Hâlıkının hikmetine zıd ve 
muhalif bir vaziyete düşerler.” M:364 

“Diyorsunuz ki: Amcası Ebu Talib’in imanı hakkında esahh nedir? 

Elcevab: Ehl-i Teşeyyu’, imanına kail; Ehl-i Sünnet’in ekserisi, imanına kail değiller. 
Fakat benim kalbime gelen budur ki: Ebu Talib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 
risaletini değil; şahsını, zâtını gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî o şahsî şefkati ve 
muhabbeti, elbette zayie gitmeyecektir. Evet ciddî bir surette Cenab-ı Hakk’ın Habib-i 
Ekremini sevmiş ve himaye etmiş ve tarafdarlık göstermiş olan Ebu Talib’in; inkâra ve 
inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen, makbul bir iman 
getirmemesi üzerine Cehennem’e gitse de; yine Cehennem içinde bir nevi hususî Cennet’i, 
onun hasenatına mükâfaten halkedebilir. Kışta bazı yerde baharı halkettiği ve zindanda -uyku 
vasıtasıyla- bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî Cehennem’i, hususî bir nevi 
Cennet’e çevirebilir... ” M:387 

Dinin teferruatında yapılan tebdilin, inkâr manasını taşıması meselesi 
“Körükörüne taklidciliğe alışan buradaki hamiyet-füruşlar diyorlar ki: “Madem 

Hristiyan dininde böyle bir inkılab oldu; bidayette inkılabcılara mürted denildi, sonra 
Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyle ise, İslâmiyette de böyle dinî bir inkılab olabilir?” 

Elcevab: Bu kıyasın, Birinci İşaret’teki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünki 
Din-i İsevî’de yalnız esasat-ı diniye Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dan alındı. Hayat-ı içtimaiyeye 
ve füruat-ı şer’iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sair rüesa-yı ruhaniye tarafından 
teşkil edildi. Kısm-ı a’zamı, kütüb-ü sâbıka-i mukaddeseden alındı. Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm, dünyaca hâkim ve sultan olmadığından ve kavanin-i umumiye-i içtimaiyeye 
merci’ olmadığından; esasat-ı diniyesi, hariçten bir libas giydirilmiş gibi, şeriat-ı Hristiyaniye 
namına örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil 
edilse, o libas değiştirilse, yine Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın esas dini bâki kalabilir. Hazret-i 
İsa Aleyhisselâm’ı inkâr ve tekzib çıkmaz. Halbuki din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan 
Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın sultanı, şark ve garb ve Endülüs ve Hind, 
birer taht-ı saltanatı olduğundan; Din-i İslâm’ın esasatını bizzât kendisi gösterdiği gibi, o 
dinin teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz’î âdâbını dahi bizzât o getiriyor, o haber 
veriyor, o emir veriyor. Demek füruat-ı İslâmiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde 
değil ki; onlar tebdil edilse, esas-ı din bâki kalabilsin. Belki esas-ı dine bir ceseddir, lâakal 
bir cilddir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik değildir. Onları tebdil etmek, 
doğrudan doğruya sahib-i şeriatı inkâr ve tekzib etmek çıkar.” M:435 

“Sünnet-i Seniye ve ahkâm-ı şeriat haricinde tarîkat olabilir mi?” diye sual ediliyor. 

Elcevab: Hem var, hem yok. Vardır, çünki bazı evliya-yı kâmilîn, şeriat kılıncıyla 
i’dam edilmişler. Hem yoktur, çünki muhakkikîn-i evliya, Sa’dî-i Şirazî’nin bu düsturunda 
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ittifak etmişler: ]«S«O²M8ö¬|«áö²*«(ö²i%ö²–«(²h "ö²h«S«1öö@«S«.ö¬˜!«h«"ö›¬G²Q«,öa²,«7@«E8 Yani: 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen 
muhaldir ki; hakikî envâr-ı hakikata vâsıl olabilsin.” Bu mes’elenin sırrı şudur ki: Madem 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Hâtem-ül Enbiya’dır ve umum nev’-i beşer namına 
muhatab-ı İlahîdir; elbette nev’-i beşer, onun caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında 
bulunmak zarurîdir. Ve madem ehl-i cezbe ve ehl-i istiğrak, muhalefetlerinden mes’ul 
olamazlar; ve madem insanda bazı letaif var ki, teklif altına giremez; o latife hâkim olduğu 
vakit, tekâlif-i şer’iyeye muhalefetiyle mes’ul tutulmaz; ve madem insanda bazı letaif var ki, 
teklif altına girmediği gibi, ihtiyar altına da girmez; hattâ aklın tedbiri altına da girmez, o 
latife, kalbi ve aklı dinlemez; elbette o latife bir insanda hâkim olduğu zaman -fakat o zamana 
mahsus olarak- o zât, şeriata muhalefette velayet derecesinden sukut etmez, mazur sayılır. 
Fakat bir şartla ki, hakaik-i şeriata ve kavaid-i imaniyeye karşı bir inkâr, bir tezyif, bir 
istihfaf olmasın. Ahkâmı yapmasa da, ahkâmı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlub 
olup, neûzü billah, o hakaik-ı muhkemeye karşı inkâr ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet, 
alâmet-i sukuttur!” M:453 

“Ey kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin inkârındaki 
ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bîçare insan! Bil ki: Kıymet ve ehemmiyet, 
kemmiyette ve aded çokluğunda değil. Çünki insan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana 
inkılab eder. İnsan, bazı firenkler ve firenk-meşrebler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki 
ettikçe, daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki; hayvanatın kemmiyet 
ve aded itibariyle hadsiz bir çokluğu varken, ona nisbeten insan gayet az iken, umum enva’-ı 
hayvanat üstünde sultan ve halife ve hâkim olmuştur. İşte muzır kâfirler ve kâfirlerin 
yolunda giden sefihler, Cenab-ı Hakk’ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm 
onları dünyanın imareti için halketmiştir. Mü’min ibadına ettiği nimetlerin derecelerini 
bildirmek için, onları bir vâhid-i kıyasî yapıp, akibetinde müstehak oldukları Cehennem’e 
teslim eder. 

İşte küffarın ve ehl-i dalaletin bir hakikat-ı imaniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet 
yoktur. Çünki nefiy sırrıyla ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefyediciler, birtek hükmündedir. 
Meselâ: Bütün İstanbul ahalisi, Ramazanın başında ay’ı görmediğinden nefyetse, iki şahidin 
isbatıyla o cemm-i gafîrin nefiy ve ittifakı sukut eder. Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti 
nefiydir ve inkârdır, cehildir ve ademdir, küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehl-i 
hakkın, hak ve sabit ve sübutu isbat olunan mesail-i imaniyede şuhuda istinad eden iki 
mü’minin hükmü, hadsiz o ehl-i dalaletin ittifakına racih olur, galebe eder. Bu hakikatın sırrı 
şudur ki: Nefyedenlerin davaları sureten bir iken, müteaddiddir; birbiriyle ittihad edemez ki 
kuvvetlensin. İsbat edicilerin davaları ittihad ediyor, birbirinden kuvvet alır. Çünki gökteki 
hilâl-i Ramazanı görmeyen der ki: “Benim nazarımda ay yoktur; benim yanımda 
görünmüyor.” Başkası da, “Nazarımda yoktur” der. Daha başkası da öyle der. Herbiri kendi 
nazarında “yoktur” der. Herbirinin nazarları ayrı ayrı ve nazara perde olan esbab dahi ayrı ayrı 
olabildiği için, davaları da ayrı ayrı olur; birbirine kuvvet veremez. Fakat isbat edenler 
demiyor ki: “Benim nazarımda ve gözümde hilâl var.” Belki “Nefs-ül emirde, göğün yüzünde 
hilâl vardır, görünür” der. Görenler bütün aynı davayı ve “nefs-ül emirde vardır” der. Demek 
bütün davalar birdir. Nefyedenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan, davaları da ayrı ayrı olur. 
Nefs-ül emre hükmedemiyorlar. Çünki nefs-ül emirde nefiy isbat edilmez. Çünki ihata 
lâzımdır. 
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¯^«W[¬P«2ö¯�«Ÿ¬U²LW¬"öÅ�¬!ö a¬A²C<ö«�ös«V²OW²7!ö •«G«Q²7!ö«:öbir kaide-i usûldür. Evet birşeyi dünyada var 

desen, yalnız o şeyi göstermek kâfi gelir. Eğer yok deyip nefyetsen, bütün dünyayı eleyip 
göstermek lâzım gelir ki, tâ o nefiy isbat edilsin.” L:120 

“Bir fennin veya bir san’atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o 
san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san’atkâr da olsalar, sözleri onda 
geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ülemasına dâhil sayılmazlar. Meselâ; büyük 
bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabib kadar hükmü geçmez. 
Ve bilhassa maddiyatta çok tevaggul eden ve gittikçe maneviyattan tebaüd eden ve nura karşı 
gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir feylesofun münkirane sözü, 
maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir. 

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? 

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 

“Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya masiyete veya 
maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli mes’eleleri ihata 
edemediklerinden, bir gurur-u ilmî ile inkâra saparlar ve nefyederler. Evet o manen sıkışmış 
ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve 
derin ve ihatalı olan imanî mes’eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalalete 
atarlar, boğulurlar. 

Eğer dikkatle kendi küfürlerinin iç yüzüne ve dalaletlerinin mahiyetine bakabilseler, 
görecekler ki; imanda bulunan makul ve lâyık ve lâzım olan azamete karşı, yüz derece muhal 
ve imkânsızlık ve imtina o küfrün altında ve içindedir. 

Risale-i Nur yüzer mizan ve müvazenelerle, bu hakikatı “iki kerre iki dört eder” 
derecesinde kat’î isbat etmiş. Meselâ; Cenab-ı Hakk’ın vücub-u vücudunu ve ezeliyetini ve 
ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki 
nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyetini ve uluhiyet sıfatlarını vermekle küfrünü 
itikad edebilir.1 Veyahut ahmak Sofestaîler gibi, hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr 
ve nefyetmekle akıldan istifa etmelidir. İşte bunun gibi bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiye, 
kendilerinin şe’nlerini, muktezaları olan azamete istinad ederek, karşılarındaki küfrün dehşetli 
muhalatından ve vahşetli hurafatından ve zulmetli cehalatından kurtarıp kemal-i iz’an ve 
teslimiyetle selim kalblerde ve müstakim akıllarda yerleştirirler.” Ş:103 

Mevzumuz olan inkârın çeşidlerine devam ediyoruz 

                                                 
1 Yani ezeli bir müessir var olmazsa ve hiçtende hiçbir sebeb olmadan varlık olamıyacağı bedihî olduğundan, bir 
vâcib-ül vücudun varlığı zarurîdir. evet, üç kaziye vardır. ya hiçlikten hiç sebebsiz varlığın olabileceği; veya 
varlıkların ezeliyeti; veya ezeli bir müessirin varlığı… ilk ikisi muhal olunca son kaziye vâcib olur. 1061
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“S- Biri dese: “Bu hadîsi kabul etmem.” Nasıldır? 

C- Bazan, adem-i kabul kabul-ü ademle iltibas olunur. Çok hatiata müncer olur. 
Halbuki adem-i kabul, adem-i delil-i sübut, onun delilidir. Kabul-ü adem, delil-i adem ister. 
Biri şekk, biri inkârdır. Meselâ, bir hadîsin kabulü, adem-i kabulü, kabul-ü ademi vardır. 

Birincisi: Bürhanî bir cazibe ister. 

İkincisi: Kaziye-i tasdikî değil, belki cehildir. 

Üçüncüsü: Red ve inkâr olduğundan, bürhan ve isbat ister. O nefiydir. Nefiy 
kolayca isbat edilmez. Belki butlan-ı mana ile binefsihî müntefî olur.” STİ:99 

Evet, nefiy isbat edilmez. Çünkü, vücudu yok ki, mevcudların gösterilmesi gibi yerinde 
gösterilsin, eseri de yok istidlâl edilsin. Ancak iddianın muhaliyetiyle inkârı mümkün olur. 

Hakikatı arayan bir zatın müşahedatından bir bahis şöyle ifade 
ediliyor: 

“Sonra imanın kuvvetinden ulvî bir zevk-i hakikat alan o seyyah-ı talib, Enbiya 
Aleyhimüsselâm’ın meclisinden gelirken, ülemanın ilmelyakîn suretinde kat’î ve kuvvetli 
delillerle, Enbiyaların (Aleyhimüsselâm) davalarını isbat eden ve asfiya ve sıddıkîn denilen 
mütebahhir, müçtehid muhakkikler, onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi, gördü ki: 
Binlerle dâhî ve yüzbinlerce müdakkik ve yüksek ehl-i tahkik kıl kadar bir şübhe bırakmayan 
tedkikat-ı amikalarıyla, başta vücub-u vücud ve vahdet olarak müsbet mesail-i imaniyeyi 
isbat ediyorlar. Evet, istidadları ve meslekleri muhtelif olduğu halde usûl ve erkân-ı 
imaniyede onların müttefikan ittifakları ve herbirisinin kuvvetli ve yakînî bürhanlarına 
istinadları öyle bir hüccettir ki; onların mecmuu kadar bir zekâvet ve dirayet sahibi olmak ve 
bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise, karşılarına ancak öyle çıkılabilir. 
Yoksa o münkirler, yalnız cehalet ve echeliyet ve inkâr ve isbat olunmayan menfî 
mes’elelerde 2 inad ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. -Gözünü kapayan, 
yalnız kendine gündüzü gece yapar.- 3 Bu seyyah; bu muhteşem ve geniş dershanede, bu 
muhterem ve mütebahhir üstadların neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını bin seneden ziyade 
ışıklandırdığını bildi. Ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün ehl-i inkâr toplansa 
onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz.” Ş:119 

Sözlerde geçen şu beyan inanmayı mantıkan zarurî kılar:  
“Bunu tanımazsak, lâkayd kalsak, menfaati hiç yok; zararı olsa pek azîmdir. Eğer 

tanımasına çalışsak, meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azîmdir. Onun için ona karşı 
lâkayd kalmak, hiç kâr-ı akıl değildir.” S:280  

Bu kısım çok kuvvetli bir mantıktır. 

Hz. Üstadın mahkeme müdafaatından bir parça 
“Ben de adliyenin mahkemesine derim ki: Binüçyüzelli senede ve her asırda üçyüzelli 

milyon müslümanların hayat-ı içtimaiyesinde kudsî ve hakikî bir düstur-u İlahîyi üçyüzelli 
bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve binüçyüz senede geçmiş ecdadımızın 
itikadlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız bir kararı, elbette rûy-i 
zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir diye bağırıyorum. Bu asrın 
sağır kulakları dahi işitsin! Acaba bu zamanın bazı ilcaatının iktizasıyla muvakkaten kabul 

                                                 
2 İsbat, bir varlığın varlığını eserlerinden anlayıp göstermektir.Binâenaleyh iddia olunan yokluğun eserleri 
olamayacağından yokluk iddiası yani inkâr isbat olunamaz. İşte menfî meselelerin isbat olunamamasının bir 
ciheti bu manadadır.   
3 Yani, inkâr enfüsîde olup nefs-ül emre bakamaz. 1062



İNKÂR     7 

edilen bir kısım ecnebi kanunlarını fikren ve ilmen kabul etmeyen ve siyaseti bırakan ve 
hayat-ı içtimaiyeden çekilen bir adamı, o âyâtın tefsirleriyle suçlu yapmakla, İslâmiyeti 
inkâr ve dindar ve kahraman bir milyar ecdadımıza ihanet ve milyonlarla tefsirleri 
itham çıkmaz mı?” Ş:448 

Yani ayetin tefsirine suç demek, inkârı netice veriyor. Elmalı Tefsirinin 207, 395,2539. sahifeleri, 
harama helâl demenin küfr olduğunu beyan eden bu kısımlar örnek verilebilir. Fıkıh kitablarında çok 
örnekler vardır. 

“Rivayette var ki: “Âhirzamanda, Allah Allah diyecek kalmaz.” 

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

zikreden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şeairde ismullah 
yerine başka isim konulacak” demektir. Yoksa umum insanlar küfr-ü mutlaka düşecekler 
demek değildir. Çünki Allah’ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. 
Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah’ı inkâr 
etmiyorlar, yalnız sıfâtında hata ediyorlar.” Ş:584 

“Asâ-yı Musa âhirlerinde -bazı nüshalarında- mübarekler pehlivanı büyük ruhlu 
Küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevab var. Onu okuyunuz ki, o 
zâta bazı mu’terizler Risale-i Nur’un kıymetini bir derece kırmak için demişler: “Herkes 
Allah’ı bilir. Âdi bir adam, bir veli gibi Allah’a iman eder” diye Nurların pek yüksek ve pek 
çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. 

Şimdi İstanbul’da -daha dehşetli bir fikirde- anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir 
kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu 
imanî hakikatlarına ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki: “Her millet, herkes Allah’ı bilir. 
Onu, daha yeni ders almağa ihtiyacımız çok yok.” diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki 
Allah’ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î 
ve küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman 
etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve “Lâ ilahe illallah” kelime-i kudsiyesine, 
hakikatlarına iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa “Bir Allah var” deyip, bütün 
mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek, hâşâ hadsiz şerikleri 
hükmünde esbabı merci’ tanımak ve herşeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve 
şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini 
bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah’a iman hakikatı onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki 
manevî cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri 
söyler. 

Evet inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. 
Evet kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlık-ı 

Zülcelal’i inkâr edemez. Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır. Fakat 
ona iman etmek: Kur’an-ı Azîmüşşan’ın ders verdiği gibi, o Hâlık’ı sıfatları ile, isimleri ile 
umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri 
tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. 
Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan 
hissesi olmadığına delildir. Her ne ise...” E:203 

“Sual: Kur’an zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki 
müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı, birbirine muhaliftir? 

Cevab: Azizim! Kur’anın herbir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir: 

Birincisi: Bu, Allah’ın kelâmıdır. 
1063
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İkincisi: Allah’ca murad olan mana haktır. 

Üçüncüsü: Mana-yı murad, budur. 
Eğer Kur’anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa 

veya Kur’anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul 
etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür. Şayet Kur’anın o kelâmı, başka bir manaya 
ihtimali olan bir nass veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi 
inkârı da küfür değildir. İşte müfessirlerin ihtilafları, ancak ve ancak şu kısma aittir. 

İhtar: Mütevatir hadîsler de, bu hususta, âyetler gibidir. Yalnız birinci kaziye, 

teemmül yeridir. Çünki !«H´; ile işaret edilen hadîsin hakikaten hadîs olup olmadığında 

tereddüd yeri vardır.” İ:66 
Bu mezkür meselede avam, yanlış anlaşılmasın mukallid durumundadır. 

“Üçüncü kaziye: Bu kelâmda murad budur. Ve bu sadefte olan cevher budur; ben 
gösteriyorum. Bu kaziye ise teşehhi ile değil, içtihadın neticesidir. Zâten müçtehid olan başka 
müçtehidin taklidine mükellef değildir. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. Kal u kîl 
buna şahiddir. Bunu inkâr eden adam eğer içtihad ile olsa, ne mükâbirdir ve ne küfre gider. 
Zira âmm, bir hâssın intifasıyla müntefî değildir. Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek 
lâzımdır. Zira her evin bir kapısı var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır...” Mu:48 

“S- 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 

Şualar:724 Üçüncü ayeti izahına bak. 

  “Eğer desen: Küfür bir cehil, bir bilmezlik olduğu halde,  (4) ²v;«š³_«X²"Ï~ «–x 4¬h²Q«<_«W«6 
y«9x 4¬h²Q«< denilmiş. Yani: “Peygamberimizi kabul etmeyip inkar eden ehl-i kitap, onu kendi 

çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar” bu ikisi arasında muvafakat ve uygunluk nedir? 
Nasıldır?.. 

Sana cevaben denilir: Küfür iki kısımdır. Birinci kısmı: Cehlîdir, bilmezliğe dayanır.. 
İnkâr eder, çünkü bilmez. İkinci kısmı: Temerrüdî ve inadîdir.. Bilir ve tanır, lâkin kabul 
etmez. Yakini gelir, Tasdik eder, amma vicdanı iz’an etmez. Ve hakeza, feteemmel!” 
A.Badıllı Tercemesi:137 

                                                 
4 Bakara Sûresi, ayet:146              –Mütercim– 1064
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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«! 
İNSANİYET 

Bu tabir, insanın fıtrat-ı asliye ve selimesi manasındadır ki onda zulüm, gaddarlık gibi şerli 
sıfatlara bedel, merhamet ve iyilik meyilleri bulunur. Fakat zamanın bozuk cemiyeti insanın fıtrat-ı 
asliyesini ekseriyetle bozduğundan, cemiyette vahşet manaları hükmeder diye Hz. Üstad şu izahatı 
veriyor: 

“…herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile 
efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, 
fedakârlık, rıza-yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, 
tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahirî asayiş ve insaniyet altında, 
anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, 
gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar.” Ş:227 

İşte burada gayet sarih olarak menfî ve müsbet cemiyetin hususiyetlerini nazara verip menfî 
cemiyetten uzak durulmasını hatırlatır. 

“Evet insaniyet, iman ile insaniyet olduğunu; insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki 
farkları gösterir. Çünki hayvan dünyaya geldiği vakit âdeta başka bir âlemde tekemmül etmiş 
gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya 
iki ayda, bütün şerait-i hayatiyesini ve kâinatla olan münasebetini ve kavanin-i hayatını 
öğrenir, meleke sahibi olur. İnsanın yirmi senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i 
ameliyeyi, yirmi günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Demek 
hayvanın vazife-i asliyesi; taallümle tekemmül etmek değildir ve marifet kesbetmekle terakki 
etmek değildir ve aczini göstermekle meded istemek, dua etmek değildir. Belki vazifesi; 
istidadına göre taammüldür, amel etmektir, ubudiyet-i fiiliyedir.” S:315 

Bu kısımda nazara verilen insan ve hayvan mukayesesi, insanın hususiyetlerini anlamak için 
ehemmiyetli bir kıyaslamadır. Belki hayvanların yaradılmasındaki hikmetlerinden biridir. Bu hikmet için 
olsa gerektir ki Risalelerde insan-hayvan mukayesesi çok geçer. 

Keza, “İnsan fıtraten gayet zaîftir. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve 
müteellim eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet 
fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tenbel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın 
tekâlifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kâinatla alâkadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet 
ettiği şeylerin zeval ve firakı, mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksadlar ve 
bâki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır.” S:43 

“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."” S:328 

“Ey nefis! Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i 
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sâbıkadır. 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 
verdiğinden Rezzak ismiyle bütün mat'umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. 
Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, 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.” S:360 

“Kat'iyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı 
billahtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah 
içindeki marifetullahtır. Cinn ü insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah 
içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en safi 
sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Evet bütün hakikî saadet ve hâlis sürur 
ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. 
Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara; ya bilkuvve veya 
bilfiil mazhardır. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen; nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama 
manen ve maddeten mübtela olur. Evet şu perişan dünyada, âvâre nev'-i beşer içinde, 
semeresiz bir hayatta; sahibsiz, hâmîsiz bir surette; âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın 
sultanı da olsa kaç para eder. İşte bu âvâre nev'-i beşer içinde, bu perişan fâni dünyada; insan, 
sahibini tanımazsa, mâlikini bulmazsa, ne kadar bîçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer 
sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O 
vahşetgâh dünya, bir tenezzühgâha döner ve bir ticaretgâh olur.” M:222 

Vahşi reislere şiddetli bir hitab: 
“[İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için, şu mahrem zeyil yazılmıştır. 

Yani "Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!" denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemek 
için veyahud silmek için yazılmıştır. 
Avrupa'nın insaniyetperver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın!.. Ve 
bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine 
sokulsun! Ve bu asırda, yüzbin cihette "Yaşasın Cehennem" dedirten mimsiz 
medeniyetperestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzuhaldir.]” M:429 

Diye devam eden yazıda mütecaviz reislerin zulümlerini açığa çıkarır ve böylece halkı zalimlere 
karşı ikaz eder. Evet, zalimlerin zulmü unutulmamalı diye dikkat çeken bir ayet şöyledir: 

Beşinci Âyette: ¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«:ö¬*xÇX7!ö]«7¬!ö¬@«WVÇP7!ö«w¬8ö«t«8²x«5ö²‚¬h²'«!ö²–«! (14:5) 

¬yÁV7!ö¬•@Å<«@¬"ö²v;²h±¬6«)«:ö¬*xÇX7!ö]«7¬!öcümlesinde makam-ı cifrîsi, şeddeliler birer sayılmak cihetinde 

bin üçyüz ellibir (1351) ederek Risale-i Nur’un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli 
vazifesinin ve bu evamir-i Kur’aniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk-u cifrî ve 
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muvafakat-ı maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebat-ı mefhumiye remzi ile 
Risale-i Nur’a îmaen bakar. Daha yazılacak çok gaybî işaretler var, fakat izin verilmedi 
şimdilik kaldı.” Ş:726 

Vücubiyetten gelen ve insaniyette cereyan eden ulvî meziyetler 
“Kâinattaki hayret-nüma faaliyet-i daimenin hikmetinin üçüncü şubesi şudur ki: 

Herbir merhamet sahibi, başkasını memnun etmekten mesrur olur; herbir şefkat sahibi, 
başkasını mesrur etmekten memnun olur; herbir muhabbet sahibi, sevindirmeye lâyık 
mahlukları sevindirmekle sevinir; herbir âlîcenab zât, başkasını mes'ud etmekle lezzet alır; her 
bir âdil zât, ihkak-ı hak etmek ve müstehaklara ceza vermekte hukuk sahiblerini minnetdar 
etmekle keyiflenir; hüner sahibi herbir san'atkâr, san'atını teşhir etmekle ve san'atının tasavvur 
ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder. 

İşte bu mezkûr düsturların herbiri birer kaide-i esasiyedir ki, kâinatta ve âlem-i 
insaniyette cereyan ediyorlar. Bu kaidelerin esma-i İlahiyede cereyan ettiklerini gösteren üç 
misal, Otuzikinci Söz'ün İkinci Mevkıfında izah edilmiştir.” L:349 

“İşte insanın bu ehemmiyetli câmiiyetidir ki: Zât-ı Hayy-ı Kayyum, insana bütün 
esmasını ihsas etmek ve bütün enva'-ı ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, 
o midenin geniş sofrasını hadsiz enva'-ı mat'umatıyla kerimane doldurmuş. Hem bu maddî 
mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş 
bir sofra-i nimet açmış. O hayat ise, duyguları vasıtasıyla, o sofra-i nimetten her çeşit 
istifadeler ile, teşekküratın her nev'ini yapar. Ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet 
midesini vermiş ki, o mide, hayattan daha geniş bir dairede rızk ve nimet ister. Akıl ve fikir ve 
hayal, o midenin elleri hükmünde, semavat ve zemin genişliğinde, o sofra-i rahmetten istifade 
edip şükreder. Ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet açmak için, 
İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızk ister bir manevî mide hükmüne getirip, onun rızk 
sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esma-i İlahiyeyi de içine alır 
kılmıştır ki, o mide ile İsm-i Rahman'ı ve İsm-i Hakîm'i en büyük bir zevk-i rızkî ile hisseder. 
"Elhamdülillahi alâ Rahmaniyyetihi ve alâ Hakîmiyyetihi" der ve hakeza.. bu manevî mide-i 
kübra ile hadsiz nimet-i İlahiyeden istifade edebilir ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlahiye 
zevkinin daha başka bir dairesi var.” L:353 

“O insaniyet ile o nimet-i vücud manevî ve maddî âlemlerde inkişaf ederek insana 
mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem İslâmiyeti bana ihsan etti. O 
İslâmiyet ile o nimet-i vücud, âlem-i gayb ve şehadet kadar genişlendi. Hem iman-ı 
tahkikîyi in'am etti. O iman ile o nimet-i vücud, dünya ve âhireti içine aldı. Hem o imanda 
marifet ve muhabbetini verdi. O marifet ve muhabbetle o nimet-i vücud içinde daire-i 
mümkinattan âlem-i vücuba ve daire-i esma-i İlahiyeye kadar hamd ü sena ile istifade için 
ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti.” Ş:68 

Şimdi bu gelen bahis,  “  h²[«F²7!ö¬˜¬G«[¬"ödır. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur:  

Görüyoruz ki: Bu kâinatta her daire, her nevi, her tabaka, hattâ her ferd, her a'za, 
hattâ her bedendeki herbir hüceyrenin ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni, bir deposu ve 
levazımatını yetiştiren, muhafaza eden bir tarlası ve hazinesi var ki; gayet intizam ve mizan 
ile ve nihayetsiz hikmet ve inayet ile vakti vaktine -muhtacın iktidar ve ihtiyarı haricinde- bir 
dest-i gaybî tarafından o muhtacın eline veriliyor. Meselâ: Dağlar, zîhayata ve insana lâzım 
olan bütün madenleri, ilâçları ve hayata lâzım şeyleri taşıyor ve birinin emriyle ve tedbiriyle 
gayet mükemmel bir hazine, bir anbar olduğu gibi.. zemin dahi bütün o zîhayatın erzaklarını 
bir Rezzak-ı Hakîm'in kuvvetiyle yetiştiren kemal-i mizan ve intizamla bir tarla, bir harman, 
bir matbahtır. Hattâ her insanın ve cismindeki herbir uzvun bir deposu ve mahzeni, hattâ bir 
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hüceyrenin dahi bir ihtiyat mahzenciği bulunması gibi.. git gide tâ dâr-ı âhiretin bir 
mahzeni dünyadır ve Cennet'in bir tarlası ve deposu, bu âlemdeki hüsünleri ve hasenatları 
ve nurları mahsul veren âlem-i İslâmiyet ve hakikatlı insaniyet; 1 ve Cehennem'in bir 
anbarı ise, şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan ademden gelen ve hayır 
olan vücud âlemlerini telvis eden pis maddeler, taifeler; ve yıldızların hararet mahzeni 
Cehennem ve nurlar hazinesi bir Cennet'tir ki; "Biyedihilhayr" kelimesi, bütün o hadsiz 
hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor.” Ş:603 

Hakikat-ı insaniyeye bakan ince ve derin manalı bir rivayetin izahı 
“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 2baktığı vakit, o câmi' mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru nümunecikte, o 
hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'î ve şuhudî ve iz'anî bir vicdan, bir 
itminan, bir iman ile o sıfât ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki 
âyinesinde, hiç uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan iman-ı tahkikîyi kazanır ve 

¬w´W²&Åh7!ö¬?«*x.ö]«V«2ö«–@«,²9¬�²!ö«s«V«'ö«yÁV7!öÅ–¬!ö hakikî bir manasını anlar. Çünki Cenab-ı Hak 

hakkında suret muhal olmasından, suretten murad sîrettir, ahlâk ve sıfâttır.” E:146 

İnsanın fıtrat-ı asliyesi olan İnsaniyetin vücuda ve ademe tahavvülü 
meselesi 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Dünyada sana ait çok emirler vardır. Amma ne mahiyetlerinden 
ve ne akibetlerinden haberin olmuyor. Biri, ceseddir. Evet cesedin genç iken latif, zarif ve 
güzel gül çiçeğine benzerse de, ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve 
tahavvül eder. 

Biri de, hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. 
Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka arasında mütereddiddir.3 Daim-i 

Bâki'nin zikri ile muhafazası lâzımdır.” Ms:118 
“Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünki hem nebatîdir, hem 

hayvanîdir, hem insanîdir, hem imanî. Tezkiye muamelesi bazan tabaka-i imaniyede olur. 
Sonra tabaka-i nebatiyeye iner. Bazan da yirmidört saat zarfında her dört tabakada muamele 

                                                 
1   “Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu Cehennem’den 
kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık 
perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz 
omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların 
mazlumları çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o 
musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen 
günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı 
Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem-i şefkatten teselli buldum. 
      Eğer o felâketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan 
âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstehak ve tam adalet-i Rabbaniyedir. 
     Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve 
mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın 
manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki; o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.” K:111 
2 Yani insanın bozulmamış fıtrat-ı asliyesine ve selimesine. 
3 Yani 23.Sözün 2.Mebhasının 2. Nüktesinde (Evet, işte, eğer) kelimeleri ile başlayan parağrafları bu hakikatı 
beyan eder. 1068
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vaki' olur. İnsanı hata ve galata atan, bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. 

@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8ö@«X«7ö«s«V«'öya istinaden insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye 

münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun 
hasrıyla galat ediyor. Sonra, her şeyin kıymeti menfaatı nisbetinde olduğunun takdiriyle galat 
ediyor. Hattâ Zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünki kendisine menfaatı 
dokunmuyor.” Ms:208 

“Ey ihvan-ı müslimîn!.. Hal, lisan-ı hal ile bize beşaret veriyor ki: Sırr-ı 

u¬0@«A²7!ö«s«;«+ö«:öÇs«E²7!ö«š@«%ö²G«5öboynunu kaldırmış, el ile istikbale işaret edip, yüksek ses ile 

ilân ediyor ki: Dehre ve tabayi'-i beşere, damen-i kıyamete kadar hâkim olacak, yalnız âlem-i 
kevnde adalet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-ı İslâmiyettir ki, asıl insaniyet-i 
kübra denilen şey odur. 

İnsaniyet-i suğra denilen mehasin-i medeniyet, onun mukaddemesidir. 
Görülmüyor mu ki: Telahuktan neş'et eden tenevvür-ü efkâr ile toprağa benzeyen evham ve 
hayalâtı hakaik-i İslâmiyenin omuzu üzerinde hafifleştirmiştir. Bu hal gösteriyor ki: Nücum-u 
sema-yı hidayet olan o hakaik tamamen inkişaf ve tele'lü' ve lem'a-nisar olacaktır. 

¬š!«G²2«�²!ö¬¿x 9!ö¬v²3«*ö]«V«2 ” Mu:38 

İnsan, insaniyetin cevheri itibariyle daima hakkı arıyor 
 

“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.” Mu:124   (Bk. İ:89 p.Sual) 

Divan-ı harbdeki müdafaadan bir parça: 
“Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevab isterim. 

İslâmiyet ise insaniyet-i kübra ve şeriat ise medeniyet-i fuzla (en faziletli) olduğundan; 
âlem-i İslâmiyet, medine-i fâzıla-i Eflatuniye olmağa sezadır. (Haşiye)” D:40 

Medeniyetten istifa meselesi: 
“Medeniyetten istifam, sizi düşündürecek. Evet böyle istibdad ve sefahete ve zilletle 

memzuç medeniyete, bedeviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet, eşhası fakir ve sefih ve 
ahlâksız eder. Fakat hakikî medeniyet nev'-i insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i 
nev'iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu nokta-i nazardan medeniyeti 
istemek, insaniyeti istemektir.” D:48 

                                                 
(Haşiye): Bu sualler, kırk-elli masum mahpusun tahliyelerine sebeb oldu. 1069
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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«! 
İRADE 

Emir. Ferman. Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrâde, ihtiyârdan daha 
geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrâde; yalnız 
tercihtir. Mütekellimler bazan irâdeyi ihtiyar mânasında kullannmışlardır, irâdenin zıddı; kerâhet, 
ihtiyarın zıddı icâb ve izdirardır. İrâde, hakikatte dâimâ ma'duma taâllûk eder. Çünkü, bir emrin 
hûsul ve vücudu için o, tahsis ve takdir eder.) Fık: Cenâb-ı Hak İrâde sıfatı ile muttasıftır ve irâdesi 
ezelidir. Yaratacağı şeyleri bu irâde sıfatı ile kendi hikmeti ile birer veche tahsis buyurur ve onun irade 
buyurduğu mutlak olur.  

İrade hakkında bir sual: 
“Eğer desen: Tercih bilâ müreccih muhaldir. Halbuki, o emr-i itibarî dediğimiz kesb-i 

insanî; bazan yapmak ve bazan yapmamak; eğer mûcib bir müreccih bulunmazsa tercih bilâ 
müreccih lâzım gelir. Şu ise, usûl-ü kelâmiyenin en mühim bir esasını hedmeder? 

Elcevab: Tereccuh bilâ müreccih muhaldir.(Haşiye) Yani: Müreccihsiz, sebebsiz 
rüchaniyet muhaldir. Yoksa, tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki'dir. İrade bir sıfattır. Onun 
şe'ni, böyle bir işi görmektir.” S:468 

İrade-i cüziye, irade-i külliyetin taallukuna şart-ı adidir 
“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 

İradenin mesuliyete merci olması 
“Ey insan! Senin elinde gayet zaîf, fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve 

hasenatta eli gayet kısa, cüz'-i ihtiyarî namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver 
ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan Cennet'e eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i 
ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i 
mel'unenin bir meyvesi olan Zakkum-u Cehennem'e yetişmesin. Demek dua ve tevekkül, 
meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, 
tecavüzatını kırar.” S:468 

İradenin ilmî bir tahlili 
“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. 
                                                 
(Haşiye) : Tereccuh ayrıdır, tercih edici ayrıdır, çok fark var. 1070
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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¬u5ö 
(17:85) 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 

“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.”S:528 

Zamanlı mekânlı ve sebebler dairesinde cereyan eden dünyevî varlıklar ve hadiseler hakkındaki 
sade lisan ile anlatılan cilve-i irade-i ilahiye her ne kadar bu dünyevî lisanla bilmecburiye anlatılıyor. 
Fakat hakikatta zamanlı ve sebebler dairesinde değildir. Şöyle ki: 

  “Kâinat bir şecere hükmünde olduğu için, herbir şecere, kâinatın hakaikına 
misal olabilir. İşte biz de şu odamızın önündeki muhteşem, muazzam çınar ağacını, kâinata 
bir misal-i musaggar hükmünde tutup, kâinattaki cilve-i ehadiyeti onun ile göstereceğiz. Şöyle 
ki: 

Şu ağacın, lâakal on bin meyvesi var. Herbir meyvesinin, lâakal yüzer kanatlı 
çekirdeği var. Bütün on bin meyve ve bir milyon çekirdek; bir anda, beraber bir san'at ve 
icada mazhardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdek-i aslîsinde ve kökünde ve gövdesinde, cüz'î ve 
müşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i İlahiye ve bir nüve-i emr-i 
Rabbanî ile, şu ağacın kavanin-i teşkiliyesinin merkeziyeti; her dalın başında, herbir 
meyvenin içinde, herbir çekirdeğin yanında bulunur ki, hiçbirinin bir şeyini, noksan 
bırakmayarak, birbirine mani olmayarak; onunla yapılır. Ve o birtek cilve-i irade ve o kanun-
u emrî; ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Çünki gittiği yerlerin ortalarındaki 
uzun mesafelerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor, hiçbir eseri görülmüyor. Eğer 
intişar ile olsa idi; izi ve eseri görülecekti. Belki bizzât, tecezzi ve intişar etmeden her 
birisinin yanında bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o küllî işler, münafî olmuyor. Hattâ 
denilebilir ki: O cilve-i irade, o kanun-u emrî, o ukde-i hayatiye; herbirinin yanında 
bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince 
o kanun-u emrînin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın herbir cüz'ü, o kanun-u 
emrînin duygularının birer merkezi hükmündedir ki; uzun vasıtaları perde olup bir mani 
teşkil etmek değil, belki telefon telleri gibi birer vesile-i teshil ve takrib olur. En uzak, en 
yakın gibidir. 

Madem bilmüşahede Zât-ı Ehad-i Samed'in, irade gibi bir sıfatının birtek cilve-i 
cüz'îsi, bilmüşahede milyon yerde, milyonlar işe vasıtasız medar olur. Elbette Zât-ı Zülcelal'in 
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tecelli-i kudret ve iradesiyle, şecere-i hilkatı bütün ecza ve zerratıyla beraber tasarruf 
edebilmesine şuhud derecesinde yakîn etmek lâzımgelir. 
Onaltıncı Söz'de isbat ve izah edildiği gibi deriz ki: Madem, güneş gibi âciz ve müsahhar 
mahluklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyed nim-nuranî masnular ve şu çınar ağacının 
manevî nuru, ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi ve merkez-i tasarrufu olan emrî 
kanunlar ve iradevî cilveler, nuraniyet sırrıyla bir yerde iken ve birtek müşahhas cüz'î 
oldukları halde, pekçok yerlerde ve pekçok işlerde bilmüşahede bulunabilirler. Ve madde ile 
mukayyed bir cüz'î oldukları halde, mutlak bir küllî hükmünü alırlar. Ve bir anda bir cüz'-i 
ihtiyarî ile, pekçok muhtelif işleri bilmüşahede kesbederler. Sen de görüyorsun ve inkâr 
edemezsin.” S:610 

Mezkür hakikat diğer bir izah şekliylede şöyle anlatılıyor. 

“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 

Evamir-i Rabbaniyenin icraatı dairesinde vuku bulan bazı şuzuzat-ı 
kanuniye hakkında şöyle deniliyor: 

“Zaman-ı Âdem’den beri bir kanundan hiçbir fert şüzûz etmemek ve hâricine 
çıkmamak olamaz. Evvelâ, bu kanun-u tenâsül, mebde’ itibârıyla, iki yüz bin envâ-ı 
hayvânâtın mebde’leriyle hark edilmiş ve nihâyet verilmiş. Yani, en evvelki pederleri âdetâ 
Âdem’leri hükmünde, iki yüz bin o evvelki pederler, kanun-u tenâsülü hark etmişler. Peder ve 
valideden gelmemişler ve o kanun hâricinde vücud verilmiş. 
Hem her baharda gözümüzle gördüğümüz, yüz bin envâın kısm-ı âzamı, hadsiz efradları, 
kanun-u tenâsül hâricinde—yaprakların yüzünde, taaffün etmiş maddelerde—o kanun 
hâricinde îcâd edilir. Acaba mebdeinde ve hattâ her senede bu kadar şâzlarla yırtılmış, 
zedelenmiş bir kanunu, bin dokuz yüz senede bir ferdin şüzûzunu akla sığıştıramayan ve 
nusûs-u Kur’âniyeye karşı bir te’vîle yapışan bir akıl, kaç derece akılsızlık ettiğini kıyâs et. 
O bedbahtların kanun-u tabiî tâbir ettiği şeyler, emr-i İlâhî ve irâde-i Rabbâniyenin küllî bir 
cilvesi olan âdetullah kanunlarıdır ki, Cenâb-ı Hak, o âdâtını bazı hikmet için değiştirir. 
Herşeyde ve her kanunda irâde ve ihtiyârının hükmettiğini gösterir. Hârikulâde bazı fertlerde 
hark-ı âdât eder.” OL:127 

Müsebbebdeki hikmetler ve faideler esbabı müessiriyetten azleder 
Evet, “Esbab-ı zahiriye pek basit, mahdud, fakir, camid, şuursuz, iradesiz ve kanunlar kısmı 
da itibarî, mevhum şeylerdir. Müsebbebatta bulunan hârika nakışlar, zînetler, garib ve acib 
san'atların o gibi kıymetsiz esbab ile kat'iyyen münasebetleri yoktur. Binaenaleyh meselâ 
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bedenin hüceyratındaki nizamlı, intizamlı teşekkülâtı, ekmek yemesine; ve kuvve-i hâfızada 
yazılan gayr-ı mahdud muntazam nakışları, kulaktaki ve baştaki telâfife; ve konuşmakta, 
tefekkürde, harflerin teşekkülâtına ve suver-i zihniyenin husulüne, lisan ve zihnin hareketleri 
gibi esbaba isnadları ahmakçasına bir hükümdür. Ancak o gibi müsebbebat, gayr-ı mütenahî 
bir kudret ile bir ilim ve bir iradeyi iktiza ediyorlar. Bu hakikate binaen sabittir ki, kevn ü 
vücudda müessir-i hakikî, ancak kudreti gayr-ı mütenahî bir Hâlık-ı Kadîr'dir. Esbab ise 
bahanelerdir, vesait de perdelerdir. Havas ve hâsiyetler dahi kudretin tecelliyatına ve 
lem'alarına isim ve ünvanlardır. 
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.” Ms:59 

Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatıyla muhittir 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! °n[¬E 8ö²v¬Z¬=!«*«:ö²w¬8ö yÁV7!ö«: Evet Allah ilmi, iradesi, kudreti ve 

sair sıfatıyla muhittir. Daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz'î ve kısa 
zihniyle Allah'ın azametine ve şemsin etrafında seyyaratı tedvir ettiğine bakarken, meselâ arı 
gibi, küçük hayvanlar ile iştigal etmesini uzak görüyor. Çünki Vâcib-ül Vücud'u, mümkine 
kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünki onlar da 

¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«K<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«:ökaziyesince Hâlıklarını tesbih etmekle, Allah'tan 

maada kimseyi Rab tanımıyorlar. Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı 
yoktur.” Ms:187 

“Bir şey, vücudu vâcib olmadıkça vücuda gelmez. Evet irade-i cüz'iyenin taallukuyla 
irade-i külliyenin taalluku bir şeyde içtima ettikleri zaman, o şeyin vücudu vâcib olur ve 
derhal vücuda gelir.” İ:73 

NETİCE: Bu bahiste iradenin bir hususiyeti ve irade-i ilahiyenin taalluku için 
irade-i cüz’iyenin şart kılınması ve irade-i cüz’iyenin mes’uliyete merci olması ve 
iradenin menşe’ itibariyle bir tahlili irade-i ilahiyenin muhit olduğu gibi hususiyetlerden 
bahsedildi. 
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