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İRŞAD 

Rüşd kökünden gelen bu tabir, geniş manasiyle iyiye, doğruya götürmek manasındadır. 
Kelimenin kökü olan rüşd Kur’anî mana muvacehesinde istikametli yolda yürümek ve ifrat tefritten 
azade olmak manası itibariyle irşad, istikamet-i Kur’aniyeye götürmek demek olur.   

İrşadın, umum zaman ve mekanlara bakması için ıtlak edilmesi, yani 
Kur’andaki manaların umum zaman ve mekânlara bakması meselesi 

“… insafsız insanlar derler ki: “Âhiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalbli, keskin 
nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, 
istikbal-i dünyevîde bin dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikatı asırlarında karîb 
zannetmişler?” 

Elcevab: Çünki Sahabeler, feyz-i sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dâr-ı âhireti 
düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i İlahiyeyi 
anlayarak ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, 
âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “Kıyameti bekleyiniz, 
intizar ediniz” tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevîdir. Yoksa vuku-u 
muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet 
ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri 
geliyor. Hem şu sırdandır ki; Mehdi, Süfyan gibi âhirzamanda gelecek eşhasları çok zaman 
evvel hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hattâ bazı 
ehl-i velayet “Onlar geçmiş” demişler. İşte bu da, kıyamet gibi, hikmet-i İlahiye iktiza eder ki; 
vakitleri taayyün etmesin. Çünki her zaman, her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar 
olacak ve yeisten kurtaracak “Mehdi” manasına muhtaçtır. Bu manada, her asrın bir hissesi 
bulunmak lâzımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini 
bırakmamak için, nifakın başına geçecek müdhiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. 
Eğer tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumî zayi’ olurdu.” S:344 

“Arkadaş! Bütün zamanlarda, bütün insanların maddî ve manevî ihtiyaçlarını temin 
için nâzil olan Kur’anın hârikulâde haiz olduğu câmiiyet ve vüs’at ile beraber, tabakat-ı 
beşerin hissiyatına yaptığı müraat ve okşamalar, bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden avam-
ı nâsın fehmini okşayarak, tevcih-i hitab esnasında yaptığı tenezzülât, Kur’anın kemal-i 
belâgatına delil ve bahir bir bürhan olduğu halde, hasta olan nefislerin dalaletine sebeb 
olmuştur. Çünki zamanların ihtiyaçları mütehaliftir. İnsanlar fikirce, hisce, zekâca, gabavetçe 
bir değildir. Kur’an mürşiddir, irşad umumî oluyor. Bunun için, Kur’an’ın ifadeleri 
zamanların ihtiyaçlarına, makamların iktizasına, muhatabların vaziyetlerine göre ayrı ayrı 
olmuştur. Hakikat-ı hal bu merkezde iken, en yüksek, en güzel ifade çeşitlerini Kur’anın 
herbir ifadesinde aramak hata olduğu gibi; muhatabın hissine, fehmine uygun olan bir üslûbun 
mizan ve mirsadıyla mütekellime bakan elbette dalalete düşer.” Ms:79 

İşte bu kaide iledir ki, müceddid ahirzaman insanlarının ihtiyaç ve derecelerine göre Kur’anın bu 
asra bakan manasını ilhamen alıp neşreder. bu gibi sebebler iledir ki; kesbî ilim, müceddidin vehbî ilmine 
tabi olmalıdır. 
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İrşad için muhatabda aranılan vasıflardan bir kısmı şu bahisten 
anlaşılır, şöyle ki: 

“Sual: Madem Kur’an-ı Hakîm’in feyziyle ve nuruyla en mütemerrid ve müteannid 
dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur’anın himmetine güveniyorsun. Hem bilfiil de yapıyorsun. 
Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşad etmiyorsun? 

Elcevab:Usûl-ü şeriatın kaide-i mühimmesindendir: y«7öh«P²X<ö«�ö¬*«hÅN7@¬"ö]¬/!Åh7«!öYani: 

“Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz.” İşte ben çendan Kur’an-ı Hakîm’in 
kuvvetine istinaden dava ediyorum ki: “Çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehirini 
serpmekle telezzüz etmemek şartıyla, en mütemerrid bir dinsizi, birkaç saat zarfında ikna 
etmezsem de, ilzam etmeye hazırım.” Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan 
ki, bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzır şişe parçalarına 
mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek; 

hakaike karşı bir hürmetsizliktir. ¬h«T«A²7!ö¬’@«X²2«!ö]¬4ö¬*«*ÇG7!ö¬s[¬V²Q«B«6ödarb-ı meseli gibi oluyor. 

Çünki bu işleri yapanlar, kaç defa hakikatı Risale-i Nur’dan işittiler. Ve bilerek, hakikatları 
zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler, yılan gibi zehirden lezzet 
alıyorlar.” M:362 

İşte bu durumdaki kişiler muhatab alınmamalı ve onlardan uzak durulmalıdır. Fakat hakikatler 
neşredilmelidir. 

İrşad vazifesi dairesinde olanların istiğna düsturuna uymaları 
mecburiyeti var 

Evet, “Bu zamanda zaruret olmadan, irşad-ı nâsa ve neşr-i dine çalışanların, sadakaları 
ve hediyeleri kabul etmemeleri lâzımgeldiğinin sırrını dört sebeble beyan eder. 

¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬!öâyeti ile !®h²%«!ö²vUV«\ ²,«<ö«�ö²w«8ö!x Q¬AÅ#¬!öâyeti gibi insanlardan istiğna 

hakkındaki âyâtın mühim bir sırrını tefsir eder. Ve ilim ve dini neşre çalışan insanlar, 
mümkün olduğu kadar istiğna ve kanaatla hareket etmezse; hem ehl-i dalaletin ittihamına 
hedef olur, hem izzet-i ilmiyeyi muhafaza edemez. Hem salahat ve neşr-i din gibi umûr-u 
uhreviyeye mukabil hediyeleri almak, âhiret meyvelerini dünyada fâni bir surette yemek 
demektir.” M:484  diye ikinci mektubta bu düstur beyan ediliyor. 

İrşad vazifesinde keyfiyetin esas alınması gerektir, şöyle ki: 
“Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba’ ile ve fazla muvaffakıyet 

ile değildir. Çünki 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 sevab kazandırsınlar” 
düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir.” L:152 

Rüşd-ü irşad zuhur edince, manevi cihad esas alınmalıdır diye olan 
bir ayetin isareti şöyle izah ediliyor 

“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) tarihine parmak basar ve mana-yı işarî ile der: Gerçi o 
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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 

Yani düşmanların tecavüzünden dinin muhafazasını yapmayan siyasî rejim devresinde cihad-ı 
manevî muzaaf farz-ı ayin oluyor. 

Risale-i Nur’un üstadlığı ve irşadını nazara veren Hz. Üstad diyor ki: 
“Ben size nisbeten kardeşim, mürşidlik haddim değil. Üstad da değilim, belki ders 

arkadaşıyım. Ben sizin, kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetlerinize muhtacım. 
Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk’ın 
ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kudsî ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar ve her ehl-i 
imana menfaatli bir hizmette, taksim-ül mesaî kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden 
hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize 
kâfidir. 1 

Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir 
vazifedir; hem kemmiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem muvakkat ve 
mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniyeye nisbeten 
ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve 
bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla 
fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat 
ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.” K:89 

Risale-i Nur mesleğinde irşad vazifesi, şahıstan daha çok Risale-i 
Nura istinad eder 

“Eski zamandan beri çok zâtlar, üstadını veya mürşidini veya muallimini veya reisini 
kıymet-i şahsiyelerinden çok ziyade hüsn-ü zan etmeleri, dersinden ve irşadından istifadeye 
vesile olması noktasında o pek fazla hüsn-ü zanlar bir derece kabul edilmiş, hilaf-ı vakıadır 
diye tenkid edilmezdi. Fakat şimdi, Risale-i Nur şakirdlerine lâyık bir üstada muvafık bir ulvî 
mertebe ve fazileti; bîçare, kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle 
çalışmaları, bu noktada haddimden ziyade hüsn-ü zanları kabul edilebilir. Fakat Risale-i 
Nur’un şahs-ı manevîsinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat 
başta zındıklar ve ehl-i dalalet ve ehl-i siyaset ve ehl-i gaflet, hattâ safi-kalb ehl-i diyanet 
şahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde, haksızlar o şahsı çürütmekle hakikatlara darbe 
vurmak ve o Nurlara, benim gibi bir bîçareyi maden zannederek bütün kuvvetleriyle beni 
çürütüp, o nurları söndürmeye ve safi-kalblileri de inandırmaya çalışıyorlar.” E:71 

Kemiyete dayanan geniş daireye bedel, keyfiyete dayanan dar daireyi 
tercih etmek 

“Elhasıl: Hakikat-ı ihlas, benim için şan ü şerefe ve maddî ve manevî rütbelere 
vesile olabilen şeylerden beni men’ediyor. Hizmet-i Nuriyeye gerçi büyük zarar olur; fakat 
kemmiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsiz olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-ı 
ihlas ile, herşeyin fevkinde hakaik-i imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle 
binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. Çünki o on adam, tam o 
hakikatı herşeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip, o çekirdekler hükmünde olan kalbleri, 

                                                 
1 Yani şahıs fanidir, kitab bakidir. Şahıs aldanır, kitab aldatmaz. O halde kitab esas alınmalıdır. 
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birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen şübheler ve 
vesveseler ile, o kutbun derslerini hususî makamından ve hususî hissiyatından geliyor 
nazarıyla bakıp, mağlub olarak dağılabilirler. Bu mana için hizmetkârlığı, makamatlara tercih 
ediyorum.” E:75 

Yani bu kısımda mürşidin manevî makamına itimad ile takliden dediklerini kabul etmek yerine 
hakikatın hakkiyetini anlayıp ittiba etme yolunu tercih etmek dersi veriliyor. 

Eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrumiyetin bir sebebi  
gururdur 

“Evet gurur ile insan maddî ve manevî kemalât ve mehasinden mahrum kalır. Eğer 
gurur saikasıyla başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemalâtını kâfi ve yüksek 
görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, 
eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama maruz kalarak bütün 
bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslaf-ı izamın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk 
senede bulamazlar.” Ms:66 

Burada anlatılan gurur hastalığı, bu enaniyet asrında daha çok yaygın olduğundan, sözleri 
dinlenip ittiba edilmesi elzem olan müceddidiyete karşı lakayd kalmaya sebeb olur diye ehemmiyetli bir 
ikaz var. Bu anlatılan halin bir tezahürüdür ki, çok kimseler, nasihatı dinlemeğe bedel, kendi anlayışlarını 
dinletmek isterler. 
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Geri dönmek, Ric’at etmek. Eski hayat tarzına dönmek. Hz. Üstad diyor ki: 

“Menşeleri iki kanun-u esasiyeye istinad eden iki irtica var: 

Biri: Siyasî ve içtimaî ki, hakiki irticadır. Onun kanun-u esasîsi çok su-i istimale ve 
zulme medar olmuştur. 

İkincisi: İrtica namı verilen hakiki bir terakki ve adaletin esasıdır.  

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

Bir taifeden; bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatasıyla o taifenin, o cereyanın, o 
aşiretin bütün ferdleri mahkûm ve düşman ve mes’ul tevehhüm ediliyor. Bir hata, binler hata 
hükmüne geçiriliyor.İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve vatandaşlık, muhabbet ve 
uhuvveti zir ü zeber ediyor. 

Evet birbirine karşı gelen muannid ve muarız kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu 
kuvvetsizlikle zaiflendiği için millete ve memlekete ve vatana âdilane hizmete muvaffak 
olunamadığından maddi ve manevi bir nevi rüşvet vermeğe mecbur oluyorlar ki, dinsizleri 
kendilerine taraftar yapmak için... O gaddar, engizisyonane ve bedeviyane ve vahşiyane bu 
mezkûr kanun-u esasîye karşı; ayn-ı adalet olan bu semavî ve kudsî (6:164) 

›«h²'!ö«*²+¬:ö°?««*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: nass-ı kat’îsiyle Kur’anın bir kanun-u esasîsi muhabbet ve uhuvvet-i 

hakikiyeyi te’min eden ve bu millet-i İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden kurtaran bu 
kanun-u esasî ki: Birisinin hatasıyla başkası mes’ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi 
de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle 
yalnız manevi günahkâr olup âhirette mes’ul olur; dünyada değil. 

Eğer bu kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî yapılmazsa, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye iki 
harb-i umumînin gösterdiği tahribatın emsaliyle esfel-i safilîn olan o vahşi irticaa düşecek. 

İşte Kur’an’ın bu gibi kudsi kanun-u esasîsine irtica namını veren bedbahtlar, vahşet 
ve bedeviliğin dehşetli bir kanun-u esasîsi olarak kabul ettikleri şimdiki öylelerinin siyasetinin 
bir nokta-i istinadı şudur ki: “Cemaatin selâmeti için fert feda edilir. Vatanın selâmeti için 
eşhasın hukuku nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selâmeti için cüz’î zulümler nazara 
alınmaz” diye, bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle bin masumun hakkını nazara 
almaz. Bir tek caninin yüzünden bin adamın kılınçtan geçmesini caiz görür. Bir adamın 
yaralanması ile binler masumu sıkıntıya verdirir. Ve ikiyüz adamı kurşuna dizilmesini o 
bahane ile nazara almaz. Birinci Harb-i Umumîde üçbin adamın caniyane siyaset hatalarıyla 
otuz milyon biçare nev’-i beşer aynı harbde mahvedildiği gibi, binler misaller var. 
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İşte bu vahşiyane irticaın bu dehşetli zulümlerine karşı gelen Kur’an şakirdlerinin 

Kur’anın yüzer kanun-u esasîsinden  ›«h²'!ö«*²+¬:ö°?««*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: (6:164) âyetinin ders verdiği 

kanun-u esasîsi ile adalet-i hakikiyeyi ve ittihadı ve uhuvveti te’min etmeğe çalışan ehl-i iman 
fedakârlarına “mürteci” namını verip onları müttehem etmek, mel’un Yezid’in zulmünü, 
adalet-i Ömeriyeye tercih etmek misillü en vahşi ve zalimane bir engizisyon kanununu, 
beşerin en yüksek terakkiyatına ve adaletine medar olan Kur’anın mezkûr kanun-u esasîsine 
tercih etmek hükmündedir.” Em:82 

Burada anlatılan vahşi irtica, zamanımızdaki süfyaniyet cereyanını anlatır ki, insanlık 
dünyasında eşi bulunmayan emsalsiz vahşettir. 

  İslâm Şeriatı, gelişen beşerî ve içtimaî hayatın seviye ve iktizasına göre her türlü terakki ve 
tekemmülün ve en ileri medeniyetin üstadı olmuş ve olacaktır. Bu hakikat, 1927 senesinde Lahey’de 
toplanan Dünya Hukuk Kongresi’nde te’yid edilmiştir. 

İslâmiyete irtica diye dil uzatan, ya koyu cehaletini ilan eder veya dine muhalif cereyanı hesabına 
din aleyhinde propaganda yapmış olur ki; hiçbir müslüman buna değer vermez ve aldanmaz. Hatta böyle 
propagandalar karşısında dinine daha sarılır ve ona hizmet eder. 

Elhasıl, irtica geriye dönüş olduğuna ve geri devrede ise, biri Asr-ı Cahiliye, diğeri Asr-ı Saadet 
olarak yalnız iki hayat şekli bulunduğuna göre, menfi ve müsbet iki irticadan söz edilebilir. Asrımızda 
asr-ı cahiliye hayatını yaşamak isteyenler, asr-ı cahiliye mürtecileri; diğer irtica ise: Asr-ı Saadet’teki en 
yüksek fazilete sahib olan sahabe hayatına uymak isteyenler demek olur. 

Amma bazı cahil müslümanın hurafeli anlayış sahibi olanları varsa, o irtica değil, cehaletli 
taassubdur. İslâm ise, cehaleti kabul etmiyor. 

Bu irtica yaygarası, 1909 siyasî dalgalanmalar devresinde de yapılıyordu. Kur’an (4:83) (33:60) 
âyetlerinde tenbih ve tehdid edilen ve bir kısım eracif ehli olan cerideler ve mevkuteler ortalığı 
karıştırmıştı. Yine Bediüzzamam Hazretleri bu müstebidlere de cevab vermiş ve hakikat-ı hali ortaya 
koymuştu. Bu beyanlardan birkaç kısa nümuneler verelim: 

“Vakta ki hürriyet divanelikle yadolunurdu; zaif istibdad, tımarhaneyi bana mekteb 
eyledi. Vakta ki i’tidal, istikamet; irtica ile iltibas olundu, meşrutiyette şiddetli istibdad, 
hapishaneyi mekteb eyledi.” D:9 

“Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise ve hilaf-ı şeriat hareket ise: 

°p¬D«#²h8 |¬±9«~ ¬–«Ÿ«TÅC7~ ¬f«Z²L«[²V«4 (*) Zira yalanlarla ittihad yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan 

ism-i meşrutiyet fasiddir. Müsemma-yı meşrutiyet; hak, sıdk ve imtiyazsızlık üzerine beka 
bulacaktır.” D:34 

“Bunu da derim ki: Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar, kabahatını setr için 
başkasını irtica ile ve dinini, siyasete âlet yapmakla itham ederler. Şimdiki hafiyeler, 
eskisinden beterdirler.” D:12 

“Divan-ı Harb-i Örfî’de, mahkemedeki paşaların: “Sen de mürtecisin, şeriat is-
temişsin” diye suallerine karşı idame beş para kıymet vermeyip, cevaben: Eğer meşrutiyet bir 
fırkanın istibdadından ibaret ise, bütün cin ve ins şahid olsun ki; ben mürteciyim ve şeriatın 
birtek mes’elesine ruhumu feda etmeğe hazırım.” Ş.449 

Burada giderek dehşetlenip ortaya çıkan nifak komitesini ve onun istibdâd-ı mutlakını haber 

                                                 
* Yani: bütün dünya, cin ve ins şahid olsun ki, ben mürteciyim. 
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veriyor. 

Bediüzzaman Hazretlerinin Afyon mahkemesinde de aynı mesele ileri 
sürülmüştü. Ezcümle ehl-i vukuf raporunda: 

“Suçlarından diye: “Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve laikliğin 
kabulü, İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, tesettürün 
kaldırılması, latin harflerinin huruf-u Kur’aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe ezan ve kamet 
okunması, mekteplerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler derecesinde irsiyet ve 
hak tanınması ve teaddüt-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılab hareketlerini bid’at, dalalet, 
ilhaddır diyen, irtica ile suçludur.” diye yazmışlar. 

Ey insafsız hey’et! Eğer her asırda üçyüzelli  milyonun kudsi ve semavi rehberi ve 
bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan Kur’an-ı 
Mu’ciz-ül Beyan’ın tesettür ve irsiyet ve teaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin dersi ve 
neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve te’vil kaldırmaz sarih çok ayat-ı 
Kur’aniyeyi inkâr etmek ve bütün İslâm müçtehidlerini, umum şeyhülislâmları suçlu yapmak 
mümkün ise ve mürur-u zamanı ve müteaddid mahkemelerin beraetlerini ve af kanunları ve 
mahremiyet ve mahrem vechini ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren ve ilmen 
muhalefeti memleketten ve hükümetlerden kaldırabilirseniz, beni bu şeylerle suçlu yapınız. 
Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz.” Ş.431 

Bu feci istibdâd-ı mutlak beyanını birkaç yerde dahi ehemmiyetine binaen tekrar eder. Çünkü eş 
kabul etmeyen bu zaman fitnesini bilmeyenler, helakete giden bu anlayış ve yaşayışın tesirinde kalır. 

“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. 
İkinci Nokta: Beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun-u esasîsine 

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

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

kudsî ›«h²'!ö«*²+¬:ö°?««*¬+!«:ö *¬i«#ö«�ö«: nass-ı kat'îsiyle Kur'anın bir kanun-u esasîsi muhabbet ve 

uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu millet-i İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden 
kurtaran bu kanun-u esasî ki: Birisinin hatasıyla başkası mes'ul olamaz. Kardeşi de olsa, 
aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi 
tarafgirlikle yalnız manevî günahkâr olup âhirette mes'ul olur; dünyada değil. Eğer bu 
kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî yapılmazsa, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, iki harb-i 
umumînin gösterdiği tahribatın emsaliyle esfel-i safilîn olan o vahşi irticaa düşecek.”Em:81 

“Dinî hissiyatı siyasete âlet ediyorum diye ithamlarına karşı deriz: 
Bütün hayatımı ve beni tanıyanları işhad ediyorum ki; değil dini siyasete âlet, belki 

siyasî olduğum zamanda dahi, bütün kuvvetimle siyasetleri dine âlet ve tâbi’ yapmaya 
çalıştığımı, bütün tarih-i hayatım ve dostlarım şehadet ettikleri gibi, Hürriyetin başında şeriat 
isteyenleri astıkları bir zamanda, Hareket Ordusu’nun dehşetli divan-ı harb-i örfîsinde, aynı 
günde onbeş adam asıldığı bir zamanda, Divan-ı Harb-i Örfî reisi ve a’zaları dediler ki: “Sen 
mürtecisin, Şeriat istemişsin” sözlerine mukabil demiş: “Şeriatın bir tek mes’elesine ruhumu 
feda etmeye hazırım. Eğer Meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ve hilaf-ı Şeriat hareket 
ise, bütün dünya şahid olsun ki ben mürteciyim” diyen bir adam, i’dama beş para ehemmiyet 
vermeyen ve dünyasını, her şeyini Şeriata feda eden hiç mümkün müdür ki: Dini, şeriatı bir 
şeye ve bir siyasete âlet yapsın. Buna ihtimal veren sofestaî olamaz.” Em:130 

Mantıksız bir irtica ithamı: 
“Eğer dinsizliği ve küfrü kendine meslek ittihaz eden bedbaht bir kısım adamlar, bir 

maksad-ı siyasînin perdesi altında hükûmetin bazı erkânına hulûl edip iğfal etseler veya 
memuriyet mesleğine girseler ve Risale-i Nur'u desiselerle imha ve beni tehditleriyle 
susturmak için deseler: "Taassub zamanı geçti. Mâziyi unutmak ve istikbale bütün 
kuvvetimizle müteveccih olmak lâzım gelirken, senin irticakârane bir surette dinî ve imanî 
kuvvetli ders vermen işimize gelmez!... 

Elcevap: Evvelâ o mâzi zannedilen zaman ise istikbale inkılâb etmiş. Ve hakikî 
istikbal odur. Ve oraya gideceğiz. 

Sâniyen: Risale-i Nur, tefsir olduğu haysiyetiyle, Kur'ân-ı Hakîm ile bağlanmış. 
Kur'ân ise, Küre-i Arzı Arşa bağlayan, cazibe-i umumiye gibi bir hakikat-ı cazibedardır. 
Asya'da hükmedenler; Kur'ânın Risale-i Nur gibi tefsirleriyle mübareze edemezler. Belki 
müsalâha ederler; ondan istifade ederler ve himaye ederler. 

Amma benim susmam ise; madem âdi bir keşif yolunda ve ehemmiyetsiz bir fikr-i 
siyasî peşinde ve dünyevî bir haysiyet yüzünden çok ehl-i izzetin başları feda edilse; elbette 
koca Cennetin fiatı olacak bir servet ve hayat-ı ebediyeyi kazandıracak bir âb-ı hayat ve bütün 
feylesofları hayrette bırakacak bir keşfiyat yolunda, vücudum zerreleri adedince başlarım 
bulunsa ve feda edilmesi lâzımgelse, bilâtereddüd feda edilir. Hem, beni tehdit veya imha 
suretiyle susturmak, bir dil yerine bin dil konuşturacak. Yirmi senedenberi ruhlara yerleşen 
Risale-i Nur, susmuş bir dilime bedel, binler dilleri söylettirmesini Rahîm-i Zülcelâlden 
ümitvarım.” T:235 

Burada anlatılan ifsad ve aldatma planı, çeşitli şekilleriyle senelerden bu yana icraa 
olunmaktadır. Risale-i Nurun irşadı ile müteyakkız olan nurcular, bu tarz aldatmalara karşı tesirinde 
kalıp gerileme şöyle dursun yürüdükleri hak yolunda daha kuvvetli ve sebatkâr davranırlar ve 
davranılmalıdır. 
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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«! 
İSA (A.S.) 

İslâm Prensibleri Ansiklopedisinde İSA maddesinde kaynak eserlere müstenid bilgi 
verilmektedir. Atıfları ile beraber bakılırsa yeterli malumat görülür. Bu kısımdan yapılan bir hülasa 
şudur… 

“Hem 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"!«:  (3:49) 
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 

Eğer denilse, Allah hastalıkları vermeseydi, ilâç ve devalarını aramaya da ihtiyaç 
olmaz ve beşerin hastalıklar sebebiyle çektiği ızdırablar da olmazdı. Risale-i Nurda bu 
manadaki suallerin cevabları vardır. 

“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, 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 
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Evet, meseleleri isabetli anlayabilmek için, dünya hayatının esma-i ilahiye ve hayat-ı ebediyeye 
bakan nokta-i nazarı esas almak lâzımdır. 

İsa Aleyhisselâm’ın tıb cihetindeki mucizesi 
Kur’anın “İ’cazı vardır ve mevcuddur. Çünki Ceziret-ül Arab ahalisi o asırda ekseriyet-

i mutlaka itibariyle ümmi idi. Ümmilikleri için mefahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve 
mehasin-i ahlâka yardım edecek durub-u emsallerini kitabet yerine şiir ve belâgat kaydıyla 
muhafaza ediyorlardı. Manidar bir kelâm, şiir ve belâgat cazibesiyle eslaftan ahlafa 
hâfızalarda kalıp gidiyordu. İşte şu ihtiyac-ı fıtrî neticesi olarak o kavmin manevî çarşı-yı 
ticaretlerinde en ziyade revaç bulan, fesahat ve belâgat metaı idi. Hattâ bir kabilenin belig bir 
edibi, en büyük bir kahraman-ı millîsi gibi idi. En ziyade onunla iftihar ediyorlardı. İşte 
İslâmiyetten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim, şu en revaçlı ve medar-ı 
iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyaçla muhtaç olan belâgatta akvam-ı âlemden en ileride ve en 
yüksek mertebede idiler. Belâgat, o kadar kıymetdar idi ki, bir edibin bir sözü için iki kavim 
büyük muharebe ederdi ve bir sözüyle musalaha ediyorlardı. Hattâ onların içinde “Muallakat-ı 
Seb’a” namıyla yedi edibin yedi kasidesini altunla Kâ’be’nin duvarına yazmışlar, onunla 
iftihar ediyorlardı. İşte böyle bir zamanda, belâgat en revaçlı olduğu bir anda Kur’an-ı 
Mu’ciz-ül Beyan nüzul etti. Nasılki zaman-ı Musa Aleyhisselâm’da sihir ve zaman-ı İsa 
Aleyhisselâm’da tıb revaçta idi. Mu’cizelerinin mühimmi o cinsten geldi. İşte o vakit bülega-
yı Arabı, en kısa bir suresine mukabeleye davet etti:  

¬y¬V²C¬8ö²w¬8ö¯?«*x,¬"ö!x #²@«4ö@«9¬G²A«2ö]«V«2ö@«X²7Åi«9ö_ÅW¬8ö¯`²<«*ö]¬4ö²vB²X6ö²–¬!«:  (2:23)

fermanıyla onlara meydan okuyor. Hem der ki: “İman getirmezseniz mel’unsunuz. 
Cehennem’e gireceksiniz.” Damarlarına şiddetle vuruyor. Gururlarını dehşetli surette kırıyor. 
O kibirli akıllarını istihfaf ediyor. Onları bidayeten i’dam-ı ebedî ile ve sonra da 
Cehennem’de i’dam-ı ebedî ile beraber dünyevî i’dam ile de mahkûm ediyor. Der: “Ya 
muaraza ediniz, yahut can ve malınız helâkettedir.” S:368 

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.” M:6 

“Dördüncü sualinizin meali: Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal’ı 
öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki: 
Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz.” Böyle umumiyetle imana 
geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? 

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

O hadîsin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: 
Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak: 
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Birisi: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan 
namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine 
çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve 
ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o 
Süfyan’ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır. 

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

İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm’ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, 
yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata 
karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; 
manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur’ana iktida ederek, o İsevîlik 
şahs-ı manevîsi tâbi’ ve İslâmiyet metbu’ makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde 
azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve 
İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; 
âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının 
başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey’in va’dine istinad ederek haber 
vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey’ va’detmiş, elbette 
yapacaktır. Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine 
vaz’eden (Hazret-i Cibril’in “Dıhye” suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan 
gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i 
misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ı, İsa dinine ait 
en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan 
Hazret-i İsa, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle 
bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm’in 
hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va’detmiş ve va’dettiği için 
elbette gönderecek. 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek 
lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet 
derecesinde herkes onu tanımayacaktır.” M:56 

“İkinci İşaret, yani Altıncı İşaret: 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 
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İsa Aleyhisselâm’ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten 
kurtaracak.” M:441 

İsa (A.S.) pedersiz olduğunun meselesi 
“O bîçare adam bir zaman huruf-u mukattáa ile bir hat icadına çalışıyordu. Hem pek 

çok hararetli çalışıyordu. O vakit anladım ki, o adam zındıkların tavrından hissetmiş ki, 
hurufat-ı İslâmiyenin kaldırılmasına teşebbüs edecekler. O adam gûya o sele karşı hizmet 
edeceğim diye çok beyhude çalışmış. Şimdi bu meselede ve hem ikinci meselesinde yine 
zındıkların esasât-ı İslâmiyeye karşı müthiş hücumunu hissetmiş ki böyle mânâsız te’vilat ile 

bir musalâha yolunu açmak istediğini zannediyorum. (3:59) «•«…³~ ¬u«C«W«6 ¬yÁV7~ «f²X¬2 |«K[¬2 «u«C«8 Å–¬~ 
gibi nusûs-u kat’iye ile Hazret-i İsâ Aleyhisselâm pedersiz olduğu kat’iyyeti varken, 
tenâsüldeki bir kanunun muhâlefetini gayr-ı mümkün telâkki etmekle, vâhî te’vilât ile bu 
metin ve esaslı hakikati değiştirmeye teşebbüs edenlerin sözüne ehemmiyet verilmez ve 
ehemmiyete değmez. Çünkü hiçbir kanun yoktur ki, şüzuzları ve nâdirleri bulunmasın ve 
hâricine çıkmış fertleri bulunmasın. Ve hiçbir kaide-i külliye yoktur ki, hârika fertler ile tahsis 
edilmesin. 

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.” OL:126 

İsa Aleyhisselâm’ın büyük Deccal’ı öldürme meselesi  
“Kat’î ve sahih rivayette var ki: “İsa Aleyhisselâm büyük Deccal’ı öldürür.” 
Vel’ilmü indallah, bunun da iki vechi var: 

Bir vechi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidracî hârikalarıyla 
kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccal’ı öldürebilecek, mesleğini 
değiştirecek; ancak hârika ve mu’cizatlı ve umumun makbulü bir zât olabilir ki: O zât, en 
ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dır. 

İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâm’ın kılıncı ile maktul olan şahs-ı 
Deccal’ın teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı 
manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî 
ruhanîleridir ki; o ruhanîler, din-i İsevî’nin hakikatını hakikat-ı İslâmiye ile mezcederek o 
kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hattâ “Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i 
Mehdi’ye namazda iktida eder, tâbi’ olur.” diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur’aniyenin 
metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.” Ş:587 

Evet materyalist felsefede çok ileri giden büyük deccal, diyalektik felsefede adeta sihirbaz olmuş 
ve cahil halkı aldatmada maharet kazanmıştır diye haber veriliyor. Hem Hristiyanlık dünyasının 
ekseriyetinin makbulü olan Hz. İsa (A.S.) cemaatı, Risale-i Nurdaki hakikatlar ile deccaliyet cereyanının 
inkârcı felsefesini, mağlub edeceği az önce M:441. sahifeden alınan parçada beyan edildi. 

“Rivayette var ki: -İsa Aleyhisselâm Deccal’ı öldürdüğü münasebetiyle- “Deccal’ın 
fevkalâde büyük ve minareden daha yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu” gösterir. 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: İsa Aleyhisselâm’ı nur-u 

iman ile tanıyan ve tâbi’ olan cemaat-ı ruhaniye-i mücahidînin kemmiyeti, Deccal’ın 
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mektebce ve askerce ilmî ve maddî ordularına nisbeten çok az ve küçük olmasına işaret ve 
kinayedir.” Ş:588 

İsa (A.S.) cereyanına karşı deccaliyet cereyanının büyüklüğü şöyle 
ifade ediliyor 

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nüzulüne ve Deccal’ı öldürmesine ait 
ehadîs-i sahihanın mana-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zahirî ülemalar, o rivayet 
ve hadîslerin zahirine bakıp şübheye düşmüşler. Veya sıhhatini inkâr edip veya hurafevari bir 
mana verip âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda, avam-ı müslimîne zarar verirler. 
Mülhidler ise, bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadîsleri serrişte ederek, hakaik-i İslâmiyeye 
tezyifkârane bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehadîs-i müteşabihenin hakikî 
tevillerini Kur’an feyziyle göstermiş. Şimdilik nümune olarak bir tek misal beyan ederiz. 
Şöyle ki: 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal ile mücadelesi zamanında, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm onu öldüreceği vakitte, on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine 
yetiştirebilir derecesinde, vücudça o derece Deccal’ın heykeli Hazret-i İsa’dan büyüktür, 
diye mealinde rivayet var. Demek Deccal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dan on, belki yirmi 
misli yüksek kametli olmak lâzım gelir. Bu rivayetin zahirî ifadesi sırr-ı teklife ve sırr-ı 
imtihana münafî olduğu gibi, nev’-i beşerde câri olan âdetullaha muvafık düşmüyor. 

Halbuki bu rivayeti, bu hadîsi, hâşâ muhal ve hurafe zanneden zındıkları iskât ve o 
zahiri ayn-ı hakikat itikad eden ve o hadîsin bir kısım hakikatlarını gözleri gördükleri halde 
daha intizar eden zahirî hocaları dahi ikaz etmek için, o hadîsin bu zamanda da ayn-ı hakikat 
ve tam muvafık ve mahz-ı hak müteaddid manalarından bir manası çıkmıştır. Şöyle ki: 

İsevîlik Dini ve o dinden gelen âdât-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir 
hükûmet ile, resmî ilânıyla, zulmetli pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip 
terviç eden diğer bir hükûmet ki, yine hasis menfaati için İslâmlarda ve Asya’da dinsizliğin 
intişarına tarafdar olan fitnekâr ve cebbar hükûmetlerle muharebe eden evvelki hükûmetin 
şahs-ı manevîsi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün tarafdarları da bir şahs-ı manevîsi 
tecessüm eylese, üç cihetle, bu müteaddid manaları bulunan hadîsin, bu zaman aynen bir 
manasını gösteriyor. Eğer o galib hükûmet netice-i harbi kazansa, bu işarî mana dahi bir 
mana-yı sarih derecesine çıkar. Eğer tam kazanmasa da, yine muvafık bir mana-yı 
işarîdir.”K:80 

İsa (A.S.) namına hareket eden bir kuvvet 
“Eğer Küre-i Arz’ın dört kıt’aları içinde (Haşiye) en küçüğü olan Avrupa’nın ve bu 

kıt’anın da dörtte biri olmayan bir hükûmetin memleketi; ekser Asya, Afrika, Amerika, 
Avusturalya’ya karşı galibane harbederek Hazret-i İsa’nın vekaletini dava eden bir devletle 
beraber dine istinad edip çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavî 
paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükûmet ile ötekilerin şahs-ı manevîleri insan 
suretine girse; ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi, devletlerin kuvvetlerini ve 
hükûmetlerin derecelerini göstermek nev’inden o manevî şahıslar dahi rûy-i zemin 
ceridesinde, bu asır sahifesinde birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler; 
aynen ve tam tamına hadîs-i şerifin mu’cizane ihbar-ı gaybî nev’inden beyan ettiği hâdise-i 
âhirzamanın müteaddid manalarından tam bir manası çıkıyor. Hattâ şahs-ı İsa’nın (A.S.) 
semavattan nüzulü işaretiyle bir mana-yı işarîsi olarak, Hazret-i İsa’yı (A.S.) temsil ederek 
ve namına hareket eden bir taife dahi, şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda 

                                                 
(Haşiye): Avusturalya nazara alınmamış. 
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tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir bela-yı semavî gibi nüzul ettiriyor, düşmanların 
arkasına indiriyor. Hazret-i İsa’nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor. 

Evet o hadîs-i şerifin ifadesiyle Hazret-i İsa’nın semavî nüzulü kat’î olmakla beraber; 
mana-yı işarîsiyle başka hakikatları ifade ettiği gibi, bu hakikata da mu’cizane işaret ediyor. 
Küçük Hüsrev olan Feyzi ve Emin’in suali ve ilhahlarıyla bazı bîçarelerin imanlarını 
şübehattan muhafaza niyetiyle bu mes’eleye dair yalnız bir-iki-üç satır yazmak niyet edip 
başlarken, ihtiyarım haricinde olarak uzun yazdırıldı. Hikmetini de anlamadık, belki bir 
hikmeti var diye öylece bıraktık. Kusura bakmayınız, bu fıkrada tashihe ve dikkate vakit 
bulamadık, müşevveş kaldı.” K:81 

Ahirzamanda İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek 
“O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen 

felâketten vefat eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa 
olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe 
indirir. 

Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu 
Cehennem’den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 
Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i 
İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, 
fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların mazlumları 
çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet 
çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve 
felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece 
onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükrettim. Ve o 
elîm elem-i şefkatten teselli buldum.” K:111 

İsa’nın (A.S.) hakikî ruhanîsinin Risale-i Nur’a girmeleri meselesi 
“İşte bu sır içindir ki, Yeni Said’in hususî üstadı olan İmam-ı Rabbanî, Gavs-ı A’zam 

ve İmam-ı Gazalî, Zeynelâbidîn (R.A.) -hususan Cevşen-ül Kebir münacatını bu iki imamdan 
ders almışım- ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali’den (Kerremallahü Vechehu) aldığım ders, 
otuz seneden beri, hususan Cevşen-ül Kebir’le daima onlara manevî irtibatımda, geçmiş 
hakikatı ve şimdiki Risale-i Nur’dan bize gelen meşrebi almışım. Zalimlerin gaddarlıklarını 
değil deşmek, bakmak; belki düşünmek de meşrebimize gelmiyor. Çünki onlar mücazatını ve 
mazlumlar mükâfatını, aklımızın fevkinde görmüşler. O mes’eleler ile meşgul olmak, şimdiki 
bu hazır musibet-i diniyeye karşı mükellef olduğumuz vazife-i Kur’aniyeye zarar verir. 
Ülema-i İlm-i Kelâm’ın ve Usûl-üd Din allâmelerinin ve Ehl-i Sünnet Velcemaat’ın dâhî 
muhakkiklerinin İslâmî akidelere dair çok tedkik ve muhakematla ve âyât ve hadîsleri 
müvazene ile kabul ettikleri Usûl-üd Din düsturları, şimdiki Risale-i Nur’un meşrebini 
muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor. Hattâ hiçbir yerde, hattâ ehl-i bid’a kısmı da bu 
meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-ı ihlas tam muhafaza edildiği için, her nevi ehl-i İslâm 
içine giriyor. Şîalıkta mutaassıb ve Vehhabîlikte de müfrit, feylesofların en maddîsi ve 
mütefennini ve mutaassıb hocaların en enaniyetlisi, beraber Nur dairesine girmeğe 
başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hattâ bazı misyonerler de, Din-i 
İsa’nın (A.S.) hakikî ruhanîsi de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine hücum 
değil; belki bir tesanüd, bir musalaha lüzumunu hissedip medar-ı münakaşa mes’eleleri ortaya 
atmıyorlar. Demek İmam-ı Ali’nin (R.A.) otuz-kırk işaretiyle sarahat derecesinde haber 
verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müdhiş yaralarına tam bir ilâçtır. Onun için, o daire bize 
kâfi gelmiş, harice çıkmıyoruz.” E:211 
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İSBAT 

Sabitlik manasında olan sübût kelimesinden alınmıştır. Lûgat manasiyle, doğruyu delil göstererek 
meydana koymak. Delil ve şahitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek. *Sabit ve 
muhkem kılmak. *Baki ve payidar eylemek. *Delil. Bürhan, Şahid.  

Bu kelime geniş manasıyla ele alınınca, bir şeyin doğruluğunu gösteren delillerle tesbit etmektir. 
Daha çok dinî sahada kullanılan bu tabir, kitab ve sünnete müstenid olarak dinî bir hükmün veya 
mes’elenin hakkiyetini ve meşruiyetini göstermektir. 

Bazı insanlar birşeye akılları ermeyince, hemen o şeyin inkârına giderler Halbuki insan aklı, 
bilmediği çok şeyleri zamanla öğrendiği gibi pek çok şeyleri de bilememektedir. Yani insan ilmi, çok 
şeyleri bilmediği gibi bilemiyeceği çok şeyler de vardır, belki sonsuzdur. Hem bir şeyin varlığını bilmek 
başkadır, mahiyetini bilmek başkadır. Bazı şeyler var ki, varlığını biliriz fakat mahiyetini bilmeyiz. 

Hem herbir şeyin kendine has isbat delilleri vardır. Meselâ kimyaya ait inceleme ve isbatlar, 
laboratuarda yapıldığı gibi, sosyolojiye ait meselelerin isbatını da kimya metotlarıyla isbatını isteyen 
adam cehlini ilan eder. Öyle de: İstidlalata dayanan mücerred mefhumlar dahi mahsusat âleminde (yani 
yalnız beş duygu dairesinde) maddi ölçülerle ölçülmez ve anlaşılmaz. 

Hem bazı meseleler de var ki, o meselelerin mütehassısı olmayanlar bilemez. Zamanımızda âdiyat 
haline gelmiş ve mahiyetlerine dikkat edilmediğinden ülfetle basit zannedilen öyle fennî keşfiyatlar var ki; 
bunlar üç-beş asır önceki insanlara söylenebilse idi, kabul etmeleri imkânsız olurdu. Meselâ: Televizyonla 
görünen resimlerin ve işitilen seslerin hakikatları, oturduğumuz odanın içinde ve atmosfer sahasında 
varken ve bu ses ve suretlerin hakikatları, kulağımızın içinde ve gözümüzün önünde bulunurken, onları 
ne görebiliriz ve ne de işitebiliriz. Eğer verici istasyonlar olup da alıcı cihazlar olmasaydı, havada bulunan 
bu ses ve suret dalgalarının varlığını bu zamanda dahi bazı kimseler akıllarına sığdıramaz ve kabul 
edemezlerdi. Demek görmediğim şeye inanmam diyen adam ancak cehlini ilan eder. Hem mühim bir 
kaidedir ki; adem ve nefiy isbat edilemez. Çünki yokluğun vücudu yoktur ki, olduğu yerde gösterilsin. 
Hem yokluğun eseri de yoktur ki, eserinden kendisinin varlığına istidlal edilsin. O halde inkâra dayanan 
iddialar, çok kere hayalî ve delilsiz iddialardır. 

Risale-i Nur’un mahkeme safahatında bir müddeinin iddiasına Hz.Üstadın verdiği şu cevab bu 
meselemizde de bir ölçü olarak nazara alınmalı. Şöyle ki:  

“İddiacı demiş: Bütün tevilleri yanlıştır ve o rivayetler, ya mevzu’ veya zaîftir. 
Biz dahi deriz: Tevil demek, yani bu mana bu hadîsten murad olmak mümkündür, 
muhtemeldir demektir. Mantıkça o mananın imkânını reddetmek ise, muhaliyetini isbat etmek 
ile olur. Halbuki o mana göz ile göründüğü ve tahakkuk ettiği gibi, hadîsin mana-yı işarî 
tabakasının külliyetinde bir ferd olması bilmüşahede mu’cizane bir lem’a-yı ihbar-ı gaybîyi, 
bu asrın gözüne gösterdiğinden, hiç bir cihetle kabil-i inkâr ve itiraz olamaz. Hem o “bütün 
rivayetler, mevzudur veya zaîftir” iddiacının demesi üç vecihle yanlış olduğu, cedvelde isbat 
edilmiş.” Ş:400 

Bu kısımdan anlaşılıyor ki nefye ait olan bazı iddialar, makuliyete ve delillere dayanmadığından 
isbat yolu bulunmaz. Ancak iddiada nefyedilen mesele muhal olması halinde reddedilebilir diye nazara 
verilen kaide ehemmiyetlidir. 

Keza, İslamî anlayıştan uzak olanların sözleri dinde muteber olmaz: 

Evet, “Şu küffar denilen bu nevi hayvanatın, hakkı inkâr edip nefyetmekte ittifakları 
kuvvetsizdir. Evet küfür, çendan isbat suretinde de olsa; nefiydir, inkârdır, cehildir, ademdir. 
Binler ehl-i nefiy ve inkârın iki ehl-i isbata karşı sözleri bâtıldır, sukut eder. 
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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.” Ni:100 

Mezkûr izahatın en ehemmiyetli noktası şudur ki; inkâr yokluğa dayanır, isbat ise varlığa 
dayanır. 

Naklî delil ile beraber delil-i aklînin lüzumu da vardır 
“Yani dünyanın ikinci tamiriyle haşrin vukuudur. Evet tevhid ve nübüvvetin isbatları, 

yalnız delil-i naklî ile sahih değildir. Çünki devir lâzım gelir. Evet Kur’an ve hadîsten ibaret 
olan naklî delillerin sıhhatı, nübüvvetin sıhhat ve sıdkına bağlıdır. Eğer nübüvvet de delil-i 
naklî ile isbat edilirse, muhal lâzım gelir. Bunun için Kur’an-ı Kerim, tevhid ile nübüvveti 
delail-i akliye ile isbat etmiştir. Amma haşir mes’elesinin hem aklî hem naklî deliller ile isbatı 
sahihtir. 

Delil-i aklî ile isbatı,  «–x X¬5x<ö²v;ö¬?«h¬'�À²@¬"ö«: (2:4) âyet-i kerimesinin bahsinde beyan 

edilmiştir. Hülâsası: Vücudlarında şek... ve şübhe olmayan nizam, rahmet ve nimet, ancak ve 
ancak haşrin gelmesiyle ve ikinci bir hayatın tahakkuku ile nizam, rahmet, nimet olabilirler. 
Eğer haşir gelmezse ve ikinci bir hayat tahakkuk etmezse, bunları esma-ül ezdaddan 
addetmek lâzım gelir.” İ:144 

İsbat-ı müddeayı delile dayandırmak 
“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. 

Vakta ki hal sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik-i hikmetin 
maden-i tebahhuratı efkâr ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan 
meyl-i taharri-i hakikat ve aşk-ı hak ve menfaat-ı umumiyeyi menfaat-ı şahsiyeye tercih 
ve meyl-i insaniyetkâraneyi intac eyleyen berahin-i katıadan başka isbat-ı müddea birşeyle 
olmaz... Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işba’ 
etmiyor. Bürhan isteriz.” Mu 36 

Hz. Üstad diyor:  “Ben vaizleri dinledim. Nasihatları bana tesir etmedi. Düşündüm. 
Kasavet-i kalbimden başka üç sebeb buldum: 

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. 
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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. 

Yaşasın Şeriat-ı Garra!.. Yaşasın adalet-i İlahî!.. Yaşasın ittihad-ı millî!.. Ölsün 
ihtilaf!.. Yaşasın muhabbet-i millî!.. Gebersin ağraz-ı şahsiye ve fikr-i intikam!.. Yaşasın 
şecaat-ı mücessem askerler!.. Yaşasın satvet-i müşahhas ordular!..Yaşasın akıl ve tedbir-i 
mücessem dindar cem’iyet-i ahrar ve Nur Talebeleri!   Said Nursî ” D:81 
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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«! 
İSLÂMİYET 

Bu tabir (slm) kökünden alınıp teslimiyetle selamete ermek manalarını ifade eder. 

Kur’an-ı câmiin nusus ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan 
çıkan şeriat-ı kübra-yı İslâmiye şeklinde tarif edilip deniliyor ki:  

“Bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azîmenin bir tek 
dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi ve o erkânın bütün dal ve budakları, tâ en ince 
meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüb gözetilerek tasvir eder ve o derece bir 
müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüb tarzında izhar eder ki, akl-ı beşer 
idrakinden âciz ve hüsnüne hayran kalır. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan 
İslâmiyet'in erkân-ı hamsesi aralarında ve o erkânın tâ en ince teferruatı ve en küçük âdâbı 
ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'î semeratına varıncaya kadar aralarında 
hüsn-ü tenasüb ve kemal-i münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza edildiğine delil: O 
Kur'an-ı câmiin nusus ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-yı 
İslâmiyenin kemal-i intizamı ve müvazeneti ve hüsn-ü tenasübü ve resaneti; cerhedilmez bir 
şahid-i âdil, şübhe getirmez bir bürhan-ı katı'dır. Demek oluyor ki; beyanat-ı Kur'aniye, 
beşerin ilm-i cüz'îsine, bahusus bir ümminin ilmine müstenid olamaz. Belki bir ilm-i muhite 
istinad ediyor ve cemi' eşyayı birden görebilir, ezel ebed ortasında bütün hakaikı bir anda 

müşahede eder bir Zâtın kelâmıdır. @®%«x¬2ö y«7ö²u«Q²D«<ö²v«7«:ö«Æ@«B¬U²7!ö¬˜¬G²A«2ö]«V«2ö«Ä«i²9«!ö›¬HÅ7!ö¬yÁV¬7ö f²WE²7«! 
bu hakikata işaret eder.” S:141 

İslâm ve imanın farkları çok medar-ı bahsolmuş   
“Ülema-i İslâm ortasında "İslâm" ve "iman"ın farkları çok medar-ı bahsolmuş. Bir 

kısmı "ikisi birdir", diğer kısmı "ikisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz" demişler ve bunun 
gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki: 

İslâmiyet, iltizamdır; iman, iz'andır. Tabir-i diğerle: İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve 
teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki: 
Ahkâm-ı Kur'aniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette hakkın 
iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; "dinsiz bir müslüman" denilirdi. Sonra bazı mü'minleri 
gördüm ki; ahkâm-ı Kur'aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar.. "gayr-ı 
müslim bir mü'min" tabirine mazhar oluyorlar. 

Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi? 
Elcevab: İmansız İslâmiyet, sebeb-i necat olmadığı gibi; İslâmiyetsiz iman da medar-

ı necat olamaz. Felillahilhamdü velminnetü, Kur’anın i’caz-ı manevîsinin feyziyle Risale-i 
Nur mizanları, din-i İslâmın ve hakaik-i Kur’aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir 
tarzda göstermişlerdir ki; dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve 
İslâmın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki; gayr-ı müslim dahi anlasa, 
herhalde tasdik edecektir. Gayr-ı müslim kaldığı halde, iman eder. Evet Sözler, Tûbâ-i 
Cennet’in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslâmiyetin meyvelerini ve saadet-i 
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dâreynin mehasini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara 
nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli 
ve zerrat gibi kesretli iman ve İslâmın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir iz’an ve 
kuvvet-i iman verirler. Hattâ bazı defa Evrad-ı Şah-ı Nakşibendî’de şehadet getirdiğim vakit, 

!®G«3ö b«Q²A9ö¬y²[«V«2ö«:ö �xW«9ö¬y²[«V«2ö«:ö|«[²E«9ö«t¬7´)ö]«V«2ödediğim zaman, nihayetsiz bir tarafgirlik 

hissediyorum.” M:34 
“Müslim-i gayr-ı mü'min ve mü'min-i gayr-ı müslimin manası şudur ki: Bidayet-i 

Hürriyette İttihadçılar içine girmiş dinsizleri görüyordum ki; İslâmiyet ve şeriat-ı Ahmediye, 
hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve bilhassa siyaset-i Osmaniye için, gayet nâfi' ve kıymetdar 
desatir-i âliyeyi câmi' olduğunu kabul edip, bütün kuvvetleriyle şeriat-ı Ahmediyeye tarafdar 
idiler. O noktada müslüman, yani iltizam-ı hak ve hak tarafdarı oldukları halde mü'min 
değildiler; demek müslim-i gayr-ı mü'min ıtlakına istihkak kesbediyordular. 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 

“Nur fabrikasının sahibi, Birinci Şua'ın Dördüncü Âyeti bahsinde, hakikat-ı 
İslâmiyetin yedi esası parlak bir surette isbat edildiği cümlesine dair soruyor ki: Erkân-ı 
İslâmiyeyi beş biliyoruz. Hem vücub-u zekat rüknü, risalelerde ne suretle izah edildiğini 
soruyor. 

Elcevab: İslâm'ın rükünleri başkadır, hakikat-ı İslâmiyet'in esasları yine başkadır. 
Hakikat-ı İslâmiyet'in esasları; altı erkân-ı imaniye ile (Haşiye)  ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın 
beş rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır. Risale-i 

Nur, altı rükn-ü imaniye ile bu esas-ı ubudiyeti isbat edip ]¬9@«C«W²7!ö«p²A«, cilvesine mazhariyeti 

muraddır. Vücub-u zekatın izahından murad ise, zekatın teferruat tafsilâtı değil; belki zekatın, 
hayat-ı içtimaiyede derece-i lüzumu ve ehemmiyetli kıymeti isbat edilmiş demektir. Evet 
Risale-i Nur'dan evvel yazdığımız risalelerde, hem de Risale-i Nur'un müteaddid yerlerinde, 
vücub-u zekatın hayat-ı içtimaiyede ne derece ehemmiyetli olduğu kat'iyyen ve vâzıhan isbat 
edilmiş demektir.” K:199 

“Emma ba'd: Şu fakir, garib Nursî ki, Bid'atü'z-zaman lâkabıyla müsemma olmaya 
lâyık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bîçare; tedenni-i milletten ciğeri 
yanmış gibi feryad u figan ederek, ah!. ah!.. ah!.. vâ esefâ der ki: İslâmiyetin mağz ve 
lübbünü terkederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve sû'-i fehm ve sû'-i 
edeb ile İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti îfa edemedik. Tâ o da bizden nefret 
ederek evham ve hayalâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi.” Mu:9 

“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 

                                                 
(Haşiye): “Beraber” kelimesi Şuada noksan olduğu için, şübhe edilmiş. 
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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.”Mu:35 

Şeriat-ı İslâmiye öyle fünunları tazammun etmiştir  
“Bak ey birader! Fünun ve ulûmun zübde-i hakikiyesi berahin-i akliye üzerine 

müesses olan diyanet ve şeriat-ı İslâmiye öyle fünunları tazammun etmiştir. Ezcümle: Fenn-i 
tehzib-i ruh ve riyazet-ül kalb ve terbiyet-ül vicdan ve tedbir-ül cesed ve tedvir-ül menzil ve 
siyaset-ül medeniye ve nizamat-ül âlem ve fenn-ül hukuk ve saire... Lüzum görülen yerlerde 
tafsil ve lüzum olmayan veya ezhanın veya zamanın müstaid ve müsaid olmadığı yerlerde 
birer fezleke ile kavaid-i esasiyeyi vaz' ederek tenmiye ve tefri'ini ukûlün meşveret ve 
istinbatatına havale etmiştir ki; bu fünunun mecmuuna değil, belki ekalline onüç asır 
terakkiden sonra en medenî yerlerde en hârika zekâ ile mevsuf olanlar, tâkat-ı beşerin 
haricinde -bahusus o zamanda- olduğunu tasdikten vicdan-ı munsıfane seni 
menedemiyor.”Mu:155 

“S- (1) Taaddüd-ü zevcat ve esir ve köle gibi bazı mesaili, bazı ecnebiler serrişte 
ederek, medeniyet nokta-i nazarında şeriata bazı evham ve şübehatı irad ediyorlar. 

C- Şimdilik mücmelen bir kaide söyleyeceğim. Tafsilini müstakil bir risale ile beyan 
etmek fikrindeyim. 

İşte İslâmiyet'in ahkâmı iki kısımdır: 
Birisi: Şeriat ona müessistir, bu ise hüsn-ü hakikî ve hayr-ı mahzdır. 
İkincisi: Şeriat, muaddildir. Yani gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehven-üş 

şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikîye geçebilmek 
için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrağ etmiştir. Çünki birden tabiat-ı beşerde 
umumen hükümferma olan bir emri birden ref' etmek, bir tabiat-ı beşeri birden kalbetmek 
iktiza eder. Binaenaleyh şeriat vâzı-ı esaret değildir, belki en vahşi suretten böyle tamamen 
hürriyete yol açacak ve geçebilecek surete indirmiştir, ta'dil etmiştir. 
Hem de dörde kadar taaddüd-ü zevcat tabiata, akla, hikmete muvafık olmakla beraber şeriat 
bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekiz-dokuzdan dörde indirmiştir. Bahusus taaddüdde 
öyle şerait koymuştur ki; ona müraat etmekle hiçbir mazarrata müeddi olmaz. Bazı noktada 
şer olsa da ehven-üş şerdir. Ehven-üş şer ise bir adalet-i izafiyedir. Heyhat!.. Âlemin her 
halinde hayr-ı mahz olamaz. 

............ 
Maatteessüf sû'-i tesadüf ile hükûmete itiraz edenlerden ehl-i ifrat ve ehl-i tefrite rast 

geldim. Ehl-i ifratın bir kısmı, Arab'dan sonra İslâmiyetin kıvamı olan Etrak'i tadlil 
ediyorlardı. Hattâ bir kısmı o derece tecavüz etti ki, ehl-i kanunu tekfir ederdi. Otuz sene 

evvel kanun-u esasî ve hürriyetin ilânını tekfire delil gösterirdi, yÁV7!ö«Ä«i²9«!ö@«W¬"ö²vU²E«<ö²v«7ö²w«8«:öilâ 

                                                 
(1): Bir Arnavut tarafından vuku’ bulan sualdir. 
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âhir hüccet ederdi. Bîçare bilmezdi ki: ²vU²E«<ö²v«7ö²w«8öbimana  ²»±¬G«M<ö²v«7ö²w«8ödır. Acaba sâbık 

istibdadı, hürriyet zanneden ve kanun-u esasîye itiraz eden adamlara nasıl itiraz 
etmeyeceğim? Çendan hükûmete itiraz ederdiler, lâkin onlar istibdadın daha dehşetlisini 
istediler. Bunun için onları reddederdim. İşte şimdi ehl-i hürriyeti tadlil eden şu kısımdandır. 
İkinci kısım olan ehl-i tefriti gördüm. Dini bilmiyorlar, ehl-i İslâma insafsızca itiraz 
ediyorlar, taassubu delil gösteriyorlardı. İşte şimdi Osmanlılıktan tecerrüd edip, tamtamına 
Avrupa'ya temessül etmek fikrinde bulunanlar şu kısımdandır.” Mü:81 
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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«! 
İSTİĞFAR 

Affetme manasına gelen ve gufrân kelimesinden alınan bu tabir, kişinin kendi kusurlarını görüp 
Allah’dan affını istemesini ifade eder. Ehemmiyetine binaen Kur’anda çok geçer. Risale-i Nur’da da 
ehemmiyetle nazara verilmiştir, şöyle ki; 

“Vazife ise: Yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesabıyla 
vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı. Kusur etse, 
istiğfar etmeli. Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek 
zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmîn demeli ve ona yalvarmalı...” S:29 

Burada asıl vazife-i diniyenin bir hülasası verildi. 

Keza, “Madem istiğfara müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü 
amelin rü’yetine -böyle vesveseli adama- müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam, amelini 
güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse, daha evlâdır. Madem 
böyledir, sen vesveseyi at. Şeytana de ki: Şu hal, bir harecdir. Hakikat-ı hale muttali olmak 

güçtür. Dindeki yüsre münafîdir. °h²,<ö w<±¬G7«!ö¬w<±¬G7!ö]¬4ö«‚«h«&ö«�öesasına muhaliftir. Elbette böyle 

amelim bir mezheb-i hakka muvafık gelir. O bana kâfidir. Hem lâakal ben aczimi itiraf ederek 
ibadeti lâyık-ı veçhile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru’ ile merhamet-i İlahiyeye 
dehalet edip, kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir 
niyaza vesiledir.” S:277 

  “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 
“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, 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 
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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«" (83:14) sırrı anlaşılsın.” L:9 

“Ey ehl-i iman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı zırhınız: Kur’an tezgâhında yapılan 
takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyesidir. Ve 
silâhınız, istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı İlahiyeye ilticadır.” L:72 

“İşte ey ehl-i iman! Şeytanların bu müdhiş tahribatına karşı en mühim silâhınız ve 
cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır ve “Eûzü billah” demekle Cenab-ı Hakk’a ilticadır. Ve 
kal’anız Sünnet-i Seniyedir.” L:73 

“Cenab-ı Hak, Kütüb-ü Semaviyede beşere karşı şu Cennet gibi azîm mükâfat ve 
Cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşad, ikaz, ihtar, tehdid ve teşvik 
ettiği halde; ehl-i iman, bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-üş şeytanın 
mükâfatsız çirkin zaîf desiselerine karşı mağlub olmaları, bir zaman beni çok 
düşündürüyordu. Acaba iman varken, Cenab-ı Hakk’ın o kadar şiddetli tehdidatına 

ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? @®S[¬Q«/ö«–@«6ö¬–@«O²[ÅL7!ö«G²[«6öÅ–¬!ö (4:76) 

sırrıyla şeytanın gayet zaîf desiselerine kapılıp Allah’a isyan ediyor. Hattâ benim 
arkadaşlarımdan bazıları, yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana 
karşı da fazla hüsn-ü zannı ve irtibatı varken, kalbsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve 
riyakârane iltifatına kapıldı, onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesübhanallah 
dedim, insanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsız bir insan idi, diye o bîçareyi 
gıybet ettim, günaha girdim. Sonra sâbık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti, karanlıklı çok 
noktaları aydınlattı. O nur ile lillahilhamd, hem Kur’an-ı Hakîm’in azîm tergibat ve teşvikatı 
tam yerinde olduğunu, hem ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve 
imanın zaîfliğinden olmadığını, hem günah-ı kebairi işleyen küfre girmediğini, hem 
Mu’tezile mezhebi ve bir kısım Hariciye mezhebi “Günah-ı kebairi irtikâb eden kâfir olur 
veya iman ve küfür ortasında kalır.” diye hükümlerinde hata ettiklerini, hem benim o bîçare 
arkadaşım da yüz ders-i hakikatı bir herifin iltifatına feda etmesi, düşündüğüm gibi çok sukut 
ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk’a şükrettim, o vartadan kurtuldum. 
Çünki sâbıkan dediğimiz gibi, şeytan cüz’î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere atar. 
Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise, şeytan 
desiselerine hem kâbile, hem nâkile iki cihaz hükmündedirler. 

İşte bunun içindir ki, Cenab-ı Hakk’ın “Gafur”, “Rahîm” gibi iki ismi, tecelli-i 
a’zamla ehl-i imana teveccüh ediyor. Ve Kur’an-ı Hakîm’de Peygamberlere en mühim ihsanı, 

mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları, istiğfar etmeye davet ediyor. ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬" 
(1:1) kelime-i kudsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine 
emretmesiyle, kâinatı ihata eden rahmet-i vasiasını melce ve tahassüngâh gösteriyor ve 

²H¬Q«B²,@«4 (7:200) emriyle “Eûzü billahi mineşşeytanirracîm” kelimesini siper yapıyor.” L:74 

“Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve 
istiaze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini 
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avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen bir nefis, 
kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir. 

½^«V[¬V«6ö¯ ²̀[«2ö±¬u6ö²w«2ö@«/±¬h7!ö w²[«2ö«:ösırrıyla: Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. 

Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez; şeytana maskara olur. 
Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Âlîşan, 

]±¬"«*ö«v¬&«*ö@«8öÅ�¬!ö¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«"!ö@«8«:ö (12:53) 

dediği halde, nasıl nefse itimad edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu 
itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. 
Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, 
büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva 
müstehak olur.” L:88 

“Ey hasta kardeşler! Siz gayet nâfi’ ve her derde deva ve hakikî lezzetli kudsî bir 
tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve 
ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz. Evet dünyaya 
muhabbet ve alâka yüzünden güya âdeta ehl-i gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevî bir 
vücudu vardır. İman ise, o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o 
manevî vücuduna birden şifa verip; yaralardan kurtarıp, hakikî şifa verdiğini pek çok 
risalelerde kat’î isbat etmişiz.” L:220 

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

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

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

“İki gün evvel sorgu hâkimi beni çağırdığı vakit, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa 
edeyim diye düşünürken, İmam-ı Gazalî’nin “Hizb-ül Masun”unu açtım. Birden bu âyetler 
nazarımda göründü: 

!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö¬w«2öp¬4!«G<ö«yÁV7!öÅ–¬! (22:38) 
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ö²v¬Z¬9@«W²<«@¬"«:ö²v¬Z<¬G²<«!ö«w²[«"ö²v;*x9ö]«Q²,«< (57:12) 

ö²v¬Z²[«V«2ö°o[¬S«&öyÁV7«! (42:6) 

ö²vZ«7ö]«"x0 (13:29) 

Baktım ki: Birinci âyet, -şeddeler sayılsa ve meddeler sayılmazsa, !x X«8³~ödeki “vav” 

dahi meddedir- makam-ı cifrîsi ve ebcedîsi binüçyüz altmışiki (1362) eder ki, tam tamına bu 
senenin aynı tarihine ve bizim mü’min kardeşlerimizi müdafaaya azmettiğimiz zamana, hem 
manası, hem makamı tevafuk ediyor. Elhamdülillah dedim, benim müdafaama ihtiyaç 
bırakmıyor. Sonra hatırıma geldi ki: “Acaba netice ne olacak?” diye merak ettim. Gördüm: 

²vZ«7ö]«"x0ö²v¬Z²[«V«2ö°o[¬S«&ö yÁV7«! (13:29) deki iki cümle, tenvin sayılmak şartıyla, makam-ı cifrîsi 

aynen binüçyüz altmışiki, (eğer bir med sayılmazsa, iki; eğer sayılsa, üç eder) tam tamına 
hıfz-ı İlahiyeye pek çok muhtaç olduğumuz bu zamanın, bu senenin ve gelecek senenin aynı 
tarihine tevafuk ederek, bir seneden beri büyük bir dairede ve geniş bir sahada aleyhimize 
ihzar edilen dehşetli bir hücum karşısında mahfuziyetimize teminat ile teselli veriyor. Risale-i 
Nur bu hâdisede daha parlak fütuhatı hâkim dairelerde bulunmasından şimdiki muvakkat 
tevakkuf bizi me’yus etmez ve etmemeli. Ve Âyet-ül Kübra’nın tab’ı sebebiyle müsaderesi, 
onun parlak makamına nazar-ı dikkati her taraftan ona celbetmesine bir ilânname telakki 
ediyorum. 

@«X«7²h¬S²3!«:ö@«9«*x9ö@«X«7ö²v¬W²#«!ö@«XÅ"«* (66:8) âyetini şimdi okudum. @«X«7²h¬S²3!«:öcümlesi tam tamına 

binüçyüz altmışiki eder. Bu senenin aynı tarihine tevafuk eder ve bizi çok istiğfara davet ve 
emreder ki, nurunuz tamam olsun ve Risale-i Nur noksan kalmasın.” Ş:304 

“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:234 

“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... Evlâdlarım, ehemmiyetli bir hâdise size bu uzun mes’eleyi 
kısaca beyan etmeye sebeb oldu. Şimdilik sizlere Risale-i Nur’un ehemmiyetli şakirdleri 
nazarıyla bakıyorum. Mustafa Oruç çok tali’lidir ki, kendi sisteminde ve ruhunda ve 
ciddiyetinde, az bir zamanda sizleri buldu. Bir iken on Mustafa oldu.” E:203 

“Ehl-i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallidleriyle münazara ile iştigal edenler büyük 
bir tehlikeye maruzdurlar. Çünki nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle 
tedricen hasımlarına mağlub olur ki, bîtarafane muhakeme denilen münsifane 
münazarada nefs-i emmareye emniyet edilemez. Çünki insaflı bir münazır, hayalî bir 
münazara sahasında, arasıra hasmının libasını giyer, ona bir dâva vekili olarak onun lehinde 
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müdafaada bulunur. Bu vaziyetin tekrarıyla, dimağında bir tenkid lekesinin husule 
geleceğinden, zarar verir. Lâkin niyeti hâlis olur ve kuvvetine güvenirse, zararı yoktur. Böyle 
vaziyete düşen bir adamın çare-i necatı, tazarru’ ve istiğfardır. Bu suretle o lekeyi izale 
edebilir.” Ms:113 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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İSTİĞNA 

Zenginlik ve ihtiyaçsızlık manasına gelen gına kelimesinden alınan bu tabir, Risale-i Nurun 
meslek hayatında ehemmiyetli ve değişmez bir düstur olarak geçer. Yani maddi ve manevî hiçbir 
menfaatı gaye edinmemek ve insanların etrafında toplanmalarını istememek yani nastan istiğna etmek 
gibi manalara gelir. Şimdi bu tabiri Risale-i Nurdan kısmen alıp mevzu edeceğiz. 

Hz. Üstadın Hulusi ağabeye fakat umum nurculara şamil olarak yazdığı mektubta diyor ki; 

“Bana bir hediye gönderdin. Gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. Ben 
demiyorum ki “Kardeşim ve biraderzadem olan Abdülmecid ve Abdurrahman’dan kabul 
etmediğim gibi senden de kabul etmem.” Çünki sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın 
olduğundan, herkesin hediyesi reddedilse, seninki bir defaya mahsus olmak üzere 
reddedilmez. Fakat bu münasebetle o kaidemin sırrını söyleyeceğim. Şöyle ki: 

Eski Said minnet almazdı. Minnetin altına girmektense, ölümü tercih ederdi. Çok 
zahmet ve meşakkat çektiği halde, kaidesini bozmadı. Eski Said’in senin bu bîçare kardeşine 
irsiyet kalan şu hasleti ise, tezehhüd ve sun’î bir istiğna değil, belki dört-beş ciddî esbaba 
istinad eder. 

Birincisi: Ehl-i dalalet, ehl-i ilmi; ilmi vasıta-i cerr etmekle ittiham ediyorlar. “İlmi 
ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar” deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. 
Bunları fiilen tekzib lâzımdır. 

İkincisi: Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba’ etmekle mükellefiz. Kur’an-ı Hakîm’de, 

hakkı neşredenler: ¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬!ö¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬!ö(10:72) diyerek, insanlardan 

istiğna göstermişler. Sure-i Yâsin’de «–: G«B²Z8ö²v;«:ö!®h²%«!ö²vUV«\²,«<ö«�ö²w«8ö!x Q¬AÅ#¬! (36:21) cümlesi, 

mes’elemiz hakkında çok manidardır...” M:13 
“Bir-iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat’î kanaatım oldu ki; halkların malını, 

hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almağa me’zun değilim. Bazıları bana 
dokunuyor.. belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazan bana zararlı bir surete çevriliyor. 
Demek gayrın malını almamağa manen bir emirdir ve almaktan bir nehiydir. Hem bende bir 
tevahhuş var; herkesi, her vakit kabul edemiyorum. Halkın hediyesini kabul etmek, onların 
hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabul etmek lâzım geliyor.. o da hoşuma gitmiyor. 
Hem tasannu’ ve temelluktan beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir 
libas giymek, bana daha hoş geliyor. Gayrın en a’lâ baklavasını yemek, en murassa’ libasını 
giymek ve onların hatırını saymağa mecbur olmak, bana nâhoş geliyor. 

Ve istiğna 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 bu 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 
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müteveccih a’male mukabil sadaka ve hediyeyi almak, âhiretin bâki meyvelerini dünyada fâni 
bir surette yemek demektir.” M:14 

“Bir kısım ehl-i zevk ve şevk, sülûkünde fahrı, nazı, şatahatı, teveccüh-ü nâsı ve 
merciiyeti; şükre, niyaza, tazarruata ve nâstan istiğnaya tercih etmekle vartaya düşer. Halbuki 
en yüksek mertebe ise, ubudiyet-i Muhammediyedir ki, “Mahbubiyet” ünvanıyla tabir edilir. 
Ubudiyetin ise sırr-ı esası; niyaz, şükür, tazarru’, huşu’, acz, fakr, halktan istiğna 
cihetiyle o hakikatın kemaline mazhar olur. Bazı evliya-yı azîme, fahr ve naz ve şatahata 
muvakkaten, ihtiyarsız girmişler; fakat o noktada, ihtiyaren onlara iktida edilmez; hâdîdirler, 
mühdî değillerdir; arkalarından gidilmez! 

Hodgâm, aceleci bir kısım ehl-i sülûk; âhirette alınacak ve koparılacak velayet 
meyvelerini, dünyada yemesini ister ve sülûkunda onları istemekle vartaya düşer. Halbuki 

¬*:hR²7!ö �@«B«8öÅ�¬!ö@«[²9ÇG7!ö œ@«[«E²7!ö@«8«: (3:185) gibi âyetlerle ilân edildiği gibi, çok Sözlerde 

kat’iyyen isbat edilmiştir ki: Âlem-i bekada birtek meyve, fâni dünyanın bin bahçesine 
müreccahtır. Onun için, o mübarek meyveleri burada yememeli. Eğer istenilmeyerek yedirilse 
şükredilmeli; mükâfat için değil, belki teşvik için bir ihsan-ı İlahî olarak telakki 
edilmeli.”M:455 

“Ehl-i hakkın ihtilafı hakikatsızlıktan gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahi 
hakikatdarlıktan değildir. Belki ehl-i dünyanın ve ehl-i siyasetin ve ehl-i mekteb gibi hayat-ı 
içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile meşgul taifelerin, 
cemaatlerin ve cem’iyetlerin vazifeleri taayyün edip ayrılmış. Ve o vezaif mukabilindeki 
alacakları maişet noktasındaki maddî ücret ve hubb-u câh ve şan ü şeref noktasında teveccüh-
ü nâstan alacakları (Haşiye) manevî ücret taayyün etmiş, ayrılmış. Müzahame ve münakaşayı ve 
rekabeti intac edecek derecede bir iştirak yok. Onun için, bunlar ne kadar fena bir meslekte de 
gitseler, birbiriyle ittifak edebilirler. Amma ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarîkat ise, 
bunların herbirisinin vazifesi umuma baktığı gibi, muaccel ücretleri de taayyün ve tahassus 
etmediği ve herbirinin makam-ı içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi 
tahassus etmiyor. Bir makama çoklar namzed olur. Maddî ve manevî herbir ücrete çok eller 
uzanabilir. O noktadan müzahame ve rekabet tevellüd edip; vifakı nifaka, ittifakı ihtilafa 
tebdil eder. 

İşte bu müdhiş marazın merhemi, ilâcı ihlastır. Yani hakperestliği nefisperestliğe 
tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enaniyetin hatırına galib gelmekle 

¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬! (10:72) sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve manevî ücretten 

istiğna etmekle (Haşiye)ö �«Ÿ«A²7!öÅ�¬!ö¬”x ,Åh7!ö]«V«2ö@«8«:ö (24:54) sırrına mazhar olup.. hüsn-ü 

                                                 
(Haşiye): İhtar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, 
riyaya girer. Şan ü şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise; ücret ve mükâfat değil, belki ihlassızlık yüzünden gelen 
bir itab ve bir mücazattır. Evet amel-i sâlihin hayatı olan ihlasın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ü şeref, kabir 
kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nâhoş bir 
şekil aldığından; teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. Şöhretperestlerin ve 
şan ü şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın.  
(Haşiye): Sahabelerin sena-i Kur'aniyeye mazhar olan "îsar" hasletini kendine rehber etmek. Yani: Hediye ve 
sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı 
maddiyeyi istemeden ve kalben taleb etmeden, sırf bir ihsan-ı İlahî bilerek, nâstan minnet almayarak ve 
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kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk’ın vazifesi ve 
ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dâhil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve 
onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır.” L:150 

“Bu gelen şuhur-u selâsenin hürmetine ve Nur şakirdlerinin sadakat ve ihlaslarının 
hürmetine, çok ehemmiyetli hakkımda bir sebeb-i itab ve tokat bir hâdiseyi tamire çalışacağız 
ve gücenmeyiniz. Şöyle ki: Bu gece hiç görmediğim bir itab, bir tazib suretinde manevî bir 
şiddetli ihtar ile denildi ki: “Dünyaya, zevke, keyfe tenezzül etmemekle Nurlardaki ihlas ve 

istiğnayı muhafazaya mükelleftin ve bu asırda @«[²9ÇG7!ö«œY«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< (14:3) sırrıyla dünyayı 

dine tercih etmek ve bilerek elması şişeye tebdil etmek olan hastalığa, Nur vasıtasıyla 
çalışmağa vazifedardın. Yüz tecrübenizle de anladın ki, insanların hediyeleri, ihsanları, 
yardımları, sana dokunuyor. Hattâ seni hasta ediyor; her gün eserini, tecrübesini görüyorsun. 
Senin en ziyade itimad ettiğin ve Risale-i Nur’un fedakâr kahramanlarının yüzlerini Risale-i 
Nur’un hizmetinden ziyade kendi istirahatine çevirmeğe sebebiyet verdin... ilâ âhir.. diye daha 
manen çok söylenildi.” diye beni tam tekdir etti. Hattâ şimdi bir manevî tokattan dahi 
korkuyorum. Bu hâdisenin çare-i yegânesi; bu otomobili alan sizler ilân edeceksiniz ki, “Bu 
kardeşimiz Said, bunu kabul edemedi, manevî, dehşetli bir zarar hissetti.” E:231 

Derste geçen bazı ehemmiyetli hükümler: 
1- İtirazları fiilen tekzib etmenin lüzumu. 
2- Tebliğde enbiyaya ittiba. 
3- Zenginlerin ve memurların hediyelerini alıp almamak meselesi. 
4- İnsanlardan tevahhuş ve görüşmeme hususu. 
5- Kendini salih bilmek salahatsızlığın delilidir. 
6- Ahiretin sevabı dünyada istenilmemeli. 
7- Ubudiyetin sırr-ı esası. 
8- İttiba edilmeyecek olan sıfatlar. 
9- Teveccüh-ü nas istenilmez, verilir. 
10- Ehl-i dünyanın ittifak edebilme sebepleri. 
11- Ehl-i diyanetin ittifakını ihtilafa çeviren sebepler. 
12- Îsar hasleti. 
13- Hizmet-i diniye mukabilinde bir şey istememek. 
14- Menfaat istenilmez, verilir. 
15- İhlası kazanmanın unsurları. 
16- Nurcuların asrın menfi hastalıklarına girmeyip tamir etmek vazifesi. 
17- Üstada alınan otomobil sebebiyle gelen manevi itab. 

                                                                                                                                                         
hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünki hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada bir şey 
istenilmemeli ki, ihlas kaçmasın. Çendan hakları var ki, ümmet onların maişetlerini temin etsin. Hem zekata da 
müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakitte, hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün 
olduğu kadar kanaatkârane başka ehil ve daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek, 

½^«.@«M«'ö²v¬Z¬"ö«–@«6ö²x«7«:ö²v¬Z¬KS²9«!ö|«V«2ö«–: I¬$ÌY<ö«—ö (59:9) sırrına mazhariyetle, bu müdhiş tehlikeden kurtulup ihlası 

kazanabilir.  
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Düşünce ve hareketlerde şeriatın emir ve tavsiyelerine uygunluk. İstikametin zıddı dalalettir. Din, 
düşünce ve hareketlerde istikametli olmayı emreder. Ancak düşüncede mutlak istikametli olmayı isterken 
yaşayışta kusurların olacağı cihetiyle, kusurları kusur görüp istiğfar etmeyi ehemmiyetle ve tekrarla 
nazara verir. 

Bu gelen kısım, bütün ümmete nümune-i imtisal olan Resulullah’ın (A.S.M.) istikameti hakkında 
şöyle dikkat çekiliyor: 

“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,@«4 (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. ?«*@«-¬�²!ö¬y[¬S²U«#ö ‘¬*@«Q²7«!ösırrınca, bu denizden bu 

katre ile iktifa edip, kıssayı kısa keseriz.” L:60 

İstikamet-i şer’iyeye muhalefet edenlerin dalaletlerinin, umum 
zamana bakan ibretlik durumları  
  “İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehl-i dalalete karşı mağlub oluyor. 
Ve gayet za’f u aczde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka muvakkaten 
galib oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acib mukavemetin sırr-ı hikmeti şudur ki: 
Dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrib var 
ki, çok sehildir ve âsandır; az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına 
zarar verip, ihafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem 
akibeti görmeyen ve hazır zevke mübtela olan insandaki nebatî ve hayvanî kuvvelerin 
tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letaif-i insaniyeyi insaniyetkârane ve 
akibet-endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Ehl-i hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve 
başta Habib-u Rabb-il Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın meslek-i 
kudsîsi, hem vücudî, hem sübutî, hem tamir, hem hareket, hem hududda istikamet, hem 

1103



İSTİKAMET     2 

akibeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak 
gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki, Medine-i Münevvere’de bulunan o zamanın 
münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o cazibe-i azîmeye karşı 
şeytanî bir kuvve-i dafiaya kapılıp, dalalette kalmışlar.” L:81 

İşte ehl-i dalaletin bu hallerinden ibret ve ders alınmalıdır. 

İstikamet-i hakikiyenin kazanılması esas mehazlara ittiba ile olur 
Evet, “İşte ey şeytanın desiselerine mübtela olan bîçare insan! Hayat-ı diniye, hayat-ı 

şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-ı fikir ve istikamet-i nazar ve 
selâmet-i kalb istersen; muhkemat-ı Kur’aniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyenin 
terazileriyle a’mal ve hatıratını tart ve Kur’anı ve Sünnet-i Seniyeyi daima rehber 
yap…”L:89 

Yani burada, muhakkikîn-i asfiyanın kitab ve sünnetten tesbit ettikleri şer’î hükümlerin esas 
alınmasına dikkat çekiliyor. 

“Rivayette var ki: “Ümmetim istikametle gitse, ona bir gün var.” Yani 

¯^«X«,ö«r²7«!ö ˜*!«G²T¬8ö«–@«6ö¯•²x«<ö]¬4ö(32:5) âyetinin sırrıyla bin sene hâkimane ve mükemmel 

yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse, ona yarım gün var. Yani ancak beşyüz sene kadar 
hâkimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. 

Allahu a’lem, bu rivayet kıyametten haber vermek değil; belki İslâmiyetin galibane 
hâkimiyetinden ve hilafetin saltanatından bahseder ki, ayn-ı hakikat ve bir mu’cize-i gaybiye 
olarak aynen öyle çıkmış. Çünki Hilafet-i Abbasiye’nin âhirinde, onun ehl-i siyaseti 
istikameti kaybettiği için, beşyüz sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyet-i mecmuası ise 
istikameti kaybetmediğinden Hilafet-i Osmaniye imdada gelip binüçyüz sene kadar 
hâkimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasiyyunları dahi istikameti muhafaza 
edemediğinden, o da ancak (hilafetle) beşyüz sene yaşayabilmiş. Bu hadîsin mu’cizane 
ihbarını, Hilafet-i Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş.” Ş:589 

Evet, miladî 93 tarihinde hilafet Sultan Selime geçtiği İPA, 1324. p. da nakledilir. 

“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 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.” Ş:618 

Bu anlatılan cereyanın ahirzaman fitnesi olarak son devrelerinin ifsadatı, geçmişe nisbetle en 
dehşetli fitne olduğu şöyle ifade edilir: 
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“Mademö!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, “Bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid 
hadîsler, hem çok işarat-ı Kur’aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar.” Ş:332 

 “ «�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.1 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. 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. Mâdem hakikat budur, ben kat'i bir surette îtiraf ediyorum ki, hayatım 
istikametsiz gitmiş, kalbim sakametten kurtulmamış, o kudsî emrin imtisalinden belki yüz 

derece uzağım. Fakat ²�±¬G«E«4ö«t±¬"«*ö¬^«W²Q¬X¬"ö@Å8«!ö«:ö(93:11) sırriyle o ni'mete bir şükür olarak 

derim ki: O bin üçyüz iki tarihi ise, -arabî tarih îtibariyle olsa Kur'an okumağa başladığım 
aynı tarihe tevafuk eder. Ve -rumî tarihi hesabiyle-2 ilme başladığım tarihe tevafuk eder. Öyle 
ise, o îma edilen ferd olabiliriz. Halbuki şahsen bütün hayatı sakim ve istikametsiz olan bir 
ferde istikametle îma edilse ve gayr-ı müstakim iken müstakimler içine idhal edilse, elbette o 
ferdin mazhar olacağı âsârın istikametine îmadır. Ve o âsârın istikameti, o tarihte başlayıp 

dalâlet yolları ve zulümat tarikleri içinde sırat-ı müstakîmi gösterecek «�²h¬8!ö@«W«6ö²v¬T«B²,¬! emrini 

imtisal edecek demektir. Evet, lillâhilhamd Risale-i Nur eczaları Kur'anın bu mu'cizane îma-i 
gaybîsini bilfiil göstermiş, meydandadır.” St:163 

Evet, burada ahirzaman fitnesine karşı istikamet-i kuraniyeyi gösteren Risale-i Nur olduğuna 
dikkat çekiliyor. Bunun birkaç örneği de şöyledir: 

“Sure-i Alak’ta ]«R²O«[«7ö«–@«,²9¬�²!öÅ–¬! (96:6) âyeti gibi manasıyla ve makam-ı cifriyle ifade 

ediyor ki; bin üçyüz kırkdörtte (Yani 1926’da) nev’-i insan içinde firavunane emsalsiz bir 

tuğyan, bir inkâr çıkacak. @«X[¬4ö!:G«;@«%ö«w<¬HÅ7!«:öâyeti ise, o tuğyana karşı mücahede edenleri 

sena ediyor.” Ş:693 

                                                 
1 Miladî: 1885 eder.  
2 Miladî: 1886 Hz. Üstadın doğumu: 1876 dır. 
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“Sure-i Hadîd’de ¬y¬"ö«–Y L²W«#ö!®*x9ö²vU«7ö²u«Q²D«<«:ö(57:28) Yani: “Karanlıklar içinde size bir 

nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz.” Lillahilhamd Risale-i Nur 
bu kudsî ve küllî manasının parlak bir ferdi olduğu…” Ş:698 

“Hem “Elbakara” suresinde, hem “Lukman” suresinde]«T²$x²7!ö¬?«:²hQ²7@¬"ö«t«,²W«B²,!ö¬G«T«4 

(2:256) cümlesidir. Yani: “Allah’a iman eden hiç kopmayacak bir zincir-i nuraniye yapışır, 
temessük eder.” Risale-i Nur ise, iman-ı billahın Kur’anî bürhanlarından bu zamanda en 

nuranisi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden, bu ]«T²$x²7!ö¬?«:²hQ²7@¬"ökülliyetinde hususî 

dâhil olduğuna teyiden makam-ı cifrîsi bin üçyüz kırkyedi (1347) 3 ederek Risalet-ün Nur 
intişarının fevkalâde parlaması tarihine tam tamına tevafukla bakar. Ve bu ondördüncü asırda 
Kur’anın i’caz-ı manevîsinden neş’et eden bir urvet-ül vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir 
vesile-i nuraniye Risale-in Nur olduğunu remzen bildirir. 

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!ö vZW±¬V«Q<«: (2:129) 

Onikinci Âyet: «^«W²U¬E²7!ö«:ö«�@«B¬U²7!ö vUW±¬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 

“ v[¬T«B²,8ö¯�!«h¬.ö]«7¬!ö y<«G«;«: (16:121) ¯v[¬T«B²,8ö¯�!«h¬.ö]«7¬!ö]±¬"«*ö]¬X<«G«;ö]¬XÅ9¬!ö²u5 (6:161) 
Sekiz-dokuz âyetlerde “Sırat-ı Müstakim”e nazarı çeviriyorlar. Ve bu doğru, istikametli yolu 
bulmak için daima Kur’anın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak ve 
istikamet yolunu tenvir edecek Kur’andan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli ve fırtınalı 
asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir surette gösteren başta şimdilik Risalet-ün Nur tezahür 
ettiği…” Ş:706   bildiriliyor. Yani en son müceddidiyetin zuhur ettiğine ve tebaiyet edilmesinin 
lüzumuna dikkat çekiliyor. Bu hükmü külliyattan tesbit eden (Son Müceddid) isimli bir derlemede vardır. 

                                                 
3 Miladî: 1929 
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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«! 
İSTİŞARE 

Birbirine yakın manada olan istişare, meşveret, şûra tabirleri, bir mesele hakkında isabetli 
hükmü tesbit etmek için, meselenin ehli olanları arasında teali-i efkârda bulunmak olup emr-i Kur’anidir. 

“¬h²8«�²!ö]¬4ö²v;²*¬:@«-ö«:    emriyle, kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. 

Aziz sıddık kardeşlerim! 
Şimdi bir emr-i vaki' karşısında bulunuyorum. Benim iaşem için her gün iki buçuk 

banknot, hem yeniden benim için bir hane -mobilyasıyla beraber ve istediğim tarzda 
yaptırmak için emir gelmiş. Halbuki elli-altmış senelik bir düstur-u hayatım, bunu kabul 
etmemek iktiza eder. Gerçi Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye'de bir-iki sene maaşı kabul ettim, fakat 
o parayı kitablarımın tab'ına sarfederek ve ekserini meccanen millete verip, milletin malını 
yine millete iade ettim. Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nur'a zarar gelmemek 
için kabul etsem, yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zaruret-i kat'iyye 
derecesinde kendime yalnız az bir parça sarfedeceğim. 

İşittim ki; eğer reddetsem onlar, hususan lehimde iaşem için çalışanlar gücenecekler. 
Ve aleyhimde olanlar diyecekler: "Bu adam başka yerden iaşe ediliyor." O bedbahtlar, 
iktisadın hârikulâde bereketini bilmiyorlar ve iki günde beş kuruşluk ekmek bana kâfi 
geldiğini görmemişler ki, bütün bütün asılsız bir evhama kapılıyorlar. Eğer kabul etsem, 
yetmiş senelik hayatım gücenecek; ve bu zamandan haber verip tama' ve maaş yüzünden 
bid'alara giren ve ihlası kaybeden âlimleri tokatlayan İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü dahi 
benden küsecek ihtimali var; ve Risale-i Nur'un hakikî ve safi olan ihlası beni de ihlassızlıkla 
ittiham etmek ciheti var. Ben, hakikaten tahayyürde kaldım. Ben işittim ki; eğer kabul 
etmesem, beni daha ziyade sıkacaklar ve belki Risale-i Nur'un tam serbestiyetine ilişecekler. 
Hattâ şimdiki tazyikleri, beni o iaşe tekliflerine mecbur etmek için imiş. Madem hal böyledir. 

 .hÅN7!öÅ–¬! kaidesiyle, zaruret derecesinde olsa, inşâallah zarar vermez:*»!ت¬xP²E«W²7!öd[¬A#ö*»!ت¬

Fakat ben reddettim; re'yinize havale ediyorum.” E:24 

“Evvelen: Bütün ruh u canımla hizmet-i Kur'aniye ve imaniyenizi tebrik ediyorum. Bu 
mektubda bir ince mes'eleyi meşveret suretiyle re'yinizi almak için gönderdik. Münasib 
midir? Değilse ıslah edersiniz.” Em:104 

Hizmet hayatında meşveret 
“...bu büyük ve ağır ve kıymetdar hizmet-i Kur'aniyeye kemal-i tesanüdle çalışmak 

lâzımdır. Sakın, dikkat ediniz! İhtilaf-ı meşrebinizden ve zaîf damarlarınızdan ve derd-i 
maişet zaruretinizden ehl-i dalalet istifade edip, birbirinizi tenkid ettirmeye meydan 
vermeyiniz. Meşveret-i şer'iye ile re'ylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. İhlas Risalesi'nin 
düsturlarını her vakit göz önünüzde bulundurunuz. Yoksa az bir ihtilaf, bu vakitte Risale-i 
Nur'a büyük bir zarar verebilir. Hattâ sizden saklamam, işte şimdi Feyzi de Emin de biliyorlar 
ki; mabeyninizde gayet ehemmiyetsiz bir tenkid, bize burada zarar veriyor gibi size, hiç 
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bilmediğim halde, bu noktaya dair iki mektub yazdım ve ruhen çok endişe ediyordum. "Acaba 
yeni bir taarruz mu var?" diye muzdarib idim.” K:236 

Selahiyetli şahsı manevi 
“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 işlerinde 
hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; 
uhrevî ve Kur'anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur'u ve şakirdlerinin şahs-ı 
manevîlerini tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o 
vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar. 
Meselâ, seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa, Risale-i Nur'dan bir 
cüz'ünden yüz dirhem ders alabilir. Hem senin yerinde ondan nasihat alır, sohbet eder. Hem 
Nur şakirdlerinin hasları, bu vazifeni her vakit yapıyorlar. Ve inşâallah pek yüksek bir 
makamda bulunan ve duası makbul olan onların şahs-ı manevîleri, daimî beraberlerinde bir 
üstad ve yardımcıdır diye ruhuma hem teselli, hem müjde, hem istirahat verdi.” Ş:492 

“Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından 
ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, bâki ve muktedir bir kuvvet-i 
zahrdır, bir rehberdir.” B:372 

Tevafuklu Kur’anın yazılması hakkındaki meşveret 
“[Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ikiyüz aksam-ı i'caziyesinden nakşî bir kısmını 

gösterecek bir tarzda, Kur'an-ı Azîmüşşan'ı, Hâfız Osman hattıyla taayyün eden ve Âyet-i 
Müdayene mikyas tutulan sahifeleri ve Sure-i İhlas vâhid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza 
etmekle beraber, o nakş-ı i'cazı göstermek tarzında bir Kur'an yazmağa dair mühim bir 
niyetimi; hizmet-i Kur'andaki kardeşlerimin nazarlarına arzedip meşveret etmek ve onların 
fikirlerini istimzac etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat 
ediyorum.” M:405 

Hizb-i Kur’anın tabında meşveret 
“...tevafuklu Hizb-ün Nuriye, Hizb-ül Kur'an gibi tab'etmesine çalışmak lâzımdır ki; 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın göze görünen tevafuk mu'cizesinin muhafaza ile tab'edilmesine 
mukaddeme olsun. Fakat teenni ile, meşveret ile, ihtiyat ile bu kudsî mes'eleye çalışmak 
lâzımdır.” E:83 

“Hâfız Mustafa'nın bizce pek çok ehemmiyetli olan mektubu, çoktan beri beklediğim 
bir hakikatı gösterdi ki; Risale-i Nur dairesindeki şakirdler, istişare suretinde, tab'etmek gibi 
çok ehemmiyetli işleri görmeye başlamalarıdır.” K:129 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Nur fabrikasının sahibi ile kahraman Tahirî bizi gayet mesrur eden müjdeler veriyorlar, hem 
bazı mes'eleleri soruyorlar. Sizlerdeki erkânın verdikleri karar ve münasib gördüğü tarzlar, 
benim re'yimin fevkinde inşâallah isabet ederler. Madem benim re'yimi de almak istiyorlar. 
Şimdilik, evvelce nazlanan matbaacılara lüzum yok.” K:222 

İstinsah ve mecmua yazmakta meşveret 
“Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Kahraman Tahirî ve Hâfız Mustafa'nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri 
isabetlidir, haktır. Nur fabrikasının divanında verdiğiniz kararlar, ne olursa kabulümüzdür. 
İşarat-ı Kur'aniye tevabi'leriyle beraber çok güzel. Yalnız Seyyid Şefik'e giden mektub, 
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şahsına ait kısmı girmeyecekti. Lâhika'dan aldığınız parçalar da çok güzel. Büyük Ali 
sisteminde, küçük ve ikinci Ali'nin manidar fıkrası iyidir, fakat muhtasardır. En evvel 
gençlere ait üç-dört dersin ki, -Hâfız Mustafa'ya vermiştik- el makinasıyla, mümkünse eski 
hurufla, değilse yeni hurufla (Haşiye)  Nur fabrikasının divanındaki heyet münasib görse ve hal 
müsaade etse, yazılsın.” K:209 

Bir kişiyi vazife dairesine almakta meşveret 
“Hâfız Ali ile beraber, manen, şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli Nur hakkındaki 

eserleriyle yardım ediyorlar; yine manen Nur'a çalışıyorlar. Elbette manevî şehid hükmünde 
olmalarından, "Meyve"nin Onbirinci Mes'elesindeki İlm-i Nahiv talebesinin kendini 
medresede bildiği gibi; Hâfız Ali ile Nur hakikatlarının müzakeresi ve vefat eden Nurcuların 
dairesinde meşgul olmalarını, merhamet-i İlahiyeden kuvvetle ümidvarız. İnşâallah Cenab-ı 
Hak onun vazifesini dünyada gördürecek Nur dairesinde çok Hasan Feyzi'leri yetiştirecek. 
(Haşiye) ” E:189 

Hizmetteki tedbirlere ait meşveret 
“Hem şimdi nazar-ı dikkati Risale-i Nur şakirdlerine celbetmemek münasibdir diye 
düşünüyorum. Fakat yedi sene harb-i umumîye bakmayan ve yirmibeş sene gazeteleri 
okumayan, dinlemeyen bu kardeşinizin fikri, bu mes'elede sorulmaz. Asıl fikir sahibi, sizler 
ve Risale-i Nur'un has şakirdleri ve müdakkik naşirleri meşveretle, hususan Ispartadakiler 
ile, maslahat ne ise yaparsınız.” E:109 

“...Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü iki defa "Sırran tenevverat" demesi, Risale-i 
Nur perde altında tenevvür ve tenvir eder diye işaret ediyor. Mümkün olduğu kadar geçici 
rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zâten mabeyninizde samimî tesanüd ve 
meşveret-i şer'iye, sizi öyle şeylerden muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı manevînin fikrini, o 
meşveretle bildirir.” K:130 

“Üniversitedeki genç Said'lerin hakikaten Medreset-üz Zehra'nın İstanbul ve 
Ankara'daki vazifesini yaptıklarına ve bu bîçare Said'e ihtiyaç bırakmadıklarına ve Risale-i 
Nur'un herbir cihetle kâfi olmasının bir nümunesi olarak şimdi size leffen gönderdiğimiz, 
onların meb'uslara hitaben yazdıkları beyannamelerini ve yine onların bir eseri olan Tarihçe-i 
Hayat'ın yetmiş nüshasının baş tarafına koyup yetmiş meb'usa göndermeleri için bize gelen 
beyannamelerini bera-yı malûmat size gönderdik. Siz münasib görseniz onu ve size evvelce 
gönderdiğimiz Sungur'un Maarif Vekaleti'ne müdafaası ve Mustafa Osman'ın Adliye 
Vekili'ne istidasıyla beraber Tarihçe-i Hayat'a bir nevi zeyl olarak el yazmasıyla veya makine 
ile veya İnebolu'daki yeni harfle elli-altmış nüsha teksirini re'yinize havale ediyoruz.” Em:21 

“İstanbul'daki Amerika sefiri vasıtasıyla Amerika'daki müslüman heyetine Zülfikar'ı 
ve bir Asâ-yı Musa'yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimize deyiniz ki: Sefirlerin 
kafası siyasetle meşgul olduğundan ve Risale-i Nur siyasetle alâkası olmadığından, siyasî bir 
kafa çabuk takdir edemiyor. Hem Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı, 
yalvarmalı. Amerika, buranın en küçük bir havadisini merakla takib ettiği halde; buranın en 
büyük bir hâdisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır. Bundan sonra her mes'elemizde 
emir, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirdlerin ve sizlerindir. Benim de 
                                                           
(Haşiye): Risale-i Nur’un bir vazifesi; huruf-u Kur’aniyeyi muhafaza olduğundan, yeni hurufa zaruret derecesinde 
inşâallah müsaade olur. 
(Haşiye): Bu merhum kardeşimizin Nur’a ait müteaddid vazifelerini tamamen görecek ve şakirdlerin tensibiyle ve 
meşveretiyle intihab edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar, o vazifeleri taksim-ül a’mal suretinde herbir 
şakird bir vazifesini yapmağa başlasın. Demirbaş Ali Osman, bu vazife Isparta’da sana düştü. Hem oradaki 
kardeşlerin meşvereti ile, onun yeri boş kalmamak için Nur’la onun gibi çok alâkadar birisi, şimdilik Denizli 
Hüsrev’i vaziyetini alsın. Ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin, tâ hakikî sahib çıkasıya kadar. 
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şimdi bir re'yim var.” E:223 

“Nazif kardeşimizin mektubu, ehemmiyetlidir. Hakikaten Amerika'da, siyasete âlet 
değil; belki dini, din için mutaassıbane iltizam edenler çok vardı. İnşâallah Asâ-yı Musa'yı 
alan, o dindarlardandır. Keçeli Salahaddin tam bir Abdurrahman'dır, kahramanlıkta 
babasından geri kalmak istemiyor. Bizi de arasıra âdetimize muhalif olarak dünyaya 
baktırıyor. Eğer o Amerika'lı ehemmiyetli âlim bütün Risale-i Nur'u istese ve neşrine söz 
verse, sizin meşveretinizle bir mükemmel takım ona vereceğiz.” E:158 

Meşveretin faide ve hikmetleri 
“Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı, meşveret-i 

şer'iyedir. ²vZ«X²[«"ö›«*x-ö²v;h²8«!ö«: âyet-i kerimesi, şûrayı esas olarak emrediyor. Evet nasılki 

nev'-i beşerdeki "telahuk-u efkâr" ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla 
birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi; en 
büyük kıt'a olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi, o şûra-yı hakikiyeyi yapmamasıdır. 

Asya kıt'asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. Yani nasıl ferdler birbiriyle 
meşveret eder; taifeler, kıt'alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır ki, üçyüz belki dörtyüz 
milyon İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıdlarını, zincirlerini açacak, 
dağıtacak, meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i 
şer'iyedir ki, o hürriyet-i şer'iye, âdâb-ı şer'iye ile süslenip, garb medeniyet-i 
sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.” H:61 

“Eğer denilse: Neden şûraya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beşerin, hususan 
Asya'nın, hususan İslâmiyet'in hayatı ve terakkisi nasıl o şûra ile olabilir? 

Elcevab: Nur'un Yirmibirinci Lem'a-i İhlasında izah edildiği gibi; haklı şûra ihlas ve 
tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, yüzonbir olduğu gibi, ihlas ve tesanüd-ü hakikî ile üç 
adam yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın hakikî ihlas ve tesanüd ve 
meşveretin sırrı ile, bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor. 
Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve kuvveti ve sermayesi pek cüz'î; 
hususan dinsizlikle canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla elbette ve elbette 
o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz hacetlere karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-
i istimdad ile beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı gibi hayat-ı içtimaiyesi de yine 
imanın hakaikından gelen şûra-yı şer'î ile yaşıyabilir. O düşmanları durdurur, o hacetlerin 
teminine yol açar.” H:62 

“Eski Said de, eski zamanda böyle acib bir istibdadı hissetmiş. Bazı âsârında, ona 
hücum ile beyanatı var. O müdhiş istibdadat-ı acibeye karşı meşruta-i meşruayı bir vasıta-
i necat görüyordu. Ve hürriyet-i şer'iye, Kur'an'ın ahkâmı dairesindeki meşveretle o 
müdhiş musibeti def'eder diye düşünüp öylece çalışmış.” K:78 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

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

Kelimenin kökü Arapçada (ط. و  .ع)  tav’dır. Lugat manası ise baş eğme, emri dinlemektir. 

İstemeyerek yapılan itaat meselesi 
“Rivayetler, Deccal’ın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet 

istiaze etmiş. 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�öBunun bir tevili şudur ki: İslâmların Deccal’ı ayrıdır. Hattâ bir 

kısım ehl-i tahkik İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccal’ı Süfyan’dır. 
İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal’ı ayrıdır. Yoksa 
Büyük Deccal’ın cebr u ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehid olur ve istemeyerek 
itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.” Ş:585 

Ulülemre itaat meselesinde en ehemmiyetli bir şart 
“Evet Kur’an-ı Hakîm’de, Yahudi ve Nasranilere başda benzememek için ona dair 

âyet olduğu gibi, ²vU²X¬8ö¬h²8«�²!ö]¬7:!ö«:ö«”x ,±h7!ö!x Q[¬0«!ö«:ö«yÁV7!ö!x Q[¬0«!ö!x X«8³~ö«w<¬H±7!ö@«ZÇ<«!ö@«< (4:59) 

âyeti, ulü-l emre itaati emreder. Allah ve Resulünün itaatına zıd olmamak şartıyla, o itaatın 
emir kuluyum diye hareket edebilir. Halbuki bu mes’elede; an’ane-i İslâmiye kanunları, 
hastalara şefkatle incitmemek, gariblere şefkat edip incitmemek, Allah için Kur’an ve ilm-i 
imanîye hizmet edenlere zahmet vermemek ve incitmemek emrettiği halde; hususan münzevi, 
dünyayı terketmiş bir adama ecnebi papazlarının serpuşunu teklif etmek on vecihle değil, yüz 
vecihle kanuna muhalif ve İslâmın an’anevî kanunlarına karşı bir kanunsuzluktur ve keyfî bir 
emir hesabına o kudsî kanunları kırmaktır. Benim gibi kabir kapısında, gayet hasta, gayet 
ihtiyar, garib, fakir, münzevi, sünnet-i seniyeye muhalefet etmemek için otuzbeş seneden beri 
dünyayı terkeden bir adama bu tarz muameleler, kat’iyyen şekk ve şübhe bırakmadı ki; 
komünist perdesi altında anarşilik hesabına vatan ve millet ve İslâmiyet ve din aleyhinde 
müdhiş bir sû’-i kasd eseri olduğu gibi, İslâmiyet’e ve vatana hizmete niyet eden ve müdhiş 
haricî tahribata karşı cephe alan dindar meb’uslar ve Demokratlara dahi büyük bir sû’-i 
kasddır. Dindar meb’uslar dikkat etsinler. Bu dehşetli sû’-i kasda karşı müdafaada beni yalnız 
bırakmasınlar.” Em:166 

“İstanbul’da yirmi bine yakın hemşehrilerimi, -hamal ve gafil ve safdil olduklarından- 
bazı particiler onları iğfal ile vilayat-ı şarkıyeyi lekedar etmelerinden korktum. Ve 
hammalların umum yerlerini ve kahvelerini gezdim. Geçen sene anlayacakları suretle 
meşrutiyeti onlara telkin ettim. Şu mealde: 

“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. Bizim 
düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla 
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cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevkeden hakikî kardeşlerimiz 
Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var, husumete 
vaktimiz yoktur. Hükûmetin işine karışmayacağız. Zira, hikmet-i hükûmeti 
bilmiyoruz...”D:15 

“Beşinci Hatvesi: Der: İrade-i hilafet, siyasetimin lehinde çıktı. 
Şu veseveseye karşı deriz: Bir şahsın arzu-yu zatîsi ve emr-i hususîsi başkadır, ümmet 

namına emin olarak deruhde ettiği emanet-i hilafetten hasıl olan şahsiyet-i maneviyenin 
iradesi bambaşkadır. Bu irade bir akıldan çıkıp, bir kuvvete istinad ederek, âlem-i İslâm’ın 
maslahatını takib eder. Aklı ise, şûra-yı ümmettir; senin vesvesen değil. Kuvveti, müsellah 
ordusu, hür milletidir; senin süngülerin değildir. Maslahatta muhitten merkeze nazar edip, 
İslâm için faide-i uzmayı tercih etmektir. Yoksa aksine olarak merkezden muhite bakmakla 
âlem-i İslâm’ı bu devlete, bu devleti de Anadolu’ya, Anadolu’yu da İstanbul’a, İstanbul’u da 
hanedan-ı saltanata taarruz vaktinde feda eder gibi hod-endişane fikir ve irade, değil 
Vahdeddin gibi mütedeyyin bir zat, hatta en fâcir bir adam da yalnız ism-i hilafeti taşıdığı için 
ihtiyarıyla etmez. Demek mükrehtir. O halde ona itaat, adem-i itaattır.” İPA. 376.p 

Allah’a itaatın en üstünü olan namaz hakkında bir sual 

  “S- «–xÇV«M< kelimesine bedel, itnablı «?x«VÅM7!ö«–x W[¬T< nin zikrinde ne hikmet vardır? 

C- Namazda lâzım olan ta’dil-i erkân, müdavemet, muhafaza gibi ikamenin 
manalarını müraat etmeye işarettir. 

Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve 
nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın şe’nindendir. Namazın erkânı, 
Fütuhat-ı Mekkiye’nin şerhettiği gibi, öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini 
celbetmek, namazın şe’nindendir. Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmidört saat 
zarfında tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin 
şe’nindendir ki, her kalb kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin. Ve mi’racvari olan o yüksek 
münacata mazhar olsun. 

Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle 
adalet-i İlahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbanîye imtisal ettirmek için yegâne İlahî bir 
vesiledir. Zâten insan medenî olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî hayatını kurtarmak için, o 
kanun-u İlahîye muhtaçtır. O vesileye müraat etmeyen veya tenbellikle namazı terkeden 
veyahut kıymetini bilmeyen; ne kadar cahil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu 
bilâhere anlar, ama iş işten geçer.” İ:43 

Şeriat-ı hilkate itaat 
“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 
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insanîsiyle hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emr-i manevîsini, meyl-i fıtrîsiyle imtisal 
edip kaide-i taksim-ül a’male tatbik edilsin.” Mu:53  
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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İTİMAD 

Güvenmek manasında olan bu kelimenin ifade ettiği mana, hem ictimaî münasebetlerde hem 
hizmet hayatında çok ehemmiyetlidir. İtimadın hükmetmediği cemiyetler ve cemaatler, şahsî menfaatı 
esas alıp birbirlerini aldatan durumda olurlar. 

Önce tasavvuf dairesindeki manada olarak meşhudatına itimad 
etmek meselesini mevzu edeceğiz, şöyle ki;  

“Bir denizde hesabsız cevherlerin aksamıyla dolu bir definenin bulunduğunu 
farzedelim. Gavvas dalgıçlar, o definenin cevahirini aramak için dalıyorlar. Gözleri kapalı 
olduğundan el yordamıyla anlarlar. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. O gavvas 
hükmeder ki; bütün hazine, uzun direk gibi elmastan ibarettir. Arkadaşlarından başka cevahiri 
işittiği vakit hayal eder ki; o cevherler, bulduğu elmasın tâbileridir, fusus ve nukuşlarıdır. Bir 
kısmının da kürevî bir yakut eline geçer; başkası, murabba bir kehribar bulur ve hâkeza... 
Herbiri eliyle gördüğü cevheri, o hazinenin aslı ve mu’zamı itikad edip, işittiklerini o 
hazinenin zevaid ve teferruatı zanneder. O vakit hakaikın müvazenesi bozulur. Tenasüb de 
gider. Çok hakikatın rengi değişir. Hakikatın hakikî rengini görmek için tevilâta ve tekellüfata 
muztar kalır. Hattâ bazan inkâr ve ta’tile kadar giderler. Hükema-yı İşrakiyyunun kitablarına 
ve Sünnetin mizanıyla tartmayıp keşfiyat ve meşhudatına itimad eden mutasavvıfînin 
kitablarına teemmül eden, bu hükmümüzü bilâşübhe tasdik eder. Demek hakaik-i 
Kur’aniyenin cinsinden ve Kur’anın dersinden aldıkları halde, -çünki Kur’an değiller- böyle 
nâkıs geliyor. Bahr-i hakaik olan Kur’anın âyetleri dahi, o deniz içindeki definenin bir 
gavvasıdır. Lâkin onların gözleri açık, defineyi ihata eder. Definede ne var, ne yok görür. O 
defineyi öyle bir tenasüb ve intizam ve insicamla tavsif eder, beyan eder ki, hakikî hüsn-ü 
cemali gösterir. Meselâ: Âyet-i  

¬ ̀BU²V¬7ö±¬u¬D±¬,7!ö±¬]«O«6ö«š@«WÅ,7!ö›¬x²O«9ö«•²x«<  (21:104)  

¬y¬X[¬W«[¬"ö°�@Å<¬x²O«8ö �!«Y´WÅK7!«:ö¬^«8@«[¬T²7!ö«•²x«<öyB«N²A«5ö@®Q[¬W«%öŒ²*«�²!«:   (39:67)

ifade ettikleri azamet-i rububiyeti gördüğü gibi,”  S:440 
Yani hakiki mürşid, kitab ve sünneti esas alıp ondaki ahkâm ve hakaikı izah, isbat edip nazara 

vermelidir. Hz. Üstad diyor ki: 

“Bu fakir Said, Eski Said’den çıkmaya çalıştığı bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i 
emmarenin gururundan gayet müdhiş ve manevî bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik 
içerisinde yuvarlandılar. Kâh süreyyadan seraya, kâh seradan süreyyaya kadar bir sukut ve 
suud içerisinde çalkanıyorlardı. 

İşte o zaman müşahede ettim ki: Sünnet-i Seniyenin mes’eleleri, hattâ küçük âdâbları, 
gemilerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı 
yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazyikat 
altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, Sünnet-i 
Seniyenin o vaziyete temas eden mes’elelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor 
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gibi bir hıffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddüdlerden ve vesveselerden, yani “Acaba 
böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır?” diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi 
çektiysem, bakıyordum: Tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük 
ağır, ben de gayet âcizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit Sünnete yapışsam; yol 
aydınlaşıyor, selâmetli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet 
hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbanî’nin hükmünü bilmüşahede tasdik 
ettim.” L:50 

Tasavvuf dairesinde ekseriyetle durum böyle olduğu gibi ilm-i 
kelamda mevcud meslek tarzı dahi şöyle anlatılır, 

“Ülema-i ilm-i Kelâm, Kur’anın şakirdleri oldukları halde, bir kısmı onar cild olarak 
erkân-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, Mu’tezile gibi aklı nakle tercih ettikleri 
için Kur’anın on âyeti kadar vuzuh ile ifade ve kat’î isbat ve ciddî ikna edememişler. Âdeta 
onlar, uzak dağların altında lağım yapıp, borularla tâ âlemin nihayetine kadar silsile-i esbab 
ile gidip orada silsileyi keser. Sonra âb-ı hayat hükmünde olan marifet-i İlahiyeyi ve vücud-u 
Vâcib-ül Vücud’u isbat ederler. Âyet-i kerime ise, herbirisi birer asâ-yı Musa gibi her yerde 
suyu çıkarabilir, herşeyden bir pencere açar, Sâni’-i Zülcelali tanıttırır. Kur’anın bahrinden 
tereşşuh eden Arabî “Katre” risalesinde ve sair Sözlerde şu hakikat fiilen isbat edilmiş ve 
göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki: Bâtın-ı umûra gidip, Sünnet-i Seniyeye ittiba etmeyerek, 
meşhudatına itimad ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir fırka teşkil 
eden fırak-ı dâllenin bütün imamları hakaikın tenasübünü, müvazenesini muhafaza 
edemediğindendir ki, böyle bid’aya, dalalete düşüp bir cemaat-ı beşeriyeyi yanlış yola 
sevketmişler. İşte bunların bütün aczleri, âyât-ı Kur’aniyenin i’cazını gösterir.” S:442 

Demek fitne asrında vehbî ilme dayanan müceddidiyet mesleği varken onu takib etmek lâzımdır 
ki istikamet elde edilsin. 

Keza ihtisas ehline itimad etmeye bakan 
“Bir Sual: 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 

Evet, ehl-i ihtisas olan imamların şeri’atta tesbit ettikleri hükümlere teslimiyet şarttır. Bu 
ahirzaman fitnesinde, kitabı esas almak çokça unutuldu. Bu ise istikameti bulamamanın sebebidir. Ders 
ve irşad dairesinde bulunanlar, kitabı esas almaya dikkat çekmelidirler.  

Risale-i Nura itimadı kazandırmak, yapılan dersin te’sirine vesile 
olduğunu anlatan Hz. Üstad diyor ki: 

“Risale-i Nur’un hakikatı ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsi, bu zaman ve bu 
zeminde o şiddetli ihtiyacın yüzünü kendine çevirmiş. Benim şahsımı -hizmet itibariyle 
binden bir hissesi ancak bulunduğu halde- o hârika hakikatın ve o hâlis muhlis şahsiyetin bir 
mümessili zannedip o teveccühü gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar, hem ağır 
geliyor. Hem de hakkım olmadığı halde hakikat-ı Nuriyenin ve şahsiyet-i maneviyesinin 
hesabına sükût edip o manevî zararlara razı oluyorum. Hattâ İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı 
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A’zam (K.S.) gibi bazı evliyanın ilham-ı İlahî ile bu zamanımızda Kur’an-ı Hakîm’in 
mu’cize-i maneviyesinin bir âyinesi olan Risale-i Nur’un hakikatına ve hâlis talebelerinin 
şahs-ı manevîsine işaret-i gaybiye ile haber verdikleri içinde benim ehemmiyetsiz şahsımı o 
hakikata hizmetim cihetiyle nazara almışlar. Ben hata etmişim ki; onların şahsıma ait bir 
parçacık iltifatlarını bazı yerde tevil edip Risale-i Nur’a çevirmemişim. Bu hatamın sebebi de, 
za’fiyetim ve yardımcılarımı ürkütecek esbabın çoğaltılmaması ve sözlerime itimadı 
kazanmak için zahiren şahsıma bir kısmını kabul etmiştim. Size ihtar ediyorum: Fâni ve 
kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeğe ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet vermeğe de 
lüzum yok. Fakat Risale-i Nur’la mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz. Onu mağlub 
edemezsiniz. Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz. Fakat şakirdlerini 
dağıtamazsınız. Çünki hakikat-ı Kur’aniyenin muhafazası yolunda kırk-elli milyon şehid 
veren bu vatandaki geçmiş ecdadlarımızın ahfadlarına bu zamanda hakikat-ı Kur’aniyenin 
muhafazası ve âlem-i İslâmın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk 
ettirilmeyecek. Zahiren çekilseler de, o hâlis şakirdler ruh u canıyla o hakikata bağlıdırlar. Ve 
o hakikatın bir âyinesi olan Risale-i Nur’u terkedip, o terk ile vatan ve millet ve asayişe zarar 
vermeyeceklerdir. Son sözüm: 

¬v[¬P«Q²7!ö¬Š²h«Q²7!öÇ�«*ö«x;«:ö a²VÅ6«Y«#ö¬y²[«V«2ö«x;öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö yÁV7!ö«]¬A²,«&ö²uT«4ö!²xÅ7«x«#ö²–¬@«4 (9:129)” Ş:398 

Hem “Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden 
inceye sizi kaç defa “altun mu, bakır mı” diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca 
tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu üç-dört eleklerle 
elenmek; hâlisane, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pekçok lüzumu vardı ki; 
kader-i İlahî ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünki böyle meydan-ı imtihanda inadcı 
ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki: Hiç bir hile, 
hiç bir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevî, uhrevî ve şahsî menfaat karışmayarak, tam hâlis, 
hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı, çok manalar verilebilirdi. Daha avam-ı 
ehl-i iman itimad etmezdi. “Belki bizi kandırırlar” der ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. 
Belki bazı ehl-i makamat gibi kendilerini satmak, itimad kazanmak için böyle yapıyorlar diye 
daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra, en muannid vesveseli dahi teslime 
mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, kârınız bindir inşâallah.” Ş:522 

İtimad edilir hakiki şakirdlerin, yani Risale-i Nura iştiyak ve tam anlayıp sahib 
çıkanların ehemmiyetini, bir talebesinin şahsını vesile edip umuma ders veren Hz. Üstad 
şu teşviki yapar: 

“Aziz, sıddık kardeşim Re’fet Bey, 
Mâşâallah şimdi siz ümid ettiğim tarzda risaleleri takib ediyorsunuz ve yazıyorsunuz. 

Senin gibilerin az sa’yi dahi çok hükmündedir. Çünki çoklar size itimad edip, sizi taklid 
eder. Sizin gibi ciddî kardeşleri, bu gurbet memleketinde bulduğumdan, burası benim için 
hakikî bir vatan hükmüne geçti, hakikî vatanımı unutturdu. Yazılan eserlerin yüksekliği, 
me’haz ve maden-i kudsîleri olan Kur’an’dan sonra sizler gibi muhatabların ciddî iştiyakları 
ve tam tefehhümleridir. Siz beni bulduğunuzdan bir şükretseniz, ben sizi bulduğumdan 
dolayı bin şükrediyorum.” B:331 

Dünya hayatına şiddetle sevkeden bu zamanın fitnesinden 
kurtulmanın bir çaresine Hz. Üstad şöyle dikkat çeker: 

“Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfat ile ve 
iktisadsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u zaruret-i maişet 
ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o derece 
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zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece 
nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki; edna bir hacat-ı hayatiyeyi, büyük bir mes’ele-i diniyeye 
tercih ettiriyor. Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’an-ı Mu’ciz-
ül Beyan’ın tiryakmisal ilâçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir; ve onun metin, 
sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sadık, fedakâr şakirdleri mukavemet ederler. Öyle ise, her şeyden 
evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve ciddî ihlas ve tam itimad ile ona 
yapışmak lâzım ki; o acib hastalığın tesirinden kurtulsun.” K:105 

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

Evet o ehl-i iman, lisan-ı hal ile diyecek ki: Madem bu hakikatı, bu kadar şiddetli 
düşmanları çürütemediler ve itiraz edemiyorlar ve şakirdleri, haktan başka onun hizmetinde 
hiçbir maksad taşımıyorlar; elbette o hakikat, ayn-ı hak ve mahz-ı hakikattır diye bin bürhan 
kadar bir delil hükmünde imanını kuvvetlendirir ve kurtarır; ve “İslâmiyet’te bir hakikatsızlık 
mı var?” diye daha evhama düşmeyecekler.” E:215 
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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«! 
İTTİBA’ 

Arapça, uymak, bağlanmak manasında olup  ت ب ع  kökünden alınmıştır. Bu kelime 

Kur’anda muhtelif kelime kalıplarıyle çokça geçer. 

Sünnet-i seniyeye ittiba’ etmek hakkında şu izah veriliyor   
“Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî istersen ve herbir dakika-i 

ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete ve gafletini huzura 
kalbetmeyi seversen, Sünnet-i Seniyeye ittiba et. Çünki bir muamele-i şer’iyeye tatbik-i 
amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevî çok meyveler 
veriyor. Meselâ: Birşeyi satın aldın. 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 

Sünnet-i seniyeye ittiba’ etmeyenlerin akıbetleri hakkında 
Evet, “Ülema-i ilm-i Kelâm, Kur’anın şakirdleri oldukları halde, bir kısmı onar cild 

olarak erkân-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, Mu’tezile gibi aklı nakle tercih 
ettikleri için Kur’anın on âyeti kadar vuzuh ile ifade ve kat’î isbat ve ciddî ikna edememişler. 
Âdeta onlar, uzak dağların altında lağım yapıp, borularla tâ âlemin nihayetine kadar silsile-i 
esbab ile gidip orada silsileyi keser. Sonra âb-ı hayat hükmünde olan marifet-i İlahiyeyi ve 
vücud-u Vâcib-ül Vücud’u isbat ederler. Âyet-i kerime ise, herbirisi birer asâ-yı Musa gibi 
her yerde suyu çıkarabilir, herşeyden bir pencere açar, Sâni’-i Zülcelali tanıttırır. Kur’anın 
bahrinden tereşşuh eden Arabî “Katre” risalesinde ve sair Sözlerde şu hakikat fiilen isbat 
edilmiş ve göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki: Bâtın-ı umûra gidip, Sünnet-i Seniyeye 
ittiba etmeyerek, meşhudatına itimad ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine 
geçip bir fırka teşkil eden fırak-ı dâllenin bütün imamları hakaikın tenasübünü, müvazenesini 
muhafaza edemediğindendir ki, böyle bid’aya, dalalete düşüp bir cemaat-ı beşeriyeyi yanlış 
yola sevketmişler. İşte bunların bütün aczleri, âyât-ı Kur’aniyenin i’cazını gösterir.” S:442 

Demek oluyor ki, kişi daha çok kendi aklına ve meşhudatına yani manevi hissiyatta görünen 
mana ve suretler, enfüsiliğe dayanır. Sonsuz ilm-i ilahiden gelen hüküm ve hakikatların isabeti ve 
istikameti gibi olmayacağından tercih edilmemeli. 18.Mektubun Birinci Meselesi bu meseleyi izah eder. 
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Neşr-i hak için enbiyaya ittiba’ etmek mükellefiyeti şöyle beyan 
ediliyor  

“Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba’ etmekle mükellefiz. Kur’an-ı Hakîm’de, hakkı 

neşredenler: ¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬!ö¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö«›¬h²%«!ö²–¬! (10:72) diyerek, insanlardan istiğna 

göstermişler. Sure-i Yâsin’de  «–: G«B²Z8ö²v;«:ö!®h²%«!ö²vUV«\ ²,«<ö«�ö²w«8ö!x Q¬AÅ#¬! (36:21) cümlesi, 

mes’elemiz hakkında çok manidardır...” M:13 
Yani dinî hizmette istiğna esas olup maddi ve manevî hiçbir menfaatı gaye etmemek şartiyeti 

nazara veriliyor ve bu yolda gidenlere ittiba edilip, istiğnayı bozanlara ittiba edilmemesine dikkat 
çekiliyor. 

Kendilerine ittiba edilip edilemiyecek olan kimseler hakkında bir izah 
“(Mühim ve mahrem bir mes’ele ve bir sırr-ı velayet) 
Âlem-i İslâmda Ehl-i Sünnet ve Cemaat denilen ehl-i hak ve istikamet fırka-i azîmesi, 

hakaik-i Kur’aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine Sünnet-i Seniyeye 
ittiba’ ederek muhafaza etmişler. Ehl-i velayetin ekseriyet-i mutlakası, o daireden neş’et 
etmişler. Diğer bir kısım ehl-i velayet, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bazı desatirleri haricinde ve 
usûllerine muhalif bir caddede görünmüş. İşte şu kısım ehl-i velayete bakanlar iki şıkka 
ayrıldılar: 

Bir kısmı ise, Ehl-i Sünnetin usûlüne muhalif oldukları için, velayetlerini inkâr ettiler. 
Hattâ onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. 

Diğer kısım ki, onlara ittiba’ edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için 
derler ki: “Hak yalnız Ehl-i Sünnet ve Cemaatin mesleğine münhasır değil.” Ehl-i bid’adan 
bir fırka teşkil ettiler, hattâ dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki: Her hâdî zât, mühdî olamaz. 
Şeyhleri hatasından mazurdur, çünki meczubdur. Kendileri ise mazur olamazlar.” M:342 

“Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini; Sünnet-i 
Seniyeye ittiba’dır. Yani: A’mal ve harekâtında Sünnet-i Seniyeyi düşünüp ona tabi olmak 
ve taklid etmek ve muamelât ve ef’alinde ahkâm-ı şer’iyeyi düşünüp rehber ittihaz etmektir. 

İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla, âdi ahvali ve örfî muameleleri ve fıtrî hareketleri 
ibadet şekline girmekle beraber; herbir ameli, sünneti ve şer’i o ittiba’ noktasında 
düşündürmekle, bir tahattur-u hükm-ü şer’î veriyor. O tahattur ise, sahib-i şeriatı 
düşündürüyor. O düşünmek ise, Cenab-ı Hakk’ı hatıra getiriyor. O hatıra, bir nevi huzur 
veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları, huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir. 
İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ehl-i veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i 
sâlihînin caddesidir.” M:450 

“Şeriat doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka 
noktasında hitab-ı İlahînin neticesidir. Tarîkatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri, 
şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. 
Neticeleri, şeriatın muhkematıdır. Yani: Hakaik-i şeriata yetişmek için, tarîkat ve hakikat 
meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Git gide en yüksek mertebede, 
nefs-i şeriatta bulunan mana-yı hakikat ve sırr-ı tarîkata inkılab ederler. O vakit, şeriat-ı 
kübranın cüzleri oluyorlar. Yoksa bazı ehl-i tasavvufun zannettikleri gibi, şeriatı zahirî bir 
kışır, hakikatı onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir. Evet şeriatın, 
tabakat-ı nâsa göre inkişafatı ayrı ayrıdır. Avam-ı nâsa göre zahir-i şeriatı, hakikat-ı şeriat 
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zannedip, havassa münkeşif olan şeriatın mertebesine “hakikat ve tarîkat” namı vermek 
yanlıştır. Şeriatın umum tabakata bakacak meratibi var. 

İşte bu sırra binaendir ki: Ehl-i tarîkat ve ashab-ı hakikat ileri gittikçe, hakaik-i şeriata 
karşı incizabları, iştiyakları, ittibaları ziyadeleşiyor. En küçük bir Sünnet-i Seniyeyi, en 
büyük bir maksad gibi telakki edip, onun ittibaına çalışıyorlar, onu taklid ediyorlar. Çünki 
vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise; semere-i vahiy olan âdâb-ı şer’iye, o derece semere-i 
ilham olan âdâb-ı tarîkattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için, tarîkatın en mühim 
esası, Sünnet-i Seniyeye ittiba’ etmektir.” M:452 

Kur’anda geçen “ yÁV7!ö vU²A¬A²E<ö]¬9x Q¬AÅ#@«4ö«yÁV7!ö«–YÇA¬E#ö²vB²X6ö²–¬!ö²u5 (3:31) âyet-i azîmesi, 

ittiba-ı Sünnet ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat’î bir surette ilân ediyor. Evet şu 
âyet-i kerime, kıyasat-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnaî kısmının en kuvvetli ve kat’î bir 
kıyasıdır. Şöyle ki: Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnaî misali olarak deniliyor: “Eğer güneş çıksa, 
gündüz olacak.” Müsbet netice için denilir: “Güneş çıktı, öyle ise netice veriyor ki: Şimdi 
gündüzdür.” Menfî netice için deniliyor: “Gündüz yok, öyle ise netice veriyor ki: Güneş 
çıkmamış”. Mantıkça, bu müsbet ve menfî iki netice kat’îdirler. Aynen böyle de: Şu âyet-i 
kerime der ki: “Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a ittiba edilecek. İttiba 
edilmezse, netice veriyor ki: Allah’a muhabbetiniz yoktur.” Muhabbetullah varsa, netice verir 
ki: Habibullah’ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder. 

Evet Cenab-ı Hakk’a iman eden, elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en 
makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâ-şübhe Habibullah’ın gösterdiği ve takib ettiği 
yoldur. Evet bu kâinatı bu derece in’amat ile dolduran Zât-ı Kerim-i Zülcemal, zîşuurlardan o 
nimetlere karşı şükür istemesi, zarurî ve bedihîdir. Hem bu kâinatı bu kadar mu’cizat-ı 
san’atla tezyin eden o Zât-ı Hakîm-i Zülcelal, elbette bilbedahe zîşuurlar içinde en mümtaz 
birisini kendine muhatab ve tercüman ve ibadına mübelliğ ve imam yapacaktır. Hem bu 
kâinatı hadd ü hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal ve kemalâtına mazhar eden o Zât-ı Cemil-i 
Zülkemal, elbette bilbedahe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve san’atının 
en câmi’ ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zâta, her halde en ekmel bir vaziyet-i 
ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sairlerine nümune-i imtisal edip herkesi onun ittibaına 
sevkedecek, tâ ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün.” L:52p.son 

“Cenab-ı Hakk’ın hadsiz merhameti olduğu gibi, hadsiz bir muhabbeti de vardır. 
Bütün kâinattaki masnuatın mehasini ile ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette 
sevdirdiği gibi; masnuatını, hususan sevdirmesine sevmek ile mukabele eden zîşuur mahlukatı 
sever. Cennet’in bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niamatı, bir cilve-i rahmeti olan bir 
zâtın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak, ne kadar mühim ve âlî bir maksad olduğu 
bilbedahe anlaşılır. Madem nass-ı kelâmıyla; onun muhabbetine, yalnız ittiba-ı Sünnet-i 
Ahmediye (A.S.M.) ile mazhar olunur. Elbette ittiba-ı Sünnet-i Ahmediye (A.S.M.), en 
büyük bir maksad-ı insanî ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder.” L:59 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı üçtür: Akvali, 
ef’ali, ahvalidir. Bu üç kısım dahi, üç kısımdır: Feraiz, nevafil, âdât-ı hasenesidir. Farz ve 
vâcib kısmında ittibaa mecburiyet var; terkinde, azab ve ikab vardır. Herkes ona ittibaa 
mükelleftir. Nevafil kısmında, emr-i istihbabî ile yine ehl-i iman mükelleftir. Fakat, terkinde 
azab ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittibaında azîm sevablar var ve tağyir ve tebdili bid’a ve 
dalalettir ve büyük hatadır. Âdât-ı seniyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise hikmeten, 
maslahaten, hayat-ı şahsiye ve nev’iye ve içtimaiye itibariyle onu taklid ve ittiba etmek, 
gayet müstahsendir. Çünki herbir hareket-i âdiyesinde, çok menfaat-ı hayatiye bulunduğu 
gibi, mutabaat etmekle o âdâb ve âdetler, ibadet hükmüne geçer. Evet madem dost ve 
düşmanın ittifakıyla, Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) mehasin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine 
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mazhardır. Ve madem bil’ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve 
madem binler mu’cizatın delaletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve kemalâtının 
şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur’an-ı Hakîm’in hakaikının tasdikiyle, en 
mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibaıyla 
milyonlar ehl-i kemal, meratib-i kemalâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl olmuşlardır. 
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 

“Risale-i Nur’un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki 
ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında, Kur’an hesabına vazifedar sayılırlar. 
İnşâallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur’a başka bir maksad-ı dünyeviye için girmiş 
ola.”K:185 

Evet burada Risale-i Nur cereyanı, sünnete ittiba ederek bid’aları izale etmekle 
mükelleftir, diye ehemmiyetli bir vazife hatırlatılıyor. 
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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«! 
İTTİFAK 

 

Kelimenin kökü, birbirine uygunluk manasında olan “v, f, k” vifaktır. İttifak, Müslümanlar 

arasında en lüzumlu ve Kur’anın emrettiği bir neticedir. Mesela: ~x5Åh«S«# �¸«— _®Q[¬W«% ¬yÅV7~ ¬u²A«E¬" ~x W¬M«B²2~«— 

(3:103) ayeti, en ehemmiyetli bir örnektir. Ayette geçen “hablullah” tabiri, Kur’an ve ondaki esas 
hükümler ve sağlam ve mütesanid cemaat manası da verilmektedir. 

Bediüzzaman Hazretlerine sorulan bu gelen iki sual ve cevabında,  re’y-i cumhuru esas almak; 
yani bütün müslümanları bağlayan şer’î hükümleri dinlemek gerektiğini, aksi halde ihtilafın devamına se-
bebiyet verileceği beyan edilir. 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 re’y, 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 

«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 edi-
yor– o ihtilâfat sahih bir mecrâya sevk edilebilir.” Sti:83 

«Eğer denilse: “Hadiste, (1)  ½^«W²&«*ö]¬BÅ8!ö ¿«Ÿ¬B²'¬! denilmiş. İhtilâf ise tarafgirliği iktiza 

ediyor. Hem tarafgirlik marazı, mazlum avâmı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünkü 
bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avâmı ezerler. Tarafgirlik olsa, 
mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır.Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukulden 
hakikat tamamıyla tezahür eder. 

Elcevap:Birinci suale deriz ki: Hadisteki ihtilâf ise, müsbet ihtilâftır. Yani, herbiri 
kendi mesleğinin tamir ve revâcına sa’y eder. Başkasının tahrib ve ibtaline değil, belki tekmil 
ve ıslahına çalışır. Amma menfi ihtilâf ise –ki garazkârâne, adâvetkârâne birbirinin 
tahribine çalışmaktır– hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet 
hareket edemezler. 

İkinci suale deriz ki: Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. 
Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir ki, onlara 
nokta-i istinad teşkil eder. Çünkü, garazkârâne tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun 

                                                 
1  el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:64; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 1:210-212. 
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fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil 
tarafa melek gibi bir adam gelse, ona –hâşâ– lânet okuyacak derecede bir haksızlık gös-
terecek. 

Üçüncü suale deriz ki: Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, 
maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip 
hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış nefs-i em-
mâre  hesabına  hodfuruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan bârika-i ha-
kikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor.  Çünkü, maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin ef-
kârının küre-i arzda dahi nokta-i telâkîsi bulunmaz. Hak namına olmadığı için, nihayetsiz 
müfritâne gider, kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hal-i âlem buna şa-
hittir.” M:268 

“İşte, ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve ara-
madıklarından, 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, 

²vUE<¬*ö«`«;²H«#«:ö!x V«L²S«B«4ö!x 2«+@«X«#ö«�«: (8:46) âyetindeki şiddetli nehy-i İlâhî, 

›«x²TÅB7!«:ö±¬h¬A²7!ö]«V«2ö!x 9«:@«Q«#«:   (5:2) âyetinde,    hayat-ı    içtimaiyece    gayet hikmetli emr-i 

İlâhîyi düstur-u hareket etmek ve ihtilâfın İslâmiyete ne derece zararlı olduğunu ve ehl-i da-
lâletin 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  

“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. @®8!«h¬6ö~:ÇI«8ö¬x²RÅV7@¬"ö~:ÇI«8ö!«)¬!«:  (25:72) edeb-i  Furkanî  ile  edepleniniz. 

Ve haricî düşmanın hücumunda 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 it-
tifak ediniz, yani, ihtilâfa düşmeyiniz. “Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf 
etmektense, o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim” deyip 
çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız.” L:155 

“Bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifakına ve münakaşa 
etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilâfı bırakmaya ve medar-ı mü-
nakaşa etmemeye mecburuz.” Ş:403 

“Meşveret-i şer’iyeyle reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. İhlâs Risalesinin 
düsturlarını her vakit göz önünüzde bulundurunuz. Yoksa, az bir ihtilâf bu vakitte Risale-i 
Nur’a büyük bir zarar verebilir.” K:236 

“Madem bu zamanda zendeka ve ehl-i dalâlet ihtilâfdan istifade edip, ehl-i imanı 
şaşırtıp ve şeâiri bozarak Kur’ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var, elbette bu 
müthiş düşmana karşı cüz’î teferruata dair medar-ı ihtilâf münakaşaların kapısını 
açmamak gerektir.” E:204 
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“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 

Hem “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.” L:161 

“Evet, kardeşlerim, sizler, ihlâs sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbab-ı 
tefrika içinde vahdetinizi muhafaza, hakikaten bir harikadır. Hâfız Ali’nin hakikaten müs-
tesna bir mahviyet ve tevazuu içinde ihlâsı ve fena fil’ihvan düsturunu muhafaza etmesi 
ve Hüsrev’in hakikaten tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede tedbir ve dirayeti ve 
Hâfız Ali gibi yüksek ihlâsı ve mahviyeti, Hâfız Mustafa’nın hizmet-i Nuriyede büyük 
iktidarı içinde kuvvetli bir sadakati ve fedakârâne teslimiyeti ve hem Abdurrahman, hem 
Lütfü, hem Hâfız Ali mânâsını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetini 
dünyada herşeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması ve sebeb-i ihtilâfa karşı 
kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört mektubunuz bana bildirdi. 

Aynı sistemde, meselede alâkadar kahraman Tâhirî ve kahraman Rüştü’nün dahi aynı 
hakikatte ve aynı ahlâkta bulunduklarını hiç şüphe etmiyoruz. Bu altı rüknün, bu muvakkat 
sarsıntıdan, hakikî bir tesanüdle birbirine el ele, omuz omuza, baş başa vermesi, altı yüz, 
belki altı bin kıymet-i mâneviyeyi alıyor diye, Cenab-ı Hakka Risale-i Nur hesabına hadsiz 
şükür ediyoruz ve sizi de tebrik ediyoruz.” K:242 

“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 

“Münâfıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü 
zanlarını bozmak için derler: “İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar âdi, âciz 
insanlardır.” Her ne ise...” Ş:320 

“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 

“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 
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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 

İslam dairesinde cemaat veya cemiyet olma bahanesiyle yapılan bir 
itiraza cevab 

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

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

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

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

İkinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cem’iyete leke sürmekle 
kendisine kıymet vermeğe çalışmamak. Birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cem’iyet-i 
ülemaya havale etmektir. 

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

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

“İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, 
haksız ve muzır bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız ehl-i dalalet ise; ittifaktaki kuvveti, 
aczleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifakı elde 
etmişler. ” L:154 

“Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garranın berahin-i katıasının elmas kılınçlarına havale 
edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile 
değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. Cumhuriyet ki, (Haşiye) adalet 
ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Onüç asır evvel şeriat-ı garra teessüs 
ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir ve şimale 
müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdad tevzi 
olunmuş olur.  

w[¬B«W²7!öÇ›¬x«T²7!ö«x;ö«yÁV7!öÅ–¬!öhâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da marifet-i tam 2 ve 

medeniyet-i âmm 3 veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdad daima hükümferma 
olacaktır. 

                                                 
(Haşiye): O zaman Meşrutiyet, şimdi o kelime yerine Cumhuriyet konulmuş. 
2 Şahsî kemalat 
3 Sulh-u umumiyi netice veren hakikat-ı islamiye ile-  
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İttifak hüdadadır, heva ve heveste değil.” H:89 
“Dâr-ül Hikmet eczaları kabil-i imtizac, belki de ihtilat değil. Şahsî meziyetleri vardır. 

Cemaat ruhu tevellüd etmedi. “Ene”ler kavîdir, delinmedi ki bir “nahnü” olsun. “Ben”, “biz” 
olmadı. Mesaîlerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi. 

Teşarük, maddiyatta eseri azîmleştirir, fevkalâde yapar. Maneviyat ve efkârda 
âdileştirir, belki çirkinleştirir. 

Teavün düsturu bunun tamamen aksidir; maddiyatta cemaate nisbeten pek küçük, 
fakat yalnız bir şahsa nisbeten büyük eserlere vasıta olur. Maneviyatta ise, eseri hârikulâde 
derecesine is’ad eder. 

Hem de tenkidleri çok keskinleşmiştir, karşısına çıkan fikir parçalanır, söner.4 
Ehakkı aramakla bazan hakkı da kaybeder. Hakta ittifak, ehakta ihtilaf olduğundan; 

bence çok defa hak, ehaktan ehaktır. Ehakkın müddet-i taharrisi zamanında, bâtılın vücuduna 
bir nevi müsamaha var. Yani bazan hasen, ahsenden ahsendir.” STİ:98 
 

                                                                                                                                                         
     “İnşâallah istikbaldeki İslâmiyet’in kuvveti ile medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü 
pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek.” H:36 p.1 
     “Hakikat-ı İslâmiyenin güneşi ile, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi, rahmet-i İlahiyeden 
bekliyebilirsiniz.” H:38 p.1 
4 “Geniş manasıyla ….göstermektir.” İPA. 3752.p. ta 
     “Esasen dinî …..yapmamalıdır.” – “Şu zaman-ı ….olan yapar.” İPA: 3753. p. ta 
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İTTİHAD 

Birleşmek manasına gelen bu kelime, İslam millet ve devletlerinin biliğini de ifade eder. Hatta 
hakiki muvahhid isevîlerle islam birliğinin ittihadı neticesinde kazanılacak kuvvetle, ancak dinsizlik 
cereyanına galebe edilebileceğini beyan eden Bediüzzaman Hz. diyor ki: 

“İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm’ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani 
rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı 
tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen 
Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur’ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı 
manevîsi tâbi’ ve İslâmiyet metbu’ makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde 
azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan 
İsevîlik ve 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 

Bu parçada geçen “o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda,” ifadesi, yani İslam 
ve isevî ittifakından önce islam ve isevinin kuvvetsizlikleri sebebiyle kuvvetli görünen dinsizlik cereyanı 
demektir. 

Keza, aynı parçadaki “o hakikata” ifadesi, yani Risale-i Nur eserleriyle bütün dünyaya 
neşredilmiş bulunan hakaik-ı Kur’aniyeye demektir. 

Hz. Üstad, ehl-i sünnet ve alevîleri ittihada davetinde diyor ki; 
“Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek 

ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan 
kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri 
aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlub ettikten sonra, o âleti de kıracak. 
Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye 
mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î mes’eleleri bırakmak elzemdir.” L:26 

Yine Hz. Üstad Nur cemaatını ittihada davet ederken şu hususlara 
dikkat çeker 

“Bu hizmet-i Kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde 
faziletfüruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemektir. Çünki nasıl insanın bir eli diğer 
eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun 
ayıbını görmez.. belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım 
eder, vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de 
dağılır. Hem nasılki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin 
önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkid edip sa’ye şevkini 
kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidadlarıyla, birbirinin hareketini umumî maksada tevcih 
etmek için yardım ederler, hakikî bir tesanüd bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer 
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zerre mikdar bir taarruz, bir tahakküm karışsa; o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akîm 
bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak.1 

İşte ey Risale-i Nur şakirdleri ve Kur’anın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir 
insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin âzalarıyız.. ve hayat-ı ebediye içindeki 
saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz.. ve sahil-i selâmet olan 
Dâr-üs Selâm’a 2 ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede 
çalışan hademeleriz. Elbette dört ferdden 3 bin yüz onbir kuvvet-i maneviyeyi temin eden 
sırr-ı ihlası kazanmak ile, tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz. Evet üç elif 
ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz onbir kıymet alır. Dört 
kerre dört ayrı ayrı olsa, onaltı kıymeti var. Eğer (sırr-ı uhuvvet) ve (ittihad-ı maksad) ve 
(ittifak-ı vazife) 4 ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dörtbin 
dörtyüz kırkdört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi.. hakikî sırr-ı ihlas ile, onaltı fedakâr 
kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye 
şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir ferd, 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 
manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. (Haşiye) ” L:161 

Bu beyan tam imtizacı anlatır. 

Mahviyet ile tesanüd ve ittihadı muhafaza edenin manevî makamını 
anlatır, şöyle ki; 

“Aziz, sıddık kardeşlerim! 
Sizin hapis meyveleriniz, benim nazarımda firdevs meyveleri gibi hoştur, kıymetlidir. 

Benim sizler hakkında büyük ümidlerimi ve davalarımı tasdik ve tahkik ettiği gibi, 
tesanüdün kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe, üç-dört eliflerin 
birleşmesi gibi üç-dört yüz kıymetini bu kadar ağır tazyikat altında izhar eyledi. Ve bu 
müşevveş şerait içinde vahdetinizi muhafaza eden halet-i ruhiye, dünkü davamı isbat 
ediyor. Evet -temsilde hata yok- nasılki büyük bir veli, küçük bir ashab 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 veliden ziyade mevki alıyor.” diye kanaatım gelmiş ve siz daima bu 
kanaatımı takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak, sizlerden ebediyen razı olsun, âmîn!” Ş:317 

Hz. Üstad ittihadın pekçok lüzumu var olduğu hakkında diyor ki, 
“Zannederim ki, şimdi küfür ve dalalet, komiteler ve cem’iyetler şeklinde hücum 

ettikleri içindir ki; kader-i İlahî, bunlara bu eşedd-i zulüm ile bir cem’iyet isnadıyla bizi tazib 

                                                 
1 Hizmet cemaatı içinde enaniyet hükmetse, himayet-i ilahiye kesilir ve cemaat parçalanır. 
2 Dünya hayatı fırtınalı olduğu gibi, süfyaniyet devresi ise, emsali olmayan bir fırtınadır. Bu fırtına içinde 
bulunan ve sefineye benzetilen hizmet cemaatının vazifesi ise, ümmeti boğulmadan sahile çıkarmaktır. Sahil ise, 
hiçbir tehlike ihtimali dahi olmayan ve dâr-üs selâm denilen cennettir. Hizmet hareketi, rüyalara kadar dahi 
gemiye benzetilir. Mesakinin gemisi de bu manadadır. 
3 Müsbet-menfi cereyanlarda ana merkez, 3-4 kişi oluyor. 
4 Burada geçen (ittihad-ı hakiki) nin 3 esasını anlatır. 
(Haşiye): Evet sırr-ı ihlas ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi; korkulara hattâ ölüme 
karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünki ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile rıza-
yı İlahî yolunda, âhirete müteallik işlerde, kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse, "Diğer ruhlarım 
sağlam kalsınlar; zira o ruhlar her vakit sevabları bana kazandırmakla manevî bir hayatı idame ettiklerinden 
ben ölmüyorum" diyerek, ölümü gülerek karşılar. "Ve o ruhlar vasıtasıyla sevab cihetinde yaşıyorum, yalnız 
günah cihetinde ölüyorum" der, rahatla yatar.  
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ettiriyor. Demek şimdi ehl-i imanın ittihadına pekçok lüzum var. Biz o hakikatı bilmediğimiz 
için kaderin adalet tokadını yeriz.” Ş:533 

İttihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmak, Hz. 
Üstadın siyasilere tavsiyesidir  

“[Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının bir hasbihalidir.] 
Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, 

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

Bir Ezan-ı Muhammedî’nin (A.S.M.) serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden yirmi defa 
ziyade kuvvet kazandılar. Milleti kendilerine ısındırdılar, minnetdar ettiler. Hem manen eski 
İttihad-ı Muhammedî’den (A.S.M.) olan yüzbinler Nurcularla, eski zaman gibi farmason ve 
İttihadcıların mason kısmına karşı ittifakları gibi; şimdi de aynen İttihad-ı İslâm’dan olan 
Nurcular büyük bir yekûn teşkil eder. Demokratlara bir nokta-i istinaddır. Fakat Demokrat’a 
karşı eski partinin müfrit ve mason veya komünist manasını taşıyan kısmı, iki müdhiş darbeyi 
Demokratlara vurmaya hazırlanıyorlar. Eskiden nasıl Ahrarlar iki defa başa geçtiği halde, az 
bir zamanda onları devirdiler. Onların müttefiki olan İttihad-ı Muhammedî (A.S.M.) 
efradının çoklarını astılar. Ve Ahrar denilen Demokratları, kendilerinden daha dinsiz 
göstermeye çalıştılar. Aynen öyle de: Şimdi bir kısmı dindarlık perdesine girip Demokratları 
din aleyhine sevketmek veya kendileri gibi tahribata sevketmek istedikleri kat’iyyen tebeyyün 
ediyor. Hattâ ülemanın resmî bir kısmını kendilerine alıp, Demokratlara karşı sevketmek ve 
Demokratın tarafında, onlara mukabil gelecek Nurcuları ezmek; tâ Nurcular vasıtasıyla 
ülema, Demokrata iltica etmesinler. Çünki Nurcular hangi tarafa meyletseler ülema dahi 
taraftar olur. Çünki onlardan daha kuvvetli bir cereyan yok ki, ona girsinler. 
İşte madem hakikat budur, yirmibeş seneden beri ehl-i ilmi, ehl-i tarîkatı ezen, ya kendilerine 
dalkavukluğa mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komünist kısmı, bu noktadan 
istifade edip Demokratları devirmemek için; Demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcuları, 
hem ülemayı, hem milleti memnun ve minnetdar etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin 
yardımlarını kaybetmemek için bütün kuvvetleriyle Ezan mes’elesi gibi şeair-i İslâmiyeyi 
ihya için mümkün oldukça tamire çalışmaları lâzım ve elzemdir” Em:24 

Yani bid’aları kaldırıp şeairi ihya etmek zarureti var. 

Keza, “Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir mes’elesi; şimdi hem Amerika, hem 
Avrupa’da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-i 
Kur’aniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan üçyüz elli milyon 
uhuvvet-i İslâmiye ile ittihad-ı İslâm dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan 
devletleri bu ittihad-ı İslâma tarafdar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik 
çıktığı için; hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur’ana ve ittihad-ı İslâma tarafdar 
olmağa mecburdurlar.” Em:54 

İttihad-ı Muhammedînin tarifi 
“Bu ünvan tahsisiyle, müntesib olmayanları vehim ve telaşa düşürüyor? 
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Elcevab: Evvel de söylemiştim. Ya mütalaa olunmamış veya sû’-i tefehhüme 
uğramış olduğundan tekrarına mecbur oldum. Şöyle ki: 

İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) dediğimiz 
vakit, umum mü’minlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad muraddır. 
Yoksa İstanbul ve Anadolu’daki cemaat murad değildir. Amma bir katre su da, sudur. Bu 
ünvandan tahsis çıkmaz. Tarif-i hakikîsi şöyledir: 

Esas temeli, şarktan garba cenubdan şimale mümted ve merkezi Haremeyn-i Şerifeyn 
ve cihet-i vahdeti tevhid-i İlahî.. peyman ve yemini iman.. nizamnamesi, Sünnet-i Ahmediye 
(Aleyhissalâtü Vesselâm).. kanunnamesi, evamir ve nevahi-i şer’iye.. kulûb ve encümenleri, 
umum medaris, mesacid ve zevaya.. o cemaatin ilelebed ve muhalled naşir-i efkârı, umum 
kütüb-ü İslâmiye ve her vakit naşir-i efkârı başta Kur’an ve tefsirleri (ve bu zamanda bir 
tefsiri, Risale-i Nur) ve i’lâ-yı kelimetullahı hedef ve maksad eden umum dinî ve müstakim 
ceraiddir. Müntesibîni, umum mü’minlerdir. Reisi de Fahr-i Âlem’dir (Aleyhissalâtü 
Vesselâm). 

Şimdi istediğimiz nokta, mü’minlerin teveccühleri ve teyakkuzlarıdır. Teveccüh-ü 
umumînin tesiri inkâr edilmez. İttihadın hedefi ve maksadı i’lâ-yı Kelimetullah ve mesleği 
de kendi nefsiyle cihad-ı ekber ve başkalarını irşaddır. Bu mübarek heyetin yüzde doksan 
dokuz himmeti siyaset değildir. Siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi 
makasıd-ı meşruaya masruftur. Zira bu vazifeye müteveccih olan cem’iyetler pek az, kıymet 
ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyyunu irşad tarîkiyle siyasete taalluk 
edecektir. Kılınçları, berahin-i kat’iyyedir. Meşrebleri de muhabbet olduğu gibi, beyn-el 
mü’minîn uhuvvet çekirdeğinde mündemiç olan muhabbete şecere-i tûbâ gibi neşv ü nema 
vermektir.” H:94 

Bu tarif Nurculuk mesleğine de şamil olabilir. 

Dinî cemaatlar maksadda ittihad etmelidir 
“Sâlisen: İ’lâ-yı Kelimetullahı hedef-i maksad eden cemaat, hiçbir garaza vasıta 

olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir şeye feda 
olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i 
hakikata “püf, üf” eden, divaneliğini ilân eder. 

Ey dinî cerideler! Maksadımız: Dinî cemaatlar maksadda ittihad etmelidirler. 
Mesalikte ve meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklid yolunu 
açar ve “Neme lâzım, başkası düşünsün” sözünü de söylettirir.” H:99 

Burada da dinde müşterek olan hususlarla teferruat olan kısmı tefrik ediliyor. 

“Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim dâhil olalım! Birinci kapısı, şeriat dairesinde 
ittihad-ı kulûb; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; 
beşincisi, terk-i sefahettir. Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum. Zira davete icabet 
vâcibdir.” D:66  
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İZAH MESELESİ 

Has şakirdlerin izah vazifelerinin tarzı hakkında 
“Onuncu Şua namında, yazdığınız Fihriste’nin İkinci kısmı bana şöyle kuvvetli bir 

ümid verdi ki: Risale-i Nur benim gibi âciz ve ihtiyar ve zayıf bir bîçareye bedel, genç, 
kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur’un 
tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve isbatı size tevdi’ edilmiş tahmin ediyorum. Bir 
emaresi de şudur ki; bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettim 
ise de çalıştırılamadım.1 

Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me’haz olabilir.2 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.3 Zannederim ki, hakaik-i âliye-i 
imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok.4 
Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. 
Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile 
ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te’lif ile ve Dokuzuncu 

                                                           
1 “Çok mühim noktalar hatıra geldiği halde, risaleyi te’lif cihetine sevkedilmiyor.” E:110 
2 Yani hakikatları ve düsturları onda arayacaksınız. 
3 “Cenab-ı Hakk’ın tevfikiyle derim ki: Ben, ‘Nokta, Katre ve Katre’nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe’ ve sair 
risalelerimde müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk’ın izniyle bir zaman 
gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse; öyle bir ayna 
onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zâhir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir hads 
tehassul edebilir ki, hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır inşâallah. 
   Neden olmasın! Çünkü (bütün bu risalelerdeki mes’eleler, hadsler) yalnız Kur’an-ı Mübin’in feyzinden 
mülhemdirler.” BMs: 256 
4 Yani sonsuz ilm-i ilahiyeden gelen ilhamî hakikatlara, yani mehdiyet hakikatına kesbi ilimle izahat ve 
tasarruf edilmemeli. 

“…kardeşlerime ihtar ediyorum ki: 
Bu küçük mektubları hususî bir surette, hususî bazı kardeşlerime yazmıştım. Büyük mektublar meydana 

çıktıktan sonra, küçükler de umumun nazarına gösterilmesi lâzımgeldi. Halbuki tanzimsiz, müşevveş bir surette 
idiler. Onlar ne hal ile yazılmış ise, öyle kalması lâzım geliyordu. Sonradan tashih ve tanzim etmeye me’zun 
değiliz!” M:488 

“Meselâ, ¯^Å[¬"²h«3ö«�ö«:ȫ^Å[¬5²h«-ö«�ö¯ «̂9x B²<«+öcümlesi der: “Nasılki elektriğin kıymetdar metaı, ne şarktan ne de 

garbdan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda, cevv-i havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından 
iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden aramağa lüzum yoktur” der. Öyle de manevî bir elektrik olan Resail-in 
Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan 
iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavî olan Kur’an’ın, şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i 
arşîsinden iktibas edilmiştir.” Ş:690 
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Şua’ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile 
devam edecek.” K:56 

Bu parağrafta geçen izah, hâşiye, şerh, tahşiye, tefsir kelimeleri, birbirine yakın manada olup 
külliyat içindeki derin manaları anlama cehdi ile görüp izhar ederek anlama kolaylığı sağlamak ve doğru 
anlamayı temin etmektir. Bu vazifenin tahmil edildiği şahıslar ise, Risale-i Nurun fihristesini yapabilmiş 
olan yani Risale-i Nuru gereği gibi doğru anlayabilen haslar dairesidir. Aynı parağrafta geçen “genç çok 
Saidleri bulmuş ve bulacak” ifadesinden de anlaşılıyor ki “bulacak” kelimesi geleceğe de bakıyor. 
Yine aynı parağrafta geçen (te’lif, tekmil) hakkında bir şey diyemiyorum, belki müşevvik manada olabilir. 
Şöyle ki; 

“Risale-i Nur’da iman-ı billah ve iman-ı bilyevm-il âhir olan iki kutb-u imanî, tam 
birbirine müsavi gelecek bir derecede isbat edilmiş. Yalnız bu kadar var ki, haşr-i cismanî 
kısmen sarihan ve kısmen zımnî ve tebaî isbat edilmiş. Çünki bu âlem-i şehadet, Sâniini gayet 
sarih ve zahir gösteriyor; ve haşri zımnî ve perdeli haber verir. İnşâallah bir zaman, Risale-i 
Nur’un şakirdlerinden birisi veya birkaç tanesi, o dokuz makamı ve berahini te’lif edecek ve 
Mukaddeme-i Haşriye’nin başındaki âyât-ı a’zamın dokuz fıkrasının hazinelerini, Risale-i 
Nur’da münteşir haşr-i cismanî berahiniyle ve kalblerine gelen sünuhat ve ilhamat ile açıp; 
Dokuzuncu Şua’ı, Onuncu Söz’den daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil 
edecek.”K:211 

Çok şeylerde olduğu gibi izah kelimesinin de ifrat, tefrit, vasat nokta-i nazariyle en kısa bir tarifi 
için şu husus nazara alınmalı: izahta ifrat, sonsuz ilm-i ilahîden vehbî olarak gelen Risale-i Nurun ekser 
bahisleri, kesbî ilimle izah ve tasarruf kaldırmaz. Vehbîyet kesbîyete medyun kılınmaz. Bu husus Risale-i 
Nurun vehbî olduğunu kabul eden Nurcunun zaruri mantığıdır. Tefrit ise; Risale-i Nurun mana 
inceliklerini nazara almadan sathiyetle okumaktır ki bu kıraat R.Nur külliyatında tavsiye edilmemiştir. 
(Bk. Okumada Dikkat toplaması) Vasat dahi, Risale-i Nuru yine R.Nurdan yapılacak tahşiyelerle izah 
etmektir. Bu husus bu parağrafta da görülüyor. Ta’lim kelimesi, R.Nurla ders yapmak manasına gelir. 
Şöyle ki, 

“Latif zarafetidir ki, bütün buraya gelen Risale-i Nur talebelerine “Hocalar” namı 
verilmiş. Herkes lisanında “Hocalar.. hocalar” diye hürmetle yâdediyorlar. Bu zarafet içinde 
latif bir işaret var ki; bu hapis medreseye döndüğü gibi, Risale-i Nur şakirdleri dahi birer 
müderris, muallim ve sair hapishaneler de bu hocaların sayesinde inşâallah birer mekteb 
hükmüne geçeceklerdir.” Ş:314 

Aynı parağraftaki tefsir tabiri ise, sarih olmayan mana ve hükümleri görüp göstermektir. 
Mahdud sayıdaki bu heyetin mürakib ve istinadgâhı, umum Nurcular dairesindeki kuvvet-i ihlas ile 
mütesanid şahs-ı manevi, bu geçen parağrafta nazara veriliyor. Demek hakiki Nurcularda 
gruplaşma olamaz. 

Hz. Üstad Nur cemaatına hitaben diyor ki: 
“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 1 mütevazi de olsa, o cihette 2 
enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî 
enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister,3 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 

                                                           
1 Yani aklı ve kalbi. 
2 Yani ilmî enaniyet cihetinde. 
3 Yani beğendirmek ve teveccüh toplamak ister. 
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kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi 1 onlara yetişsin, onlar gibi 
satılsın.2 Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: 

“Bu dürûs-u Kur’aniyenin dairesi içinde olanlar,3 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.4 Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh 
ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer. 
Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur’anın 
tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a’mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı 
hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!..” M:426 

Yani Hz. Üstad mazhar ve müzhir, hakiki şakirdleri ise, naşir ve muhafızdırlar. 

“Oniki sene evvel (*) inayet-i Rabbaniye ile, marifet-i İlahiyede bir hareket-i fikriye 
ve bir seyahat-ı kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemaat-ı tevhidiyeyi 
Arabî olarak Notalar suretinde Zühre, Şu’le, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde 
kaydetmiştim. Uzun bir hakikatın yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir 
şuaını irae etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar 
şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdud kalmıştı. Hususan en mümtaz ve en has 
kardeşlerimin kısm-ı a’zamı Arabî okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o Notaların, o 
Lem’aların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmağa mecbur oldum. 
Şu Notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said’in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud 
suretinde 5 gördüğü için tağyir edilmeden 6 mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair 
Sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor; ve bir kısmı gayet mücmel olmakla 
beraber izah edilmiyor, tâ letafet-i asliyesini kaybetmesin.” L:113 

“Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazret-i Üstad’a arzettiği bir mektubunda 
“Dünyayı unutmak isteseniz başka hiçbir sebeb olmasa dahi, yalnız bu mübarek Sözler’le 
rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevabsız 
bırakmayacaksınız... Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek 
kıymetli yazılarla meclis-i ilmînizde takrir buyurduğunuz mütenevvi ve Sözler’e bile 
geçmeyen mesail, kat’iyyetle gösteriyorlar ki; ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir.” demekte ve 
Nurların hizmetinde, ikaz, ihtar ve irşadlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki, ondan 
sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık lâhikalar o mübarek zâtın isabetli sözünü teyid 
etmiştir.” B:7 

Merhum Zübeyir Ağabey konferans eserinde diyor ki, 
“Şimdi Risale-i Nur Külliyatından, iman, Kur’an ve Hazret-i Peygamber 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen 
                                                           
1 Yaptığı vaazları ve yazdığı eserleri. 
2 Yani Risale-i Nur gibi beğenilsin ve ilgi toplasın. Bu husus hocalara ve önde görünenlere bakarken, 
herkese niye söyleniyor? Çünkü destek olmak da aynı suça ortaklıktır. Bu cihetten herkese bakar ikazdır. 

“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.” M:412 
3 Nurcu bilinenler. 
4 Evet bu asrın mürşidi ve müceddidi Risale-i Nurdur. Büyük şahsiyeti olsun olmasın herkes Risale-i 
Nur’u dinlemeli, dinletmeli ve teşvik etmelidir.  
(*): Oniki sene evvel denilen tarih; Hicri 1340, Miladi 1921 seneleridir. 
5 Doğruluğu kat’iyet derecesinde. 
6 Manalara tasarruf edilmeden, yani hakikat ilminden gelene dokunulmaz. 
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okuyacağım. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken, belki izah edilmesini 
isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Fakat bu hususta arzedeyim ki, üstadımız Bediüzzaman, bir 
Nur talebesine Risale-i Nur’dan bazan okuyuvermek lütfunu bahşederken izah etmiyor, diyor 
ki: “Risale-i Nur, imanî mes’eleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur’un 
hocası, Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. 
Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes’eleyi tam anlamasa 
da, ruh, kalb ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır.” 

Okunan Türkçe veya Arabça bir risalenin izahı, başka bir risalede varsa, onu 
getirip okuyor. Risale-i Nur’daki gayet ince nükteleri derkeden basiretli âlimler de der ki: Bir 
âlimin yüksek bir ilmi olabilir fakat Risale-i Nur’u cemaata okurken tafsilâta girişip eski 
malûmatlarıyla açıklarsa,1 bu izahatı, Risale-i Nur’un beyan ettiği, asrımızın fehmine 
uygun ve ihtiyacına tam cevab veren 2 hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında ve Risale-i 
Nur’un mahiyetinin derkine 3 bir perde olabilir. Bunun için, bazı lügatların manalarını 
söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir.” S:772 

“Risale-i Nur hakkında bilgi soran arkadaşlarımıza gelince: Bu hususta bir fikir 
edinebilmek için hiçbir yerden izahat almaya lüzum yoktur. Siz bu feyyaz eserleri okuyun, 
bizzât kendi cehd ve şahsî gayretinizle onu anlamaya ve tanımaya çalışın. O ilm ü irfan 
hazinesine bizzât giriniz. İşte ancak o zaman, arzu ettiğiniz malûmatı hakkıyla elde etmiş 
olacaksınız.” G:249 

Yani anlamak için cehd ve gayret göstermek gerekiyor. Hz. Üstad diyor ki: 

“Benimle görüşmek arzunuzu hissettim. Kardeşlerim, benimle görüşmek iki cihetle 
olur. Ya dünya cihetiyle, yani hayat-ı içtimaiye-i insaniye itibariyledir. Şu cihetteki 
kapıyı kapamışım. Veya hayat-ı uhreviye ve hayat-ı maneviye cihetiyledir. O da iki 
vecihledir. Biri: Şahsıma haddimden fazla hüsn-ü zan edip, şahsımdan bir istifade-i 
maneviyeyi niyet etmektir. Şu vechi de kabul etmem. Çünki ben Kur’an-ı Hakîm’in sırf bir 
hizmetkârıyım, o mukaddes dükkânın bir dellâlıyım. Şahsî dükkânımdaki perişan, 
ehemmiyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum. Çünki Kur’an-ı 
Hakîm’in kudsî elmaslarının kıymetlerine şübhe îras etmemek için, perişan ve şahsî 
dükkânımda bulunan kırık cam parçalarını satsam; hakikî sarraf olmayan müşteriler, dellâllık 
vaktinde elimde gördükleri elmaslara 4 da şişe nazarıyla 5 bakabilirler, zihinlerine bir iltibas,6 
iltibas,6 bir şübhe gelir. Onun için şahsî dükkânımı kat’iyyen kapamışım. Bana o mukaddes 

                                                           
1 Yani Risale-i Nur’un izah ve irşadına kesbî ilimle yardım etmek gerekmiyor ve tutarsızdır. Ancak 
Risale-i Nur’u Risale-i Nur’la izah tarzı vardır ve aşağıda zikredilmektedir. 
2 Yani Allah, bu asırdaki insanların ahvaline uygun manaları, has bir kuluna Kur’an’dan vehben ihsan 
eder. Bu manaları kesbî ilimle keşfetmek mümkün değildir. Şöyle ki, 

“En son ve en külli manada Allah kelamı olup, sonsuz ilim ve hikmet-i İlahiyyenin maksad ve gayelerini 
tazammun eden ve bu vasfıyla da mu’cize olup ona nazire getirilmesi imkansız olan Kur’anın yani vahyin alt 
derecesi;havass-ı beşeriyeye gelen ilhamdır. (Bak:Mektubat sh:448) Bu ilham dahi, herşeyi ihata eden Allah’ın 
sonsuz ilminden geldiği ve herşeyi ihata ettiği ve kainat hakikatlarına tam mutabık olduğu cihetiyle mu’cize-i 
maneviyedir. Evet cezalet denilen yani, sonsuz İlahi ilim; beşerin ruhî, fikrî ve hayatî bütün ahvalini ve 
ihtiyacatını tam bilip, onlara tam mutabık manaları tazammun eder. Hassaten asırların müceddidlerine ve 
bilhassa son asrın müceddidine gelen ilhamın derecesinde ve mezkur mana külliyetinde ve ilahi hikmete ve 
hakka mutabık söz söylemek, beşer ilmiyle olamayacağı, ehl-i ilimce bilinmesi gereken bir hakikattır. 
3 Vehbîyete mazhar olan müceddidiyetine. 
4 Yani vehbî hakaika. 
5 Yani kesbî ilmin konuşması manasında. 
6 Yani vehbî ile kesbîyi farkedemeyip. 
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dükkânın hizmetkârlığı 1 yeter.2 Müflis bir hizmetkâr olsam, daha hoşuma gidiyor.3 ” B:269 

Evet, “Manevî bir elektrik olan Resail-in Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim 
olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çalışmağa ve başka üstadlardan taallüm edilmeğe ve 
müderrisînin ağzından iktibas olmağa muhtaç olmadan 4 herkes derecesine göre o ulûm-u 
u âliyeyi, meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, 
muhakkik bir âlim olabilir.” Ş:690 

Evet, “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu 
zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir.” L:167 

“Şiddetli hastalık ve sair sebeblerin tesiriyle ben Nurcu kardeşlerimle 
konuşamadığımdan ve o musahabeden mahrum kaldığımdan benim bedelime sizler ve 
Risale-i Nur’un Kur’an medresesinde Yeni Said’e verdiği ders ve Eski Said’in de Hutbe-
i Şamiye ve zeyilleri gibi hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları bu 
bîçare kardeşiniz bedeline, müştak olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını 
tevkil ediyorum.” Em:109 

Bu kısım, marifetullah dersinden daha çok ictimaî hayata bakan meseleler olup mezkûr 
kitabların verdiği derslerin gösterdiği istikametini göstermek sohbetidir. 

“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 işlerinde 
hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî 
ve Kur’anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur’u ve şakirdlerinin şahs-ı 
manevîlerini tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o 
vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar. 
Meselâ, seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa,5 Risale-i Nur’dan bir 
cüz’ünden yüz dirhem ders alabilir.6 Hem senin yerinde ondan nasihat alır, sohbet eder. 
Hem Nur şakirdlerinin hasları, bu vazifeni her vakit yapıyorlar. Ve inşâallah pek yüksek bir 
makamda bulunan ve duası makbul olan onların şahs-ı manevîleri, daimî beraberlerinde bir 
üstad ve yardımcıdır diye ruhuma hem teselli, hem müjde, hem istirahat verdi.” Ş:492 

“Risale-i Nur’un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından 
ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, bâki ve muktedir bir kuvvet-i 
zahrdır, bir rehberdir.” B:372 

“Resail-in Nur’un mesaili; ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; 
ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor. Bu dokuz berahine şimdi 
ihtiyac-ı hakikî kalmamış ki, te’life sevkolunmuyoruz.” K:210 
                                                           
1 Yani tercümanlık 
2 Burada Hz. Üstad şahsından nurculara ders veriyor diye düşünüp, şahsî ve kesbî ilimleriyle irşada 
kalkışmamalı.  
3 Yani şahıs merci olmayınca, Kur’anın hâkimiyet-i mutlakasının ve kudsiyet-i irşadının mürşidiyeti 
zuhur ediyor. 
4 Yani kesbî ilmin yardımına muhtaç olmadan. Evet, 

“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 
5 Nurlar ve kahraman şakirdleri benim vazifelerimi yapacaklar, daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zâten 
Nur’un her bir câmi’ cüz’ü ve sarsılmayan hâlis şakirdlerinin her birisi, benden daha mükemmel ders 
verir. 
6 Hz. Üstad şahsından bize ders veriyor. Yani Üstada bedel  kitab önünde ise kıyas et. 
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Yani Risale-i Nur kesbî değil vehbîdir. Yani kesbî ilim ittiba eder. 

Evvelâ: yÁV7!ö ˜«*@«B²'!ö@«8ö]¬4ö h²[«F²7«!ösırrınca mes’elemizin te’hirinde hayır var. Kalbim 

ve Nurların serbestiyeti öyle istiyordu. Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi 
takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem Nurların yazması ve mütalaalarıyla bu 
geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmağa, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirmeğe 
muvaffak olursunuz inşâallah.” Ş:520 

Yani Risale-i Nur’a istinaden müzakere-i ilmiye caizdir. 

“Sâniyen: Bana karşı umumen dost bir şehir ahalisinden bir müftü, sathî bir nazar ile, 
vâhî bazı tenkidatı, Onuncu Söz’ün teferruat kısmına etmiş diye Abdülmecid yazıyor. 
Abdülmecid’in ona verdiği cevablar, iki yer müstesna, mütebâkisi kâfidir. Fakat iki yerde, o 
da o zâtın sathî sualine, sathî olarak cevab vermiş: 

Birincisi: O zât demiş ki: “Onuncu Söz’ün hakikatları münkirlere karşı değil. Çünki 
sıfât ve esma-i İlahiyeye bina edilmiş.” Abdülmecid cevabında diyor ki: “Münkirleri 
hakikatlardan evvelki dört işaretle imana getirmiş, ikrar ettirmiş. Sonra hakikatları 
dinlettiriyor.” mealinde cevab vermiş. 

Hakikî cevabı şudur ki: Herbir hakikat, üç şeyi birden isbat ediyor; hem Vâcib-
ül Vücud’un vücudunu, hem esma ve sıfâtını, sonra haşri onlara bina edip isbat ediyor. 
En muannid münkirden tâ en hâlis bir mü’mine kadar herkes her “Hakikat”tan 
hissesini alabilir. Çünki “Hakikat”larda mevcudata, âsâra nazarı çeviriyor. 

Der ki: Bunlarda muntazam ef’al var, muntazam fiil ise fâilsiz olmaz. Öyle ise bir 
fâili var. İntizam ve mizan ile o fâil iş gördüğü için, hakîm ve âdil olmak lâzımgelir. 
Madem hakîmdir, abes işleri yapmaz. Madem adaletle iş görüyor, hukukları zayi’ 
etmez. Öyle ise bir mecma-i ekber, bir mahkeme-i kübra olacak. 

İşte “Hakikat”lar bu tarzda işe girişmişler. Mücmel olduğu için üç davayı birden isbat 
ediyorlar. Sathî nazar farkedemiyor. Zâten o mücmel “Hakikat”ların herbirisi, başka risaleler 
ve Sözler’de kemal-i izah ile tafsil edilmiş.” B:320 
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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«! 
İZZET 

İnsanda, bir kısım yüksek sıfatların ictimaından meydana gelen şan ve şeref gibi bir histir ki ihlas 
ve tevazu ile mezc edilmelidir. Aksi halde su-i istimal edilebilir. Mesela: 

“İhsanlar zekat namına olmazsa, üç zararı var. Bazan da faidesiz gider. Çünki Allah 
namına vermediğin için, manen minnet ediyorsun; bîçare fakiri minnet esareti altında 
bırakıyorsun. Hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenab-ı 
Hakk’ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde, kendini sahib-i mal 
zannedip bir küfran-ı nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen; Cenab-ı Hak namına 
verdiğin için bir sevab kazanıyorsun, bir şükran-ı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi 
sana tabasbus etmeğe mecbur olmadığı için, izzet-i nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında 
makbul olur. Evet zekat kadar, belki daha ziyade nafile ve ihsan, yahut sair suretlerde verip 
riya ve şöhret gibi, minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namına o iyilikleri 
yapıp, hem farzı eda etmek, hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir duayı kazanmak 
nerede?” M:274 

“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«%ȫ�@«[¬B²3¬!öÇuU«4ö¯^«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.” M:276 

“Madem hakikat budur. Hem madem bir zalim ve vicdansız bir adam, birisini yere atıp 
ayağıyla onun başını kat’î ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşi zalimin 
ayağını öpse; o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem 
başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur. Hem o canavar vicdansız zalime karşı za’f 
göstermekle, kendisini ezdirmeye teşci’ eder. Eğer ayağı altındaki mazlum adam, o zalimin 
yüzüne tükürse; kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet tükürün 
zalimlerin hayâsız yüzlerine!..” M:416 

“MÜHİM BİR SUAL: Fahr-ül Âlemîn ve Habib-i Rabb-ül Âlemîn Hazret-i Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud’un nihayetinde ve 
Huneyn’in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? 

ELCEVAB: Müşrikler içinde, o zamanda saff-ı Sahabede bulunan ekâbir-i Sahabeye 
istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zâtlar bulunduğundan, şanlı ve şerefli olan 
istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için, hikmet-i İlahiye, 
hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükâfat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün 
izzetlerini kırmamış. Demek mazideki Sahabeler, müstakbeldeki Sahabelere karşı mağlub 
olmuşlar. Tâ o müstakbel Sahabeler, berk-i süyuf korkusuyla değil, belki barika-i hakikat 
şevkiyle İslâmiyete girsin ve o şehamet-i fıtriyeleri çok zillet çekmesin.” L:29 
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Ehl-i hak ve ehl-i gaflet olan iki şakirdin mukayesesi 
“Kur’an, kendi şakirdlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan dokuz 

taneli tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlahiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz 
âlemlerin zerratını, birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir. “Evradlarınızı 
bununla okuyunuz.” der. İşte Kur’anın tilmizlerinden Şah-ı Geylanî, Rufaî, Şazelî (R.A.) gibi 
şakirdleri, virdlerini okudukları vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerratı, katarat adedlerini, 
mahlukatın aded-i enfasını tutmuşlar, onunla evradlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk’ı zikir ve 
tesbih ediyorlar. İşte Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın mu’cizane terbiyesine bak ki: Nasıl edna 
bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlub olan bu 
küçük insan, terbiye-i Kur’an ile ne kadar teâli ediyor. Ve ne derece letaifi inbisat eder ki: 
Koca dünya mevcudatını, virdine tesbih olmakta kısa görüyor. Ve Cennet’i zikir ve virdine 
gaye olmakta az gördüğü halde, kendi nefsini Cenab-ı Hakk’ın edna bir mahlukunun üstünde 
büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde, nihayet tevazuu cem’ediyor. Felsefe şakirdlerinin buna 
nisbeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin.” L:119 

“ w[¬B«W²7!ö¬?ÅxT²7!ö:)ö’!Å+Åh7!ö«x;ö«yÁV7!öÅ–¬! (51:58) sırrıyla, 
@«Z5²+¬*ö¬yÁV7!ö]«V«2öÅ�¬!ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö¯^Å"!«(ö²w¬8ö@«8«: (11:6) sarahatıyla; ummadığı tarzda 

yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünki şu âyet taahhüd ediyor. Evet rızk ikidir: 
Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin hükmü ile o rızk, taahhüd-ü 

Rabbanî altındadır. Beşerin sû’-i ihtiyarı karışmazsa, o zarurî rızkı her halde bulabilir. Ne 
dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeğe mecbur olmaz.” L:142 

“Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. 
Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki: Bir ihtiyar 
fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş; cesedine batıyor, kanatıyor. 
Hâtem ona dedi: Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; 
beş kuruşluk çalı yüküne bedel beş yüz kuruş alırsın.” O muktesid ihtiyar demiş ki: “Ben, bu 
dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hâtem-i Tâî’nin minnetini almam.” Sonra, 
Hâtem-i Tâî’den sormuşlar: “Sen kendinden daha civanmerd, aziz, kimi bulmuşsun?” Demiş: 
“İşte o sahrada rast geldiğim o muktesid ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha 
civanmerd gördüm.” L:142 

Böyle bir iktisad ve izzet, bu zamanda süfyaniyet cereyanından kurtarır, şöyle ki: 

Birinci Mes’ele: Rivayette var ki: “Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan 
Süfyan’ın eli delinecek.” 

Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde 
mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, “Filan adamın eli deliktir.” Yani çok 
müsriftir. 

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama’ı uyandırarak insanların o 
zaîf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir 
olur, onun dâmına düşer diye haber verir.” Ş:583 

“Kaideme ve düstur-u hayatıma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya 
yakın bir balı, bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. 
Bilmecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazanda o baldan 
iktisad ile otuz kırk gün üç adam yesin ve getiren de sevab kazansın ve kendileri de tatlısız 
kalmasın diyerek, “Alınız” dedim. Bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi 
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müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri 
ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvî bir haslet ile 
iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. Ben gülerek dedim: “Sizi, otuz 
kırk gün o bal ile tadlandıracaktım. Siz, otuz günü üçe indirdiniz. Âfiyet olsun.” dedim. Fakat, 
ben kendi o bir okka balımı iktisad ile sarfettim. Bütün Şaban ve Ramazanda hem ben yedim, 
hem lillahilhamd o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık (Haşiye) verip, mühim 
sevaba medar oldu. Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hısset telakki etmişlerdir. Öteki 
kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmerdlik telakki edebilirler. Fakat hakikat 
noktasında, o zahirî hısset altında ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevab 
gizlendiğini gördük. Ve o civanmerdlik ve israf altında, eğer vazgeçilmese idi, bir dilencilik 
ve gayrın eline tama’kârane ve muntazırane bakmak gibi, hıssetten çok aşağı bir haleti netice 
verir idi.” L:143 

“Aziz kardeşlerim! 
Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kalbime geldi 

ki: Acaba bu izhar, sevabını noksan etmiyor mu? diye telaş ettim. Hüccet-ül İslâm İmam-ı 
Gazalî’nin meşhur bir sözü hatıra geldi. O demiş: “Bazan izhar, çok defa ihfadan daha ziyade 
efdal olur.” Yani aşikâre yapmakta başkalar ya istifade veya taklid etmek veya gafletten 
uyanmak veya dalalette ve sefahette muannid ise, karşısında şeair-i İslâmiye nev’inde izhar 
etmek, izzet-i diniyeyi göstermek gibi çok cihetle, hususan bu zamanda ve ihlas dersini tam 
alanlarda değil riya, belki gizliden tasannu karışmamak şartıyla çok ziyade sevablı olabilir 
diye bir teselli buldum.” Ş:304 

“Mühim bir tüccar dostum otuz kuruşluk bir çay getirdi, kabul etmedim. 
“İstanbul’dan senin için getirdim, beni kırma” dedi. Kabul ettim, fakat iki kat fiatını 

verdim. 
Dedi: “Ne için böyle yapıyorsun, hikmeti nedir?” 
Dedim: Benden aldığın dersi, elmas derecesinden şişe derecesine indirmemektir. Senin 

menfaatın için, menfaatımı terkediyorum. Çünki dünyaya tenezzül etmez, tama’ ve zillete 
düşmez, hakikat mukabilinde dünya malını almaz, tasannua mecbur olmaz bir üstaddan 
alınan ders-i hakikat elmas kıymetinde ise.. sadaka almaya mecbur olmuş, ehl-i servete 
tasannua muztar kalmış, tama’ zilletiyle izzet-i ilmini feda etmiş, sadaka verenlere hoş 
görünmek için riyakârlığa temayül etmiş, âhiret meyvelerini dünyada yemeğe cevaz 
göstermiş bir üstaddan alınan aynı ders-i hakikat, elmas derecesinden şişe derecesine iner. 
İşte sana manen otuz lira zarar vermekle, otuz kuruşluk menfaatımı aramak, bana ağır geliyor 
ve vicdansızlık telakki ediyorum. Sen madem fedakârsın; ben de o fedakârlığa mukabil, 
menfaatınızı menfaatıma tercih ediyorum, gücenme! O da bu sırrı anladıktan sonra kabul etti, 
gücenmedi.” B:123 

“Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur; kavînin zaîfe karşı tevazu’u, 
zaîfte tezellül olur. Bir ulü-l emrin makamındaki ciddiyeti, vakardır; mahviyeti, zillettir.. 
hanesindeki ciddiyeti, kibirdir; mahviyeti tevazu’dur. Ferd mütekellim-i vahde olsa, 
müsamahası ve fedakârlığı amel-i sâlihtir; mütekellim-i maal-gayr olsa, hıyanettir, amel-i 
talihtir. Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez; millet namına tefahur eder, 
hazm-ı nefs edemez.” H:128 

İzzet-i nefis damarını dahi feda  
“Aziz Sıddık Kardeşlerim, 
Bu günlerde sabah namazı tesbihatında İstanbul'daki ihtiyarın garazkârane ve şahsıma 

karşı galiz gıybeti üzerine, Eski Said damariyle nefs-i emmarem heyecana geldi; "Mazlumum, 
                                                 
(Haşiye): Yani, büyükçe bir çay kaşığı iledir.  
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bu nevi zulüm çekilmez!" dedi, intikamını almak istedi. Birden kalbime geldi: "Belki Risale-i 
Nurun İstanbul'da neşrine bir vesile olur. Sen madem hayat-ı dünyeviyeni ve hayat-ı 
uhreviyeni dahi Risale-i Nura feda ediyorsun, bu izzet-i nefis damarını dahi feda et. Hem 
sebeb-i hilkat-i kâinat Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâma mecnun tabiri istimal eden 
insanlar bulunduğu gibi; senin, o güneşe nisbeten zerrecik bir izzet-i nefsinin kırılmasına 
ehemmiyet verme." diye ihtar edildi, benim de kalbim rahat etti.” T:307 

Risale-i Nurda seçilen (izzet) tabiriyle ifade edilen farklı derslerden, izzetin mana 
ve lüzumiyeti bir derece anlaşılmış oldu. Bu sıfatın vicdanda seciyeleşmesi için, izzetin 
zıddı olan zilleti fark etmek gerektir. Birbirine zıd olan bu iki sıfat, hakiki manada bir 
şahısta birleşmez. 
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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«! 
KABİLİYET 

Bu tabirin kullanıldığı yerlere göre ortak manası; dıştan gelen tesirleri alabilme gücüdür. Mesela 
kabiliyet-i şerrin nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılab etmesi meselesi, güzel bir misaldir. Şöyle ki; 

“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.1 Ahsen-i takvim kıymetini alır,2 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:321 

                                                 
1 Kabiliyet mahiyetinde olan hissiyatın şerre veya hayra kullanılmasını ifade eden yukarıdaki ayetin 
hakikatını anlamada bu gelen bahis güzel misallerdir. 
     “İnsanda 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. 

(Yani aynı hisler şerden hayra dönerler. Burada 6.Sözdeki cihazatları Allah’a satmak ve satmamak mevzuu da 
nazara alınmalıdır.) 

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.” M:33 
2 Yani en mükemmel yaradılış ile esma-i ilahiyeye mazhariyette külliyet kazanır. 
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“İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalâta müstaiddir.3 Lâkin 
iktidarı cüz’î, ihtiyarı cüz’î, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler 
perdeler, berzahlar içinde hakikatı taharri eder. Onun için hakikatın keşfinde ve hakkın 
şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka 
başka oluyor. Bazıların kabiliyeti, bazı erkân-ı imaniyenin inkişafına menşe’ olamıyor. Hem 
esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan 
zât, bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüz’iyet ve zılliyet ve asliyet 
itibariyle cilve-i esma, başka başka suret alıyor. Bazı istidad, cüz’iyetten geçemiyor ve 
gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazan bir isim galib oluyor, yalnız kendi hükmünü icra 
ediyor. O istidadda onun hükmü hükümran oluyor.” S:336 

Yani insanın takib ettiği dinî meslek ve hayat tarzı cadde-i Kur’aniyeye uygun olmadığından, 
bilkuvve bulunan istidadı nakıs kalıyor. 

İnsan, “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 

Burada anlatılan talim ve terbiye tarzı, cadde-i Kur’aniye olup bilkuvve olan istidadlar, 
mükemmel inkişaf ederler. 

Hakikatı anlamaya çalışan insanın, nebatî ve hayvanî hayat 
mertebelerindeki nokta-i nazarın, hakikatı görememesini anlatan manidar 
bir temsil 

“İşte bakıyoruz ki: Bir Zât-ı Kerim, ihsanıyla bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve 
terbiye ediyor. İnsan ise, ihsan edene perestiş eder. Perestişe lâyık olana, kurbiyet ister ve 
görmek taleb eder. Öyle ise, herbirimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülûk 
edeceğiz. Ey zehremisal! Sen gidiyorsun, fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede, 
tâ bir mertebe-i külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki zehre, kesif 
bir âyinedir. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisar eder. Şemsin aksini gizler. Sen, 
sevdiğin Güneş’in yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Çünki kayıdlı olan renkler, 
hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzahların 
ortaya girmesiyle neş’et eden firaktan kurtulamazsın. Lâkin bir şart ile kurtulabilirsin ki, sen 

                                                 
3 Yani insanın fıtrat-ı asliye ve selimesi, islam fıtratı üzeredir, yani mükemmeldir. Fakat bilkuvve 
istidadın bilfiile çıkmakla talim ve terbiye tarzında istikamet gerekiyor. Şöyle ki; 
    “Kur’an (17:84) âyetindeki “şâkile” tabiri de fıtrat-ı asliye ile alâkalıdır. (4: 119) âyeti ise, hilkatı tağyir 
edenleri zecreder. Hem S.B.M. 9. cild 1324. ve S.M. 2643.hadisler ve Ebu Davud Sünnet 16, Tirmizi Kader 4, 
İbn-i Mace Mukaddeme 10, Ahmed bin Hanbel 382, 414, 430. hadisler; ana karnındaki ceninin tekvinî dev-
relerini (Bak: 1689, 1915.p.da âyet notu) ve fıtratında mukadderatının takdirini kaydederler. 
   Kur’an (30:30) âyeti, insanın fıtrat-ı asliyesinin İslâm üzere olduğunu beyan eder.” İPA.  
   “Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:  “Her doğan çocuk muhakkak İslâm fıtratı üzerine doğar. (Bak: Fıtrat) Sonra anası ile babası onu Yahudi 
yahut Nasrani yahut Mecusi yaparlar. Nasılki her hayvanın yavrusu tamm-ül aza olarak doğar. Hiç o yavrunun 
burnunda kulağında eksik, kesik bir şey görülür mü? Sonra Ebu Hüreyre radıyallahü anh (30:30) âyetini okudu 
ki meali şöyledir: 
«Habibim! Allah’ın, insanları hakkı idrak ve kabule müsait yarattığı fıtrat-ı asliyeyi -ki fıtrat-ı İslâmiyedir- 
rehber-i hareket ittihaziyle Allah’ın yarattığı bu İslâm ve tevhid seciyesini şirk ile tebdil etmek, muvafık değildir. 
Bu İslâm ve tevhid dini, en doğru bir dindir.»” İPA. 168.p 
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kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın ve nefsin mehasini ile telezzüz 
ve iftihar eden nazarını çekesin, gökyüzündeki Güneş’in yüzüne atasın. 4 Hem başaşağı 
celb-i rızık için toprağa bakan yüzünü,5 yukarıdaki Şems’e çeviresin. Çünki sen, onun 
âyinesisin. Vazifen, âyinedarlıktır. Bilsen, bilmesen, hazine-i rahmet kapısı olan toprak 
tarafından senin rızkın gelecektir. Evet nasıl bir çiçek, Güneş’in küçücük bir âyinesidir. Şu 
koca Güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezelî’nin “Nur” isminden tecelli eden bir lem’anın 
katre-misal bir âyinesidir. Ey kalb-i insanî! Sen, nasıl bir Güneş’in âyinesi olduğunu bundan 
bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat Güneş’i, nefs-ül emirde nasıl ise öyle 
göremezsin. O hakikatı, çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk 
verir ve kesafetli dûrbînin bir suret takar. Ve kayıdlı kabiliyetin bir kayıd altına 
alır.”S:339 

Yani Cenab-ı Hakkı asliyet ve künhiyetiyle bilmek, mümkün değil, fakat bu anlatılan nebatî ve 
hayvanî hayatın mezkür hususiyetlerini ve tesirlerini bilen insan, 30. Sözün Ene bahsinde anlatıldığı gibi 
bu iki hayat mertebesini tezkiye etmek, yani imanî nokta-i nazarına çevirmek gerekir. Bu mesele şöyle 
izah ediliyor: 

“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«' (2:29) ya istinaden insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye 

münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun 
hasrıyla galat ediyor. 6 Sonra, her şeyin kıymeti menfaatı nisbetinde olduğunun 
takdiriyle galat ediyor. Hattâ Zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünki 
kendisine menfaatı dokunmuyor.” Ms:208 

“Beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdud istidadat ve o istidadatta 
mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neş’et eden hadsiz 
meyiller ve o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden 
tevellüd eden gayr-ı mütenahî efkâr ve tasavvurat-ı insaniye, şu âlem-i şehadetin 

                                                 
4 “Bil ey gafil, müşevveş Said! Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahidlerin 
âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden 
geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! 
Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma; belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara müteveccih ol, dur. 
Çünki ben müşahede ettim ki: Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç çeşittir. 
     Bir kısmı: Su gibidir; görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalâttan tecerrüd etmek, 
külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkid parmaklarıyla tecessüs edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ı hayat, parmağı 
mekân ittihaz etmez. 
    İkinci kısım: Hava gibidir; hissedilir, fakat ne görünür, ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o 
rahmet nesimine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut, tenkid elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. 
Tereddüd eliyle baksan, tenkid ile el atsan, o yürür gider; senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. 
    Üçüncü kısım ise: Nur gibidir; görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise kalbinin gözüyle, ruhunun 
nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi kendine gelir. Çünki nur; el ile 
tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz, belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer harîs ve maddî elini uzatsan 
ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünki öyle nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda da 
giremez, kesifi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.” L:128 
5 Nebati hayat mertebeni. 
6 “Kalbin gaflet ile harab olmasından ve heva-i nefs ile ölümünden sonra, onun enkazından yapılan bir vicdan, 
nefs-i emmare için yalancı bir mıklabdır. Ve bu vicdanın mevkii ise, insanın iki cenbi (yani) ortasında, göğsünün 
altında, midesinin başı üstündedir.” BMs:405 

1143



KABİLİYET     4 

arkasında bulunan saadet-i ebediyeye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih 
olmuş olduğunu ehl-i tahkik görüyor. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kat’î 
ve şedid ve sarsılmaz meyl-i saadet-i ebediye, saadet-i ebediyenin tahakkukuna dair vicdana 
bir hads-i kat’î veriyor. Onuncu Söz’ün Onbirinci Hakikatı, bu hakikatı gündüz gibi 
gösterdiğinden kısa kesiyoruz.” S:521 

“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.” S:532 

“S- Cenab-ı Hak, Ganiyy-i Mutlak’tır; âlemde bu kadar dalaletleri ve pek çirkin fena 
şeyleri yapan nev’-i beşerin yaratılışında ne hikmet vardır? 

C- Kâinatta maksud-u bizzât ve küllî ve şümullü olarak yaratılan ancak kemaller, 
hayırlar, hüsünlerdir. Şerler, kubuhlar, noksanlar ise; hüsünlerin, hayırların, kemallerin 
arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüz’iyet kabilinden tebaî olarak yaratılmışlardır ki; 
hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nev’lerini, kısımlarını göstermeye vesile 
olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir vâhid-i kıyasî 
olsunlar. 

“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/«@¬"öš@«[²-«�²!ö‘«h²Q#ö@«WÅ9¬! 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:26 

“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 

“Kur’an-ı Kerim  «š@«8±¬G7!ö t¬S²,«<ö«:ö@«Z[¬4ö G¬,²S <ö²w«8ö@«Z[¬4ö u«Q²D«#«!ö!x7@«5öcümlesiyle o üç 

noktaya işaret etmiştir. Melaikenin sual-i taaccüb ve istifsarları bittikten sonra, sâmi’, Cenab-ı 
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Hak’tan verilecek cevabı beklerken Kur’an-ı Kerimö«–xW«V²Q«#ö«�@«8öv«V²2«!ö]±¬9¬!ö«”@«5öcümlesiyle 

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

“Ezdadın cem’indendir tecelli-i iktidar; lezzet içinde elem, hayrın içinde şerri, 
Hüsnün içinde kubhu, nef’in içinde dârrı, nimet içinde nıkmet, nurun içinde nârı bilir 

misin ki sırrı? 
Hakaik-i nisbiye, sübut takarrür etsin, birşeyde çok şey olsun, bulsun vücud, görünsün. 

Sür’at-i hareketle bir nokta bir hat olur. 
Çevirmenin sür’ati yapar bir lem’a-i nur, daire-i nurani. Hakaik-i nisbiye vazifesi, 

dünyada taneler sünbül olur. 
Kâinatın çamuru, revabıt-ı nizamı, alâik-ı nakşını odur teşkil ediyor. Âhirette bu nisbî 

emirler orada hakaik olur. 
Hararette meratib, ona olmuştur sebeb tahallül-ü bürudet. 
Hüsündeki derecat kubhun tedahülüdür. Sebeb, illet oluyor. 
Ziya zulmete borçlu, lezzet eleme medyun; sıhhat, marazsız olmaz. Cennet olmazsa 

belki Cehennem tazib etmez. Zemherirsiz olmuyor... Ger zemherir olmazsa, o da ihrak 
edemez.” S:719 

“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.” Ş:232 

Evet, şerlere bu hikmetle bakılınca insan hikmet anlayışı ve iman derecesine göre rahat eder. 

¬*«G«U²7!ö«w¬8ö«w¬8«!ö¬*«G«T²7@¬"ö«w«8³~ö²w«8 ve keza 

“İnsan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir serbestiyet, muvakkat bir 
hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, bîçare ruhun omuzunda taşımaya 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.” S:471 

“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.7 

                                                 
7 “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 
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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. 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. 

Hem deme ki: “Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir.” Zira, temessül 
etmediğinden 8 mazhar değil, memer olursun.” S:231 

Demek mazhar olmak temessül iledir. Temessül olunca seciye kazanılır. Seciye de fıtri netice 
olarak fiile ve yaşayışa intikal eder, görünür. Eğer görünen amel-i hasene seciyeden gelmiyorsa, 
riyakârlıktan ve tasannudan gelir ve o hasene de seyyie olur. Şöyle ki, 

“Hayır o vakit hayır olur ki Allah için ola... Eğer Allah için olsa, o vakit kat’î onun 
izniyledir. Tevfik onundur. Minnet onadır. Senin hakkın şükürdür, fahr değildir. Çünki fahr, 
irae yani gösteriş ve riya iledir. Riya ise, hayrı şer eder. Şer ile iftihar edersen et. İşte bu 
hakikatı bilmediğindendir ki; nefsinde mağrur, gayriye de gururlu oldun.” Ni:45 

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

¬h¬%@«S²7!ö¬u%Åh7@¬"ö«w<±¬G7!ö!«H´;öG±¬<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 

“Nasılki bir insan bir iş için bir adamı techiz ettiği zaman, o işin o adamdan 
yapılmasını ümid eder. Kezalik -bilâ teşbih- Cenab-ı Hak insanlara kemal için bir istidad, 
teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermiştir. Bu itibarla Cenab-ı Hak insanlardan o işlerin 
yapılmasını intizar etmektedir, denilebilir. Bu teşbih ve istiarede, hilkat-i beşerdeki hikmetin 
takva olduğuna ve ibadetin de neticesi takva olduğuna ve takvanın da en büyük mertebe 
olduğuna işaret vardır.” İ:98 

“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 

                                                                                                                                                         
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 
8 Yani gelen hakikatı massedip seciyeleştirmediğinden. 
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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«4ö¯^«X«,«&ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8 (4,79) ferman eder.” Ş:262 

İstidad ve kabiliyetlerin gelişmesinin şartları  

  “ «–xNT²X«< : Örülmüş kalın bir şeridi açıp dağıtmak manasını ifade eden “nakz” tabiri, 

yüksek bir üslûba işarettir. Sanki Cenab-ı Hakk’ın ahdi; meşiet, hikmet, inayetin ipleriyle 
örülmüş nuranî bir şerittir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nuranî şerit, kâinatta 
nizam-ı umumî şeklinde tecelli ederek silsilelerini kâinatın enva’ına dağıtır iken, en acib 
silsilesini nev’-i beşere uzatmıştır ve ruh-u beşerde pek çok istidad ve kabiliyetlerin 
tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidadların terbiyesini ve neticesini cüz’-i ihtiyarînin eline 
vermiştir. O cüz’-i ihtiyarînin yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiştir. 
Binaenaleyh Cenab-ı Hakk’ın ahdini bozmamak ve îfa etmek, ancak o istidadları lâyık ve 
münasib yerlerine sarfetmekle olur.9 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 

Mahiyet-i insaniyede dehşetli kabiliyet-i zulüm sırrı  

“ ®�xZ«%ö@®8xV«1ö«–@«6öyÅ9¬! İşte mahiyet-i insaniyede dehşetli kabiliyet-i zulüm 

sırrı şudur: Beşerde hayvanın aksine olarak, kuvâ ve müyul fıtraten tahdid edilmemiş. 
Meyl-i zulüm, hubb-u nefis dehşetli meydan alıyor. 

Evet ene ve enaniyetin eşkal-i habisesi olan hodgâmlık, hodbinlik, hodendişlik, 
gurur ve inad, o meyle inzimam etse, öyle ekber-ül kebairi icad eder ki, daha beşer ona 
isim bulmamış. Cehennem'in lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da yalnız Cehennem 
olabilir. 

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.” STİ:27 

                                                 
9 “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 
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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«!   
KABR 

Evet, “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. 

Bu kat’î hakikat, bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkûr üç hakikat ile 
olacağını ihbar eden yüzyirmidört bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mu’cizeler 
bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri, keşf ve zevk ve şuhud ile 
tasdik eden ve imza basan yüzyirmidört milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve hadd ü 
hesaba gelmeyen muhakkiklerin, kat’î delilleriyle -o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı 
haberleri- aklen ilmelyakîn derecesinde (*) isbat ettikleri ve yüzde doksandokuz ihtimal-i kat’î 
ile “i’dam ve zindan-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, yalnız 
iman ve itaat iledir.” diye ittifakla haber veriyorlar.” S:142 

“Acaba yüzde bir ihtimal-i helâket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için, bir tek 
muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın, endişe-i 
helâketten gelen elem-i manevî, onun yemek iştihasını kaçırdığı halde; böyle yüzbinler sadık 
ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimal ile, dalalet ve sefahet göz önündeki kabir 
darağacına ve ebedî haps-i münferidine kat’î sebeb olduğunu ve iman, ubudiyet yüzde yüz 
ihtimal ile o darağacını kaldırıp, o haps-i münferidi kapatıp, şu göz önündeki kabri, bir 
hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve 
emarelerini ve âsârlarını gösterdikleri halde, bu acib ve garib ve dehşetli ve azametli mes’ele 
karşısında bulunan bîçare insan ve bahusus müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa, 
bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse; acaba o göz önündeki, her vakit oraya 
çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elîm elemi kaldırabilir 
mi? Sizden soruyorum.” S:143 

Hz. Üstad diyor ki: “Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve 
benim yerime şehid olduktan sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahall-i 

                                                 
(*): Onlardan birisi Risale-i Nur’dur. Meydandadır.  
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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.” M:7 

Görülüyor ki, berzah alemi ve hayatı, hakiki mü’minler için çok güzel bir hayattır. 

“Muhallim İbn-i Cüsame’dir ki, Âmir İbn-i Azbat’ı gadr ile katletmişti. Halbuki 
Âmir’i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onu cihad ve harb için kumandan edip, bir 
bölük ile göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu gadrin haberi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm’a yetiştiği vakit hiddet etmiş. v±¬V«E W¬7ö²h¬S²R«#ö«�öÅvZÁV7«!ödiye beddua buyurmuş. Yedi 

gün sonra o Muhallim öldü. Kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer 
kabul etmedi. Sonra mecbur oldular; iki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış, o surette 
yer altında setredilmiş.” M:147 

Şerir insanların da kabir hayatları böyle azablıdır. 

“Ahsen-ül kasas olan Kıssa-i Yusuf Aleyhisselâm hâtimesini haber veren 
«w[¬E¬7@ÅM7@¬"ö|¬X²T¬E²7«!«:ö@®W¬V²,8ö]¬XÅ4«x«# (12:101) âyetinin, ulvî ve latif ve müjdeli ve i’cazkârane bir 

nüktesi şudur ki: Sair ferahlı ve saadetli kıssaların âhirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları 
ve elemi, kıssadan alınan hayalî lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus kemal-i ferah ve saadet 
içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengâmda, mevtini ve firakını haber vermek daha elîmdir; 
dinleyenlere “Eyvah!” dedirtir. Halbuki şu âyet, Kıssa-i Yusuf’un (A.S.) en parlak kısmı ki; 
Aziz-i Mısır olması, peder ve vâlidesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan, 
dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengâmda, Hazret-i Yusuf’un mevtini şöyle bir 
surette haber veriyor ve diyor ki: 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.” M:283 

“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 

“Bir zaman rabıta-i mevtten ve Ês«&ö�²x«W²7«!ökaziyesindeki tasdikten ve âlemin zeval 

ve fenasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acib bir âlemde gördüm. Baktım ki: Ben 
bir cenazeyim, üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. 

Birisi: Benim hayatımla alâkadar ve mazi kabrine giren zîhayat mahlukatın heyet-i 
mecmuasının cenaze-i maneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim. 

İkincisi: Küre-i Arz mezaristanında, nev-i beşerin hayatıyla alâkadar enva’-ı 
zîhayatın heyet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azîm cenazenin başında bulunan, 
mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. 

Üçüncüsü: Şu kâinatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkak-ul vuku’ olduğu için, 
nazarımda vaki’ hükmüne geçti. O azîm cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından beht ü 
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hayret içinde kendimi görmekle beraber, istikbalde de muhakkak-ul vuku’ olan vefatım, o 

zaman vuku buluyor gibi göründü ve !²xÅ7«x«#ö²–¬@«4öilââhir.. sırrıyla: Bütün mevcudat, bütün 

mahbubat, benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terkettiler, yalnız bıraktılar. Hadsiz 
bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevkediliyordu. O denize ister istemez 
atılmak lâzım geliyordu.” L:51 
 

Kabrinde Cennet bağlarını seyretme müjdesi  
“Evet bir mü’min gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre, 

ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz 
görüyoruz, kör olan mü’minler görmüyorlar. Kabirde o körler, iman ile gitmiş ise, o derece 
ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dûrbînlerle bakar nevinde, kabrinde 
derecesine göre Cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. 

İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki Cennet’i görecek ve 
seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. İşte o perdeyi 
senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi, Kur’an-ı Hakîm’dir.” L:213 

Ahiret alemlerinde mü’minlerin göz ve kulak gibi cihazlarının 
inkişafları hakkında şöyle deniliyor; 

“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 

“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 
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. 
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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 

Bu aşağıdaki parağrafta dahi, imanla kabre girmeye liyakat için, sadakat, yani Risalei Nurun 
sarahatla gösterdiği düsturlara samimi bağlılık şartiyeti var. Evet, Hz. Üstad diyor ki: 

  “…ben dahi, iman ve sadakat şartlarıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve 
manevî kazançlarıma, yirmidört saatte, iştirak-i a'mal-i uhreviye düsturuyla, bazan yüz 
defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum.” K:149 

Demek, kabre imanla girmek için iman ve sadakat şartları gerekiyor. 

  “Evet Risale-i Nur’un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası 
herşeyin fevkindedir, başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. 

Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre  
gireceğine gayet kuvvetli senedler var. 

İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken 
takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir hakikî sadık 
şakirdi; binler diller ile, kalbler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike 
gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif’teki hakikat-ı Leyle-i Kadir gibi 
kudsî ve ulvî hakikatları, yüzbin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki; Risale-i Nur 
şakirdleri, hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret 
meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; ve vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka 
kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve 
ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere 
karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz 
hizmettir. O yeter” derler.” K:263 

Kabrin ziyareti hakkında Hz. Üstada sorulan bir sual: 
“Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur, hayır kazanır. Acaba siz ne hikmete binaen 

kabrinizi ziyaret etmeyi men’ediyorsunuz? 
Cevaben Üstadımız dedi ki: “Bu dehşetli zamanda, eski zamandaki Firavunların 

dünyevî şan ü şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ı beşeri kendilerine 
çevirmeleri gibi, enaniyet ve benlik verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle 
nazarları, mana-yı harfîden mana-yı ismîyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevî 
istikbalden ziyade dünyevî istikbali hayal edinmiş olmaları ile; eski zamandaki lillah için 
ziyarete mukabil ehl-i dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak mevtanın dünyevî şan ü 
şerefine ziyade ehemmiyet verir, öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur’daki a’zamî 
ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem 
şarkta, hem garbda, hem kim olursa olsun okudukları Fatihalar o ruha gider. 

Dünyada beni sohbetten men’eden bir hakikat,1 elbette vefatımdan sonra da o hakikat 
bu suretle beni sevab cihetiyle değil, dünya cihetiyle men’etmeye mecbur edecek.” dedi. 

                                                 
1 Yani ihlasa zıt olan imtiyazlı ve şöhretli görünmek istememek hakikatı. Konferans eserinde şu bilgi 
veriliyor: 

     “Bediüzzaman Said Nursî bütün hayatında, şan ve şöhretten, hürmetten kaçmış ve insanlardan istiğna 
etmiştir. Arabî bir eserinde, şöhret hakkında diyor ki: “Şöhret, ayn-ı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. 
İnsanı, insanlara abd ve köle yapar. Yani, nam ve şöhret isteyen adam; halklara kendini beğendirmek, sevdirmek 
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Hizmetinde bulunan Talebeleri” Em:204 
 

                                                                                                                                                         

için, insanlara riyakârlık, dalkavukluk yapar. Tasannu’kâr tavırlar takınır. O bela ve musibete düşersen «–

xQ¬%!«*ö¬y²[«7¬!ö@Å9¬!«:ö¬yÁV¬7ö@Å9¬!ö (2:156) de.” Ko:31 

     “Bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum. Rıza-yı Ilahî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır. Eğer o yâr 
değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez. Insanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işde, böyle amel-i 
uhrevîde illet ise, o ameli ibtal eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlası kırar. Eğer müşevvik ise safvetini izale 
eder. Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak, istemeyerek Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda 

hüsn-ü tesiri namına kabul etmek güzeldir ki, «w<¬I¬'³�²!ö|¬4ö¯’²G¬.ö«–@«K¬7ö|¬7ö²u«Q²%!«:  (26:84) buna işarettir. 
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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«!   
KABUL 

Bu kelime lügat manasiyle: Kabul etmek. Tasdik etmek; isteyerek almak; razı olmak, müsamaha 
gösterip icabet etmek; hoşnud olup karşılığını vermek, benimseyip benimsetmek manalarına gelir. 
(Kelimenin bu tarifi Kur’an lügatından alındı) 

“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. 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.” S:230 

“Mesail-i İslâmiyenin tabakatı vardır. Biri bürhan-ı kat’î istese,1 diğeri bir zann-ı 
galibî ile iktifa eder. Başkası yalnız bir kabul-ü teslimî ve reddetmemek ister. Öyle ise, 
esasat-ı imaniyeden olmayan mesail-i fer’iye veya vukuat-ı zamaniyenin herbirinde bir iz’an-ı 
yakîn ile bir bürhan-ı kat’î istenilmez. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyetle 
ilişmemektir.” S:341 

Kabul-ü teslimî: Yani, delillere dayanmamakla beraber hak ve hakikat olduğu dince kat’î olan 
bir hükmün hakkıyetine tam inanma neticesi olarak tereddüdsüz benimseme. Burada şer’i hükümlere üç 
bakış tarzı var. Evet, S:280 de nazara verildiği gibi, inanmanın zararı yok, faydası olursa sonsuzdur. 
İnanmamanın faydası yok, zararı olunca sonsuzdur diye olan mantık zarureti, inanmayı zarurî kılar. 

“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.” S:406 
                                                 
1 Kat’iyyulmetin, kat’iyyuddalale Mü:32 p.1 de 

1153



KABUL     2 

Yani marifetullahın derin hakikat ve sırlarını, burada gösterilen beş şartı gereği kadar bildikten 
sonra idrak edilip benimsenebilir diye dikkat çekiliyor. Yani o hakikatları Kur’an beyan etmese, yalnız 
beşerî anlayışla bilinemiyeceği gibi, kalb dahi gıll u gış dairesinde ise ve nefis sefahete dalmışsa, ruh ve 
akıl da terakkı ve tekemmül etmemişse, Kur’anî hakikatlar kişiye açılmaz diye hatırlatılıyor.  

Kabul-ü adem meselesi   
Evet, “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 

Yani delilsiz, isbatsız konuşanları muhatab almak gerekmez. Zamanımızda kitaba ve ilme veya 
mantığa dayanmadan cahilane konuşanlar çok olduğundan, kişinin durumunu anlayınca boşuna 
konuşmamalı.  

Ehl-i cezbenin necatları için “en mühim bir cihet budur ki: “Adem-i kabul” başkadır, 
“kabul-ü adem” başkadır. Bu çeşit ehl-i cezbe ve ehl-i uzlet veya işitmeyen veya bilmeyen 
adamlar; Peygamber’i bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil 
kalıyorlar. Marifet-i İlahiyeye karşı, yalnız Lâ ilahe illallah biliyorlar. Bunlar ehl-i necat 
olabilirler. Fakat Peygamber’i işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse, Cenab-ı 
Hakk’ı tanımaz. Onun hakkında, yalnız Lâ ilahe illallah kelâmı, sebeb-i necat olan tevhidi 
ifade edemez. Çünki o hal, bir derece medar-ı özür olan cahilane adem-i kabul değil, belki o 
kabul-ü ademdir ve o inkârdır. Mu’cizatıyla, âsârıyla kâinatın medar-ı fahri ve nev’-i beşerin 
medar-ı şerefi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ı inkâr eden adam, elbette hiçbir 
cihette hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah’ı tanımaz.” M:335 

Hem, “Hakaik-i İslâmiyeye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir 
inkârdır, bir cehildir, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudî görülse de manası ademdir.2 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 

“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:103p.2 

Keza, kâmil bir kabullenme için iz’anî manadaki fıtrî tarafdarlığın ehemmiyeti var. Şöyle ki: 

Resul-i Ekrem A.S.M., “Ümmetini Âl-i Beytin etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur 
ki: Zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izn-i İlahî ile bilmiş ve İslâmiyet za’fa 
                                                 
2 Sureten isbat ifadesinin bir manası şudur ki; müsbet fenlerde söylendiği gibi müsebbeb denilen bir 
neticenin sebeblerini, o neticenin müessirleri olarak görüp göstermek, zahiren isbat gibi görünür. Bu ise, 
bir nevi gizli şirk olan mana-yı ismi nazarıdır ki, müsebbebdeki harika hususiyetler, sonsuz ilim ve kudret 
gibi sıfatların varlığını görememektir. 
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düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-ı mütesanide lâzım ki, 
Âlem-i İslâmın terakkiyat-ı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzn-i İlahî ile 
düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyti etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet Âl-i Beytin efradı ise, 
itikad ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da, yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte 
çok ileridedirler. Çünki İslâmiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten tarafdardırlar. Cibillî 
tarafdarlık zaîf ve şansız, hattâ haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuvvetli, 
gayet hakikatlı, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını 
feda ettikleri bir hakikata tarafdarlık, ne kadar esaslı ve fıtrî olduğunu bilbedahe hisseden bir 
zât, hiç tarafdarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle 
Din-i İslâm lehinde edna bir emareyi, kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünki fıtrî 
tarafdardır. Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.” L:22 

Bu asırdaki müslümanın âl-i beyte fıtrî tarafdarlığı yoksa, hatta âl-i beyti hiç hatırlamaz olup 
dünya hayatı kişinin âl-i beyti gibi olmuşsa, bu milletin hâli nice ola diye bu dersten hatıra geliyor. 

Mezkür manadaki müdhiş gaflet dairesinde bulunan günün müslümanı için kolay bir necat yolu 

olarak Lem’alar Mecmuasında şu müjde var: Yani İslâmiyet lehinde olarak” binniyye, bilkabul, 
bittakdir, bil’iştiyak, bil’iltizam, bil’irade” şeklinde çok kolay olan bir fikrî ve hissî  yolu takib 
etmeli . Eğer kişide bu dahi yoksa, artık denecek bir şey kalmıyor. Kişiyi her cihetle dünyanın istila ettiği 
ortaya çıkar. Eğer uyutucu olmayıp bu ikaz edici manada yapılan dersler varsa, bu derslere, laklakıyat 
için değil, ikaz olunmak niyet ve düşüncesiyle israrla katılmak şart oluyor. Çünkü bu alemde neticeler 
sebeblere bağlıdır. Mezkür müjde şöyle ifade ediliyor: 

“İnsan, eğer her insana ait enva’-ı ihsanat-ı İlahiyeden yalnız bunu düşünse ki: Benim 
Hâlıkım beni zulümat-ı ebediye olan ademden kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana 
verdiği gibi, ecelim geldiği zaman beni i’dam-ı ebedî olan ademden ve mahvdan yine kurtarıp 
bâki bir âlemde ebedî ve çok şaşaalı bir âlemi bana ihsan ve o âlemin umum enva’-ı lezaiz ve 
mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahirî ve bâtınî hassaları, 
duyguları bana in’am ettiği gibi, çok sevdiğim ve çok alâkadar olduğum bütün akarib ve 
ahbab ve ebna-yı cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor ve o ihsanlar bir cihette 
bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes’ud ve mütelezziz oluyorum. Madem 

¬–@«,²&¬�²!ö G[¬A«2ö–@«,²9¬�²!« sırrıyla, herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette böyle hadsiz ebedî 

ihsanata karşı; kâinat kadar bir kalbim olsa, o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve 
doldurmak isterim. Ben bilfiil o muhabbeti etmezsem de bil’istidad, bil’iman, binniyye, 
bilkabul, bittakdir, bil’iştiyak, bil’iltizam, bil’irade suretinde ediyorum, diyecek ve 
hâkeza...” Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise, icmalen işaret ettiğimiz 
ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kâfir ise, küfür cihetiyle hadsiz bir adavet eder. Hattâ 
kâinata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkârane bir adavet taşıyor.” L:58 

“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.3 Hakkı kabul 
etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür.  İşte bu kısımdır ki, risalelerde 
kolay gösterilmiş.  

                                                 
3 Amelî ve fer’î meselenin, fâiliyeti olmadığından bunda istidlâl olmaz. İstidlâl daha çok, eserden müessire 
yapılır. Onun için Amelî ve fer’î meselenin inkârı, adem-i kabul yoluyla kolaydır. 
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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 4 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 
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 

Risaleleri anlayarak ve kabul ederek okumanın neticesi hakkında şu 
hüküm var:  

“Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın 
mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirdlerinin bir 
şahs-ı manevîsi var, şübhesiz o şahs-ı manevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, 
o şahs-ı manevînin parmaklarıdır. Kendi nokta-i nazarımda liyakatsız olduğum halde, haydi 
hüsn-ü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini 
verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleriniz benim 
kalemim sayılır, hadîste gösterilen ecri alırsınız.    Said Nursî” L:167 

Demek risaleleri sadece akıl ile anlamak yeterli değil, kabul etmek de şarttır. Kabul etmek ise, 
beğenip benimsemek ve vicdanî hisler dairesinde melekeleşmekle sabitleştirmektir. Bu seciyeyi kazanmak 
için de, dünyevî gıll u giştan ve huzuzat-ı nefsaniyeden azadelik ve hakaika ihtiyac duymakla manaya 
teveccüh etmek gibi şartların varlığı gerekiyor.Bu şartların derecelerine göre Allah o feyizleri ihsan eder. 
Hz. Üstad diyor ki: 

“Benim 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 

Hem, “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 

İşte bu ve benzeri ifadeler, mezkür hükmü nazara verirler. 

Hem “Vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek 
ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek 
gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina 
etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz hizmettir. O yeter” derler.” K:263 

Ehl-i dünyanın bir itirazına verilen ve hukuk dairesinde kabul edip etmemeye karışılamıyacağına 
dikkat çeken Hz. Üstadın manidar cevabı: 

“Âtıf’a muaraza eden ve hücum eden tarîkatçı müftü ve taassublu vaiz ve hoca ve 
ehl-i tarîkat, ehemmiyetli ehl-i ilim ve tarîkat, bu muarazada, en son perdesi rejim hesabına 
ve tarafgirliğine ve himayesine dayanıp, Âtıf’ın müdafaa ettiği sünnet-i seniye mesleğine 
taarruz suretine girdiğini; ve Risale-i Nur’a muaraza eden, bilerek veya bilmeyerek 
zendekaya yardım ettiğine bir delil, bu defa adliyece benden sordular ki: 

                                                 
4 Nakîzi, yani bir hükmün zıd tarafı, tersi. * Man: Bir şeyin, bir kaziyenin hükmüne, mânasına muhalif 
olan veya ondan başka kaziye. Bir şeyi ref'eden şey. (Meselâ: "Her insan hayvandır. Bazı insan hayvan 
değildir." kaziyeleri birbirinin nakizidir. (Osmanlıca Lügattan) 
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Kürd Âtıf, rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları, rejime dayandılar. 
Ben de dedim: Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de 

düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, 
istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır. Hazret-i 
Ömer’in (R.A.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer’iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen 
Yahudilere, Nasara’ya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek, idarece bir 
suç teşkil etmiyor ki; o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve 
siyaseti altında bulunmuşlar. Işte bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur’un şakirdlerinden en 
müdhiş bir muhalif ve rejim müessisini tel’in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun 
mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie 
eder.”K:265 

Evet, hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikre, hürriyetci rejimlerin anayasalarında dokunulmaz. 
Ancak fiilen tecavüz manasında olan eylemin vuku bulması halinde müdahale edilir. 

Ahirzamanın bu bozuk ve müfsid cemiyetinde doğup büyüyen ve hususî ve zamanın gerektirdiği 
üzere, yani Risale-i Nurla talim ve terbiye görmeyip islamî hayatı yaşayan dar bir çevresi de olmazsa, bu 
kişi gayr-ı müslim bir memlekette doğup büyümüş gibi sayılır ve ruhu islâmiyete alışmış olmaz, yabani 
kalır diye Hz. Üstad burada mevcud cemiyetin menfi durumunu hatırlatır ve şöyle dikkat çekip der ki: 

“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?” E:41 

İşte bu dersi görüp dinleyen ebeveyn, burada anlatılan hakikata uygun hassasiyeti göstermesi 
gerekiyor. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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KADER 

Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini ve 
geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması, yani takdir-i İlahî manalarındadır. 

Kader kelimesi (kadr) kökündendir. Kadr kökü ise, ayarlamak, kıymetini bilmek, daraltmak, 
gücü yetmek, ölçülü ve maksada uygun muayyen şekil vermek ve muayyenlik gibi manalara gelir. Kadir: 
kudretli; makdur: kaderlenmiş; takdir: bir şeye kaderini ve lâyık olduğu hüküm ve hususiyetlerini 
vermek; mikdar: muayyen kısım veya şekil manalarındaki bu kelimeler de aynı köktendir. 

Kâinattaki maddi veya manevi herşey, bütün hususiyetleriyle Allah tarafından takdir, ta’yin ve 
tanzim edilmiştir ve edilir. Kâinata hâkim olan kaderi kabul etmemek; herşeyde görünen intizam, mizan, 
muayyen şekil ve tertibleri, tesadüfe veya şuursuz ve mevhum tabiata isnad etmek gibi akla ve ilme aykırı 
bir anlayışa hak vermek demektir ki, akıl, mantık ve ilim bunu reddettiğini eserlerinin muhtelif yer-
lerinde izah eden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: 

“Kader, ilmin bir nev’idir ki, herşeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir 
mikdar tayin eder. Ve o mikdar-ı kaderî, o şey’in vücuduna bir plan, bir model hükmüne 
geçer. Kudret icad ettiği vakit; gayet sühuletle o kaderî mikdar üstünde icad eder. Eğer o 
şey muhit ve hadsiz ve ezelî bir ilmin sahibi olan Kadir-i Zülcelal’e verilmezse... binler 
müşkilat değil, belki yüz muhalât ortaya düşer. Çünki o mikdar-ı kaderî ve mikdar-ı ilmî 
olmazsa; binler haricî ve maddî kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek 
lâzım gelir.” L:193 

Sözler mecmuasında da şu izahat var: 

“Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani: “Herşey, Cenab-ı Hakk’ın 
takdiriyledir.” Kadere delail-i kat’iye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez. Biz, basit ve 
zahir bir tarz ile şu rükn-ü imaniyeyi, ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu bir mukaddeme 
ile göstereceğiz. 

Mukaddeme: Herşey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını  

 (6:59) ¯w[¬A8 ¯�_«B«6 |¬4 Å�¬~ ¯j¬"_«< «�«— ¯ ²̀0«‡ «�«— gibi pekçok âyât-ı Kur’aniye tasrih ediyor ve şu 

kâinat denilen, kudretin Kur’an-ı Kebirin âyâtı dahi şu hükm-ü Kur’anîyi, nizam ve 
mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi âyât-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor. 
Evet şu kâinat kitabının manzum mektubatı ve mevzun âyâtı şehadet eder ki, herşey yazılıdır. 
Amma vücudundan evvel herşey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve 
çekirdekler ve mekadîr ve suretler,  birer şahittir. Zira herbir tohum ve çekirdekler, “Kâf-
Nun” tezgahından çıkan birer latif sandukçadır ki, kaderle tersim edilen bir fihristecik 
ona tevdi edilmiştir ki, kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip, o 
tohumcuklar üstünde koca mu’cizat-ı kudreti bina ediyor. Demek bütün ağacın başına 
gelecek, bütün vakıatı ile çekirdeğin de yazılı hükmündedir. Zira tohumlar maddeten 
basittir, birbirinin aynıdır, maddeten birşey yoktur. Hem herşeyin miktar-ı muntazaması, 
kaderi vâzıhan gösterir. Evet hangi zihayata bakılsa görünüyor ki, gayet hikmetli ve san’atlı 
bir kalıbdan çıkmış gibi bir mikdar, bir şekil var ki; o mikdarı, o sureti, o şekli almak, ya 
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hârika ve nihayet derecede eğri büğrü maddi bir kalıb bulunmalı veyahut kaderden gelen 
mevzun, ilmî bir kalıb-ı manevi ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor. Meselâ: 
Sen şu ağaca şu hayvana dikkat ile bak ki; camid, sağır, kör, şuursuz, birbirinin misli olan 
zerreler; onun neşv ü nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hududlarda, meyve ve 
faidelerin yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde, büyük bir 
gayeyi takib eder gibi yolunu değiştirir. Demek kaderden gelen mikdar-ı manevinin ve o 
mikdarın emr-i manevisiyle zerreler hareket ederler. 

Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Elbette eşyanın 
mürur-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekât ile hasıl olan vaziyetler dahi, bir 
intizam-ı kadere tabidir.” S:468 

Not: Yukarıda bahsi geçen “Kader kalemiyle çekirdeklerdeki yazı” ifadesi ile alâkalı 
olarak fünun-u cedide ehlinin bir itirafı: “İnsanın biçimlenmesi kromozomlarda bulunan kodlarla 
adeta proğramlanmıştır. Bu kodların tamamı, kullandığımız yazı ile yazılsaydı 1000 ciltlik 
büyük bir ansiklopedi olurdu.” Bilim ve Teknik cilt: 8. sayı 213 sh:35 

Kur’anda (41:53) Çs«E²7~ yÅ9«~ ²vZ«7 «wÅ[«A«B«< |ÅB«& ²v¬Z¬KS²9«~ |¬4«— ¬»_«4³�²~ |¬4 _«X¬#_«<³~ ²v¬Z<¬hX«, 

Yani, “Afakta ve kendi nefislerinde âyetlerimizi ve delillerimizi gelecekte göstereceğiz, ta ki 
O’nun hak olduğu onlara tebeyyün etsin.” mealindeki âyetin küllî hakikatlerinden bir cüz-ü olarak bu 
itirafı telakki edebiliriz.  

Yani; Bu âyetin mânâ-yı küllîsinden bir cüzü olarak ve “Zaman ilerledikçe Kur’an 
gençleşir” hakikatine binaen anlaşılıyor ki; hakiki ilimlerin ve bilhassa tahkikî iman ilminin inkişafiyle 
âfakî ve enfüsî deliller tam tebeyyün etmekle hak ve hakikat vuzuhuyla ortaya çıkıyor ve çıkacaktır. 

Kâinatta kaderin böyle tecellileri olduğu gibi, İnsanların ef’al-i ihtiyariyelerine taalluk eden 
kader ise, insanların cüz’-i ihtiyariyelerine göre lâyık oldukları muamelelerin, Allah tarafından ezelen 
bilinip takdir edilmiş olduğu dahi şöyle beyan ediliyor: 

Evet “Şu kâinatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Ve her şeyi bütün şuunatıyla 
bilir, sonra yapar. Madem şu kâinat sahibinin böyle bir ilmi vardır; elbette insanları ve 
insanların amellerini görür ve insanlar neye lâyık ve müstehak olduklarını bilir. Hikmet ve 
rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek.” M:243 

  Kur’anda sarahaten ve işareten kaderi bildiren âyetler vardır. Ezcümle:  

(15:21) ¯•YV²Q«8¯‡«fNT«" Å�¬~ y7¬±i«X9 _«8«— yX¬¶<~«i«'_«9«f²X¬2 Å�¬~ ̄š²|«- ²w¬8 ²–¬~«—  
(36:12) ¯w[¬A8 ¯•_«8¬~ |¬4 ˜_«X²[«M²&«~ ̄š²|«- Åu6«— âyetleri kaderi vazıhan ifade eder. 
 

Kaderin, hâlî ve vicdanî olarak şuur edildiği hakkında şu izahat veriliyor: 
“Kader ve cüz-i ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, halî ve 

vicdanî bir imanın cüz’lerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. Yani mü’min, herşeyi 
hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk’a vere vere, ta nihayette teklif ve mes’uliyetten 
kurtulmamak için “cüz’-i ihtiyarî” önüne çıkıyor. Ona “mes’ul ve mükellefsin” der. Sonra, 
ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için” Kader” karşısına geliyor. 
Der: “Haddini bil, yapan sen değilsin.” Evet kader, cüz-i ihtiyâri iman ve İslamiyet’in nihayet 
merâtibinde. Kader, nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir 
ki, mesail-i imaniyeye girmişler. Manen terakki etmiyen avam içinde kaderin cay-ı istimali 
var. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki, ye’sin ve hüznün ilacıdır. 

Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahete ve atalete sebeb olsun. Demek 
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kader mes’elesi, teklif ve mes’uliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan 
kurtarmak içindir ki, imana girmiş. 

Cüz-i ihtiyarî, seyyiata merci olmak içindir ki, akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine 
masdar olarak tefer’un etmek için değildir. 

Evet Kur’anın dediği gibi: İnsan, seyyiatından tamamen mes’uldür.1 Çünki seyyiatı 
istiyen odur. Seyiat tahribat nev’inden olduğu için, insan bir seyyie ile çok tahribat yapabilir. 
Müthiş bir cezaya kesb-i istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta 
iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünki hesanatı istiyen, iktiza eden 
rahmet-i İlahiye ve icad eden kudret-i Rabbaniyedir. Sual ve cevab, daî ve sebeb, ikisi de 
Hak’dandır. insan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahib olur. Fakat seyyiatı 
istiyen, nefs-i insaniyedir (ya istidad ile, ya ihtiyar ile). Nasılki beyaz, güzel Güneşin 
ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır. O siyahlık, onun istidadına aittir. Fakat o 
seyyiatı, çok mesalihi tazammun eden bir kanun-u İlahî ile icad eden yine Hak’dır. Demek 
sebebiyet ve sual, nefistendir ki, mes’uliyeti o çeker. Hakk’a ait olan halk ve icad ise, daha 
başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki: Kesb-i şer, 
şerdir; halk-ı şer, şer değildir. Nasılki pekçok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar 
gören tenbel bir adam diyemez: “Yağmur rahmet değil.” Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz’î 
ile beraber hayr-ı kesir vardır. Bir şerr-i cüz’î için hayr-ı kesiri terketmek, şerr-i kesir olur. 
Onun için o şerr-i cüz’î, hayır hükmüne geçer. İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki 
abdin kesbine ve istidadına aittir.” S:463  

Kaderin adaletle muamele ettiğini  beyan eden Bediüzzaman Hazret-
leri şu hususu ehemmiyetle nazara verip diyor ki: 

“Bir hâdisede hem insan eli, hem de kader müdahalesi olduğundan; insan, zahirî 
sebebe bakıp bazan haksız hükmedip zulmeder. Kader, o musibetin gizli sebebine baktığı 
için adalet eder.” diye Risale-i Nurda bir kaide-i esasiyedir. K:193 

Evet “Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeble bir haksızlığa, 
bir zulme maruz kalır; başına bir felaket gelir, hapse de mahkûm olur, zindana da atılır. Bu 
sebeb haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa, adaletin tecellisine bir vesile 
olur. Kader-i İlahî başka bir sebebden dolayı cezaya mahkûmiyete istihkak kesbetmiş olan 
o kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür. Bu adalet-i İlahiyenin 
bir nevi tecellisidir.” Em:78  der Bu kaderî tecellinin bir tatbikatı manasında Hz. Üstad şunu hikâye 
eder: 

“Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların zâlimane bana karşı 
muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i İlahîyi düşünüp “Ne için bunları bana musallat 
etti diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enaniyete 
fıtrî meyletmiş veyahud bilerek beni aldatmış, anlıyorum. O vakit kader-i İlahî o zâlimlerin 
zulmü içerisinde hakkımda adâlet etmiş, derdim. Ezcümle: Bu yazın arkadaşlarım güzel bir 
ata beni bindirdiler. Bir seyrangâha gittim. Şuursuz olarak nefsimde hodfuruşane bir keyf 
arzusu uyanmakla ehl-i dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki, yalnız o gizli 

                                                 
1 “ «t¬,²S«9ö²w¬W«4ö¯^«\ ±¬[«,ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8«:ö¬yÁV7!ö«w¬W«4ö¯^«X«,«&ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8ö (4:79) dersini verdiği gibi: Nefsin 

muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede: Nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi 
ve fakrı görüp; bütün mehasin ve kemalâtını, Fâtır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu 

anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamdetmektir. Şu mertebede tezkiyesi, _«Z[Å6«+ö²w«8ö«d«V²4«!ö²G«5ö 

(91:9) sırrıyla şudur ki: Kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda bilmektir.” S:477 
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arzuyu değil belki çok iştihalarımı kestiler. Hattâ ezcümle, bu defa Ramazandan sonra, eski 
zamanda gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle iltifatından sonra 
kardeşlerimin takva ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsn-ü zanları içinde-ben 
bilmeyerek-nefsim müftehirane, güya müteşekkirane perdesi altında riyakârane bir 
enaniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehl-i dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hattâ 
riyakârlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda, birden bana iliştiler. Ben Cenab-ı Hakk’a 
şükrediyorum ki, bunların zulmü bana bir vasıta-i ihlas oldu.” L:175 

İşte böyle kaderî tecellilere muhatab olanlar, bu anlatılan isabetli düşünceyi esas alıp kendinin 
ilahî terbiye dairesinde olduğunu düşünmek, ilahî maksada uygun düşer. 

Hakikat-ı hal böyle olduğu halde, “Nefis daima ızdıraplar, kalaklar içinde evhamdan 
kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin tulu’ ve 
gurubu muayyen ve mukadder olduğu gibi, insanın da dünyaya tulu’ ve gurubu ve sair 
mukadderat, kalem-i kader ile cephesinde yazılıdır. isterse başını taşa vursun ki, o yazıları 
silsin; fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz ha! ...” Ms:122 

 Keza “Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara 
musab olan bir koyun lisan-ı haliyle: “Biz çobanın emri altındayız, o bizden daha ziyade 
faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim.” diye kendisi döner, sürü de döner. 

Ey nefis! Sen o koyundan fazla asi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet 

taşına maruz kaldığın zaman «–Y Q¬%~«‡ ¬y¬[«7¬~ _Å9¬~«— ¬y±V¬7 Å–¬~ (2:156) söyle ve merci-i hakikiye dön, 

imana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür.” Ms:120 

Kaderin hâkimiyetini gösteren bir hâdise hakkında sorulan bir sual 
ve cevabı: 

“Hazret-i Ömer’in (R.A.) minber üstünde, bir aylık mesafede bulunan Sariye 

namındaki bir kumandanına: «u«A«D²7~«u«A«D²7~ «}«<¬‡_«, _«< 2 deyip, Sariye’ye işittirip, sevk-ül 

ceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerametkârane kumandası ne derece keskin 
nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili Firuz’u o keskin nazar-ı 
velayetiyle görmedi? 

Elcevab: Hazret-i Yakub. Aleyhisselâm’ın verdiği cevab ile cevab veririz. Yani 
Hazret-i Yakub’dan sorulmuş ki: “Ne için Mısır’dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de, 
yakınında bulunan Ken’an Kuyusundaki Yusuf’u görmedin?” Cevaben demiş ki: “Bizim 
halimiz şimşekler gibidir; bazan görünür, bazan saklanır. Bazı vakit olur ki, en yüksek 
mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın üstünü 
göremiyoruz.” 

Elhasıl: insan her ne kadar fail-i muhtar ise de, fakat  

(76:30) yÁV7~ «š_«L«< ²–«~ Å�¬~ «–— š_«L«#_«8«— sırrınca meşiet-i ilahiye asıldır, kader hâkimdir. Meşiet-

i İlahiye, meşiet-i insaniyeyi geri verir. 

                                                 
2 K.H. hadis: 3l72 
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h«M«A²7~ «|¬W2 ‡«f«T²7~ «š_«% ~«†¬~ hükmünü icra eder. Kader söylese iktidar-ı beşer konuşmaz, 

ihtiyar-ı cüz’î susar.” M:52 

Ve keza, “Maziye, mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele, maasîye teklif noktasında 
bakmak lâzımdır. Cebr ve İ’tizal, burada barışırlar.” M:472 

Hatta Risale-i Nur Müellifini müdafaa etmek, dinen vazifesi olmasına rağmen muhalefet eden bir 
şeyhin itirazını Bediüzzaman Hz., efkâr-ı ammede kendisine, siyaset-i İslâmiyede inkılapçı bir zat 
nazarıyla bakılmasını önlemesi cihetiyle kaderin bir himayeti diye çok manidar bir mana ile tefsir 
ederken şöyle der: 

“Risale-i Nur’un  hakikatıyla ve şakirdlerinin şahs-ı manevisiyle tezahür eden 
fevkalâde imanî hizmetlerin ehemmiyetli bir kısmını biçare tercümanına vermek ve ehl-i 
dünya ve ehl-i siyaset ve avamın nazarında birinci derece, hakikat nazarında, imana 
nisbeten ancak onuncu derecede bulunan siyaset-i İslâmiye ve hayat-ı içtimaiye-i ümmete 
dair hizmeti, kâinatta en büyük mes’ele ve vazife ve hizmet olan hakaik-ı imaniyenin çalış-
masına racih gördüklerinden; o tercümana karşı arkadaşlarının pek ziyade hüsn-ü zanları 
ehl-i siyasete, inkılapçı bir siyaset-i İslâmiye fikrini vermek cihetinde, Risale-i Nur’a karşı 
hayat-ı içtimaiye noktasında cephe almak ve fütuhatına mani olmak pek kuvvetli ihtimali 
vardı. Bunda hem hata, hem zarar büyüktür. 

Kader-i İlahî, bu yanlışı tashih etmek ve o ihtimali izale etmek ve öyle ümid 
besliyenlerin ümidlerini tadil etmek için, en ziyade öyle cihetlerde yardım ve iltihaka koşacak 
olan ülemadan ve sâdattan ve meşayihten ve ahbabdan ve hemşehriden birisini muarız 
çıkardı; o ifratı tadil edip adalet etti. “Size, kâinatın en büyük mes’elesi olan iman hizmeti 
yeter” diye bizi merhametkârane o hâdiseye mahkûm eyledi. Sonra Lillahilhamd, o muarızı 
susturdu, o ateşi söndürdü. Fakat münafıklar söndürmemek için çalışıyorlar.” K:193 

Adeta Hz. Hızır’ın (A.S.) Kur’an (18:79) âyetinde bildirilen mesakînin gemisini, gasıb 
mütehakkimler tarafından gasbedilmemesi için, kaderin hükmüyle arızalandırması gibi, iman hizmetinin 
haslar dairesini, maddi ve kemmiyet kuvveti cihetinde evhama kapılan ehl-i siyasetin tasallutundan ve 
azami ihlasın zedelenmesinden hıfzetti. Halbuki bazı çevreler, bağlandıkları şahsı, siyasî sahada mehdi 
görüp göstermek istedikleri ve en büyük makam zanniyle düşünmeleri, mezkür hakikat nazarında yanliş 
olduğu görülüyor. 

Bir kısım safdil müslümanların ehl-i dalaleti desteklemekle kader nazarında musibete lâyık 
olmaları şöyle ifade edilir: 

“Bu asırdaki ehl-i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de 
âlicenabane affetmesi ve birtek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi 
hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle 
ekall-i kalil olan ehl-i dalâlet ve tuğyan, safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ederek, 
ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i ammenin 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’iye 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 âlicenabane afvetmek ise yalnız kendine karşı 
cinayetini afv edebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu 
çiğneyen canilere afuvkârane bakmağa hakkı yoktur, zulme şerik olur...” K:25 

“Sual: Neden fedakâr, yüksek bir şefkatı taşıyan vâlide; bu zamanda veledinin 
malından irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi? 
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Gelen cevab şu: Vâlideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir 
tarzda sarfetmeleridir ki; evlâdım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün 
kuvvetleriyle evlâdlarını dünyaya, mekteblere sevkediyorlar. Hattâ mütedeyyin de olsa, 
Kur'anî ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından, 
kader bu mahrumiyete mahkûm etti.” K:264 

Risale-i Nur Külliyatından tercihli olarak alınan parçalardan kader meselesinin hakikat ve 
mahiyeti hakkında yeterli bir bilgi alınır ve o hakikatlara uygun düşünüp yaşanması halinde dereceye 
göre istikamet kazanılır. 
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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«!   
KADIN 

Müfsid cereyanların taife-i nisayı sefahete alet etmelerine işaret eden şu ayet: 

  “ ²v6«š@«,¬9ö«–x [²E«B²,«<«:ö²v6«š@«X²"«!ö«–x E±¬"«H<ö(2:49) Benî-İsrail’in oğullarının kesilip, kadın 

ve kızlarını hayatta bırakmak; bir Firavun zamanında yapılan bir hâdise ünvanıyla, Yahudi 
milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddid katliamları, kadın ve 
kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder.” S:402 

Zamanımızda yahudi cereyanının millî ifsad sahasında kız va kadınlarla ahlakı bozup anarşiye 
kadar yol açtığını mu’cizane ihbardır. Kur’anın bu haberi, müslüman ailelerinin bu fitneden uzak 
durmaları için bir ikazdır. 

“Kadınlar Yuvalarından Çıkıp Beşeri Yoldan Çıkarmış, Yuvalarına 
Dönmeli 

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

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

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

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

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

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

“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….. 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-

                                                 
(*) Tesettür Risalesi’nin esasıdır. Yirmi sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebeb gösteren bir mahkeme, 
kendini ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcub eylemiş. 
(**) Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete muhtaç 
bir bîçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür. 
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saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir. Hususan 
suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla 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 

“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 

“Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka; 
yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı 
dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i 
hayattır. Madem hayat-ı ebediyede dahi kocasına refika-i hayattır; elbette ebedî arkadaşı ve 
dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinine celbetmemek ve 
onu darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir. Madem mü’min olan kocası, sırr-ı imana 
binaen onun ile alâkası hayat-ı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvanî ve güzellik vaktine 
mahsus muvakkat bir muhabbet değil; belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayat 
noktasında esaslı ve ciddî bir muhabbetle, bir hürmetle alâkadardır. Hem yalnız gençliğinde 
ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddî hürmet ve 
muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehasinini onun nazarına tahsis ve 
muhabbetini ona hasretmesi mukteza-yı insaniyettir. Yoksa pek az kazanır, fakat pek çok 
kaybeder.” L:196 

Hz. Üstad diyor: “Bu sene inzivada iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde bazı 
Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri 
dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvalar işittim. “Eyvah!” dedim. İnsanın hususan 
müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı 
bozulmağa başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki: Nasıl, İslâmiyetin hayat-ı 
içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve 
gençlik hevesatıyla sefahete sevketmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de; 
bîçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli 
bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki: Bu millet-i İslâma bir dehşetli 
darbe, o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevî evlâdlarıma 
kat’iyyen beyan ediyorum ki: Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi, saadet-i dünyeviyeleri de 
ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i 
İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur!.. Rusya’da o bîçare taifenin ne hale girdiğini 
işitiyorsunuz. Risale-i Nur’un bir parçasında denilmiş ki: Aklı başında olan bir adam; 
refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fâni ve zahirî hüsn-ü cemaline bina etmez. 
Belki kadınların hüsn-ü cemalinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus 
hüsn-ü sîretine sevgisini bina etmeli. Tâ ki, o bîçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona 
devam etsin. Çünki onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika 
değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, 
ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor. 
Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra 
ebedî bir müfarakata maruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.” L:201 
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İslam Prensipleri Ansiklopedisinde şu izahat var: 

“Yukarıdaki nakillerden netice olarak anlıyoruz ki, dünyada iffet ve huzura, âhirette de 
ebedî saadete medar olması gereken aile hayatının teşkilinde hissî ve ölçüsüz hareket etmek, 
(bilhassa asrımızın cemiyet şartları içinde) maddi ve manevi sıkıntı ve mes’uliyetlere 
sebebiyet verebilir. Esasen evlilik meşru olup teşvik edilmesi gerekirken, yukarıda görülen 
ciddi ikazların yapılması, -daha çok- bozuk cemiyetler içindir. Şu halde aile yuvasını kurmak 
isteyen kimse refika-i hayatını seçerken asgari şart olarak; mimsiz medeniyetin aşıladığı 
modalarına hevesli ve bağlı olmamak, ciddi mütedeyyin olmak, gayr-ı İslâmî âdetleri kalben 
ve fikren istiskal etmek, fiilen de onlardan uzak durmak ve dindar zevcine itaatkârlık gibi 
seciyelere sahib olup olmadığına dikkat etmelidir. 

Mezkûr asgari şartların fıtrî ve hissî seviyede tahakkuku için, kadının geçmiş 
hayatında yani evlilik öncesinde İslâmî hayatı yaşıyarak vicdaniyat şeklinde melekeleşmiş bir 

dindarlık derecesini kazanmış olması gerektir. Zira Kur’an (4:3) âyetinde geçen ««�_0 
kelimesinin maziyi ifade ettiğine dikkat etmek gerektiği gibi, ekseriyetle zevi-l ukûl için 

kullanılan ²w«8 mevsûlüne bedel ma-i mevsûlenin gelmesi; kadının sîret, seciye, şefkat gibi 

tayyibiyetine yani güzel hasletlerine işaret olduğunu da ehemmiyetle teemmül etmek 
gerektir.” İ.P.A.  419/1.p 

“Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki; kadın, kocasında fenalık ve 
sadakatsızlık görse, o da kocasının inadına kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti 
bozsa, aynen askerîdeki itaatın bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr ü zeber olur. 
Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî 
arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da, kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeğe ve 
sevdirmeğe çalışsa, her cihetle zarar eder. Çünki hakikî sadakatı bırakan, dünyada da cezasını 
görür. Çünki nâmahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Nâmahrem yirmi 
erkeğin onsekizinin nazarından istiskal eder. Erkek ise, nâmahrem yüz kadından ancak 
birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azab çektiği gibi, sadakatsızlık 
ittihamı altına girer; za’fiyetiyle beraber, hukukunu muhafaza edemez.” L:202 

Böyle menfî neticeleri doğuran mimsiz medeniyet lehinde Risale-i Nur’a muaraza eden adliye 
dairesinin ithamına karşı Hz. Üstad şu cevabı veriyor: 

“Bin üçyüz elli senede ve her asırda, üçyüz elli milyon insanların hayat-ı 
içtimaiyesinde en kudsi ve hakiki ve hakikatlı bir düstur-u İlâhînin üçyüz elli bin tefsirlerin 
tasdikine ve aynen hükümlerine istinaden, ve bütün ecdadımızın ruhlarına hürmeten, i'caz-ı 
Kur'anı Avrupa mülhidlerine karşı göstermek için, iki nass-ı Âyeti, onbeş sene evvel ve on 
sene evvel ve dokuz sene evvel üç kitabımda zikretmekliğim, beni şimdiki şerait dahilinde ve 
ahvâl-i sıhhiyem noktasında yaşayamıyacağım bir mahbusiyete mahkûm edip ve dolayısiyle, 
bir cihette âdeta idamıma hükmeden ve yüz onbeş risalemi bunun gibi bir - iki mes'ele 
yüzünden mahkûm eden haksız bir kararı; elbette rûy-i zeminde adalet varsa, bu kararı red ve 
bu hükmü nakzedecektir.” OL:619 

“Hem suçlarından diye: “Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve 
lâikliğin kabulü, İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, 
tesettürün kaldırılması, latin harflerinin huruf-u Kur’aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe 
ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler 
derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve taaddüd-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılab 
hareketlerini bid’at, dalalet, ilhaddır diyen, irtica ile suçludur.” diye yazmışlar. 
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Ey insafsız heyet! Eğer her asırda üçyüzelli milyonun kudsî ve semavî rehberi ve 
bütün saadetlerinin proğramı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan Kur’an-ı 
Mu’ciz-ül Beyan’ın tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin 
dersi ve neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih 
çok âyât-ı Kur’aniyeyi inkâr etmek ve bütün İslâm müçtehidlerini, umum şeyhülislâmları 
suçlu yapmak mümkün ise ve mürur-u zamanı ve müteaddid mahkemelerin beraetlerini ve af 
kanunları ve mahremiyet ve mahrem vechini ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren 
ve ilmen muhalefeti memleketten ve hükûmetlerden kaldırabilirseniz, beni bu şeylerle suçlu 
yapınız. Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz. 

Said Nursî” Ş:432 
Burada görülüyor ki; Hz. Üstad, hürriyetçi hukuk dairesinde yasaklanması imkansız olan ve din, 

vicdan ve fikir hürriyetlerine tamamen zıd bulunan mezkür cezalandırma hareketi, medeniyet ve insanlık 
dünyasında şiddetle reddedilir olduğu aşikardır. Hz. Üstad efkâr-ı milliyeyi ciddiyetle ikaz edip dikkat 
çekiyor. 

“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 

Burada da koministliğin iki dehşetli hususiyeti olan aşırı devletçi ve manevi değerleri inkar edici 
olan cihetlerine dikkat çekiyor. 

“Rivayette var ki: “Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim 
olmaz.” Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberîyle bütün ümmet o fitneden 

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

olmuş. 
Allahu a’lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, 

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

“Rivayette var ki: “Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder.” 
Allahu a’lem bissavab, bunun iki tevili var: 

Birisi: O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya’daki gibi kalkar. Birtek kadına 
bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olur. 

İkinci tevili: O fitne zamanında, harblerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir 
hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyet-i nisvan ve 
tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe 
eder; veledi kendi suretine çekmeğe sebebiyet verdiğinden, emr-i İlahiyle kızlar pekçok 
olur.”Ş:586 

“Üçüncü Sual: Bazı mütedeyyin zâtların, dünyadar haremleri yüzünden ziyade 
sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hâdiseler çoktur. 
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Gelen cevab: O mütedeyyin zâtlar, diyanetlerinin muktezası, böyle serbestiyet-i 
nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o 
kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Mütebâkisi, bir mübarek hanımın 
şuursuz müdahalesiyle geri kaldı.” K:265 

“Birincisi: 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. 

Risale-i Nur’un ikinci kısım talebeleri: Fıtraten Risale-i Nur’a muhtaç, bir derece de 
dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir derece yaşlı da olsa, Risale-i 
Nur ona hakikî bir gıda-yı manevîdir. Çünki Risale-i Nur’un dört esasından birisi şefkattir ki, 
ism-i Rahîm’in mazhariyetinden gelmiş. Kadınların da en esaslı hassaları ve fıtrî 
vazifelerinin mayası, şefkattir.” E:41 

“(İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde ve bekâr ve mücerred kalmak isteyen genç 
kızlara bir ihtar) 

Hadîs-i şerifte ¬i¬=@«D«Q²7!ö¬w<¬G¬"ö²vU²[«V«2 gösteriyor ki; âhirzamanda kuvvetli iman, ihtiyar 

kadınlarda bulunur ki “Dindar ihtiyar kadınların dinine tâbi’ olunuz.” diye hadîs-i şerif 
ferman etmiş. Hem Risale-i Nur’un dört esasından bir esası şefkattir ve kadınlar şefkat 
kahramanı bulunmasından, hattâ en korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder. 
Ve bu zamanda o kıymetdar vâlideler ve hemşireler, büyük bir hâdise ile karşılaşıyorlar. 
Mahremce ve ifşası münasib olmayan bir hakikat-ı fıtriyesini Nur şakirdlerinden mücerred 
kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek lâzım gelir diye ruhuma ihtar 
edildi. Ben de derim ki: 

Kızlarım, hemşirelerim! Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslâmiye 
yerine terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir 
kadını ebedî bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan 
kendini muhafaza etmek için almak lâzım gelirken; o bîçare zaîfeyi daim tahakküm altında, 
yalnız dünyevî muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatın bazı on misli onu zahmetlere 
sokar. Eğer şer’an küfüvv tabir edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-u şer’iye nazara 
alınmadığından hayatı daima azab içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse daha berbad 
olur. İşte bu izdivaca sevk eden üç sebeb var:  

Birisi: Tenasülün devamı için, hikmet-i İlahiyece o fıtrî hizmete bir ücret olarak bir 
fıtrî meyil ve şevk vermiş. Halbuki o zevk on dakikada bir lezzet verse de, eğer meşru ise, 
erkek bir saat meşakkat çekebilir. Fakat kadın, on dakikalık o zevk için on ay çocuğu kendi 
vücudunda zahmetini çekmekle on sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat çeker. Demek o 
on dakikalık fıtrî meyl, bu uzun meşakkatlara sevk ettiği için ehemmiyeti kalmaz. His ve 
nefis, onunla onu izdivaca tahrik etmemeli.” Em:48 
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KÂFİR 

İslâmiyette inanılması lâzım olan şeylerin hepsine veya birine inanmayan, dînin emirlerini 
beğenmeyen, hafife alan, alay eden manalarında kullanılır. Bu kelimenin masdar şekli olan küfr ise: 

Örtmek; hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek. Dinde bilinmesi ve inanılması zarûrî olan 
şeyleri ve ahkâm-ı şer'iyyeden (dînî hükümlerden) tevâtüren (kesin olarak) bildirilenleri inkâr etmek ve 
dinden olduğu açıkça bilinen bir şeyi kabûl etmemek manalarına gelir. 

Hz. Bediüzzaman diyor ki: “Manen ruha geldi; neden bir cüz'ü hakikat-ı imaniyeyi 
inkâr eden kâfir olur ve kabul etmeyen müslüman olmaz? Halbuki Allah ve âhirete iman bir 
güneş gibi o karanlığı izale etmek lâzım geliyor….. 

Elcevab İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdanî hakikattır ki, tefrik kabul etmez. 
Ve öyle bir küllîdir ki, tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir külldür ki kabil-i inkısam olmazlar. 
Çünki herbir rükn-ü imanî, kendini isbat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi isbat eder. 
Herbiri herbirisine gayet kuvvetli bir hüccet-i a'zam olur. Öyle ise bütün erkânı, bütün 
delilleriyle sarsmayan bir fikr-i bâtıl, hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir hakikatı ibtal 
edip inkâr edemez.” Ş:237 

“Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: “Madem El-Hakku Ya’lu haktır. Neden kâfir, 
müslime; kuvvet hakka galibdir?” 

Dedim: Dört noktaya bak! Bu müşkil de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakkın 
her vesilesi hak olması lâzım değildir. 

Öyle de, her bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: 
Hak olan bir vesile, bâtıl vesileye galibdir. 

Dolayısıyla, bir hak bir bâtıla mağlubdur. Muvakkaten, bilvasıta olmuştur. Yoksa 
bizzât, hem daima değildir. 

Lâkin akibet-ül akibe, her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati 
var. İkinci nokta şudur: 

Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, haricen her dem vaki’, sabit 
değildir. 

Öyle de: Her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş’et etmek yine lâzım 
değildir. 

Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş’et etmek, öyle de her dem sabit 
değildir. 

Demek bir kâfirin müslim olan bir vasfı, müslimdeki lâmeşru’ vasfına galib olur. 
Bilvasıta, o kâfir dahi ona galibdir. 

Hem dünyada, hayatın hakkı şamil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i 
manidar, onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mani değildir.” S:725 
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Kâfirlere verilecek ebedi ceza meselesi    
“Onuncu Söz’ün Üçüncü İşaretinde denildiği gibi: Çendan, kâfir az bir ömürde bir 

günah işlemiş, fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Çünki küfür, bütün kâinatı 
tahkirdir, kıymetlerini tenzil etmektir ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerini tekzibdir 
ve mevcudat âyinelerinde cilveleri görünen esma-i İlahiyeyi tezyiftir. Onun için, mevcudatın 
hakkını kâfirden almak üzere, mevcudatın sultanı olan Kahhar-ı Zülcelal’in kâfirleri ebedî 
cehenneme atması, ayn-ı hak ve adalettir. Çünki nihayetsiz cinayet, nihayetsiz azabı 
ister.”M:43 

“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.” L:120 

Bazan kelâm küfür görünür, fakat sahibi kâfir olamaz   
Evet, “Mustafa Sabri ile Musa Bekuf’un efkârlarını müvazene etmek için vaktim 

müsaid değildir. Yalnız bu kadar derim ki: “Birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor.” Mustafa 
Sabri gerçi müdafaatında Musa Bekuf’e nisbeten haklıdır, fakat Muhyiddin gibi ulûm-u 
İslâmiyenin bir mu’cizesi bulunan bir zâtı tezyifte haksızdır. Evet Muhyiddin, kendisi hâdî ve 
makbuldür. Fakat her kitabında mühdî ve mürşid olamıyor. Hakaikte çok zaman mizansız 
gittiğinden, kavaid-i Ehl-i Sünnete muhalefet ediyor. Ve bazı kelâmları, zahiri dalalet ifade 
ediyor 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]¬[²E8ö«”@«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. 

Said Nursî” L:274 

Mezkür tekfir meselesi hakkında Hz. Üstad şöyle der: 
“Râbian: Gayr-ı muayyen ve şahısları ve isimleri zikredilmeyen insanlara dair bazı 

fena sıfatlar için “Böyle yapan münafıktır” veya “Dinsizliğe yardım eder” veya “Kâfir olur” 
denilse dahi gıybet dahi sayılmaz. Ve Kur’an-ı Hakîm’de böyle mübhem şahıslar hakkındaki 
şiddetli tabiratı gibi tabir olduğu halde; savcı o tabiratı kendine ve muayyen şahıslara alsa, o 
kendi kendini tekfir eder. Bana ilişmesi bütün bütün kanunsuzdur.” (Elyazma Afyon Hapsi 
Mektubları sh: 1451) İPA.3420.p 
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Cehennem kafirlere de rahmettir hükmünün izahı: 
“Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünki 

hadsiz rahmet-i Rabbaniye o korkan adama der: Bana gel, tövbe kapısıyla gir. Tâ 
Cehennem’in vücudu değil korkutmak, belki sana Cennet’in lezzetlerini tam bildirsin ve 
senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. 
Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan yine Cehennem’in vücudu, bin derece i’dam-ı 
ebedîden hayırlıdır ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünki insan hattâ yavrulu hayvanat 
dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir 
cihette mes’ud olur. Şu halde sen ey mülhid, dalaletin itibariyle ya i’dam-ı ebedî ile ademe 
düşeceksin veya Cehennem’e gireceksin! Şerr-i mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin 
ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes’ud olduğun umum akraba ve asl u neslin seninle 
beraber i’dam olmasından, binler derece Cehennem’den ziyade senin ruhunu ve kalbini ve 
mahiyet-i insaniyeni yandırır. Çünki Cehennem olmazsa, Cennet de olmaz. Herşey senin 
küfrün ile ademe düşer. Eğer sen Cehennem’e girsen, vücud dairesinde kalsan, senin 
sevdiklerin ve akrabaların ya Cennet’te mes’ud veya vücud dairelerinde bir cihette 
merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde Cehennem’in vücuduna tarafdar olmak sana 
lâzımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe tarafdar olmaktır ki, hadsiz dostlarının 
saadetlerinin hiç olmasına tarafdarlıktır. Evet Cehennem ise, hayr-ı mahz olan daire-i vücudun 
Hâkim-i Zülcelalinin hakîmane ve âdilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir 
mevcud ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve 
pek çok hikmetleri ve âlem-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zîhayatın 
celaldarane meskenleridir.” Ş:229 

“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.” Ş:232 

“Bu kaideye binaen denilebilir ki, bu dünyada musibetler, ölümler ve ebedî yokluk 
korkuları ve sair meşakkat ve ahval-i dünya, bu dünyaya gelip bilinmese idi, Cennet’teki 
saadet ve ebedîliğin sonsuz kıymetleri anlaşılmazdı. Demek muvakkat dünya hayatı ile ebedî 
âhiret hayatı, hikmet-i İlahiye ile birbirine manen ve hikmeten bağlı olup, biri birisiz olmaz. 
Yalnız dünya hayatına bakıp âhireti nazara almayanlar, hakikata vasıl olamaz, belki inkâra 
meyleder.” İPA. 508.p 

“Cehennem’in vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakikî adalete ve israfsız, 
mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet, onun vücudunu isterler. 
Çünki nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum 
hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o 
zalimi afvetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer 
bîçarelere yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de; Cehennem hapsine girenlerden olan kâfir-
i mutlak, küfrüyle hem esma-i İlahiyenin hukukuna inkâr ile tecavüz, hem o esmaya şehadet 
eden mevcudatın şehadetlerini tekzib ile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı 
tesbihkârane yüksek vazifelerini inkâr etmekle hukuklarına tecavüz ve kâinatın gaye-i hilkati 
ve bir sebeb-i vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyetlerle 
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mukabelelerini ve âyinedarlıklarını tekzib ile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle 
öyle azîm bir cinayet, bir zulümdür ki afva kabiliyeti kalmaz. 

 ¬y¬"ö«¾«h²L<ö²–«!ö h¬S²R«<ö«�ö«yÁV7!öÅ–¬! (4:48-116) âyetinin tehdidine müstehak olur. Onu 

Cehennem’e atmamak, bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz 
davacılara hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar Cehennem’in vücudunu istedikleri 
gibi, izzet-i celal ve azamet-i kemal dahi kat’î isterler.” Ş:230 

Hadisde geçen “hâzâ kâfirun” ibaresinin hakikatı 
“Bundan kırk sene evvel ve hürriyetten bir sene evvel İstanbul’a geldim. O zaman 

Japonya’nın baş kumandanı, İslâm ülemasından dinî bazı sualler sormuştu. Onları İstanbul 
hocaları benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. Ezcümle, bir hadîste: 
“Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında “Hâzâ kâfirun” yazılmış bulunur” diye 
hadîs var deyip benden sordular. Dedim: “Bir acib şahıs, bu milletin başına geçer ve sabah 
kalkar başına şapka giyer ve giydirir.” Bu cevabdan sonra bunu sordular: “Acaba o zaman 
onu giyen kâfir olmaz mı?” Dedim: “Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat 
baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşâallah müslüman edecek.” Sonra dediler: 
“Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hâdise ile Süfyan olduğu bilinecek?” Ben 
de cevaben dedim: “Bir darb-ı mesel var: Çok israflı adama “eli deliktir” denilir. Yani elinde 
mal durmuyor, akıyor, zayi’ oluyor, deniliyor. İşte o dehşetli adam bir su olan rakıya mübtela 
olup, onun ile hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalarını da alıştıracak.” 
Sonra birisi sordu ki: “O öldüğü zaman İstanbul’da Dikili Taş’ta şeytan dünyaya bağıracak ki; 
filan öldü.” O vakit ben dedim: “Telgrafla haber verilecek.” Fakat bir zaman sonra radyo 
çıkmış işittim. Eski cevabım tam değilmiş bildim. Sekiz sene sonra Dâr-ül Hikmet’te iken 
dedim: “Şeytan gibi radyo ile dünyaya işittirecek.” Ş:359 

Evet, “ Rivayette var ki: “Âhirzamanın dehşetli bir şahsı, sabah kalkar; alnında “Hâzâ 
kâfir” yazılmış bulunur.” 

Allahu a’lem bissavab.. bunun tevili şudur ki: O Süfyan, kendi başına firenklerin 
serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, o serpuş dahi 
secdeye gittiği için inşâallah ihtida eder, daha herkes -yalnız istemeyerek- onu giymekle 
kâfir olmaz.” Ş:583 

“İşte bu mes’elelerden birisi: Ben, kırk-elli sene evvel, müteşabih bir Hâdîs-i Şerif’in 
bir harika manasını beyan etmiştim. Ve sonra Risale-i Nura yazmıştım ki: “Bir adam sabah 

kalkar alnında,  °h¬4ö_«ïö~«H´; yazılmış bulunur.” Yani, Avrupa gibi başa şapka giyer ve onu 

cebren giydirir. “Bir kumandan hayatiyle ve mematiyle beni tasdik edip, işte o adam 
benim.... diye ,acib icraatiyle bu Hâdîs-i Şerif’in hakikatını isbat ettiği halde, zalimler nurlara 
ilişmesinler diye ben mahrem tuttum.” Ty:57 

Bu beyanlardan anlaşılıyor ki, Resulullah (A.S.M) ahirzaman fitnesinin azgın cereyanını tanıtıp 
ondan uzak durulmasını istiyor. 

“Rivayette var ki: “Âhirzamanda, Allah Allah diyecek kalmaz.” 

yÁV7!öÅ�¬!ö« ²̀[«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 
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akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler 
Allah’ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hata ediyorlar. 

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

Buradan anlaşılıyor ki kıyametin başlarına kopacak olan kâfirler, kâfir-i mutlak değildir. İslam 
dairesinde de, dinden kopuk olanlar da vardır. Keza masum denilen 15 yaşına girmemiş masumlar ve 
hayvanlar ve pek çok canlılar da olacak. Bunlar hakkında kıyamette bir merhamet ve himayet-i hassanın 
tecellisi bulunabilecektir. Mesela: 

“Herbir unsurun, maddî ve manevî kış ve zelzele gibi hâdiselerin yüzer hayırlı 
neticeleri ve gayeleri varken; şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak, 
o yüzer hayırlı neticeleri terketmekle, yüzer şerr yapmak, tâ bir tek şerr gelmesin gibi 
hikmete, hakikata, rububiyete münafî olur. Fakat küllî kanunların tazyikinden feryad eden 
ferdlere, inayat-ı hassa ve imdadat-ı hususiye ile ve ihsanat-ı mahsusa ile Rahmanürrahîm her 
bîçarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o ferdin hevesiyle değil, 
hakikî menfaatıyla yardım eder. Bazan, dünyada istediği bir cama mukabil, âhirette bir elmas 
verir.” K:220 

“Rivayetler, Deccal’ın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet 
istiaze etmiş. 

yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�öBunun bir tevili şudur ki: İslâmların Deccal’ı ayrıdır. Hattâ bir 

kısım ehl-i tahkik İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccal’ı Süfyan’dır. 
İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal’ı ayrıdır. Yoksa 
Büyük Deccal’ın cebr u ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehid olur ve istemeyerek 
itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.” Ş:585 

Burada beyan olunan cebr-i ceberut-u mutlaka, fıkıhta ikrah-ı mülci tabir olunur İPA. nın aynı 
maddesinde izahatı vardır. 

“Büyük Deccal’ın ispirtizma nevinden teshir edici hassaları bulunur. İslâm Deccalı’nın 
dahi, bir gözünde teshir edici manyetizma bulunur. Hattâ rivayetlerde “Deccal’ın bir gözü 
kördür” diye nazar-ı dikkati gözüne çevirerek Büyük Deccal’ın bir gözü kör ve ötekinin bir 
gözü öteki göze nisbeten kör hükmünde olduğunu hadîste kaydetmekle, onlar kâfir-i mutlak 
bulunduğundan yalnız münhasıran bu dünyayı görecek birtek gözü var ve akibeti ve âhireti 
görebilecek gözleri olmamasına işaret eder. 

Ben bir manevî âlemde İslâm Deccalını gördüm. Yalnız birtek gözünde teshirci bir 
manyetizma gözümle müşahede ettim ve onu bütün bütün münkir bildim. İşte bu inkâr-ı 
mutlaktan çıkan bir cür’et ve cesaretle mukaddesata hücum eder. Avam-ı nâs hakikat-ı 
hali bilmediklerinden, hârikulâde iktidar ve cesaret zannederler.” Ş:595 

“Şefkat yüzünden, esasat-ı İslâmiyenin haricindeki bid’at ve dalalet yollarına 
sapanları çeviren bir hakikattır 

Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; elbette rahmetin 
derecesinden aşmamak ve Rahmeten-lil-âlemîn Zât’ın (A.S.M.) mertebe-i şefkatinden 
taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki 
dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sekam-ı kalbîdir. 

Meselâ: Kâfir ve münafıkların Cehennem’de yanmalarını ve azab ve cihad gibi 
hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak; Kur’anın ve edyan-ı semaviyenin 
bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir 
merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârane şefkat 
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etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler 
müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın sû’-i akibetine ve 
müdhiş günahlara sevkeden adamlara şefkatkârane tarafdar olmak ve merhametkârane 
cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik 
ve şeni’ bir gadirdir. 

Risale-i Nur’da kat’iyyetle isbat edilmiş ki; küfür ve dalalet, kâinata büyük bir tahkir 
ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve rahmetin ref’ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hattâ deniz 
dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki; “İstirahatımızın selbine sebeb oldular” diye 
rivayet-i sahiha vardır. O halde kâfirin azab çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate lâyık 
hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. 
Yalnız bu var ki, müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak 
olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet 
var.1 

Bir zaman, eski Harb-i Umumî’de, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve 
çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve 
rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azab çekerdim. Birden kalbime geldi ki: O 
maktul masumlar şehid olup veli olurlar; fâni hayatları, bâki bir hayata tebdil ediliyor ve zayi’ 
olan malları sadaka hükmünde olup, bâki bir mal ile mübadele olur. Hattâ o mazlumlar kâfir 
de olsa, âhirette kendilerine göre o dünyevî âfâttan çektikleri belalara mukabil rahmet-i 
İlahiyenin hazinesinden öyle mükâfatları var ki; eğer perde-i gayb açılsa, o mazlumlar 
haklarında büyük bir tezahür-ü rahmet görüp, “Ya Rabbi! Şükür Elhamdülillah” diyeceklerini 
bildim ve kat’î bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve 
elemden kurtuldum.” K:75 

“Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir 
soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar 
şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki: Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında 
bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet ona nisbeten çok ucuz düşer. Böyle 
musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 

Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç bir haberim yokken 
Avrupa’da Rusya’daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevî ihtarın beyan ettiği 
taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki: 

O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen 
felâketten vefat eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa 
olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe 
indirir.  

Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu 
Cehennem’den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 
Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i 
İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, 
fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların mazlumları 
çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet 
çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve 
felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece 

                                                 
1 Muvazene-i esma muhafaza gerekiyor. 
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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 

“Müslümanlar içinde tarafgirane cereyanlar yüzünden, böyle masumlar zulümden 
kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler, bütün bütün zulmü dağıtır, 
genişletir. Cihad-ı dinîde olsa, kâfirlerin çoluk-çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganîmet 
olabilir; Müslümanlar, onları kendi mülküne dâhil edebilir. Fakat İslâm dairesinde birisi 
dinsiz olsa; çoluk-çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez, hukukuna müdahale edilmez. 
Çünki o masumlar, İslâmiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, belki İslâmiyet’le ve cemaat-ı 
İslâmiye ile bağlıdır. Fakat kâfirin çocukları, gerçi ehl-i necattırlar; fakat hukukta, hayatta 
pederlerine tâbi’ ve alâkadar olmasından, cihad darbesinde o masumlar memluk ve esir 
olabilirler.” E:39 

Arkadaş! İslâmiyet, bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kâfirler bile onun 
rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünki İslâmiyet’in telkinatıyla küfr-ü mutlak, inkâr-ı 
mutlak; şek ve tereddüde inkılab etmiştir. O telkinatın kâfirlerde de yaptığı in’ikas ve tesirat 
sayesinde, kâfirlerin, hayat-ı ebediye hakkında ümidleri vardır. Bu sayede, dünya lezzetleri 
ve saadeti onlarca tamamıyla zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler elemlere inkılab etmez. 
Yalnız tereddüdleri vardır. Tereddüd ise, her iki tarafa baktırır. Deve kuşu gibi, tam manasıyla 
ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur.” Ms:80 

Kâfirlere muhabbet boşa gidiyor  
“Kâfirlerin, müslümanlara ve ehl-i Kur’ana düşman olmaları küfrün iktizasındandır. 

Çünki küfür imana zıddır. Maahaza Kur’an, kâfirleri ve âba ve ecdadlarını i’dam-ı ebedî ile 
mahkûm etmiştir. 

Binaenaleyh müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere 
muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meded beklenilemez. 

Ancak  u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«& (3:173) ödiye Cenab-ı Hakk’a iltica etmek lâzımdır.” Ms:89 

“Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasında fark budur ki: 
Kâfirlerin medeniyeti; dışı içe, içi dışa çevrilmiş bir vahşet-i mahzadır. Zâhirîsi süslü 

püslü, bâtınîsi çirkin ve pistir. Sureti me’nus, sîreti muvahhiştir. 
Amma mü’minlerin medeniyeti ise, bâtını zâhirinden daha a’lâ ve ahsendir. Manası, 

suretinden daha tam ve kâmildir. İçinde bir ünsiyet, bir sevgi, bir muavenet saklıdır. 
Bunun sırrı budur ki: Mü’min, sırr-ı iman ve tevhid ile bütün kâinatın mevcudatı 

arasında bir uhuvvet ve eczaları mabeyninde -hususan Benî Âdem arasında ve bilhassa 
müslümanlar ortasında- bir ünsiyet ve mütekabil bir sevgi görüyor. Hem asıl, mebde’ ve mazî 
itibariyle yine her şeyde bir uhuvvet ve sonunda bir mülâkat ve kavuşmak olacağını ve 
müstakbelde neticenin kesin varlığını biliyor ve görüyor. 
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Fakat kâfir ise, küfrün hükmüyle her şeye karşı bir yabanilik ve ayrılık, belki kendisine hiç 
bir menfaatı olmayan bir nevi düşmanlık görür, bu düşmanlığı âdeta her şeyde, hattâ 
kardeşinde de görür. Çünkü kâfir; uzanıp giden ezelî bir ayrılış ve sonsuz ebedî bir firak 
ortasında yalnız nokta kadar küçük ve az bir buluşma anındaki bir uhuvvetten başka, bir 
kardeşliği görmüyor ve yoktur. Yalnız bir nevi hamiyet-i milliye yahut gayret-i cinsiye 
cihetiyle, az bir zamanda kardeşliği şiddet peyda eder. Halbuki o kâfir, zâhiren sevdiği 
kimseyi de samimi ve kardeşane bir muhabbet ile değil; belki ancak nefsinin ondaki 
menfaatini sever. 

Amma kâfirlerin medeniyeti içinde görülen bazı insanî güzellikler ve ruhî yücelikler 
ise, yine İslâm medeniyetinin sızıntılarındandır. Ve Kur’anın irşadatının in’ikasları ve 
sayhalarındandır.. veya semavî dinlerin bakiye kalmış olan parıltılarındandır.” BMs:195p.5 

Kâfirin imhal-i ikabındaki bir hikmet şöyle izah ediliyor: 
“Hayat-ı dünyeviyeye kasden ve bizzât teveccüh edip bağlanan kâfirin, imhal-i 

ikabında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakıyetindeki hikmet nedir? 
Evet o kâfir, kendi terkibiyle, sıfatıyla Cenab-ı Hak’ça nev’-i beşere takdir edilen 

nimetlerin tezahürüne -şuuru olmaksızın- hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı İlahiyenin 
mehasinini bilâ-şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garabet-i san’at-ı İlahiyeye 
nazarları celbediyor. Ne faide ki farkında değildir. Demek o kâfir, saat gibi kendi yaptığı 
amelden haberi yok. Amma vakitleri bildirmek gibi nev-i beşere pek büyük bir hizmeti vardır. 
Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür.” Ms:212 

Kâfirin cehennem-i manevîsi hakkında: 
“Evet küfrün tazammun ettiği cehennem-i maneviyeye bak! 

 ]¬"ö›¬G²A«2ö±¬w«1ö«G²X¬2ö@«9«!öHadîs-i Kudsîsi sırrınca, Cenab-ı Hak kâfirin zan ve itikadını 

daimî bir azab-ı elîme kalb eder. Sonra, iman ve yakîn ile, Cenab-ı Hakk’ın likasından sonra, 
rızasından sonra, rü’yetinden sonra mü’minler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak! 
Hattâ cehennem-i cismanî, ârif olan mü’min için, âsiye kâfirin cehennem-i manevîsine 
nisbeten cennet gibidir.” Ms:226 

“Sual: Bir kâfirin masiyet-i küfriyesi mahduddur, kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî 
ve gayr-ı mütenahî bir ceza ile tecziyesi, adalet-i İlahiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i 
ezeliyeye de muvafık değil. Merhamet-i İlahiye müsaade etmez? 

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

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

İkincisi: O kâfirin masiyeti; mütenahî bir zamanda ise de, gayr-ı mütenahî olan 
umum kâinatın vahdaniyete olan şehadetlerine gayr-ı mütenahî bir cinayettir. 

Üçüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahî nimetlere küfran olduğundan, gayr-ı mütenahî bir 
cinayettir. 

Dördüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahî olan zât ve sıfat-ı İlahiyeye cinayettir. 
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Beşincisi: İnsanın vicdanı, zahiren mütenahî ise de, bâtınen ebede bakıyor ve ebedi 
istiyor. Bu itibarla, gayr-ı mütenahî hükmünde olan o vicdan, küfür ile mülevves olarak 
mahvolur gider. 

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

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

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

Cevab: Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir, ya ademe gidecektir veya 
daimî bir azab içinde mevcud kalacaktır. Vücudun velev Cehennem’de olsun, ademden daha 
hayırlı olduğu vicdanî bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve 
masiyetlerin de merciidir. Vücud ise velev Cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. Maahaza 
kâfirin meskeni Cehennem’dir ve ebedî olarak orada kalacaktır. 

Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını 
çektikten sonra, ateş ile bir nev’ ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden âzade olur. O 
kâfirlerin dünyada yaptıkları a’mal-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i İlahiyeye 
mazhar olduklarına dair işarat-ı hadîsiye vardır.2 

Maahaza cinayetin lekesini izale veya hacaletini tahfif veyahut icra-yı adalete iştiyak 
için cezayı hüsn-ü rıza ile kabul etmek, ruhun fıtrî olan şe’nidir. Evet dünyada çok namus 
sahibleri, cinayetlerinin hicabından kurtulmak için, kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir 
ve isteyenler de vardır.” İ:81 

Kâfir kelimesinin manası: 
“Birisi ve en mütebadiri, dinsiz ve münkir-i Sani’ demektir. Şu mana ile, ehl-i kitaba 

ıtlak etmeğe hakkımız yoktur. İkincisi: Peygamberimizi ve İslâmiyeti münkir demektir. Şu 
mana ile onlara ıtlak etmek hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Lâkin örfen evvelki mananın 
tebadüründen, bir kelime-i tahkir ve eziyet olmuştur.” Mü:33 

“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!” STİ:16 

“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 

                                                 
2 Bk: İPA. 3503.p daki haşiye 
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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.” STİ:28 

Bu derlemede külliyattan tercihle tesbit edilen küfür ve kâfirler hakkındaki 
lüzumlu olan kısımları nazara verildi. 
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KÂİNAT 

Bu kelime, yaratılan varlıkların bütününü ifade eder. Eserlerden eser sahibini bilmek olan kaide-i 
Kur’aniyesiyle kâinat, Allah’ın varlığını, birliğini, isim ve sıfatlarını bildiren bir kitab gibidir. Bunun 
içindir ki külliyatta kitab-ı kâinat tabiri çokça geçer. Mesela: 

“Hâlık-ı Âlem’i bize tarif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyüadd ve lâyuhsadır. O 
delillerin en büyükleri üçtür: 

Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün, işittiğin şu “kitab-ı kebir-i kâinat”tır. 

İkincisi: Bu kitabın âyet-ül kübrası ve divan-ı nübüvvetin hâtemi ve künuz-u 
mahfiyenin miftahı olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. 

Üçüncüsü: Kitab-ı âlemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah’ın hücceti olan 
Kur’an’dır.” Ms:21 

“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 

“Güya Kur’an bir hâfızdır; kudret kalemiyle kâinat sahifelerinde yazılan âyâtı okuyor. 
Güya Kur’an, kâinat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve Nakkaş-ı Ezelîsinin 
şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor.” L:128   gibi pek çok beyanlar vardır. 

Evet, kâinata mana-i harfî, yani nazar-ı Kur’an ile bakılınca görünen 
hakikatını anlatan Hz. Üstad şu bilgiyi veriyor: 

“Evet Kur'an-ı Hakîm, şu Kur'an-ı Azîm-i Kâinatın en âlî bir müfessiridir ve en 
belig bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki; şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların 
yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir.1 Hem 
                                                 
1 “Aziz kardeşlerim! Çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam-ı Ali (R.A.) Risale-i Nur’a ve bilhassa Âyet-ül 
Kübra Risalesi’ne ziyade ehemmiyet vermiş? diye sırrını beklerdim. Lillahilhamd ihtar edildi. İnkişaf eden o 
sırra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum. Şöyle ki: 

Risale-i Nur’un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en küllî istinad noktasını, kuvvetli ve kat’î beyan 
olduğundan; bu hasiyet Âyet-ül Kübra Risalesi’nde fevkalâde parlak görünüyor. Ve bu acib asırda mübareze-i 
küfür ve iman, en son nokta-i istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Meselâ: Nasılki gayet büyük bir 
meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman 
tarafı, en büyük ordusunun cihazat-ı muharribesini kendi taburuna imdad ve kuvve-i maneviyesini fevkalâde 
takviye için her vasıtayı istimal ederek ehl-i iman taburunun kuvve-i maneviyesini bozmak ve efradının 
tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Ehemmiyetli bir istinadgâhını kendine temayül ettirerek ihtiyat 
kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun herbir neferine karşı, cem’iyet ve komitecilik ruhuyla mütesanid bir 
cemaat gönderir. Bütün bütün kuvve-i maneviyesini mahvetmeğe çalıştığı bir hengâmda Hızır gibi biri çıkar, o 
tabura der: “Me’yus olma! Senin öyle sarsılmaz bir nokta-i istinadın ve öyle mağlub edilmez muhteşem 
orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa karşısına çıkamaz. Senin şimdilik 
mağlubiyetinin bir sebebi, bir cemaata ve bir şahs-ı maneviyeye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki, herbir 
neferin, istinad noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevî 
ve bir cem’iyet hükmüne geçsin” dedi ve tam kanaat verdi. 

Aynen öyle de, ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet, -bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle- cem’iyet ve 
komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh-u habis olmuş, Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve 
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herbiri birer harf-i manidar olan mevcudata "mana-yı harfî" nazarıyla, yani onlara Sâni' 
hesabına bakar, "Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette Sâniinin cemaline delalet 
ediyor" der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor. Amma ilm-i hikmet 
dedikleri felsefe ise; huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve 
sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış.2 Şu kitab-ı kebirin hurufatına "mana-yı harfî" ile, 
yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle etmeyip "mana-yı ismî" ile, yani 
mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. "Ne güzel yapılmış"a bedel, "Ne 
güzeldir" der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir edip, kendisine müştekî eder. Evet dinsiz 
felsefe, hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir...” S:131 

Yani mü’minler kâinata mezkür anlayışla bakmakla mükelleftir. Aksi halde mü’min, düşünce 
istikametini bulamaz ve hakiki ehl-i tevhid sıfatını kazanamaz. Bu husus çok ehemmiyetlidir, dikkat 
edilmeli. 

İmam-ı Ali’nin R.A. işarî bir ihbarını Hz. Üstad şöyle izah eder: tahşiye 1. sahifede 

“Eğer desen: "Acaba neden Kur'an-ı Hakîm felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi 
etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i âmmeyi 
rencide etmeyecek, fikr-i avamı taciz edip yormayacak bir suret-i basitane-i zahiranede 
söylüyor? 

Cevaben deriz ki: Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için... Hem, geçmiş 
derslerden ve Sözlerden elbette anlamışsın ki: Kur'an-ı Hakîm, şu kâinattan bahsediyor; tâ, 
zât ve sıfât ve esma-i İlahiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ 
Hâlıkını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mûcidleri için bakıyor. 
Hem umuma hitab ediyor. İlm-i hikmet ise, mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan 
ehl-i fenne hitab ediyor. Öyle ise mademki Kur'an-ı Hakîm, mevcudatı delil yapıyor, 
bürhan yapıyor. Delil zahirî olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem mademki 
Kur'an-ı Mürşid, bütün tabakat-ı beşere hitab eder. Kesretli tabaka ise, tabaka-i avamdır. 
Elbette irşad ister ki; lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib 
etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahirî nazarlarında bedihî olan şeyleri, lüzumsuz 
belki zararlı bir surette tağyir etmemektir.” S:243 

Mezkür manadaki kâinata bakış, “…cadde-i kübradır. Çünki kâinatı ehl-i vahdet-ül 
vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için i'dama mahkûm zannedip, "Lâ mevcude illâ Hû" 
hükmetmeye veyahut ehl-i vahdet-üş şuhud gibi, huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı 
mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül edip, "Lâ meşhude illâ Hû" demeye mecbur 
olmuyor. Belki i'damdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an afvettiğinden, o da sarf-ı nazar 
edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelal hesabına istihdam 
edip, esma-i hüsnasının mazhariyet ve âyinedarlık vazifesinde istimal ederek mana-yı harfî 
nazarıyla onlara bakıp, mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimîye girmektir; herşeyde 
Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır.” S:479 

“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 
                                                                                                                                                         
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. 
(*) Kâinatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz.” K:54 
2 Zamanımızda mekteblerde okutulan derslerin durumu hatırlatılıyor. Tabiat ve esbab şirkine kuvvetli 
bir ikazdır. 
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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!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 

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

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

u ekvan, olur maarif-i İlahî... 
Tedkik dahi tefekkür, yani ger harfî nazarla, hem san’at noktasında “ne güzeldir” 

yerine “ne güzel yapmış Sani’, nasıl yapmış o mâhi” 
Nokta-i nazarında kâinata bir baksan, nakş-ı Nakkaş-ı Ezel, nizam ve hikmetiyle 

lem’a-i kasd ve itkan, tenvir eder şübehi. 
Döner ulûm-u kâinat, maarif-i İlahî. Eğer mana-yı ismiyle, tabiat noktasında, “zâtında 

nasıl olmuş” eğer etsen nigahı, 
Bakarsan kâinata, daire-i fünunun daire-i cehl olur. Bîçare hakikatlar, kıymetsiz 

eller kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı...” S:723 
Keza, “Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak Hâlıkları için bahseder. Mevcudatın 

zâtlarına ait değildir. Bu itibarla Kur'anca en mühim, kâinatın Hâlık'a nâzır olan 
ahvalidir. Fen ise, Hâlık'ı işe katmıyor. Kâinatın ahvalinden bizâtiha bahsediyor. Ve keza 
Kur'an bütün insanlara hitab eder. Ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki, tahkiki bir marifet 
sahibi olsunlar. Fen ise, yalnız fenciler ile konuşur. Avamı nazara almıyor. Avam taklidde 
kalıyor. Bu itibarla fennin tafsilâtını ihmal veya ibham, maslahat-ı âmme ve menfaat-i 
umumiyeye nazaran, ayn-ı isabet ve ayn-ı hikmettir.” Ms:233 

“Sual: İnsan, Arz'a nisbeten bir zerredir; Arz da, kâinata nazaran bir zerredir; ve 
keza insanın bir ferdi, nev'ine nisbeten bir zerredir; nev'i de, sair ortakları bulunan enva' 
içinde bir zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler hikmet-i ezeliye ve 
ilm-i İlahîdeki faidelere nisbeten bir zerreden daha aşağıdır. Binaenaleyh böyle bir âlemin 
insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez? 

Cevab: Evet zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, 
kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidadlara nazaran bu âlem-i şehadet dardır, istiab 
edemez. Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istidadların meyillerini tatmin ve 
temin edecek, âlem-i âhirettir. Ve keza istifade hususunda müzahame, mümanaa ve tecezzi 
yoktur; bir küllînin cüz'iyatına nisbeti gibidir. Nasılki bir küllî bütün cüz'iyatında mevcud 
olduğu halde, ne o küllîde tecezzi ve inkısam olur ve ne de cüz'iyatında müzahame ve 
müdafaa olur. Küre-i Arz'dan da binlerce müstefid olsa, ne aralarında bir müzahame olur ve 
ne Küre-i Arz'da bir noksaniyet peyda olur. Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için, 
âlem-i şehadetin yaratılışında insan, ille-i gaiye menzilesinde gösterilmiştir. Ve insanın 
hatırı için, bütün enva'a bir umumî ziyafet verilmiştir. Bu ise, bütün âlemin faideleri insana 
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münhasır olup başkalara hiçbir faidesi yoktur demek değildir.” İ:101 

“Kur'an-ı Kerim'de takib edilen maksad-ı aslî; isbat-ı Sâni', nübüvvet, haşir, 
adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir. Binaenaleyh Kur'an-ı 
Kerim'in kâinattan yaptığı bahis tebaîdir, kasdî değildir. Yani ligayrihîdir, lizâtihî 
değildir. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın vücud, vahdet ve azametine istidlal suretiyle 
kâinattan bahsetmiştir. Yoksa kâinatın bizzât keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünki 
Kur'an-ı Kerim coğrafya, kozmoğrafya gibi kasden kâinatın keyfiyetinden mana-yı ismiyle 
bahseden bir fen, bir kitab değildir. Ancak kâinat sahifesinde yazılan san'at-ı İlahiyenin 
nakışları ve kudretin hilkat mu'cizeleri ve kozmoğrafyacıları hayrette bırakan nizam ve 
intizamla, mana-yı harfiyle Sâni' ve Nazzam-ı Hakikî'ye istidlal keyfiyetini öğretmek için 
nâzil olan bir kitabdır. Binaenaleyh san'at, kasd, nizam kâinatın her zerresinde bulunur, 
matlub hasıl olur. Teşekkülü nasıl olursa olsun, bizim matlubumuza taalluku yoktur. Febinâen 
alâ zâlik mademki Kur'anın kâinattan bahsi istidlal içindir ve delilin de müddeadan evvel 
malûm olması şarttır ve delilin muhatablarca vuzuhu müstahsendir; bazı âyetlerin onların 
hissiyatına ve edebî malûmatlarına imale etmesi ve benzetmesi, mukteza-yı belâgat ve irşad 
olmaz mı? Fakat bu âyetlerin, hissiyatlarına imale etmesi mes'elesi, o hissiyata kasden delalet 
etmek için değildir.” İ:118 

“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!«:   

hitabına hedef olur. Cennet ise esasatıyla beraber ebedî ve muhkem bir şekilde tecelli eder 
ve münceli olur. Evet gerek Cehennem'i, gerek Cennet'i teşkil eden ecza ve maddeler arasında 
münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet intizamın şartıdır, nizam da devama 
sebebdir. Ve keza bu iki menzilin halkı da ebedî oldukları için vücudlarını teşkil eden ecza, 
tegayyüre maruz değildir. Çünki dünyadaki cisimlerinin terkib ve tahlilleri arasında müvazene 
yoktur. Yani cisim bünyelerine girenlerin, çıkanların arasında nisbet yoktur. Onun için 
inhilale yüz tutarlar. Fakat âhiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Eczaları arasında tam 
manasıyla müvazene vardır ki; inhilale mahal kalmaz.” İ:143 
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Eksiksiz ve üstün sıfatlara sahib olmak manasında olan bu kelime, Risale-i Nurda geniş manada 
kullanılır. Evet, kemalât kazanmak, kâinattaki tekâmül kanunu dairesinde geçirilen istihaleler istikbale 
doğru uzanıyor. 

İnsan-ı kâmilin tarifi    
“Sual: Tarîkatlar, hakikatların yollarıdır. Tarîkatların içerisinde en meşhur ve en 

yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan tarîk-ı Nakşbendî hakkında, o tarîkatın 
kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler. Demişler ki: 

¾²h«#ö²‡@«åö²G«8³~ö²•¬+«�ö›¬G²X«A¬L²T«9ö¬s<¬h«0ö²*«( 
¾²h«#ö¬¾²h«#ö]¬B²,«;ö¬¾²h«#ö]«A²T2ö¬¾²h«#ö@«[²9(ö¬¾²h«# 

Yani, tarîk-ı Nakşîde dört şeyi bırakmak lâzım. Hem dünyayı, hem nefis hesabına 
âhireti dahi maksud-u hakikî yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucbe, fahre 
girmemek için bu terkleri düşünmemektir. Demek hakikî marifetullah ve kemalât-ı 
insaniye terk-i masiva ile olur? 

Elcevab: Eğer insan yalnız bir kalbden ibaret olsaydı; bütün masivayı terk, hattâ 
esma ve sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk’ın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. 
Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır. İnsan-ı 
kâmil odur ki: Bütün o letaifi; kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubudiyette, hakikat 
canibine sevketmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalb bir kumandan 
gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalb, yalnız kendini kurtarmak 
için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medar-ı iftihar değil, belki netice-i ızdırardır.” S:495 

İşte burada anlatılan küllî ve kâmil ubudiyet, Risale-i Nur’un Kur’andan aldığı müstakîm ve 
muvazeneli cadde-i Kur’aniyedir. 

Kâmilîn insanların zevk-i maalîlerinin istikameti 
“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. 
Avrupa’dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvari nazarla, Kur’anda olan letaif-

i ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, hem tadamaz. 
Kendindeki miheki ona ayar edemez.” S:736 
Yani, bu zamanın sefih yaşayışı, insanın manevi hislerini tahrib ve ibtal ediyor diye dikkat 

çekiliyor. Zevk-i maalî, yani yüksek ve manevî zevk, hayvaniyet mertebesinde değil insaniyet 
mertebesınde bulunur. Bu zamanı müzik diyerek istila eden teneke seslerinden ve benzeri bid’aların 
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tesirinden, beşer âleminde insaniyetin ne hale düştüğü anlaşılır. Hz. Üstad günün bozuk memsuh 
medeniyeti hakkında şöyle der: 

“Cazibedar hizmeti: Heva, hevesi teşci’, teshil; hevesatı, arzuları da tatmin; bundan 
çıkar sefahet. 

O heva, hem heves, şe’ni budur daima: İnsanı memsuh eder, sîreti değiştirir. Manevî 
meshediyor, değişir insaniyet. 

Şu medenîlerden çoğunun, eğer içini dışına çevirirsen, görürsün: Başta maymunla 
tilki, yılanla ayı, hınzır. Sîreti olur suret. 

Gelir hayali karşına, postlarıyla tüyleri. İşte şununla görünür meydandaki âsârı.” S:712 

Burada geçen mesh olmuş manasındaki memsuh kelimesi, ahlak ve seciye cihetinde  hayvanlaşmak 
demektir. 

Aynı hakikat Mektubatın vecizeler kısmında da şöyle ifade edilir: 

Bu mimsiz medeniyetin “Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci’ ve arzularını tatmindir. 
O heva ise, insanın mesh-i manevîsine sebebdir.” M:474 

Millî ahlakı bozmanın felaketine binaen yine aynı mesele, yani mimsiz 
medeniyetin ifsadı, Tarihçe-i hayatta şöyle nazara veriliyor: 

“Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci ve arzularını tatmin ve metalibini teshildir. O 
heva ise, şe'ni, insaniyeti derece-i melekiyeden dereke-i kelbiyete indirmektir. İnsanın mesh-
i mânevîsine sebeb olmaktır. Bu medenîlerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, 
hınzır, maymun postu görülecek gibi hayâle gelir.” T:132 

Burada geçen dereke-i kelbiyete, yani köpekliğin aşağılık derecesine demektir. Yine H:121 de ve 
Sti:46 da aynı meseleye dikkat çekilir.  

Hem bu sefih medeniyeti getiren cereyana ve liderlerine hitaben ve 
hakiki müslümanların ders ve ibret almaları için şu ikaz var:  

“Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların ulvî vazifelerini bırakıp, süflî nefsin ve 
pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden, ehl-i imana dünyada galebe edersin. 
Ve zahirde daha sevimli görünürsün. Çünki senin akıl ve kalb ve ruhun gayet derecede 
tedenni ve tereddi ve sukut edip, pis heves ve rezil nefse inkılab etmişler, mesholmuşlar. 
Elbette bu cihette, sana Cehennem’i ve mazlum ehl-i imana Cennet’i kazandıran bir 
muvakkat galeben olacak.” Gençlik Rehberi:22 

Bu anlatılan bozulmanın 1947 den 1997 lere kadar varacağı mikdarı 
hakkında da Hz. Üstad E:22 de şu bilgiyi veriyor: 

“Evet eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an’anat-ı 
milliye ve İslâmiyeye karşı yüzde elli lâkaydlık gösterildiği halde; elli sene sonra, yüzde 
doksanı nefs-i emmareye tâbi’ olup millet ve vatanı anarşiliğe sevketmek ihtimalinin 
düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare taharrisi…E:22  diyerek geleceğe bakan endişelerini 
siyasîlere bildiriyor. 

Bu arafasıldan sonra mevzumuza devam ediyoruz. Yani, 

Hâlis ve sâdık şakirdlerin şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne 
geçtiğine dikkat çeken Hz. Üstad diyor ki:   

“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 
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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 

Şu halde ciddî ve samimi bir şahs-ı manevinin teşekkülü ve teşkili elzemiyet kazanır. Bu şahs-ı 
manevinin teşekkülüne de ihlâs ve sadakat yoluyla varılır. 
 

Evliya-yı kâmilînin şeriat kılıncıyla idam edilmeleri meselesi 
hakkında şu izahat veriliyor: 

“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 

ittifak etmişler: ]«S«O²M8ö¬|«áö²*«(ö²i%ö²–«(²h"ö²h«S«1ö  @«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:452 

Evet, ruhî ve şahsî inkişaf ve hassasiyete istinad eden velâyet-i suğra, ahkâm-ı şer’iye 
muvazenesinde yürüyen asfiya mesleğinden farklı olduğu anlaşılıyor. 

İnsan-ı kâmilin tavsifi 
“Seyr-i sülûk-u kalbî ile ve mücahede-i ruhî ile ve terakkiyat-ı maneviye ile, insan-ı 

kâmil olmak için çalışmak; yani hakikî mü’min ve tam bir müslüman olmak; yani yalnız surî 
değil, belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslâmı kazanmak; yani şu kâinat içinde ve bir cihette 
kâinat mümessili olarak, doğrudan doğruya kâinatın Hâlık-ı Zülcelaline abd olmak ve 
muhatab olmak ve dost olmak ve halil olmak ve âyine olmak ve ahsen-i takvimde olduğunu 
göstermekle, benî-Âdemin melaikeye rüchaniyetini isbat etmek ve şeriatın imanî ve amelî 

1185



KÂMİL     4 

cenahlarıyla makamat-ı âliyede uçmak ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak, belki de o 
saadete girmektir.” M:457 

“İşte ey Risale-i Nur şakirdleri ve Kur’anın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir 
insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin âzalarıyız.. ve hayat-ı ebediye içindeki 
saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz.. ve sahil-i selâmet olan 
Dâr-üs Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan 
hademeleriz. Elbette dört ferdden bin yüz onbir kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası 
kazanmak ile, tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz. Evet üç elif ittihad 
etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz onbir kıymet alır. Dört kerre dört 
ayrı ayrı olsa, onaltı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksad ve ittifak-ı vazife ile 
tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dörtbin dörtyüz kırkdört 
kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi.. hakikî sırr-ı ihlas ile, onaltı fedakâr kardeşlerin 
kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet 
ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir ferd, 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 
manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” L:161 

Bu kısımda mütesanid ve muhlis bir hizmet cemaatı bulunmasının ve bu istikametli hizmet 
merkezinin, hizmeti selâmetle yürütmesinin elzemiyeti anlatılır. 

Bu kısımda da ibadet-i kâmilenin esasları şöyle ifade ediliyor:  
“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 

Bu beyan ifade ediyor ki şeriatla amel eden kâmil olur. 

Hakiki bir müfessirin sahib olacağı üstün sıfatlar   
“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 esasatı te’lif ve 
neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kâmil ve İslâm’ın bu asırda hakikî bir 
rehber-i ekmeli ve Kur’anın muteber bir müfessir-i a’zamı olmuş olması lâzımdır. 

İşte bu zamanda, yukarıda mezkûr dokuz şart ve hususiyetlerin, müellif Said Nursî’de 
ve eserleri olan Nur Risalelelerinde aynıyla mevcud olduğu, hakikî ve mütebahhir ülema-i 
İslâmın icma’ ve tevatür ve ittifakıyla sabit olmuştur. Ve hem intibaha gelmekte olan bu 
millet-i İslâmiyece, Avrupa ve Amerikaca malûm ve musaddaktır. İşte arkadaşlar! Biz, böyle 
bir tefsir-i Kur’an arıyor ve böyle bir müfessir istiyorduk.” Ko:14 
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KANUN ve müteallikatı 

Kâinatta Allah’ın koyduğu değişmez nizam. Kanun, lügatta “mikyas, ölçü, tartı” demektir. 
Kanun bir şeyin umumî kaideleri ve prensipleri ve her zaman ve her yerde aynı biçimde bulunan fıtrî 
kanun ve düstürlar manasındadır. Esma-i ilahiyenin mukannen bir tarzda ve kayyumiyetle tecellisi diye 
anlamak da mümkündür. 

Risale-i Nur’da çeşitli terkibleriyle geçer. Mesela Mesnevi’de şu beyan var: 

“Kanunlar ve nevamis denilen şeyler, ancak ilim ile irade ve emrin enva’a olan 
tecellilerinin isimleridir. Evet kanun emirdendir, namus iradedendir.” Ms:59 

Yani irade-i İlahiyenin tecellilerine namus; emr-i İlahinin tecellilerine de kanun deniliyor. 

“Esbab-ı tabiiyenin üss-ül esası hükmünde olan cüz-ü lâ-yetecezzadaki kuvve-i cazibe 
ve kuvve-i dafianın içtimalarının hortumu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Fakat caizdir 
ki, herbir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def', hareket, kuva gibi emirler, âdâtullahın 
kanunlarına birer isim olsun. Lâkin kanun, kaidelikten tabiîliğe ve zihnîlikten haricîliğe ve 
itibarîden hakikata ve âletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz.” Ms:249 

Yani burada anlatılan fıtrî kanunlar, kaidevî, zihnî, itibarî ve aletiyet durumlarında olup. Tabiî, 
haricî ve müessir değillerdir diye kanunların aslî durumları anlatılır. 

Kanun-u emrî: 
“Sual: Sa'd-ı Taftazanî, biri hayvanî diğeri insanî olmak üzere ruhu ikiye taksim 

ettikten sonra, "Mevte maruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahluk değildir 
ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebeb yoktur, cesed ile kaim olmayıp müstakill-i 
bizzâttır" demesinin sebebi ve izahı? 

Elcevab: Sa'd-ı Taftazanî'nin  ®^«5x V²F«8ö²a«,²[«7ö ^Å[¬9@«,²9¬�²!ö ƒ:Çh7«!ö demesi;  

]±¬"«*ö¬h²8«!ö²w¬8ö ƒ:Çh7!ö¬u5 sırrıyla, -beka-yı ruh bahsinde beyan edildiği gibi- ruhun mahiyeti; 

zîhayat bir kanun-u emr, zîşuur bir âyine-i İsm-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-ı 
Sermedî olduğundan mec'uldür. Bu cihetle mahluktur denilemez. Fakat Sa'd, Makasıd ve 
Şerh-ül Makasıd'da, bütün muhakkikîn-i İslâmın icmaına ve âyât ve ehadîsin nususuna 
muvafık olarak, "O kanun-u emr, vücud-u haricî giydirilmiş sair mahlukat gibi mahluk ve 
hâdistir" demiştir. Sa'd'ın ezeliyet-i ruha kail olmadığına bütün âsârı şahiddir.” B:258 
 Yani ruhun sahib kılındığı 4 hususiyetten üçü, yani kanun-u emr, ayine-i ism-i hay, zicevher bir 
cilve-i hayat-ı sermedi cihetleriyle mec’ul, yani mahluk değil, fakat, 4. hususiyeti olan vücud-u harici 
sahibi kılındığından mahluk olduğu bildiriliyor. 

 “Ruh, Vücud-u Haricî Giydirilmiş Bir Kanundur 
Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir namustur; şuuru başına takmış. 
Bu mevcud ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. 
Sabit ve hem daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade vasfından 

gelir. 
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Kudret vücud-u hissî giydirir, şuuru başına takar, bir seyyâle-i latifeyi o cevhere sadef 
eder. 

Eğer enva'daki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh 
olur. 

Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirirse, yine lâyemut kanun olur.” S:702 

“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 
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 

Burada anlaşılan asıl hakikat, tecelli-i sırr-ı kayyumiyettir. 

“Yine Onuncu Söz'ün Altıncı Hakikatında isbat edildiği gibi; değil ruh-u beşer, hattâ 
en basit tabakat-ı mevcudat dahi, fena için yaratılmamışlar; bir nevi bekaya mazhardırlar. 
Hattâ ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, vücud-u zahirîden gitse, bin vecihle bir nevi 
bekaya mazhardır. Çünki sureti, hadsiz hâfızalarda bâki kalır. Kanun-u teşekkülâtı, yüzer 
tohumcuklarında beka bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin 
kanun-u teşekkülü, timsal-i sureti, bir Hafîz-i Hakîm tarafından ibka ediliyor. Dağdağalı 
inkılablar içinde kemal-i intizam ile, zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, bâki 
kalır. Elbette gayet cem'iyetli ve gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş 
ve zîşuur ve zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer, ne derece kat'iyyetle bekaya 
mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alâkadar olduğunu anlamazsan, nasıl "Zîşuur bir 
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insanım" diyebilirsin? Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen proğramını ve kanun-u 
teşekkülâtını, bir nokta gibi en küçük çekirdekte dercedip muhafaza eden bir Zât-ı Hakîm-i 
Zülcelal, bir Zât-ı Hafîz-i Bîzeval hakkında "Vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder" 
denilir mi?” S:516 

“Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet 
kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir. Halbuki en zaîf olan kavanin-i emriye, sebat ve 
bekaya mazhardırlar. Çünki dikkat edilse, maruz-u tegayyür olan bütün nevilerde birer 
hakikat-ı sabite vardır ki, bütün tegayyürat ve inkılabat ve etvar-ı hayat içinde yuvarlanarak 
suretler değiştirip, ölmeyerek, yaşayarak bâki kalıyor. İşte herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin 
câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvuratıyla bir şahıs iken, bir nev' hükmüne 
geçmiştir. Bir nev'e gelen ve cari olan kanun, o şahs-ı insanîde dahi caridir. Madem Fâtır-ı 
Zülcelal, insanı câmi' bir âyine ve küllî bir ubudiyetle ve ulvî bir mahiyetle yaratmıştır. Her 
ferddeki hakikat-ı ruhiye, yüzbinler suret değiştirse, izn-i Rabbanî ile ölmeyecek, yaşayarak 
geldiği gibi gidecek. Öyle ise o şahs-ı insanînin hakikat-ı zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan 
ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izni ile ve ibkasıyla daima bâkidir.” S:517 

Fıtrî kanunlara da ayetlerde işaret edilir. Bir ayette şöyle buyruluyor 

 “u«.x<ö²–«!ö¬y¬"ö yÁV7!ö«h«8«!ö@«8ö«–x Q«O²T«<ö«:  Bu cümledeki emir, iki kısımdır: 

 Birisi, teşriîdir ki, sıla-i rahm ile tabir edilen akraba ve mü’minler arasında şer’an 
emredilen muvasala hattıdır. 

Diğeri, emr-i tekvinîdir ki, fıtrî kanunlar ile âdetullahın tazammun ettiği 
emirlerdir.”İ:174 

“Evet Kur'anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. 
Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. 
Meselâ: Medeniyetin bütün cem'iyat-ı hayriyeleri ile, bütün cebbarane şedid inzibat ve 
nizamatlarıyla, bütün ahlâkî terbiyegâhlarıyla, Kur'an-ı Hakîm'in iki mes'elesine karşı 
muaraza edemeyip mağlub düşmüşlerdir.” S:408 

 “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 

Yani meleklerle kanunlar, ruh ve cesed gibi bir vücud mahiyetindedirler. 

“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 

 “Bir zaman, ziyade rikkatimden ve fazla şefkatten ve acımak duygusundan zîhayat ve 
hususan onlardan zîşuur ve bilhassa insanlar ve bilhassa mazlumlar ve musibete giriftar 
olanların halleri çok ziyade rikkatime ve şefkatime ve kalbime dokunuyordu. Kalben 
diyordum: "Bu âciz ve zaîf bîçarelerin dertlerini, âlemde hükmeden bu yeknesak kanunlar 
dinlemedikleri gibi; istilâ edici ve sağır olan unsurlar, hâdiseler dahi işitmezler. Bunların bu 

1189



KANUN     4 

perişan hallerine merhamet edip hususî işlerine müdahale eden yok mu?" diye ruhum çok 
derin feryad ediyordu. Hem "O çok güzel memluklerin ve çok kıymetdar malların ve çok 
müştak ve minnetdar dostların işlerine bakacak ve onlara sahabet edecek ve himayet edecek 
bir mâlikleri, bir sahibleri, bir hakikî dostları yok mu?" diye kalbim bütün kuvvetiyle 
bağırıyordu. İşte ruhumun feryadına ve kalbimin vaveylâsına vâfi ve kâfi ve teskin edici ve 
kanaat verici cevab ise: Sırr-ı tevhid ile Rahman ve Rahîm olan Zât-ı Zülcelal'in umumî 
kanunların tazyikatları ve hâdisatın tehacümatı altında ağlayan ve sızlayan o sevimli 
memluklerine kanunların fevkinde olarak, ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hassası ve 
doğrudan doğruya herşeye karşı rububiyet-i hususiyesi ve herşeyin tedbirini bizzât kendisi 
görmesi ve herşeyin derdini bizzât dinlemesi ve herşeyin hakikî mâliki, sahibi, hâmisi 
olduğunu sırr-ı Kur'an ve nur-u iman ile bildim.” Ş:11 

“Evet âlem-i süflînin manevî tezgâhları ve küllî kanunları, avalim-i ulviyededir. Ve 
mahşer-i masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaic-i a'malleri ve cin ve insin 
semerat-ı ef'alleri, yine avalim-i ulviyede temessül eder. Hattâ hasenat Cennet'in meyveleri 
suretine, seyyiat ise Cehennem'in zakkumları şekline girdikleri, pek çok emarat ve pekçok 
rivayatın şehadeti ile ve hikmet-i kâinatın ve ism-i Hakîm'in iktizasıyla beraber, Kur'an-ı 
Hakîm'in işaratı gösteriyor. Evet zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o 
kadar teşa'ub etmiş ki, bütün kâinatta münteşir umum masnuatın pekçok fevkinde ecnas-ı 
mahlukat ve esnaf-ı masnuat, küre-i zeminde bulunur, değişir; daima dolup boşalır. İşte şu 
cüz'iyat ve kesretin menba'ları, madenleri elbette küllî kanunlar ve küllî tecelliyat-ı 
esmaiyedir ki: O küllî kanunlar, o küllî tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir 
derece basit ve safi ve herbiri bir âlemin arşı ve sakfı ve bir âlemin merkez-i tasarrufu 
hükmünde olan semavattır ki: O âlemlerin birisi de Sidret-ül Münteha'daki Cennet-ül 
Me'vadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o Cennet'in meyveleri suretinde (Muhbir-i Sadık'ın 
ihbarı ile) temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki: Yerde olan netaic ve 
semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulâtı o tarafa gider.” S:580 

Yani esma-i ilahiye bütün kâinatı kayyumiyet dairesinde ve birbiriyle münasebettar bir 
manzume halinde ve sürekli olarak tasarrufunda tuttuğundan insan vücudu gibi bir beraberlik manzarası 
olduğu ifade ediliyor. Zahiren birbirinden çok uzak olduğundan insan aklı ihata edemediğinden anlama 
zorluğu oluyor. Halbuki nazar-ı ilahide uzak-yakın farketmediği nazara alınsa anlama sühuleti görünür. 

 Hem meselâ: "Ağacın meyveleri, yaprakları; bir anda, bir tarzda kolaylıkla ve 
mükemmel olarak birtek merkezde, bir kanun-u emrî ile teşkili ve tasviri" bir temsildir ki, 
muazzam bir hakikatın ve küllî bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatın 
kanununu gayet kat'î bir surette isbat eder ki, o koca kâinat dahi şu ağaç gibi o kanun-u 
hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. 

İşte bütün Sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kat'î-yi 
mantıkîden daha kuvvetli, daha yakînîdirler.” S:615 

“"Vedud" ismine mazhar olan muhakkikîn-i evliya; "Bütün kâinatın mayesi, 
muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı, muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve 
cezbe ve cazibe kanunları, muhabbettendir." demişler.” S:624 

“Evet Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor, 
tazelendiriyor; o Sâni'-i Hakîm aynı kanunla, her sene Küre-i Arz'ın libasını tecdid eder. Hem 
o aynı kanunla, her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Hem aynı kanunla, kıyamet vaktinde 
kâinatın suretini tağyir edip değiştirir. 
 Hem hangi kanunla zerreyi, mevlevî gibi tahrik ederse; aynı kanunla Küre-i Arz'ı 
meczub ve semaa kalkan mevlevî gibi döndürüyor ve o kanun ile âlemleri böyle çeviriyor ve 
manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor. 
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 Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve 
tahlil ediyorsa, aynı kanunla senin bağını her sene tecdid eder ve her mevsimde çok defa 
tazelendirir. Aynı kanunla, zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecdid eder, taze bir peçe 
üstüne çeker. 
 Hem o Sâni'-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihya eder; aynı kanunla şu 
önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla Küre-i Arz'ı yine o baharda 
ihya eder ve aynı kanunla haşirde mahlukatı da ihya eder. Şu sırra işareten 

¯?«G¬&!«:ö¯j²S«X«6öÅ�¬!ö²vUC²Q«"ö«�«:ö²vUT²V«'ö@«8  Kur'an ferman eder. Ve hâkeza kıyas et. 

Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki, zerreden tâ mecmu'-u âleme kadar 
cereyan ediyor. İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve 
genişliğine dikkat et ve içindeki sırr-ı vahdeti gör; herbir kanun bir bürhan-ı vahdet 
olduğunu bil. Evet şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar, herbiri ilim ve iradenin cilvesi 
olmakla beraber; hem vâhid, hem muhit olduğu için; Sâni'in vahdaniyetini ve ilim ve iradesini 
gayet kat'î bir surette isbat ederler. İşte ekser Sözlerde ekser temsilât, böyle kanunların 
uçlarını birer cüz'î misal ile göstermekle; müddeada, aynı kanunun vücuduna işaret eder. 
Madem temsil ile kanunun tahakkuku gösteriliyor, bürhan-ı mantıkî gibi yakînî bir surette 
müddeayı isbat eder. Demek Sözlerdeki ekser temsiller; birer bürhan-ı yakînî, birer hüccet-i 
katıa hükmündedir.” M:290 

“Âlemde herbir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada herbir eser, bütün 
âsârı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kâinatta herbir fiil-i icadî, bütün ef'al-i 
icadiyeyi kendi fâilinin fiilleri olduğunu isbat eder. Ve mevcudata tecelli eden herbir isim, 
bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek herbir 
şey, doğrudan doğruya bir bürhan-ı vahdaniyettir ve marifet-i İlahiyenin bir penceresidir. Evet 
herbir eser, hususan zîhayat olsa, kâinatın küçük bir misal-i musaggarıdır ve âlemin bir 
çekirdeğidir ve Küre-i Arz'ın bir meyvesidir. Öyle ise; o misal-i musaggarı, o çekirdeği, o 
meyveyi icad eden, her halde bütün kâinatı icad eden yine odur. Çünki meyvenin mucidi, 
ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyle ise herbir eser, bütün âsârı müessirine verdiği 
gibi.. herbir fiil dahi; bütün ef'ali, fâiline isnad eder. Çünki görüyoruz ki, her bir fiil-i icadî, 
ekser mevcudatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şümusa kadar uzun birer kanun-u 
Hallakıyetin ucu olarak görünüyor. Demek o cüz'î fiil-i icadî sahibi kim ise, o mevcudatı 
ihata eden ve zerreden şümusa kadar uzanan kanun-u küllî ile bağlanan bütün ef'alin fâili 
olmak gerektir. 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 

Bu kısımda tevhid hakikatı, a’zamiyet mertebesinde gösteriliyor. Çünkü Hz. Bediüzzaman son 
mehdi, yani mehdi-i azamdır. 

“Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim! Kat'î kanaatın gelmiş ki; zahirî musibetler 
altında ve neticesinde, inayet-i İlahiye'nin çok tatlı neticeleri var.  

²vU«7ö°h²[«'ö«x;«:ö@®\ ²[«-ö!x ;«h²U«#ö²–«!ö]«,«2ö   çok kat'î bir hakikatı ders veriyor. O 

dersi daima hatıra getir. Hem feleğin çarkını çeviren kanun-u İlahî, senin hatırın için -o pek 
geniş kanun-u kaderî- değiştirilmez.” E:199 

Evet, zat-ı zülcemal-i vel-celâl, beşer dairesinde cennet ve cehennemi dolduracak olan mazharları, 
baki aleme, zamansızlık dairesinde gönderip hikmet-i ezeliye mahsulatını veriyor. 
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  “Evet evvelâ: Başta G²- Çh7!ö«wÅ[«A«#ö²G«5ö¬w<±¬G7!ö]¬4ö«˜!«h²6¬!ö«�  cümlesi, makam-ı cifrî ve 

ebcedî ile bin üçyüz elli (1350)1 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 

“Aziz, sıddık, fedakâr kardeşlerim! 

Çok yerlerden telgraf ve mektublarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta 
bulunduğum için, vârislerim olan Medreset-üz Zehra erkânları benim bedelime hem 
kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâm'ın 
büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika'da inkişafa başlayan ve dörtyüz 
milyon Müslüman'ı birbirine kardeş ve maddî ve manevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâm'ın, 
yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde tesise başlamasının ve Kur'an-ı Hakîm'in kudsî 
kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı 
İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlarını akla ve hüccetlere istinad 
ettiren Kur'an-ı Hakîm'in, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler 
görülmesi ve beşer istikbalinin de bu gelen bayramını tebrik ile beraber, Medreset-üz 
Zehra'nın ve bütün Nur Talebelerinin hem dâhil hem hariçte, hem Arabça, hem Türkçe 
Nurların neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurların 
serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz...” Em:101 

İlahî kanunlara itaatsızlığın bir sebebi 

“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 

Fikrî muhalefet suç olmaz diye Hz. Üstadın bir itiraza verdiği cevab 
“Kürd Âtıf, rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları, rejime dayandılar. 
Ben de dedim: Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de 

düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, 
istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır. Hazret-i 
Ömer'in (R.A.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer'iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen 
Yahudilere, Nasara'ya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek, idarece bir suç 
teşkil etmiyor ki; o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti 
altında bulunmuşlar. İşte bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur'un şakirdlerinden en müdhiş bir 
muhalif ve rejim müessisini tel'in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkûresine kanunen 
ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.” K:265 

                                                 
1 1934 
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Atâ kaza kanununu meselesi 
“İ'lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. 

Atâ, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. 
 Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın infazı, kaza 
demektir. O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, atâ demektir. Evet yumuşak bir otun 
damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza kanununun kat'iyyetini deler. Kaza da ok gibi 
kader kararlarını deler. Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir. Atâ, kaza 
kanununun şümulünden ihraçtır. Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracıdır. Bu 
hakikate vâkıf olan ârif: 

"Ya İlahî! Hasenatım senin atâ'ndandır. Seyyiatım da senin kaza'ndandır. Eğer atâ'n 
olmasa idi, helâk olurdum" der.” Ms:206 

Kanundur, kuvvet değildir   
“S- Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuva nedir ki, kendilerini 

onlarla iknaa çalışıyorlar? 
C- Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tâbi' değildir. Tâbi', ancak kudrettir. 

Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Yahut nasılki bildiğimiz şeriat, 
insanlardan sudûr eden ef'al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdid eden 
kaidelerin hülâsasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların 
mecmuasıdır.” İ:90 

Fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin   
“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.” İ:110 

 “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 

“Eğer nefsin bu muhalâta ihtimal verse, seni insaniyet defterinden sildirecektir. Fakat 
caizdir ki: Herbir şeyin esası zannettikleri olan cezb ve def' ve hareket, âdâtullahın 
kanunlarına birer isim olsun. Fakat kanun kaidelikten tabiîliğe ve zihnîlikten haricîliğe ve 
itibardan hakikata ve âletiyetten müessiriyete gelmemek şartıyla kabul ederiz.” Mu:122 

Kanun-u beşer  
“İnsandaki lâ-yetenahîlik ve tabiatındaki meyl-üt tecavüz ve kuva ve âmâlindeki 

adem-i tahdid ve âlemdeki meyl-ül istikmalin dalı hükmünde olan insandaki meyl-üt 
terakkinin semeresi hükmünde olan kamet-i namiye-i istidad-ı insanîsine intibak etmeyen; 
belki camid ve muvakkat olan kanun-u beşer ki: Tedricen tecarüb ile hasıl olan netaic-i 
efkârın telahukuyla vücuda gelen o kavanin-i beşer, şu semere-i istidadın çekirdeklerinin 
terbiye ve imdadına adem-i kifayetinin sebebiyle; maddeten ve manen iki âlemde saadet-i 
beşeri temin edecek, hem de kamet-i istidadının büyümesiyle tevessü' edecek, zîhayat ve 
ebediye bir şeriat-ı İlahiyeye ihtiyaç gösterir. İşte şeriatı getiren Peygamberdir.” Mu:140 
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Kanunu için bir ömr-ü tabiî vardır   
“Hem de beşerin nur-u nazarı, müstakbele nüfuz edemez. Müstakbele mahsus olan 

şeyleri göremez. Hem de beşerin kanunu için bir ömr-ü tabiî vardır. Nefs-i beşer gibi o da 
inkıta' eder.” Mu:157 

Kanunda cem’-i kuvvet   
“Ey meb’usan! 

 Uzunluğu ile beraber gayet mûciz bir tek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zira 
itnabında îcaz var. Şöyle ki: 
 Meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem’-i kuvvet, 
bu ünvan ile beraber asıl mâlik-i hakikî ve sahib-i ünvan-ı muhteşem (1) ve müessir ve adalet-
i mahzayı mutazammın (2) ve nokta-i istinadımızı temin eden (3) ve meşrutiyeti bir esas-ı 
metine istinad ettiren (4) ve evham ve şükûk sahibini varta-i hayretten kurtaran (5) ve istikbal 
ve âhiretimizi tekeffül eden (6) ve menafi’-i umumiye olan hukukullahı izinsiz tasarruftan sizi 
tahlis eden (7) ve hayat-ı milliyemizi muhafaza eden (8) ve umum ezhanı manyetizmalandıran 
(9) ve ecanibe karşı metanetimizi ve kemalimizi ve mevcudiyetimizi gösteren (10) ve sizi 
muahaze-i dünyeviye ve uhreviyeden kurtaran (11)…..” H:81 

Kanunda inhisar-ı kuvvet 
“Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garranın berahin-i katıasının elmas kılınçlarına havale 

edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile 
değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. Cumhuriyet ki, (Haşiye) 
adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Onüç asır evvel şeriat-ı garra 
teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa'ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir ve 
şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdad tevzi 
olunmuş olur. 
(Haşiye): O zaman Meşrutiyet, şimdi o kelime yerine Cumhuriyet konulmuş.” H:88 

Kanundur, kudret değil   
“Tabiat, misalî bir matbaadır, tâbi' değil; nakıştır, nakkaş değil; kabildir, fâil değil; 

mistardır, masdar değil; nizamdır, nâzım değil; kanundur, kudret değil; şeriat-ı iradiyedir, 
hakikat-ı hariciye değil.” H:111 

Kuvvet kanunda olmalı: 
“Sual: Acaba müstebid yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddid şahıslar müstebid olmaz 

mı? Bence, kuvvet kanunda olmalı, yoksa istibdad münkasım olmuş olur. Ve komitecilikle 
tam şiddetlenir.” D:41 

Kanun-u esasîsi Kur’an-ı Azîmüşşan’dır   
“ İttihad-ı İslâm nedir? 

İttihad-ı İslâm, şarkdan garba, cenubden şimale mümted bir meclis-i nûranidir ki, 
elân üçyüz milyondan fazla efrad bulunur ki; gafletlerinden nâşi gayr-ı meş’ur bir surete 
girmiş olan bir rabıta-ı metin ile birbiriyle merbutturlar. 

Misâk-ı Ezeliye ile peymân ve yeminimiz olan îman ile o cemiyete dahil olmuşuz. 
Ehl-i tevhidiz. İttihada memuruz. Şu cemiyetin şubeleri bütün mesacid ve medaris ve tekâya 
ve zevayadır. Ve şu cemiyetin reisi Resûl-u Ekremdir (A.S.M.) Kanun-u esasîsi Kur’ân-ı 
Azimüşşandır. Bütün efrad mabeynindeki rabıta-yı nûraniyeyi, şuurî bir surette ihtizaza 
getirmekle bütün o şubelere ifaze-yi nur etmek zamanı gelmiştir.” AB:81 
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Kur’an’ın kudsî kanun-u esasîsini esas almak:   
“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 

“Hakikatlı bir Lâtife : Sultan Süleyman-ı Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını 
İstanbul'a getirdiği vakit, Şeyh-ül-İslâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilâf-ı şeriat 
kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle, İstanbul'a öyle bir bok sıçdın ki; o getirdiğin suların 
cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizliyemez."” St:161 

İslâmiyetin kanunları   
“Evet garb üleması ve feylesofları itiraf ve ikrar etmişler ki: "İslâmiyetin kanunları, 

yüksek bir tarzda âlemin ıslahına kâfidir."” M:215 

Kanun ancak şeriattır   
“Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye Sâni' tarafından 

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

Fıtratın kanunlarına irtibat 
“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 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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KAYYUM 

Bu tabir, “Kıyam’dan (fey’ul) vezninde bir siga-i mübalağadır ki, kendi kaim, 
diğerlerini mukim ve mukavvim demektir.” ET:849  

Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, daim ve var 
olan manasında Allah’ın bir ismidir. Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hakkın bir 
sıfatıdır. 

Bu tabir hakkında Hz.Üstad şu izahatı veriyor: 
“Bu kâinatın Hâlik-ı Zülcelal’i Kayyum’dur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. 

Bütün eşya Onunla kaimdir, devam eder ve vücudda kalır, beka bulur. Eğer kâinattan bir 
dakikacık olsun o nisbet-i Kayyumiyet kesilse, kâinat mahvolur. Hem o Zat-ı Zülcelal’in 

Kayyumiyetiyle beraber Kur’an-ı Azimüşşan’da ferman ettiği gibi (42:11) °š²|«- ¬y¬V²C¬W«6 «j²[«7 
dür. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne ef’alinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, 
şeriki olmaz. 1 Evet bütün kâinatı bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabza-i Rububiyetinde 
tutup, bir hane ve bir saray hükmünde kemâl-i intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir 
Zat-ı Akdes’e misil ve mesîl ve şerik ve şebih olmaz, muhaldir. Evet bir Zat ki, ona yıldızların 
icadı zerreler kadar kolay gele.. ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine müsahhar ola.. 
ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmaya.. ve hadsiz efrad, bir ferd gibi 
nazarında hazır ola.. ve bütün sesleri birden işite.. ve umumun hadsiz hâcatını birden ya-
pabile.. ve kâinatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şehadetiyle hiçbir şey, 
                                                 
1 “Evet bütün kâinatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay 
çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı Akdes-i İlahî’nin şeriki, naziri, zıddı, 

niddi olmadığı gibi, h[¬M«A²7!öp[¬WÅ,7!ö«x;«:ö°š²]«-ö¬y¬V²C¬W«6ö«j²[«7ö(42:11) sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi 

olamaz. Fakat, v[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7!ö«x;«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö]¬4ö]«V²2«�²!ö u«C«W²7!öy«7«:ö (30:27) sırrıyla, mesel ve temsil 

ile, şuunatına ve sıfât ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil, şuunat nokta-i nazarında vardır.” L:101 

“Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan, hakikatları tebyin ederken; çok zaman darb-ı meseller ile ta’bir edip serd-i kelâm 
eder. Bunun sırrı ise, çünkü hakaik-ı mücerrede-i İlahiye, daire-i mümkinatta misallerin (ayna ve) kayıdlarında 
mütemessildir. Mümkin-i miskin olan insan ise, daire-i imkândaki misallere bakarak, o emsalin arkalarında 
daire-i vücûbun şuunatını mülahaza edebilir. İşte, 

 ]«V²2«�²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7 «:  (buna işaret eder.)” BMs:233 

“Demek bu kâinatta bulunan bütün güzelliklerin enva’ı ve çeşitleri, âlem-i gayb arkasında tecelli eden ve 
kusurdan mukaddes, maddeden mücerred bir cemalin esma vasıtasıyla cilveleri ve işaretleri ve emaratlarıdır. 
Fakat nasılki Vâcib-ül Vücud’un Zât-ı Akdesi, başkalara hiç bir cihette benzemez ve sıfatları mümkinatın 
sıfatlarından hadsiz derece yüksektir. Öyle de, onun kudsî cemali, mümkinatın ve mahlukatın hüsünlerine 
benzemez, hadsiz derecede daha âlîdir. 

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.” Ş:76 
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hiçbir hal, daire-i meşiet ve iradesinden hariç olmaya.. ve hiçbir mekânda olmadığı 
halde, herbir yerde ve herbir mekânda kudretiyle, ilmiyle hazır ola..2 ve herşey Ondan nihayet 
derecede uzak olduğu halde, O ise herşeye nihayet derecede yakın olabilen bir Zat-ı Hayy-ı 
Kayyum-u Zülcelal’in elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki, veziri, zıddı, niddi olmaz ve 
olması muhaldir. Yalnız mesel ve temsil suretinde şuunat-ı kudsiyesine bakılabilir.” L:341 

“Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki: Bütün mevcudatı ademden 
çıkarıp, her birisini bu nihayetsiz fezada (13:2) 

_«Z«9²—«h«# ¯f«W«2¬h²[«R¬" ¬�~«Y«WÅK7~ «p«4«‡ >¬gÅ7~ yÁV7«~ sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu 

böyle sırr-ı kayyumiyetin tecelisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa; hiçbir 
şey kendi başıyla durmaz, hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek. 

Hem nasılki bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u 
Zülcelal’e dayanıyorlar; kıyamları onunladır. Öyle de, mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde 
binler silsilelerin; (temsilde hata olmasın) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral 
direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette 

yÇV6 h²8«�²~ p«%²h< ¬y²[«7¬~«— (ll:123) sırrıyla, uçları bağlıdır. Eğer o nuranî nokta-i istinada 

dayanmazlarsa, ehl-i akılca muhal ve batıl olan binler devirler ve teselsüller lâzım gelecek; 
belki mevcudat adedince batıl olan devirler ve teselsüller lâzım gelir. Meselâ: Bu şey (hıfz 
veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır; bu da ötekine; o da ona... 
gitgide herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak. İşte bütün böyle silsilelerin 
müntehaları; elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra, o mevhum 
silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve manası kalmaz, kalkar; herşey doğrudan doğruya 
sırr-ı kayyumiyete bakar.” L:346 

“İsm-i Kayyum’un cilve-i azamını görmek istersek, hayalimizi bütün kâinatı 
temaşa edecek; biri, en uzak şeyleri; diğeri, en küçük zerreleri gösterecek iki dürbin yapıp 
birinci dürbinle bakıyoruz, görüyoruz ki:  

İsm-i Kayyum’un cilvesiyle, Küre-i Arz’dan bin def’a büyük milyonlar küreler, 
yıldızlar, direksiz olarak havadan daha latif olan madde-i esiriye içinde kısmen dur-
durulmuş, kısmen vazife için seyahat ettiriliyor. 

Sonra o hayalin hurdebini olan ikinci dürbiniyle, küçük zerratı görecek bir suretle 
bakıyoruz. O sırr-ı kayyumiyetle, zihayat mahlukat-ı Arziyenin herbirinin zerrat-ı 

                                                 
2 Tevakkuf lazım derim. Şöyle ki  

!: *¬G²T«#ö²w«7ö²vUÅ9¬@«4ö¬y¬#!«)ö]¬4ö!: hÅU«S«#ö«�ö«:ö¬yÁV7!ö¬š«�³~ö]¬4ö!: hÅU«S«# 
¬•«G¬T²7!ö›¬)ö¬*@ÅA«D²7!ö^Å[¬S²[«6ö«r²[«U«4ö_«Z6¬*²G<öš²h«W²7!ö«j²[«7ö¬š²h«W²7!ö^«T[¬T«& 
¬v«,ÅX7!ö�«G²E«B²K8ö y6¬*²G<ö«r²[«U«4ö@«;«@«L²9«!ö«:ö«š@«[²- «�²!ö«�«G²"«!ö›¬HÅ7!ö«x; 

“Cenab-ı Hakk’a malûm ve maruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkûr olur. Çünki bu 
malûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema’dır. Hakikatı i’lam edecek bir ifade de değildir. Maahaza, o ünvan ile 
fehme gelen mana, sıfât-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak Zât-ı Akdes’i mülahaza için bir 
nevi ünvandır. Amma Cenab-ı Hakk’a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece 
tebarüz eder. Ve kâinatta tecelli eden sıfat-ı mutlaka-i muhita ile, bu mevsufun o ünvandan tulû’ etmesi ağır 
gelmez.” Ms:131 
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vücudiyeleri, yıldızlar gibi muntazam bir vaziyet alıp hareket ediyorlar ve vazifeler 
görüyorlar.Hususan zihayatın kanındaki “küreyvat-ı hamra ve beyza” tabir ettikleri 
zerrelerden teşekkül eden küçük kütleleri, seyyar yıldızlar gibi, mevlevivari iki hareket-i 
muntazama ile hareket ediyorlar görüyoruz.” L:351 

“İsm-i Kayyum’un bir cilve-i azamına işaret eden: 

(11:56)_«Z¬B«[¬._«X¬" °g¬'³~ «Y; Å�¬~  ̄}Å"~«… ²w¬8 _«8  °•²Y«9 «�«— °}«X¬, ˜g 'Ì_«# «� (2:255) 

(39:63) ¬Œ²‡«�²~«— ¬�~«Y«WÅK7~ f[¬7_«T«8 y«7 gibi âyetlerin işaret ettiği hakikat-ı a’zamın bir 

vechi şudur ki: Şu kâinattaki ecram-ı semaviyenin kıyamları, devamları, bekaları; sırr-ı 
kayyumiyetle bağlıdır.3 Eğer o cilve-i kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse, bir kısmı 
Küre-i Arz’dan bir defa büyük milyonlarla küreler, feza-yı gayrimütenahi boşluğunda 
dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler. 

Nasılki meselâ: Havada-tayyareler yerinde-binler muhteşem kasırları kemal-i 
intizamla durdurup seyahat ettiren bir zatın kayyumiyet iktidarı, o havadaki sarayların sebat 
ve nizam ve devamları ile ölçülür. Öyle de: O Zat-ı Kayyum-u Zülcelal’in madde-i esiriye 
içinde hadsiz ecram-ı semaviyeye nihayet derecede intizam ve mizan içinde sırr-ı 
kayyumiyetle bir kıyam, bir beka, bir devam vererek, bazısı Küre-i Arz’dan bin ve bir kısmı 
bir milyon defa büyük milyonlarla azîm küreleri direksiz, istinadsız, boşlukta durdurmakla 
beraber, herbirini bir vazife ile tavzif edip gayet muhteşem bir ordu şeklinde “Emr-i Kün 
Feyekûn”den gelen fermanlara4 kemal-i inkıyadla itaat ettirmesi, İsm-i Kayyum’un azamî 
cilvesine bir ölçü olduğu gibi, herbir mevcudun zerreleri dahi, yıldızlar gibi sırr-ı 
kayyumiyetle kaim ve o sır ile beka ve devam ediyorlar. 

 Evet bir zihayatın cesedindeki zerrelerin herbir azaya mahsus bir hey’et ile 5 küme 
küme toplanıp dağılmadıkları ve sel gibi akan unsurların fırtınaları içinde vaziyetlerini 
muhafaza edip dağılmamaları ve muntazaman durmaları, bilbedahe kendi kendilerinden 
olmayıp, belki sırr-ı kayyumiyetle olduğundan; herbir cesed muntazam bir tabur, herbir nevi 
muntazam bir ordu hükmünde olarak bütün zihayat ve mürekkebatın zemin yüzünde ve 
yıldızların feza âleminde durmaları ve gezmeleri gibi, bu zerreler dahi hadsiz dilleriyle sırr-ı 
kayyumiyeti ilan ederler.” L:344 

Kayyûm kelimesi Kur’an’da (Hayyul Kayyum) ifadesiyle (2:255) (3:2) (20:lll) ayetlerinde 
zikredilir. 

“İsm-i a'zam herkes için bir olmaz, belki ayrı ayrı oluyor.6 Meselâ İmam-ı Ali 
Radıyallahü Anh'ın hakkında; "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs" altı isimdir. Ve 
İmam-ı A'zam'ın ism-i a'zamı: "Hakem, Adl" iki isimdir. Ve Gavs-ı A'zam'ın ism-i 
a'zamı, "Ya Hayy!"dır. Ve İmam-ı Rabbanî'nin ism-i a'zamı "Kayyum" ve hakeza.. pek 
çok zâtlar daha başka isimleri, ism-i a'zam görmüşlerdir.” L:339 

                                                 
3 Yani sonsuz kudret-i ilahiye onlar üzerinde kesiksiz tasarrufta bulunmasiyledir. 
4 Fıtrat kanunlarına. 
5 Maslahatlı şekilde birleşmekle. 
6 “İsm-i a’zamı sual ediyorsun. İsm-i a’zam gizlidir. Ömürde ecel, ramazanda leyle-i kadir gibi, esmada ism-i 
a’zamın istitarı mühim hikmeti var. Kendi nokta-i nazarımda hakikî ism-i a’zam gizlidir, havassa bildirilir. Fakat 
her ismin de a’zamî bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i a’zam hükmüne geçiyor. Evliyaların ism-i a’zamı ayrı 
ayrı bulması bu sırdandır.” B:331 
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“Evvelâ ulvî ve gaybî kerametten bahsedeceğim: Mecmuat-ül Ahzab'da Ercuze 
namındaki kaside-i mübareki, Fethi Bey'de buldum. Birçok yerlerini okudum. Fazla tedkik 
edemedim. Ancak Sekine namı verilen ve İsm-i A'zam'ı tazammun eden altı isim "Ferd, 
Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs Celle Celalühü" olarak buldum. Bu esma-i 
mübarekenin vird edilmesine müsaade ve ne suretle devam iktiza ettiğine emrinizi istirham 
ederim.” B:303 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Aklım yürüyüş yaparken, bazan kalbimle arkadaş olur. 
Kalb zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl bervech-i mutad bürhan şeklinde bir temsil 
ile ibraz ediyor. Meselâ: Fâtır-ı Hakîm'in kâinattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi, sonsuz 
bir kurbiyeti de vardır. Evet ilim ve kudretiyle bâtınların en bâtınında bulunduğu gibi; 
fevklerin de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir şeyde dâhil olmadığı gibi, hiçbir şeyden de hariç 
değildir. Evet âsâr-ı rahmetine mazhar olan sath-ı arzda mamulât-ı kudrete bak ki, bir parça 
bu sırra vâkıf olasın. Meselâ: Biri arzda diğeri semada veya biri şarkta diğeri garpta iki şeyi 
bir anda yaratan Sâniin, o yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lâzımdır. Ve 
keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de, her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de 
vardır. Bu sır, daire-i vücub, tecerrüd 7 ve ıtlak hasaisindendir. Ve fâil-i aslînin 
mahiyetiyle, zıllî olan münfail arasındaki mübayenet-i lâzımesidir. Meselâ: Şems 
timsallerine kayyum olduğu için fevkalhad onlara bir kurbiyeti vardır. Âyinedeki zıll ve 
gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da bu'diyeti vardır.” Ms:242 

Keza,“Göreceksin ki, hakikî lâmba, misalî olan en uzak lâmbaların bitişiklerindekinden 
de onlara yakındır. Hattâ belki misalî lâmbaların en uzağının kendisinden de ona yakındır. 
Çünkü bu, onun kayyumudur.” BMs:300 
                                                 
7 “Vücub ve tecerrüdün hadsiz kolaylığa ve nihayetsiz sühulete sebebiyet vermeleri, gayet derin bir sırdır. Onu 
bir temsil ile fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki: 

Vücud mertebeleri muhteliftir. Ve vücud âlemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için, vücudda rüsuhu 
bulunan bir tabaka-i vücudun bir zerresi, o tabakadan daha hafif bir tabaka-i vücudun bir dağı kadardır ve o dağı 
istiab eder. Meselâ: Âlem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hâfıza âlem-i manadan bir kütübhane 
kadar vücudu içine alır. Ve âlem-i haricîden olan tırnak kadar bir âyine-i vücudun, âlem-i misal tabakasından 
koca bir şehri içine alır. Ve o âlem-i haricîden olan o âyine ve o hâfızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı, 
bir zerrecik vücud-u haricîleri kuvvetiyle, o vücud-u manevîde ve misalîde hadsiz tasarrufat ve tahavvülât 
yapabilirlerdi. Demek vücud rüsuh peyda ettikçe, kuvvet ziyadeleşir; az bir şey, çok hükmüne geçer. Hususan 
vücud rüsuh-u tam kazandıktan sonra, maddeden mücerred ise, kayıd altına girmezse; o vakit cüz’î bir cilvesi, 
sair hafif tabakat-ı vücudun çok âlemlerini çevirebilir. 

İşte ]«V²2«�²!öu«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö(16:60) şu kâinatın Sani’-i Zülcelali, Vâcib-ül Vücud’dur. Yani: Onun vücudu 

zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni’dir, zevali muhaldir ve tabakat-ı vücudun en rasihi, en esaslısı, en 
kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücud, onun vücuduna nisbeten gayet zaîf bir gölge hükmündedir.” 
M:248 

“Kevn ü vücudda, imkân, kesret, infial mertebeleri vardır. İmkân mertebesi, vücub mertebesine bakar ve 
onu istilzam eder. Kesret mertebesi, vahdet mertebesine nâzırdır, onu iktiza eder. İnfial mertebesi, fâiliyet 
mertebesine mütevakkıftır. Bu mertebeler arasındaki istilzam, bizzarure vâcib, vâhid, fa’al bir Hâlık’ı iktiza ve 
istilzam eder.” Ms:61 

“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 

“Maddî vücudun bir habbesi, bir parçası, o misalî vücudun bir âlemini içine alabilir. Bu dört hüküm, Vâcib 
ile âlem-i mümkinat arasında da câridir. Çünki mümkinatın vücudu, Vâcib’in nurundan bir gölge olduğu cihetle 
vehmî bir mertebededir. Vâcib’in emriyle vücud-u hariciyeye girer. Sabit ve müstekar kalır. Demek mümkinatın 
vücudu bizzât hakikî bir vücud-u haricî olmadığı gibi, vehmî veya zâil bir zıll de değildir. Ancak, Vâcib-ül 
Vücud’un icadıyla bir vücuddur.” Ms:137 

1199



KAZANÇ VE HİZMET     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«! 
KAZANÇ VE HİZMET 

Bediüzzaman Hazretleri rızk ve maişetin istihsali için helâlinden çalışıp kazanmanın meşru 
yollarını hülâsaten şöyle ifade eder: 

“Maişet için tarîk-ı tabiî ve meşru ve zîhayat; san’attır, ziraattır, ticarettir.” Mü:32 

Şeriatın beyan ettiği mezkûr üç nevi maişet yolu, Büyük İslâm İlmihali’nde şöyle izah edilir:  

“Başka başka kazanç yolları vardır. Bunların efdali, evvelâ cihad yoludur. Sonra 
ticarettir, sonra ziraattır.  

Bazı zevata göre, ziraat ticaretten efdaldir. Daha sonra da san’attır...” 

Bu zikrolunan meşru kazanç, dört sınıf olarak beyan ediliyor: 
Birincisi: “Herhangi bir müslim için kendi nefsini ve nefakaları üzerine lâzım gelen 

kimseleri iaşeye ve (eğer borcu varsa) borçlarını ödemeye yetecek miktar helâlinden kesbde 
bulunmak bir farzdır. Nitekim bir Hadis-i Şerif’de: “Her Müslim üzerine helâli aramak 
vâcibdir.” buyurulmuştur.1 

İkincisi: “Fakirlere yardım, gariblere (Garibler için bak: İpa.1289, 1750. P.lar) iyilik 
yapmak için kifâyet miktarından fazla kesb, memduhtur, müstahsendir. Böyle bir kazanç 
nafile ibadetten efdaldir. Çünki bunun faidesi başkalarına şâmildir. 

Üçüncüsü: “Geniş bir dirliğe ermek, fazla mütena’im olmak için daha ziyade 
miktarda kesb, mübahtır.”  

Dördüncüsü: “Halka karşı tekebbür ve tefahurda bulunmak için yapılan kesb 
haramdır. Velev ki helâl bir yolda yapılmış olsun. Nâsa karşı serveti ile, mevkii ile çalım 
satan kimseler, yarın âhirette Hak Tealâ Hazretlerinin gazabına uğrayacaklardır.” Büyük 
İslam İlmihali sh: 417 

Yani yukarıda anlatılan ihtiyac-ı zaruriyeden fazla olan ikinci kazanç, hayr u hasenat için olması 
halinde mühtahsen olunca, bu çalışma, dinî hizmete takdim hakkını kazanmaz. Zira cihad-ı manevî 
olan dinî hizmetler, bu zamanda farz-ı ayndır ki, çok şeylerden önce tercihi gerekiyor. Bediüzzaman 
Hazretleri bu mevzuda şöyle diyor: 

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

Bediüzzaman Hazretleri diğer bir beyanında ise: Tahrib kolay olduğundan bu zamanda yüzbinler 
tamiratçının ve millet ve hükümetin kendine yardım etmesinin zarureti ve ehl-i imanın da dine hizmeti 
dünya hizmetine tercih etmelerinin vâcib, yani terkedilemeyen bir farz ve mükellefiyet olduğunu beyan 
eder. İfade aynen şöyledir: 

“Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil 
yüzbinler tamiratçı lâzımgelirken, hem benimle lâakall yüzer kâtib ve yardımcı bulunmak 
                                                           
1  ̄v¬V²K8 Åu6 ]«V«2 °`¬%!«: ¬Ä«Ÿ«E²7!  «̀V«0 
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ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehl-i idare takdir ile ve 
teşvik ile yardım ve temas etmek zarurî iken ve o hizmet-i imaniye hayat-ı bâkiyeye baktığı 
için hayat-ı fâniyenin meşgalelerine ve faidelerine tercih etmek, ehl-i imana vâcib 
iken...”E:51 

“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 diyerek, bu fitne 
asrında umum müslümanlar için dinî hizmetin elzemiyeti sarahaten ilân edilmektedir.  

Ahirzamanda İslâm’ın maddî varlığı ve dinin muhafazası ve i’lâsı teknik imkânlar ne iktisadî 
kuvvet ile korunabileceği ehadiste haber verilir. (Bak:Râmuz-ul Ehadîs 59/15, 105/6) Fakat bu tarz 
rivayetlerin beyan ettikleri terakkinin (mevzumuzla alâkalı umum bahisler ve dersler müvacehesinde) 
müslüman ekseriyetin hamiyet-i diniyeye sahip olacakları devrede zuhur edeceği anlaşılıyor. Fitne 
zamanında ekseriyetle zenginlik, sefahete; fakirlik, derd-i maişetten gelen gafletle dünya hayatının âhirete 
tercih edilmesine sebebiyet verdiği görülmektedir.  

Demek cemiyette iktisadî refahtan önce, dinî salâhat gerekiyor. Esasen bu refah ve salâhat da, 
İslâm milletlerinde ancak diyanet ile mümkündür. Bediüzzaman Hz. bu mes’ele hakkında şu ikazı yapar: 

“Ey divane baş ve bozuk kalb! Zanneder misin ki, "Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar 
veyahud düşünmüyorlar ki, fakr-ı hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar; tâ ki dünyadan 
hissesini unutmasınlar." Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için 
fakr-ı hale düşüyorlar. Çünki mü'minde hırs, sebeb-i hasarettir ve sefalettir. 

°h¬,@«'ö°`¬=@«'öl<¬h«E²7«!ödurub-u emsal hükmüne geçmiştir. Evet insanı dünyaya çağıran ve 

sevkeden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve 
dünyanın surî tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâîleri var. Halbuki bâki olan 
âhirete ve uzun hayat-ı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre mikdar bu bîçare millete 
karşı hamiyet varsa ve ulüvv-ü himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bâkiyeye 
yardım eden azlara imdad etmek lâzım gelir. Yoksa o az dâîleri susturup, çoklara yardım 
etsen şeytana arkadaş olursun. 

İşte bu esaslara binaen ehl-i İslâm, dünyaya ve hırsa sevketmeye ve teşvik etmeye 
muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler, bununla temin edilmez. Belki mesaîlerinin 
tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin te’sisine ve teavün düsturunun teshiline 
muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salabet-i diniye ile 
olur.”L:122 

Kur’an umum zaman ve mekânlara hükmettiği cihetle, Kur’an’ın hakikatlarını izhar ve beyan 
eden Bediüzzaman’ın eserlerindeki hakaik de küllîdir, gelecek zamanlara da şâmildir ve en mükemmel 
cemiyetlere de ders verir. Bu ittibarla Külliyat-ı Nur’un bazı beyanlarına, makamlarına göre 
bakılmalıdır. Mesela ekseriyetin dünyevî ve şahsî menfaatlere sarıldığı bir cemiyette, âhirete teşvik etmek 
gerekiyor. Dünyasını âhiretine vesile yapabilen kâmil bir İslâm cemiyetinde ise -şer’î müvazenesi ile 
olmak şartıyla- teknik terakki tavsiye edilebilir. İşte Risalelerde görülen dünyanın imarına ve terakkiye 
teşvik eden beyanlarla, dünyadan geri çeken ikazlara ve derslere, makamlarına göre bakılmazsa hakikat 
iltibas olunur. Bu iki tarz beyanlardan bazı nümuneler aşağıda dercedildi. 

Mesela: Bediüzzaman Hz. terakkiye teşvik ettiği Eski Said devresinde; yani, Osmanlı Devletinin 
son devresinde sorulan bir sual ve terakki ve çalışmaya teşvik eden cevabı: 

“S- Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bilakistir. 
Hikmeti nedir? 

C- İki sebebi biliyorum: 
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Birincisi: ]«Q«,ö@«8öÅ�¬!ö¬–@«,²9¬Ÿ²7¬ö«j²[«7  olan ferman-ı Rabbanîden müstefad olan 

meyelan-ı sa'y ve ¬yÁV7!ö`[¬A«&ö`¬,@«U²7«!  olan ferman-ı Nebevîden müstefad olan şevk-i kesb, 

bazı telkinat ile o meyelan kırıldı ve o şevk de söndü. Zira i'lâ-yı kelimetullah şu zamanda 

maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu bilmeyen; ve dünya ¬?«h¬'�À²!ö^«2«*²i«8ö«]¬;öb²[«&ö²w¬8 

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

«‰@ÅX7!öp«S²X«<ö²w«8ö¬‰@ÅX7!öh²[«'öhikmetini anlamayan bazı adamlar ve bilmeyen bir kısım 

vaizlerdir ki, o meyelanı kırdılar; o şevki de söndürdüler.” Mü:37 

Bediüzzaman Hazretlerinin terakkiyata dair buna benzer pek çok beyanları vardır. Fakat, 
insanlar salih olmazlarsa, maddî ve teknik imkânlarla zulüm ve sefahete girdikleri; fakir olunca da derd-i 
maişette boğuldukları, dinde haber verdiği gibi, bilmüşahede de görülmektedir. Bunun için Bediüzzaman 
Hz. yine dinin haber verdiği üzere, evvela insanların iman-ı kâmil ve sâlih olmalarını birinci derecede ele 
alarak tahkikî iman ve takvada tahşidat yapmış; dünya hayatını âhirete tercih ettiren ve sefahete iten bu 
asrın fitnesinde daima ikaz etmiş ve önceki parağrafda nümunesini gördüğünüz gibi İkinci Meşrutiyette 
terakkiyata teşvik ederken daha sonraları bu teşvikten vazgeçip inzivaya çekilmiştir. ( Bu hususta, 
İpa.2284-2288. P.larda izahat verilir.) 

İşte Risale-i Nur Külliyatında Kur’an’da beyan olduğu üzere, dünyanın imarına ve terakkiyata 
teşvikle bereber, daha çok ve tekrarlı bir şekilde dünyadan menedici  derslerin bulunması, zahîren 
tenakuz gibi görünürken, hakikatta tam bir belâgat olup mutabık-ı hâldir. Yani fâsık veya kâmil 
cemiyetlere göre bu teşvik durumu da değişir. 

Mevzumuz içinde zikri gereken diğer ehemmiyetli bir husus da şudur ki: İnsanların çoğu dünyayı 
imar ederlerken, az bir kısmı da emr-i Kur’anî olarak münhasıran diyanete hâdim olmalı ve dünya 
işlerine girmemeli ve girmemeleri için de fırsat ve imkân verilmelidir. (Bak:İpa:958/1, 2477/1. P.lar) 

Şimdi dünya hayatına dalıp gaflete düşmekten ikaz eden birkaç dersi 
görelim: 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
¬–x W¬Q²O<ö²–«!öG<¬*!ö@«8«:ȫ»²+¬*ö²w¬8ö²vZ²X¬8öG<¬*!ö@«8ö¬–: GA²Q«[¬7öÅ�¬!ö«j²9¬�²!«:öÅw¬D²7!öa²T«V«'ö@«8«: 

w[¬B«W²7!ö¬?ÅxT²7!ö:)ö»!Å+Åh7!ö«x;ö«yÁV7!öÅ–¬! 
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Şu âyet-i kerimenin zahir manası çok tefsirlerin beyanına göre yüksek i'caz-ı Kur'anîyi 
göstermediğinden, çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'anın feyzinden gelen gayet güzel ve 
yüksek manalarından üç veçhini icmalen beyan edeceğiz. 

İkinci Vecih: İnsan rızka çok mübtela olduğu için, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete 
mani tevehhüm edip, kendine bir özür bulmamak için âyet-i kerime diyor ki: "Siz ubudiyet 
için halkolunmuşsunuz. Netice-i hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak, emr-i İlahî 
noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhde ettiğim nefisleriniz 
ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, âdeta bana ait rızk ve it'amı ihzar etmek 
için yaratılmamışsınız. Çünki Rezzak benim. Sizin müteallikatınız olan ibadımın rızkını ben 
veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terketmeyiniz!” L:268 

“Rızk-ı helâl iktidar ve ihtiyar kuvvetiyle kazanılmaz, buldurulmaz. Belki çalışmasını 
ve sa'yini kabul eden bir merhamet tarafından verilir ve ihtiyacına acıyan bir şefkat 
canibinden ihsan edilir. Fakat, rızk ikidir: 

Biri: Yaşamak için hakikî ve fıtrî rızıktır ki; taahhüd-ü Rabbanî altındadır. Hattâ o 
kadar muntazamdır ki; bedende yağ ve saire suretinde iddihar olunan fıtrî rızık, hiç olmazsa 
yirmi günden ziyade bir şey yemeden yaşatır, hayatını idame eder. Demek yirmi-otuz günden 
evvel ve bedende müddehar olan fıtrî rızkı bitmeden zahiren açlıktan vefat edenler 
rızıksızlıktan değil, belki sû'-i itiyaddan ve terk-i âdetten neş'et eden bir hastalıktan vefat 
ederler. 

İkinci kısım rızk: İtiyad, israf ve sû'-i istimalat ile tiryaki olup zaruret hükmüne geçen 
mecazî ve sun'î rızıktır. Bu kısım ise; taahhüd-ü Rabbanî altında değil, belki ihsana tabidir. 
Kâh verir, kâh vermez.” Ş:173 

“  –!«x«[«E²7!ö«]¬Z«7ö«?«h¬'�À²!ö«*!ÅG7!öÅ–¬!«:ö°`¬Q«7«:ö°x²Z«7öÅ�¬!ö@«[²9ÇG7!ö?x«[«E²7!ö¬˜¬H´;ö@«8«:ö  
İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, 

ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki 
hayatın levazımatı, Mâlik-ül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı 
tamamen bu hayat-ı fâniyeye sarfediyor. Halbuki, o levazımattan lâakal onda biri dünyevî 
hayata, dokuzu hayat-ı bâkiyeye sarfetmek gerektir.” Ms:223 

“Madem iş böyledir. Vazife-i asliyeni yaptıktan sonra, seni istimal ettiği vakit, onun 
hesabıyla çalış, onun namıyla başla. İzin verdiği dairede amel et. Eğer vazife-i asliyen olan 
ubudiyetle vazife-i ârıziye muaraza etseler, sen vazifene bak. Ötekini, sahib-i hakikî olan 
Cenab-ı Hakk'a tefviz et.” Ni:51 

Bediüzzaman Hz. âhirzaman fitnesinin mânevi tahribatını tamire 
çalışan manevî cihad ehlini, dünyevî mes’elelerle meşgul etmenin çok yanlış 
bir hareket olacağını bir hadise münasebetiyle şöyle beyan eder: 

“Bugünlerde benim yanıma müteaddid ayrı ayrı zâtlar geldiler. Ben onları âhiret için 
zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesad ve muvaffakıyetsizlik olduğundan, bize 
ve Risale-i Nur'a, muvaffakıyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip, dua ve 
istişare istediklerini anladım. 

Ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim? diye tahattur ettim. Birden ihtar edildi: "Ne sen 
divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünki yılanlar zehirine karşı 
tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde 
duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan 
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diğer bir adama, yılanların ısırmasını bırakıp ona, sinekler ısırmamasına yardım için koşan 
divanedir. Ve onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır." Evet, 
hadsiz hayat-ı uhreviyeye nisbeten muvakkat ve fâni kısacık hayat-ı dünyeviyenin zararları, 
sineklerin ısırması gibidir. Hayat-ı ebediyenin zararları, ona nisbeten yılanların 
ısırmasıdır.”K:124 

Müddeiumumînin Hz. Üstadın aleyhinde bir iddiası ve cevabı: 
“Hiç bir iş ile meşgul olmayan. 

Cevap: Risale-i Nur'un te'lifi ve tashihi ile olan büyük meşgaleyi görmemesi, bu 
yanlışını herkese gösteriyor.” Ş:406 

“Madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal 
her ferdin en mühim mes'elesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinad eden vazifeler, 
yalnız milletin hayat-ı dünyeviyesine ait içtimaî ve siyasî ve askerî vazifelere münhasır 
değildir. 

Evet yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden 
yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife 
o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkârı, ölümün inkârıyla ve her gün 

Ês«&ö²تx«W²7«!ödavasını, cenazelerinin mührüyle imza edip tasdik eden otuzbin şahidin şehadetini 

tekzib ve inkâr etmekle olur. Madem manevî hacat-ı zaruriyeye istinad eden manevî vazifeler 
var. Ve o vazifelerin en mühimmi, ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah 
zulümatında kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve 
takviyesidir.” L:173 

“Bu gözümüz önünde ve bizi bekleyen ölümün i'dam-ı ebedîsinden ve karşımızda 
kapısını açan ve bizi cebr-i kat'î ile çağıran kabrin daimî karanlık haps-i münferidinden 
kurtulmağa çalışıyoruz. Hem sizin de o dehşetli ve çaresiz musibetten kurtulmanıza yardım 
ediyoruz. Sizin nazarınızda en büyük bir mes'ele-i dünyeviye ve siyasiye, bizim nazarımızda 
ve hakikat cihetinde kıymeti pek azdır ve bilfiil vazifedar olmayanlara malayani ve 
ehemmiyetsizdir ve kıymeti yoktur. Fakat bizim iştigal ettiğimiz vazife-i zaruriye-i insaniye 
ise, herkese her zaman ciddî alâkası var. Bu vazifemizi beğenmeyenler ve kaldıranlar, ölümü 
kaldırmalı ve kabri kapamalı!” Ş:340 

Dünyanın imarına ait olan teknik vasıtalar ve harika keşfiyatların 
lisan-ı hal ile ileri sürdükleri ehemmiyet derecelerine karşı, hakiki vazife-i 
insaniye olan ubudiyetin verdiği cevab şöyle dile getiriliyor: 

“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- 
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elhak kâfi ve vâfidir."” S:266 

“Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagil-i 
dünyeviyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından 
mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sen istidad 
cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte 
iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki, 
vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil; belki hakikî bir insan gibi, hakikî bir hayat-ı 
daime için sa'y etmektir.” S:271 

Risale-i Nurdan yapılan bu kısa tesbitlerden anlaşılıyor ki, bir meselenin isabetli 
hükmünü görmek için, Risale-i Nur külliyatı müvacehesinde tahkikat yapmak şarttır. 
Aksi halde ifrat ve tefrite düşülür. 
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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«!   
KEFFARET 

(Bu tabir, masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: 
örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek 
ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç, çekilen bir çeşid musibet vesilesiyle 
cezanın afv edilmesi manasında. Birkaç örnekleri şöyledir: 

“Sual: Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffaret-üz zünubdur. 
Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade 
eder? 

Yine manevî canibden elcevab: Bu mes'ele sırr-ı kadere taalluk ettiği için, Risale-i 
Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi: 

®^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:172 

“Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit 
dergâh-ı İlahiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat 
noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmanîdir. Nasılki çoban, gayrın tarlasına 
tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki: Zararlı işten kurtarmak için bir 
ihtardır, memnunane dönerler. Öyle de 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. Musibetin hastalık olan nev'i, sâbıkan geçtiği gibi 
o kısım, musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbanîdir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki: "Ermiş 
bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle 
dökülüyor." 

Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm münacatında istirahat-ı nefs için dua etmemiş, belki 
zikr-i lisanî ve tefekkür-ü kalbîye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa taleb eylemiş. Biz, o 
münacat ile -birinci maksadımız- günahlardan gelen manevî ruhî yaralarımızın şifasını niyet 
etmeliyiz. Maddî hastalıklar için ubudiyete mani' olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat 
mu'terizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdadkârane iltica 
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edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım. 
Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda "Ah! Of!" edip şekva etmek; bir nevi kaderi 
tenkiddir, rahîmiyetini ittihamdır. Kaderi tenkid eden, başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham 
eden, rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek, nasıl 
kırılmasını tezyid ediyor. Öyle de: Musibete giriftar olan adam, itirazkârane şekva ve merakla 
onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor. ” L:12 

“Muhacir Hâfız Ahmed'dir. O kendisi söylüyor: Evet ben itiraf ediyorum ki: Hizmet-i 
Kur'aniyede âhiretim nokta-i nazarında içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir 
arzuda bulundum. Şefkatli, fakat şiddetli ve keffaretli bir tokat yedim. Şöyle ki: Üstadım yeni 
icadlara (*) tarafdar olmadığı için -benim câmiim onun komşusudur; şuhur-u selâse geliyor, 
câmiimi terketsem hem ben çok sevab kaybediyorum, hem mahalle namazsızlığa alışacak. 
Yeni usûl yapmazsam menedileceğim. İşte bu içtihada göre- ruhum kadar sevdiğim 
Üstadımın muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki, o yerini değiştirse, 
başka bir memlekete gitse, hizmet-i Kur'aniyeye muvakkaten fütur gelir. Tam o sıralarda ben 
tokat yedim. Şefkatli, fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma 
gelmedi. Fakat lillahilhamd, Üstadımın kat'î ihbarıyla, ona ihtar edilmiş ki; o musibetin her 
dakikası, bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i İlahiyeden ümidvar olabiliriz. Çünki o 
hata, bir garaza binaen değildi. Sırf âhiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi.” L:42 

“Ey âhiretini düşünen hasta! Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. 
Hastalıklar, keffaret-üz zünub olduğu hadîs-i sahih ile sabittir. Hem hadîste vardır ki: "Ermiş 
ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın titremesi de, öyle günahları silker." 
Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevîde dahi kalb, vicdan, ruh 
için manevî hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalık ile 
daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahud âhireti 
bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki; milyon defa 
sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryad et. Çünki bütün dünyanın 
mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alâkadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar 
kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü i'dam-ı ebedî 
tahayyül ettiğinden -âdeta- güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte 
en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevî vücudun hadsiz hastalıklarına kat'î ilâç 
ve kat'î şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilâcı 
bulmakta en kısa yol, bu maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği 
aczin ve za'fın penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet 
Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve 
manevî sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevî 
sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz'î maddî hastalıkların elemi erir, ezilir. ” L:209 

“Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Şükret, hayratın en 
hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve Lillah için hastaya 
bakıcılara sevab kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet 
hastalara bakmak ehl-i iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat 
hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyedir; keffaret-üz zünub olur. Hadîste 
vardır ki: "Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür." ” L:214 

“Hapiste farz namazını kılan ve tövbe edenin herbir saati, on saat ibadet hükmüne 
geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi herbir fâni gün, sevab cihetinde on gün bâki 
bir ömrü kazandırmasıyla, benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar 
medar-ı şükrandır, o manevî ihtardan bildim. “Hadsiz şükür Rabbime” dedim; ihtiyarlığıma 

                                                 
(*): Yani: Türkçe ezan gibi, şeair-i İslâmiyeye muhalif bid’atlardır. 
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sevindim ve hapsime razı oldum. Çünki ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle, ferahla 
gitse, lezzetin zevali elem olmasından, hem teessüf, hem şükürsüzlükle, gafletle, bazı 
günahları yerinde bırakır, fâni olur gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, zeval-i elem bir 
manevî lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından, bir cihette bâki kalır ve hayırlı 
meyveleriyle bâki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara 
keffaret olur, onları temizler. Bu nokta-i nazardan, mahpuslardan farzı kılanlar, sabır içinde 
şükür etmelidirler. ” L:263p.1 

“Hiç hatır ve hayâlime gelmez en hâlis zannettiğim kardeşlerimde sırr-ı ihlâsa münâfi 
hareket vukûa gelmişti. Ondan anladım ki:  


âyetinin uzaktan uzağa bir mânâ-yı işârîsi bize de bakıyor. Ehl-i dalâlet için nâzil olan bu âyet 
onlara azaptır. Fakat bizim için terbiye-i nüfûs ve keffáretü’z-zünûb ve tezyîd-i derecât 
için şefkat tokadıdır. Biz elimizdeki kıymettar nimet-i İlâhiyeyi tam takdir etmediğimizden, 
tokat yediğimize bir delil şudur ki: En kudsî bir mücâhede-i mâneviyeyi tazammun eden ve 
sırr-ı verâset-i nübüvvetle velâyet-i kübrânın feyzine mazhar ve sahâbenin sırr-ı meş-
rebine medâr olan Risâle-i Nur ile hizmet-i kudsiye-i Kur’âniyemize kanâat etmeyip, 
menfaatı şimdilik bize pek az ve bu vaziyetimize mühim zararı muhtemel tarikat hevesinin 
birkaç defa şiddetle ihtarımla önü alınmasıdır. Yoksa, hem vahdetimizi bozacaktı, hem dört 
elifin tesânüdüyle bin yüz on birden dört kıymetine tenzil eden teşettüt-ü efkâr ve bu gayet 
ağır hâdiseye karşı kuvvetimizi hiçe indiren tenâfür-ü kulûba uğrayacaktı.” OL:680 

“Sorduğun suale en kolay ve ruhsatlı cevab senin cevabındır. Mülteka Şerhi Damad’ın 
ve Merak-ul Felah ikisi demişler: İki Ramazan için bir keffaret kâfidir. Müteaddid vakıalara 

bir keffaret kifayet eder. Çünki tedahül vardır. Ve d[¬EÅM7!ö«x; demişler. Hakikat nokta-i 

nazarında bu mes’elede azimet var, ruhsat var. Azimet hali, kuvveti müsaid ise, her 
Ramazan için ayrı bir keffaret var. Fakat ruhsat ciheti, tedahül sırrına binaen müteaddid 
Ramazan için bir keffaret farz, ayrı ayrı keffaret müstehab derecesinde kalır. Bu keffarette 
mana-yı ukubetle mana-yı ibadet ikisi dahi münderic olduğu için, hem kerhen icbar 
edilmeyecek, hem tedahül eder.” B:351 

“Bu dehşetli ihtikârdan çıkan kaht u galâ ve açlık ve zaruret, yaşamak damarını 
şiddetle yaralandırıyor. Bu yara, hissiyat-ı ulviye-i diniyeyi bir derece susturmaya vesile olup, 
ehl-i dalalete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalb, hakikatten ziyade 
ekmeği düşünüp hayata, yaşamağa yardıma koşup, vazife-i hakikiyesini ikinci derecede 
bırakır. Buna karşı Risale-i Nur’un şakirdleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, keffaret-üz 
zünub ve bir riyazet-i şer’iyeye çevirebilirler. Alenen nakz-ı sıyamla Ramazanın hürmetini 
kıran bedbahtlara gelen o musibet, masumları da incitir. Fakat Risale-i Nur şakirdleri ve 
masumları, o musibeti lehlerine döndürüp, hayırlı bir riyazete kalbederler. Kanaat ve iktisadla 
karşılarlar.” K:194 

“¬u[¬S²7!ö¬�@«E².«@¬"ö«tÇ"«*ö«u«Q«4ö«r²[«6ö«h«#ö²v«7«!öcümle-i kudsiyesi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm’a hitaben: “Senin mübarek vatanın ve kıblegâhın olan Mekke-i Mükerreme’yi ve 
Kâ’be-i Muazzama’yı hârikulâde bir surette düşmanlarından kurtarmasını ve o düşmanların 
nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun?” diye mana-yı sarihiyle ifade ettiği gibi, bu asra 
dahi hitab eden o cümle-i kudsiye mana-yı işarîsiyle der ki: “Senin dinin ve İslâmiyet’in ve 
Kur’anın ve ehl-i hak ve hakikatın cebbar düşmanları olan dünyaperest ve dünyanın menfaatı 
için mukaddesatı çiğneyen o ashab-ı dünyaya senin Rabbin nasıl tokatlarla cezalarını 
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verdiğini görmüyor musun? Gör, bak!” diye mana-yı işarîsiyle, bu cümle aynen makam-ı 
cifrîsiyle tam bin üçyüzelli dokuz (1359) tarihiyle aynen âfât-ı semaviye nev’inde semavî 
tokatlarla İslâmiyet’e ihanet cezası olarak, diye mana-yı işarî ifade ediyor. Yalnız “Ashab-il 
Fil” yerinde “Ashab-id Dünya” gelir. “Fil” kalkar, “Dünya” gelir. (Haşiye) ” K:226 

“Şimdi, şahsımı çürütmeğe çalıştıklarından ve sıktıklarından ve ihanet ettiklerinden 
dolayı sıkılmayınız. Çünkü, Nurlara ve talebelerine ilişilmediğine bir alâmettir ve tam 
aldandıklarına bir emaredir. Yani: Kıymeti, hüneri şahsımda zannedip beni sıkıyorlar, 
çürütmek istiyorlar. Bu aldanmalarında pek büyük bir maslahat ve Nurlara çok faidesi var. 
Benim tam yapamadığım vazife-i şahsiyemi ve hizmet-i Nuriyemi, bu suretle menfî bir tarzda 
bana yaptırıyorlar. İnşâallah, o nisbette sevab kazandıran kusuratlarıma keffaret olur. 

Rabian: Gizli münafıklar, her nasılsa bazı resmî memurları aldatıp,"Said ile görüşen, 
dost ve Nurcu olur. Kimse temas etmesin." diye onları evhamlandırmışlar. Hattâ, hey'et-i 
idare ve gardiyanlar dahi benden kaçıyorlar. Ben de memnun oluyorum ve bu hale 
şükrediyorum. Sizlerle, sureten görüşmediğimden zararı yok. Çünki bir hanede maddeten ve 
mânen ve ruhen ve kalben ve vazifeten ve fikren ve muaveneten daima beraberiz. Mânevî 
görüşüyoruz, yeter.” T:593 

 

                                                 
(Haşiye): Bu “Fil” lafzı kalkmasının sırrı: Eski zamanda dehşetli Fil-i Mahmudî azametine, heybetine dayanmış, 
hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetle filolar teşkil edip, hattâ kırk milyon bir millet, 
o fil gibi filolarla nev-i beşeri esaret altına almış ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, 
iyilikleriyle, menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyyiatıyla ve sefahetiyle ve dinsizliğiyle üçyüzelli milyon 
müslümanların her tarafta hâkimiyetlerini imha edip istibdadına serfüru’ etmiş ve bu musibet-i semaviyeye 
sebebiyet vermiş. Ve dünyaperest gaddar zalimler, zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve 
masumlar ve mazlumlara, fâni mallarını ve hayatlarını âhiretlerine çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki 
günahlarına keffaret-üz zünub etmeye kader-i Ilahîye fetva verdiler. Ben birbuçuk senedir dünyaperestlerin bu 
musibette vaziyetlerini ve safahatlarını ve ikinci harb-i umumî sahifelerini kat’iyyen bilmiyorum. Fakat iki sene 
evvelki vaziyetleri, bu sure-i kudsiyenin mana-yı işarî tabakasından gelen tokatlar, tam tamına onların başlarına 
iniyorlar ve surenin bir mana-yı işarîsini tam tefsir ediyor. 
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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«!   
KELÂM-KELÂMULLAH 

Kelam: Söz. Bir mânayı ifâde eden, bir maksadı anlatan ifâde. * Allah'a mahsus konuşma sıfatı. 
*Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir. Onun kelâmı harften ve savttan (sesden) münezzehtir, ezelidir, 
ebedidir. * Ist: Hikmet ve mantık esaslarıyla Allah'ın (C.C.) varlığı, birliği, İslâmiyetin doğruluğu ve 
hakkaniyetinden bahseden ilim. Buna ilm-i kelâm da denir. 

Kelâmullah ünvanı:  
 “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.” S:134 

 “Elhasıl: Kur’an-ı Hakîm, hakîmdir. Herşeye, kıymeti nisbetinde bir makam verir. İşte 
Kur’an, binüçyüz sene evvel, istikbalin zulümatında müstetir ve gaybî olan semerat ve terakkiyat-
ı insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. 
Demek Kur’an, öyle bir zâtın kelâmıdır ki; bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda 
görüyor.” S:267 

“Eğer desen: “Geçmiş misallerdeki bütün manaları nasıl bileceğiz ki, Kur’an onları 
irade etmiş ve işaret ediyor?” 

 Elcevab: Madem Kur’an bir hutbe-i ezeliyedir. Hem muhtelif, tabaka tabaka olarak 
asırlar üzerinde ve arkasında oturup dizilmiş bütün benî-Âdeme hitab ediyor, ders veriyor. 
Elbette o muhtelif efhama göre müteaddid manaları dercedip irade edecektir ve iradesine 
emareleri vaz’edecektir. Evet “İşarat-ül İ’caz”da şuradaki manalar misillü kelimat-ı Kur’aniyenin 
müteaddid manalarını İlm-i Sarf ve Nahv’in kaideleriyle ve İlm-i Beyan ve Fenn-i Maânî’nin 
düsturlarıyla, Fenn-i Belâgat’ın kanunlarıyla isbat edilmiştir. Bununla beraber ulûm-u Arabiyece 
sahih ve usûl-i diniyece hak olmak şartıyla ve Fenn-i Maânîce makbul ve İlm-i Beyanca münasib 
ve belâgatça müstahsen olan bütün vücuh ve maânî, ehl-i içtihad ve ehl-i tefsir ve ehl-i usûl-üd 
din ve ehl-i usûl-ül fıkhın icmaıyla ve ihtilaflarının şehadetiyle Kur’anın manalarındandırlar. O 
manalara, derecelerine göre birer emare vaz’etmiştir. Ya lafziyedir, ya maneviyedir. O maneviye 
ise, ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare o manaya işaret eder. Bir 
kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan 
yüzbinler tefsirler, Kur’anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat’î bir bürhan-ı bahirdir. Her ne 
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ise... Biz şu sözde herbir manaya delalet eden emareyi kanunuyla, kaidesiyle göstersek söz çok 
uzanır. Onun için kısa kesip kısmen “İşarat-ül İ’caz”a havale ederiz.” S:395 

“Kur’an, başka kelâmlarla kabil-i kıyas olamaz. Çünki kelâmın tabakaları, ulviyet ve 
kuvvet ve hüsn-ü cemal cihetinden dört menbaı var. Biri mütekellim, biri muhatab, biri 
maksad, biri makamdır. Ediblerin, yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyle 
ise, sözde “Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş?” ise bak. 
Yalnız söze bakıp durma. Madem kelâm kuvvetini, hüsnünü bu dört menbadan alır. Kur’anın 
menbaına dikkat edilse, Kur’anın derece-i belâgatı, ulviyet ve hüsnü anlaşılır. Evet madem 
kelâm, mütekellime bakıyor. Eğer o kelâm emr ve nehy ise, mütekellimin derecesine göre irade 
ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemet-sûz olur; maddî elektrik gibi tesir eder, 
kelâmın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezayüd eder. Meselâ: 

 ]¬Q¬V²5«!öš@«W«,ö@«<«:ö¬¾«š@«8ö]¬Q«V²"!öŒ²*«!ö@«<ö (11:44) yani “Ya arz! Vazifen bitti suyunu yut. Ya 

sema! Hacet kalmadı, yağmuru kes.” Meselâ:  

«w[¬Q¬=_«0ö@«X²[«#«!ö@«B«7@«5ö@®;²h«6ö²:«!ö@®2²x«0ö@«[¬B²=!ö¬Œ²*«Ÿ²7¬ö«—ö@«Z«7ö«Ä@«T«4ö (41:11) yani “Ya arz! Ya sema! 

İster istemez geliniz, hikmet ve kudretime râm olunuz. Ademden çıkıp, vücudda meşhergâh-ı 
san’atıma geliniz.” dedi. Onlar da: “Biz kemal-i itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi 
senin kuvvetinle göreceğiz.” İşte kuvvet ve iradeyi tazammun eden hakikî ve nafiz şu emirlerin 
kuvvet ve ulviyetine bak. Sonra insanların 

^«8@«[¬T²7!ö@«ZBÅ<«!ö]¬8x 5«:ö š@«W«,ö@«<ö]±¬T«L²9!«:ö Œ²*«!ö@«<ö]¬XU²,! suret-i emirde cemadata hezeyanvari 

muhaveresi, hiç o iki emre kabil-i kıyas olabilir mi? Evet temenniden neş’et eden arzular ve o 
arzulardan neş’et eden fuzuliyane emirler nerede? Hakikat-ı âmiriyetle muttasıf bir âmirin iş 
başında hakikat-ı emri nerede? Evet emri nafiz büyük bir âmirin muti’ ve büyük bir ordusuna 
“Arş” emri nerede? Ve şöyle bir emir, âdi bir neferden işitilse; iki emir sureten bir iken, manen 
bir neferle bir ordu kumandanı kadar farkı var.” S:430 

 “İşte şu sırr-ı azîmdendir ki; ülema-i ilm-i Kelâm, Kur’anın şakirdleri oldukları halde, 
bir kısmı onar cild olarak erkân-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, Mu’tezile gibi aklı 
nakle tercih ettikleri için Kur’anın on âyeti kadar vuzuh ile ifade ve kat’î isbat ve ciddî ikna 
edememişler. Âdeta onlar, uzak dağların altında lağım yapıp, borularla tâ âlemin nihayetine kadar 
silsile-i esbab ile gidip orada silsileyi keser. Sonra âb-ı hayat hükmünde olan marifet-i İlahiyeyi 
ve vücud-u Vâcib-ül Vücud’u isbat ederler. Âyet-i kerime ise, herbirisi birer asâ-yı Musa gibi her 
yerde suyu çıkarabilir, herşeyden bir pencere açar, Sâni’-i Zülcelali tanıttırır. Kur’anın bahrinden 
tereşşuh eden Arabî “Katre” risalesinde ve sair Sözlerde şu hakikat fiilen isbat edilmiş ve 
göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki: Bâtın-ı umûra gidip, Sünnet-i Seniyeye ittiba etmeyerek, 
meşhudatına itimad ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir fırka teşkil 
eden fırak-ı dâllenin bütün imamları hakaikın tenasübünü, müvazenesini muhafaza 
edemediğindendir ki, böyle bid’aya, dalalete düşüp bir cemaat-ı beşeriyeyi yanlış yola 
sevketmişler. İşte bunların bütün aczleri, âyât-ı Kur’aniyenin i’cazını gösterir.” S:441 
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Kur’an umum zamanlardaki insan sınıflarına bakan külli manaya 
sahibdir. 

Evet, “Madem Kur'an kelâmullahtır; umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif 
tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nev'-i beşere hitab ediyor, ders veriyor. Hem bu kâinat Hâlık-
ı Zülcelal'inin kelâmı olarak rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp, bu binler muhtelif 
tabaka muhatablarla konuşuyor, umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevab veriyor; 
elbette manaları, küllî ve umumîdir. Beşer kelâmı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye 
ve cüz'î bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cinn ve insin binler muhtelif tabakada olan efkâr ve 
ukûl ve kulûb ve ervahının herbirisine lâyık gıdaları veriyor, dağıtıyor.” İ:7 

“Kur'an-ı Hakîm'in Kelâm-ı Ezelî'den gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşere 
hitab etmesi hasebiyle, manasında bir câmiiyet ve külliyet-i hârika vardır. İnsandaki akıl ve 
lisan gibi, bir anda yalnız bir mes'eleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'î değil, 
göz misillü muhit bir nazara sahib olmak gibi, Kelâm-ı Ezelî dahi bütün zamanı ve bütün taife-
i insaniyeyi nazara alan bir külliyette bir kelâm-ı İlahîdir. Elbette onun manası, beşer kelâmı 
gibi cüz'î bir manaya ve hususî bir maksada münhasır değildir. Bu sebebden, bütün tefsirlerde 
görünen ve sarahat, işaret, remiz, îma, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirînin beyan 
ettikleri manalar, kavaid-i Arabiyeye ve usûl-ü nahve ve usûl-ü dine muhalif olmamak şartıyla, o 
manalar, o kelâmdan bizzât muraddır, maksuddur.” İ:7 

O halde Kur’anın terceme ve meallerinden ahkâm çıkarmağa gidilemez. Hz. Üstad’ın, “İcma ile 
cumhurdur sikke-i şer’î görür.” vecizesini esas almak zarurîdir. 

“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 

Kelâm-ı Mudarî melekesinin bozulması hakkında şu bilgi veriliyor:  

“Hem de âb-ı hayat olan İslâmiyetten kariha-i fıtriyeleriyle istinbat etmeye kabil iken, o 
hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Evet nasılki ihtilat-ı a'cam ile kelâm-ı Mudarî'nin 
melekesi fesada yüz tutmakla, muhakkikîn-i ülema o melekeyi muhafaza etmek için, ulûm-u 
Arabiyenin kavaidini tedvin ettiler. Öyle de şu hikmet ve İsrailiyat dahi daire-i İslâmiyete 
duhûlleriyle beraber, bazı nekkad-ı muhakkikîn-i İslâm temyiz ve tasfiyelerine teşebbüs ettiler. 
Fakat hayfa!. tamamıyla muvaffak olamadılar. İş bu kadar da kalmadı. Çünki tefsir-i Kur'an'a 
sarf-ı himmet edildiği vakit, bazı ehl-i zahir Kur'anın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir 
kısım akliyatını dahi hikmet-i mezbureye tevfik ettiler. Çünki gördüler ki, Kur'an makul ve 
menkule müştemildir. Hadîs de öyle... Sonra kitab ve sünnetin bazı nakliyat-ı sadıkalarıyla ve 
bazı muharref İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve münasebet istinbat ettiler.” Mu:20 
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Bu kısımda ehemmiyetli bir husus nazara veriliyor. Yani, İlâhî canibden mükemmel olarak gelen bazı 
kaide ve düsturların asliyeti, zamanla ve tedricen yapılan beşerî müdahalelerle bozulabiliyor. Bunun için dinî 
sahadan gelenlere müdahale değil, sadakatla muhafaza yolunu takib etmeli diye ikaz vardır. Bu kaide Risale-i 
Nura da bakar. Yani vehbiyata, kesbiyatı hâkim kılmamalı… 

Kelâmın iğlak ve işkâli: 
“Sa'b olan bir kelâmın iğlak ve işkali, ya lafız ve üslûbun perişanlığından neş'et eder -bu 

kısım Kur'an-ı Vâzıh-ul Beyan'a yanaşmamıştır- veyahut mananın dakik, derin veyahut 
kıymetdar veyahut gayr-ı me'luf, gayr-ı mebzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve 
şevki arttırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister; müşkilât-ı 
Kur'aniye bu kısımdandır.” Mu:46 

Bu kısımda, mana camiiyetine sahib olan ifadelerin derin manalarını anlamak için fikren ve kalben 
teveccüh etmek gerektiği anlatılıyor. Fakat asrımızdaki meşagil-i dünyeviye insanları çok meşgul ediyor ve 
kişilerde anlayış gelişmiyor. Cehd u iradeyi kullanmak lâzım. 
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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«! 
KELİME ve müteallikatı 

Mana ve hissiyat yüklenmiş olarak ağızdan çıkan veya yazılan söz. Çok harika ilahî bir sanaat ki, 
gözle görülmeyen düşünce ve hissiyatı, ağızdan çıkan kelime veya yazıya yükleyip o kelime veya sözü 
okuyan ve dinleyenin göz ve kulağı yoluyla diğer insanlara intikal eder. Böylece düşünce ve hissiyatlar, 
insanlar arasında deveran ediyor. Evet bu hakikatla alakalı şu beyanlara dikkat gerek: 

“Meselâ: Hadsiz zîhayattan bir insanın yüz cihazatından birtek cihazı olan lisanı; bir et 
parçası iken, iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faidelere âlet 
oluyor. Taamların zevkindeki vazifesi, ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber 
vermek ve rahmet-i İlahiyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler 
vazifesinde kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak; elbette gayet 
parlak ve kat’î bir surette ihatalı ilme delalet ve şehadet eder.” Ş:647 

“Evet nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz zahiren fenaya giderse de, Allah’ın izniyle 
kulaklarda, kâğıtlarda, kitablarda milyonlarca timsalleri kaldığı gibi, akıllarda da akıllar 
adedince manaları kalır.” Ms:44 

 “.....nefes dâhile girdiği vakit, vücudun hem âb-ı hayatını temizliyor, hem nâr-ı 
hayatı iş’al ediyor. Çıktığı vakit ağızda mu’cizat-ı kudret-i Ilahiye olan kelime meyvelerini 

veriyor.ö ”Y TQ²7!ö¬y¬Q²X.özμ4ö«hÅ[«E«#ö²w«8ö«–@«E²AK«4 ” S:593 ifadelerinde anlatılan durumlar dahi 

tefekkür edilecek hakikatlardır. 

Evet, “Kadîr-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle; nur gibi, esîr 
gibi ruha yakın ve münasib olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, 
camid bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr 
maddesinden, hattâ manalardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru 
kesretle halkeder ki; hayvanatın pekçok muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif ruhanî 
mahlukları, o seyyalat-ı latife maddelerinden halkeder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı 
da ruhanî ve cin ecnaslarıdır.” S:507 

“Hattâ dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin "Elhamdülillah" kelimesi, cennet 
meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada 
"Elhamdülillah" yersin. Ve nimette ve taam içinde in'am-ı İlahîyi ve iltifat-ı Rahmanîyi 
gördüğünden o lezzetli şükr-ü manevî, Cennet'te gayet leziz bir taam suretinde sana 
verileceği, hadîsin nassıyla, Kur'anın işaratıyla ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla 
sabittir.”S:647 

İşte şu izahlara nazaran kelimeler alemine basit bir nazarla bakılamaz. 

 “Hem hak ve hakikatı dinleyen ve söyleyene sevab kazandıranlar, yalnız insanlar 
değildir. Cenab-ı Hakk'ın zîşuur mahlukları ve ruhanîleri ve melaikeleri kâinatı doldurmuş, 
her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevab istersin, ihlası esas tut ve yalnız rıza-yı İlahîyi 
düşün. Tâ ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efradları; ihlas ile ve niyet-i 
sadıka ile hayatlansın, canlansın, hadsiz zîşuurun kulaklarına gidip onları nurlandırsın, sana 
da sevab kazandırsın. Çünki meselâ sen "Elhamdülillah" dedin; bu kelâm, milyonlarla büyük 
küçük "Elhamdülillah" kelimeleri, havada izn-i İlahî ile yazılır. Nakkaş-ı Hakîm abes ve 
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israf yapmadığı için, o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları 
halketmiş. Eğer ihlas ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer 
meyve gibi ruhanîlerin kulaklarına girer.1 Eğer rıza-yı İlahî ve ihlas o havadaki kelimelere 
hayat vermezse, dinlenilmez; sevab da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerinin 
ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hâfızların kulakları 
çınlasın!..”L:152 

“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.” OL:664 

Kelimeler hakkında mekteb çocuklarına verilen bir ders   
 “Evet mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık 

dünyevî hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur'an ve Kur'anın kudsî kelimelerini 
ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe 
hükmünde, bunlar elmas hükmündedir.” E:238 

 “Nur Risalelerinde denilmiş ki: "Kâinatı halkedemeyen, bir zerreyi halkedemez. Bir 
zerreyi tam yerinde halkedip muntazam vazifeleriyle çalıştıran, yalnız kâinatı halkeden zât 
olabilir." 
 Bu cümlenin küllî hüccetlerinden bir cüz'î hücceti şudur ki: Kelimelerin enva'ının 
kabı ve mahfazası olan yanımdaki bu radyo makineciğindeki bir avuç hava, kat'iyyen 
gösteriyor ki; şimdi elimizde baktığımız radyo istasyon cedveli namındaki listede yazılı 
ikiyüze yakın merkezden bir saatten bir seneye kadar uzak ve muhtelif mesafelerden aynı 
dakikada bir tek kelime-i Kur'aniye, meselâ "Elhamdülillah" kelâmı tam hurufatıyla ve 
şivesiyle ve söyleyenin mahsus sadâsının tarzıyla, bu makinedeki bir avuç havanın 
zerreleriyle hiç tegayyür etmeden kulağımıza gelmek için ve muhtelif kelimat-ı Kur'aniyeyi 
ayrı ayrı sadâ ile, çeşit çeşit şive ile, keza hiç tegayyür etmeden ve bozulmadan bizim 
kulağımıza getirmek için o bir avuç havanın her bir zerresinde öyle hadsiz bir kuvvet ve 
ihatalı bir irade ve bütün rûy-i zemindeki merkezlerde o Kur'anı okuyan hâfızların ayrı ayrı 
şivelerini bilecek ihatalı bir ilim ve onları bütün görecek ve işitecek muhit bir göz ve her şeyi 
bir anda işitebilir bir kulak olmazsa, elbette bu mu'cize-i kudret vücuda gelmeyecek. Demek 
bu bir avuçtaki hava zerreleri, yalnız ve yalnız bütün kâinatı ihata eden bir ilim ve iradenin, 
sem' ve basarın sahibi bir zâtın ve hiç bir şey ona ağır gelmeyen ve en büyük şey, en küçük 
şey gibi kudretine kolay gelen bir Kadîr-i Mutlak'ın kudreti ve iradesi ve ilmiyle bu mu'cizat-ı 
kudrete mazhar oluyorlar. Yoksa, temevvücat-ı havaiyede mevcudiyeti tevehhüm edilen 
serseri tesadüfün ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın icadına yer vermek; her bir zerreyi, bütün 
zemin yüzündeki küre-i havaiyede bulunan her şeyi görür, bilir ve yapar hâkim-i mutlak 
etmektir. Bu ise yüz bin derece akıldan uzak, muhal muhaller içinde bir hurafedir. Ehl-i 
dalalet gelsinler, mezhebleri ne kadar akıldan uzak ve hurafe olduklarını görsünler.” Em:68 

"Kelime", bir manayı ifade eden şeye denir. Amma Nahvîlerin lafz ile takyid ve 
tahsis ettikleri, onlara mahsus bir ıstılahtır. Evet biri kal, diğeri hal olmak üzere iki lisan 
vardır. Lisan-ı kalin kelimatı elfaz ise, lisan-ı halin kelimatı da ahvaldir. Binaenaleyh kudsî 

şâirin  °f¬&!«:ö yÅ9«!ö|«V«2öÇ”G«#ö°}«<³!ö y«7ö¯š²z«-ö¬±u6ö|¬4ö«— dediği gibi; kitab-ı kebir-i kâinatta yaratılan 

herhangi bir şey, Hâlık'ın azametine delalet eden bir kelime-i haliyedir. Eşcar ile denizler, 
                                                 
1 Düşünme, hissetme, görme, işitme gibi hissi hususiyetler, zihayatlar dairesinde müşterekedir. Bu hususiyetlerin 
asıl merkezi ruhtur. Cesedî cihazlar zuhuruna vesiledirler. 
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kâinat kitabında mevcud kelimat-ı haliyelerin yazılmasına kâfi geldiği takdirde, o denizlerin 
katreleri, o ağaçların zerreleri birer halî kelime olduğundan, onların da yazılması için 
mürekkeb, kalem lâzımdır. Öyle ise onlar için de, onlar kadar başka eşcar ve denizler 
lâzımdır. Ve hakeza herbir birincinin katreleri ve kelimatı yazıldıktan sonra, ona da onun 
kadar ikinci bir takım eşcar ve denizler lâzımdır. Hal böylece ilâ-gayr-ın nihaye teselsül eder 
gider. Cenab-ı Hakk'ın kelimatı, yani Cenab-ı Hakk'ın azametine delalet eden kelimat-ı 

haliyesi bitmez. Demek hakikatta ~®(«G«8ö¬y¬V²C¬W¬"ö_«X²\ ¬%ö²x«7«:ö|¬±"«*ö �@«W¬V«6ö«f«S²X«#ö²–«!ö(18:109) âyetinin 

ifade ettiği manada hiçbir cihetle mübalağa, müzayede yoktur, belki tenakus vardır.” 
Mütercim Abdülmecid ” İ:157 

Mevzumuzun daha kolay ve hakikata uygun anlaşılması için Ş:126. sahifede anlatılan güneş 
misali nazara alınmalıdır. Yani güneşin her zaman ve heryerde sürekli olarak bulunan akislerine mazhar 
şeffafatın kabiliyetleri derecesinde parlamaları cihetiyle verilen misal, nazara alınmalı… 

  “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 
  “Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i Arabî gibi hârika zâtlar sahabelere 

yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde ]«V²2«�²!ö«]±¬"«*ö«–@«E²A,öderken, şu kelimenin manası inkişaf 

etti. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikatı göründü. Kalben dedim: Keşki birtek 
namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyi idi. Namazdan sonra 
anladım ki; o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşaddır. 
Evet Kur’an-ı Hakîm’in envârıyla hasıl olan o inkılab-ı azîm-i içtimaîde, ezdad birbirinden 
çıkıp ayrılırken; şerler bütün tevabiiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalât bütün 
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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 

Keza “ ¬y¬#@«W¬V«U¬"öÅs«E²7!ö yÁV7!öÇs¬E<ö«: (10:82) şu âyet-i meşhurenin küllî manasının bu 

zamanda zahir bir mâsadakı Risalet-ün Nur olduğu 2 gibi, Lafzullahtaki şeddeli “lâm” bir 

“lâm” ve ¬y¬#@«W¬V«U¬"ödeki melfuz “ya” sayılmak şartıyla dokuzyüz doksansekiz (998) adediyle 

Risalet-ün Nur’un dokuzyüz doksansekiz adedine tam tamına tevafukla, münasebet-i 
maneviyeye binaen remzen ona bakar. Ve bu remzi latifleştiren ve kuvvet veren 
münasebetlerin birisi şudur ki: Risalet-ün Nur’un eczaları Sözler namıyla iştihar etmişler. 
Sözler ise Arabca “kelimat”tır. Ve o kelimat ile Kur’anın hakaikını o derece mahz-ı hak ve 
ayn-ı hakikat olduğunu isbat etmiş ki, bu zamanın dinsiz feylesoflarını tam susturuyor.” Ş:699 

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

G<¬h<ö@«8ö vU²E«<  (5:1)  «:ö š@«L«<ö@«8ö yÁV7!ö u«Q²S«<ö (14:27) ” Ms:128 

Şecere-i kelimat 
  “İ’lem Eyyühel-Aziz! Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin. Ve elin onu icad 
etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten âciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et bakalım. 
Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağızı yap. 

Elbette yapamayacaksın.Öyle ise Allah’a şirk yapma! °v[¬P«2ö°v²VP«7ö«“²h±¬L7!öÅ–¬! (31:13)” Ms:184 

İşte mana harikalığını çok kere nazara almadığımız kelime hakkında bir miktar 
bahsederek dikkat çekilmiş oldu. 

 

                                                 
2 Ayetin mücmel manası: Allah kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Ayette geçen kelimat, ilhamat ve sözler 
manasına geliyor. 
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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«!   
KEMAL 

Bu tabir, olgun olmak, nâkısiyetten mükemmeliyete doğru yükselmek gibi manaları ifade eder. 
İnsanlar bu dünyaya istidadlarını ahkâm-ı şeriyeye ittiba ile kemal kazanmak için gönderilmişlerdir.  

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

Kemal-i küllî kazanmanın yolu şöyle nazara veriliyor: 
“"Ey benî-Âdem! Evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle 

bir hikmet verdim ki: Herşeyi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de 
öyle bir san'at verdim ki; elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve 
padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem 
ehemmiyetlidir. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamir-i 
tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o san'at size de verilebilir. Mürur-u zamanla yetişir 
ve yanaşabilirsiniz." İşte beşerin san'at cihetinde en ileri gitmesi ve maddî kuvvet cihetinde en 
mühim iktidar elde etmesi; telyin-i hadîd iledir ve izabe-i nühas iledir. Âyette nühas, "kıtr" 
ile tabir edilmiş. Şu âyetler, umum nev'-i beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu 
hakikatın ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki 
tenbellerine şiddetle ihtar ediyor...” S:256 
 Bu kısımda, İslâm medeniyetinin küllî kemalinde, menfaat-ı umumiyeye müteveccihen 

yükselmek, teşri’î ve tekvinî evamire itaat iledir diye hatırlatılıyor. Kur’an, ²a«A«K«6_«8 _«Z«7 (2:286) diyor. 

Yani menfaat-ı umumiye için çalışmayı esas alıyor. Halbuki zamanımızdaki insanların ekseriyeti, 
menfaat-ı şahsiye ve sefaheti takib ettiğinden bu kemalde ters istikamette gidiyor. Bu anlayış, müsbete 
dönmeli diye ihtar ediliyor. 

 Eserden müessire doğru uzanan silsilevî bir kemal-i Rabbanî şöyle 
beyan ediliyor. 

“O Zât-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye ve celaliyesine de şehadet 
eder. Ve kusursuz ve noksansız kemal-i zâtîsini isbat ederler. Çünki bedihîdir ki, bir eserde 
kemal, o eserin menşe ve mebdei olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemali ise, ismin 
kemaline ve ismin kemali, sıfatın kemaline ve sıfatın kemali, şe'n-i zâtînin kemaline ve 
şe'nin kemali, o zât-ı zîşuunun kemaline, hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet 
eder.”S:306 

Keza, “Vücudun kemali, hayat iledir. Belki vücudun hakikî vücudu, hayat iledir. 
Hayat, vücudun nurudur. Şuur, hayatın ziyasıdır. Hayat, herşeyin başıdır ve esasıdır. Hayat, 
herşeyi herbir zîhayat olan şeye mal eder. Bir şeyi, bütün eşyaya mâlik hükmüne geçirir. 
Hayat ile bir şey-i zîhayat diyebilir ki: "Şu bütün eşya, malımdır. Dünya, hanemdir. Kâinat 
mâlikim tarafından verilmiş bir mülkümdür." Nasılki ziya ecsamın görülmesine sebebdir ve 
renklerin -bir kavle göre- sebeb-i vücududur. Öyle de: Hayat dahi, mevcudatın keşşafıdır. 
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Keyfiyatın tahakkukuna sebebdir. Hem cüz'î bir cüz'ü, küll ve küllî hükmüne getirir. Ve küllî 
şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebebdir. Ve hadsiz eşyayı, iştirak ve ittihad ettirip bir vahdete 
medar, bir ruha mazhar yapmak gibi, kemalât-ı vücudun umumuna sebebdir. Hattâ hayat, 
kesret tabakatında bir çeşit tecelli-i vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir âyinesidir. Bak 
hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, garibdir, yalnızdır. Münasebeti yalnız 
oturduğu mekân ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kâinatta ne varsa, o dağa nisbeten 
madumdur. Çünki ne hayatı var ki, hayat ile alâkadar olsun; ne şuuru var ki, taalluk etsin. 
Şimdi bak küçücük bir cisme, meselâ balarısına. Hayat ona girdiği anda, bütün kâinatla öyle 
münasebet tesis eder ki, bütün kâinatla, hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatları ile, öyle 
bir ticaret akdeder ki, diyebilir: "Şu arz, benim bahçemdir, ticarethanemdir."” S:506 

Burada kemal, cami ve külli sıfatlara sahib olmak ile aldığı üstünlük ifade ediliyor ki kemalin 
temel bir tarifidir. Bu camiiyet ve külliyet dahi hayat iledir. 

Yalnız şu imtihan dünyasında hayatını su-i istimaliyle sukut ettirenler bu kemalden 
mahrumdurlar. Şöyleki: 

“Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım! Âyâ zannediyor musun ki, vazife-i 
hayatınız; yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek, ayıb olmasın, batn ve 
fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki, hayatınızın makinesinde 
dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas âza ve âlât ve şu muntazam cevarih ve 
cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi; şu hayat-ı fâniyede nefs-i 
rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Hâşâ ve kellâ!” S:126 

“Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hattâ hayal ve sair 
kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i 
ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehl-i dalaletin terakki zannettikleri, hayat-ı 
dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflisini 
tatmak için bütün letaifini ve kalb ve aklını nefs-i emmareye müsahhar edip yardımcı verse; o 
terakki değil, sukuttur” S:322 

“ 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 

Bu kısımda anlatılan ve esma-i İlâhiye tecellilerinin eserleri olan incizab, iştiyak, ihtiyaç, 
meyil gibi fıtrat kanunları, kemal vesileleridir. 

 “Tevhid ve vahdette cemal-i İlahî ve kemal-i Rabbanî tezahür eder. Eğer vahdet 
olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet, hadsiz cemal ve kemalât-ı İlahiye ve nihayetsiz 
mehasin ve hüsn-ü Rabbanî ve hesabsız ihsanat ve baha-i Rahmanî ve gayetsiz kemal-i 
cemal-i Samedanî, ancak vahdet âyinesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatin 
nihayatındaki cüz'iyatın sîmalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür. Meselâ; iktidarsız 
ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından 
beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'î fiil ise; tevhid nazarıyla bakıldığı vakit, birden 
bütün yavruların pek çok hârikulâde ve pek çok şefkatkârane olan küllî ve umumî iaşeleri ve 
vâlidelerini onlara müsahhar etmeleriyle rahmet-i Rahman'ın cemal-i lâyezalîsi kemal-i şaşaa 
ile görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cemal gizlenir ve o cüz'î iaşe dahi esbaba ve 
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tesadüfe ve tabiata havale edilir; bütün bütün kıymetini, belki mahiyetini kaybeder.” Ş:7 
Bu kısımda, tevhid nokta-i nazarının şirki izale ettiği ve kâinattaki bütün varlıklar ve hadiselerin 

Allah’ın tasarrufunda bulunduğu hakikatı anlaşılır diye ehemmiyetli bir tevhid dersi anlatılır.  

“İşte tevhidde cemal ve kemal-i İlahînin kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi 
içindir ki; bütün evliya ve asfiya, en tatlı zevklerini ve en şirin manevî rızıklarını kelime-i 
tevhid olan "Lâ ilahe illallah" zikrinde ve tekrarında buluyorlar.” Ş:9 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı 
kemaliyeye Lafza-i Celal olan "Allah" bil'iltizam delalet eder. Sair ism-i haslar yalnız 
müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünki sıfatlar, müsemmalarına cüz 
olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne 
iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Amma Lafza-i Celal bil-mutabakat Zât-ı Akdes'e delalet 
eder. Zât-ı Akdes ile sıfat-ı kemaliye arasında lüzum-u beyyin olduğundan sıfatlara da bil-
iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet ünvanı sıfât-ı kemaliyeyi istilzam etmesi, ism-i has 
olan "Allah"ın da o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza "Allah" kelimesi de 
nefiyden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. Binaenaleyh "Lâ ilahe illallah" kelâmı, esma-i 
hüsnanın adedince kelâmları tazammun ediyor. Bu itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delalet 
ettiği sıfatlar itibariyle bir kelâm iken bin kelâm oluyor. "Lâ Hâlıka illallah", "Lâ Fâtıra, Lâ 
Râzıka, Lâ Kayyume illallah" gibi... Binaenaleyh terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı 
söylerken içindeki binlerce kelâmları söylemiş oluyor.” Ms:236 

 “Hem o Hâlık-ı Zülcelal'in vücub u vahdeti gibi bütün evsaf-ı kemaliyesine ve 
cemaliye ve celaliyesine şu mevcudat şehadet ettikleri gibi; kusursuz, noksaniyetsiz kemal-i 
zâtîsini de isbat ederler. Çünki eserde kemal, fiilin kemaline; fiilin kemali, ismin kemaline; 
ismin kemali, sıfatın kemaline; sıfatın kemali, şe'nin kemaline; şe'nin kemali, zâtın 
kemaline hadsen, zarureten, bedaheten delalet eder. Meselâ: Nasılki kusursuz bir kasrın 
mükemmel nukuş ve tezyinatı, arkalarındaki ef'alin mükemmeliyetini gösterir. O ef'alin 
mükemmeliyeti, fâilin esmasının mükemmeliyetini gösterir. Esmanın mükemmeliyeti, sıfatın 
mükemmeliyetini gösterir. Sıfatın mükemmeliyeti, müsemmanın şuun-u zâtiyesinin 
mükemmeliyetini gösterir. Şuunun mükemmeliyeti, o nakkaşın zâtının mükemmeliyetini 
gösterir. 

Aynen öyle de: Şu kusursuz, futursuz âsâr-ı meşhudedeki kemal, bilmüşahede 
müessirin kemal-i ef'aline delalet eder. Kemal-i ef'al ise, bilbedahe fâilin kemal-i esmasına; 
kemal-i esma ise, bizzarure müsemmanın kemal-i sıfatına; kemal-i sıfat ise, bilyakîn 
mevsufun kemal-i şuununa; kemal-i şuun ise, bihakkalyakîn zîşuunun kemal-i zâtına 
delalet eder. Âmennâ ve saddakna.” Ni:121 

Bu parçada esma-i ilahiyenin eserlerinden intikalen esma-i hüsnayı öğrenip marifetullahı 
kazanmak, meslek-i Kur’aniyedendir.Bu meslek de tefekkür-ü imaniyede terakki etmeyi gerektirir. 

Keza,“Hamdin en meşhur manası, sıfât-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı 
Hak insanı kâinata câmi' bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir 
fihrist olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir âlemden bir 
örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî herbir 
uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve 
şeriata imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi âlemine 
bir pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden sıfatla, o 
âlemden tezahür eden isme bir mir'at ve bir âyine olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle âlem-i 
şehadet ve âlem-i gayba bir hülâsa olur. Ver her iki âleme tecelli eden, insana da tecelli eder. 
İşte bu cihetle insan, sıfât-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem müzhir olur.” İ:17 
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Mezkûr parçada oldukça derin ve küllî ve insan merkeziyetinde toplanan câmi bir hikmet dersi 
vardır. Yani kâmil insanlar sıfat-ı kemâliyeyi en üstün derecede gösterdiği nazara veriliyor. Demek 
kemalât-ı beşeriye yolunda yürümek, vazife-i insaniyettir diye hatırlatılıyor. 

İnsanın merkeziyetinde bulunduğu kemalât sırrı, kâinatı da istila 
eder. 

“Evet Cenab-ı Hak, herşey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde 
etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o nokta-i kemale doğru hareket etmek üzere, 
sanki manevî bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. 
Esna-yı harekette onlara yardım eden ve mâni'lerini def'eden, şübhesiz Cenab-ı Hakk'ın 
terbiyesidir. Evet kâinata dikkatle bakıldığı zaman, insanların taife ve kabileleri gibi, kâinatın 
zerratı münferiden ve müçtemian Hâlıklarının kanununa imtisalen, muayyen olan vazifelerine 
koşmakta oldukları hissedilir. Yalnız bedbaht insanlar müstesna!” İ:18 

 “S- Cenab-ı Hak, Ganiyy-i Mutlak'tır; âlemde bu kadar dalaletleri ve pek çirkin fena 
şeyleri yapan nev'-i beşerin yaratılışında ne hikmet vardır? 
 C- Kâinatta maksud-u bizzât ve küllî ve şümullü olarak yaratılan ancak kemaller, 
hayırlar, hüsünlerdir. Şerler, kubuhlar, noksanlar ise; hüsünlerin, hayırların, kemallerin 
arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüz'iyet kabilinden tebaî olarak yaratılmışlardır ki; 
hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nev'lerini, kısımlarını göstermeye vesile 
olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir vâhid-i kıyasî 
olsunlar.” İ:27 

“İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle insanın 
hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle 
çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın 
câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i 
fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın bütün 
enva’ına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalâtın tohumlarına câmi’ bir istidad 
verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz 
muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i 
asliyesi, nihayetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet 
suretinde ilân etmek ve küllî nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet 
etmek ve nimetler içinde imdadat-ı Rahmaniyeyi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i 
Rabbaniyenin mu’cizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir.” S:325 

 “Evet çünki hakikatta hakikî kemal-i etem öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki: 
İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalâta müstaiddir. Lâkin iktidarı cüz’î, 
ihtiyarı cüz’î, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler, berzahlar 
içinde hakikatı taharri eder. Onun için hakikatın keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar 
ortaya düşüyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bazıların 
kabiliyeti, bazı erkân-ı imaniyenin inkişafına menşe’ olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin 
renkleri mazhara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zât, bir ismin tam 
cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüz’iyet ve zılliyet ve asliyet itibariyle cilve-i 
esma, başka başka suret alıyor. Bazı istidad, cüz’iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. 
Ve istidada göre bazan bir isim galib oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidadda 
onun hükmü hükümran oluyor.” S:336 

“Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi; insan, şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, 
meyve gibi en uzak ve en câmi’ ve umuma bakar ve umumun cihet-ül vahdetini içinde saklar 
bir kalb çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. 
Ubudiyet ise, onun yüzünü fenadan bekaya, halktan Hakk’a, kesretten vahdete, müntehadan 
mebde’e çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde’ ve münteha ortasında bir nokta-i ittisaldir. 
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Nasılki tohum olacak kıymettar bir meyve-i zîşuur, ağacın altındaki zîruhlara baksa, 
güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse, onların ellerine 
düşecek, parçalanacak, âdi bir tek meyve gibi zayi’ olacak. Eğer o meyve, nokta-i istinadını 
bulsa, içindeki çekirdek, bütün ağacın cihet-ül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve 
hakikatının devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde birtek çekirdek, 
bir hakikat-ı külliye-i daimeye, bir ömr-ü bâki içinde mazhar oluyor. Öyle de: İnsan, eğer 
kesrete dalıp kâinat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fânilerin 
tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem 
fena, hem fâni, hem ademe düşer. Hem manen kendini i’dam eder. Eğer lisan-ı Kur’andan 
kalb kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin 
mi’racıyla arş-ı kemalâta çıkabilir. Bâki bir insan olur.” S:364 

Yani insan ibadette, yani Allah’ın emirlerine intisabla o esmaya mazhariyet kazansa, yani hiçliğe 
giden ademî ciheti terk ederek ebediliğe, yani vacib-ül vücuda teveccüh etse, ebedi bir vücuda sahib 
olacak, aksi halde insaniyet mertebesi idam-ı ebediye düşüp hayvaniyet mertebesinde sabit kalacak. 
Halbuki insan intisab şuuruna sahib olan imanla sermediyet cilvesini alır. Mesela: 

“Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebebsiz ve bizzât mahbub olan 
kemal-i mutlak sahibi, Zât-ı Zülkemal’in ve Zülcemal’in bir isminin bir cilvesinin 
mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o Kâmil-i Mutlak’ın varlığına ve 
kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, 

gölgeye yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu. u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«&ögeldi, perdeyi 

kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakkalyakîn zevkettim ki; bekamın lezzet ve saadeti, aynen 
ve daha mükemmel bir tarzda Bâki-i Zülkemal’in bekasına ve benim Rabbim ve İlahım 
olduğuna imanımda ve iz’anımda ve ikanımda vardır. Çünki onun bekasıyla benim için 
lâyemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim, hem bâki, hem sermedî bir ismin 
gölgesi olur, daha ölmez diye şuur-u imaniyle takarrur eder. 

“Sual: Tarîkatlar, hakikatların yollarıdır. Tarîkatların içerisinde en meşhur ve en 
yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan tarîk-ı Nakşbendî hakkında, o tarîkatın 
kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler. Demişler ki: 

¾²h«#ö²‡@«åö²G«8³~ö²•¬+«�ö›¬G²X«A¬L²T«9ö¬s<¬h«0ö²*«(

¾²h«#ö¬¾²h«#ö]¬B²,«;ö¬¾²h«#ö]«A²T2ö¬¾²h«#ö@«[²9(ö¬¾²h«#

Yani, tarîk-ı Nakşîde dört şeyi bırakmak lâzım. Hem dünyayı, hem nefis hesabına âhireti dahi 
maksud-u hakikî yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucbe, fahre girmemek için bu 
terkleri düşünmemektir. Demek hakikî marifetullah ve kemalât-ı insaniye terk-i masiva ile 
olur? 

Elcevab: Eğer insan yalnız bir kalbden ibaret olsaydı; bütün masivayı terk, hattâ 
esma ve sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk’ın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. 
Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır. İnsan-ı 
kâmil odur ki: Bütün o letaifi; kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubudiyette, hakikat 
canibine sevketmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalb bir kumandan 
gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalb, yalnız kendini kurtarmak 
için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medar-ı iftihar değil, belki netice-i ızdırardır.” S:495 
 “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 
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olan iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalâtlar, o 
insana nisbeten aşağıdır. Belki, çoğunun kıymetleri yoktur.” Ş:100 

Nifak cereyanının liderine hitaben deniliyor ki: 
“Yine o mütemerrid şahıs döndü dedi: “Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız.” 
Cevaben dedim: “Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünki onlar bir Peygamberi 

inkâr etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah’a inanabilir. Bunu da 
bilmezse, kemalâta medar bazı seciyeleri bulunabilir. Fakat bir müslüman, en âhir ve en 
büyük ve dini ve daveti umumî olan Âhirzaman Peygamberi Aleyhissalâtü Vesselâm’ı inkâr 
etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir Peygamberi, hattâ Allah’ı kabul etmez. Çünki bütün 
Peygamberleri ve Allah’ı ve kemalâtı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun 
içindir ki, eskiden beri her dinden İslâmiyete giriyorlar. Ve hiç bir Müslüman, hakikî Yahudi 
veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur; vatana, millete muzır 
bir halete girer.” isbat ettim. O muannid ve mütemerrid şahsın daha tutunacak bir yeri 
kalmadı. Kayboldu, Cehennem’e gitti.” Ş:200 

“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 

Külliyattan tercihen tesbit edilen bu ders, kemalat hakkında bir kısım 
ehemmiyetli izahlarla mevzu hakkında yeterli bilgi veriliyor. 
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KEMMİYET 

Çokluk manasındaki bu kelime, sayı ve ağırlık gibi maddi şeylerdeki çokluğu ifade eder ve insan 
nevindeki keyfiyetli olmaya nisbetle ehemmiyeti azdır. 

“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. ” L:120 

“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 nev'-i beşer bi'set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla 
muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya 
gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde; kemmiyetçe kesretli, 
keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları 
kaybetti.”M:44 

Burada anlatılan keyfiyetin kazanılması, altı çizili olan dört şartın varlığı ve derecesiyledir. Bu 
şartları nazara almayan insan, hakiki keyfiyet sahibi olamaz ve basit kalır. 

Hasenat ve seyyiatın müvazenesi, kemmiyete bakmaz 
Evet,“Cenab-ı Hak âhirette muhasebe-i a'mal düsturuyla, adalet-i Rabbaniyesini, 

hasenat ve seyyiatın müvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse, 
mükâfatlandırır, kabul eder; seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiatın 
müvazenesi, kemmiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, birtek hasene bin seyyiata 
tereccuh eder, afvettirir.”  M:445 
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Yani, günahı, istiğfar ve nedametle karşılamak; sevabı da ihsan-ı İlâhî eseri olarak görüp 
amellerde ve hizmet-i diniyede hâlis ve sâdık olmak nazara alınırsa, keyfiyet kazanılır diye Nur 
Külliyatında tekraren ders verilir. 

 Evet,“Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaffakıyet 
ile değildir. Çünki 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 sevab kazandırsınlar" 
düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. ” L:152 

“Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir 
vazifedir; hem kemmiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem muvakkat ve 
mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniyeye nisbeten 
ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve 
bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla 
fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve 
müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz. ” K:89 

Hâfız Ali Ağabeyin mektubuna Hz. Üstadın manidar bir cevabı 
Hâfız Ali Ağabey mektubunun “Âhir fıkrasında, Muhbir-i Sadık'ın haber verdiği 

"Manevî fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak, zaman ve zemin hemen hemen 
gelmesi" diye fıkrasına, bütün ruh u canımızla rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz, temenni 
ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakirdleri ise: Vazifemiz hizmettir, vazife-i İlahiyeye 
karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla 
beraber; kemmiyete değil, keyfiyete bakmak; hem çoktan beri sukut-u ahlâka ve hayat-ı 
dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeye tercih ettirmeye sevkeden dehşetli esbab 
altında 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; inşâallah 
hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Tâ âhir zamanda, hayatın geniş 
dairesinde asıl sahibleri, yâni Mehdi ve şâkirdleri, Cenâb-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi 
genişlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allaha şükrederiz.” 
St:179 

Bu son beyan, M: 439 daki sual ve cevabına baksa gerek. Bu sual ve cevabın sonunda, Seyyid 
cemaatleri temsil eden seyyid kumandanlar hakkında şöyle deniliyor:  

“O 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:441 

“Evet yüzer kudsî kahramanları yetiştiren ve binler manevî kumandanları ümmetin 
başına geçiren ve hakikat-ı Kur'aniyenin mayası ile ve imanın nuruyla ve İslâmiyet'in 
şerefiyle beslenen, tekemmül eden Âl-i Beyt, elbette âhirzamanda şeriat-ı Muhammediyeyi 
ve hakikat-ı Furkaniyeyi ve Sünnet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) ihya ile, ilân ile, icra ile, 
başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya 
göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lâzım ve zarurî ve hayat-ı içtimaiye-i 
insaniyedeki düsturların muktezasıdır.” Ş:590 
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Risale-i Nurda geçen büyük mehdi ve Zübeyir ağabeyin 1962 de yazdığı lahikada ve gayr-i 
münteşir bazı mektuplarda geçen mehdi-i azam tabirlerini burada mevzu etmek gerekir. Hz. Üstad 
hakkında, Mufassal tarihçede geçen mektuptaki ifade şöyledir: 

“Bir mücahid-i ekber, hem bir mehdi-i azâm, hem bir müceddid-i ekmel ve hem bir 
ferd-i ferid olan Merhûm Üstâdımız Bediüzzaman Hazretlerinin” Mufassal tarihçe-i hayat: 
sh:74 

Büyük mehdi veya diğer bir ifade ile gelecek zat olarak tabir edilen şahsiyete bu nam verilmesi, 
yani büyük mehdi denilmesi, geniş dairede vazifedar olması cihetiyle olsa gerek. Mehdi-i azam ise, büyük 
mehdiyeti de içine alan ve üç vazife cemaatleriyle meydana gelen büyük cemaatın programlarını ve 
hareket tarzlarını gösteren bir mümessili olduğunu düşünüyorum. Yani mehdi-i azam, hakaik-ı 
Kur’aniyeyi keşfedip ortaya koyan ve hareket tarzlarını gösteren en büyük bir şahsiyet; büyük mehdi ise, 
şahs-ı manevisini temsil eden büyük cemaatı ile icraatçılık vazifesinin mümessili olarak düşünülebilir. Az 
yukarıda Mektubat 441’den alınan parça ile devamındaki Şualar 590’dan alınan parçalar nazara alınınca 
bu mana hatıra geliyor. 

Bu ara fasıldan sonra kemmiyet mevzumuza devam ediyoruz. Şöyle ki: 

“Mücahidlerin üstadı ve efelerin hakikî bir nâsihi ve Risale-i Nur'un hâlis muhlis bir 
şakirdi olan Hasan Âtıf kardeşim! Senin uzun ve tesirli ve ehemmiyetli mektubun içindeki 
edibane, gayet ince hissiyatın ve sana mahsus latif tabiratın hoşuma gitti. Kardeşim, 
mübtedilerin ve hodfüruşların ve mülhidlerin ilişmelerinden teessüratın beni, senin hesabına 
müteessir etti. Evvelce size yazdığım mektub, inşâallah o teessüratı izale eder. Risale-i Nur'un 
mesleği ise: Vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Vazifesi, tebliğdir. Kabul 
ettirmek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. 
 Hem kemmiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek Âtıf'ı bulsan, yüzü 
bulmuş gibidir. Merak etme. Hem mümkün olduğu kadar hariçten gelen küçük ilişmelere 
ehemmiyet verme. Fakat ihtiyatla, bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derd-i maişet 
ibtilası zamanında, cüz'î bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakıyetsiz 
mağlubiyet yok! Risale-i Nur'un her tarafta galibane fütuhatı var.” K:259 

  “Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye bir kudsî vazifedir; hem 
kemmiyet, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem muvakkat ve mütehavvil siyaset 
daireleri ebedî, daimî, sabit hizmet-i imaniyeye nisbeten ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz. 
Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bize bahşettiği feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. 
Haddimden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ile müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde 
sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz." Elhak, 
bunda tam terakki etmişsiniz. ” E:73 

 Nurun keyfiyeti esas alan dar dairesini kemmiyete bakan geniş daire 
ile iltibas edilmemesi meselesi 
 Evet, “Nur'un zahiren, kemmiyeten dar cihetine bakmayarak hakikat cihetinde 
keyfiyeten geniş ve fevkalâde menfaatını hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün 
memleket-i Osmaniyede olacak gibi ifade etmiş. O büyük veli, onun dar daireyi geniş 
tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zât haklı, hem Eski Said bir derece haklıdır. Çünki 
Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bâkiye ve ebediyeyi 
imanla kurtarıyor. Bir milyon talebesi, bir milyar hükmündedir. Yani bir milyon değil, 
belki bin insanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, bir milyar insanın hayat-ı fâniye-i 
dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetdar ve manen daha geniş olması; Eski 
Said'in o rü'ya-yı sadıka gibi olan hiss-i kabl-el vuku' ile o dar daireyi bütün Osmanlı 
memleketini ihata edeceğini görmüş. Belki inşâallah o görüş, yüz sene sonra Nurların 
ektiği tohumların sünbüllenmesi ile aynen o geniş daire Nur dairesi olacak, onun yanlış 
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tabirini sahih gösterecek. ” Em:112 

Bu kısımda, Nurun dar, yani haslar dairesinin  keyfiyet derecesi düşeceği halde, Nur dairesini  
Osmanlı Devleti genişliğinde görmenin bir iltibas olduğu anlatılıyor. Fakat yüz sene sonra, yani 2010 
küsür seneleri ve sonrası, haslar dairesinin devamiyle beraber ortaya çıkan bir ictimaî değişme ve gelişme 
neticesi olarak Nurun kemmiyet dairesinin millî ekseriyete varacağına işaret ediliyor.  

Maidet-ü Kur’an 98. sahifede şu cifî kayıd var: 

Mücadele-21. âyet ³z¬V,‡«— _«9Ï~ Åw«A¬V²3Ï�« ̧yÅV7~ «`«B«6 1959-1960-2010  

Meal-i şerifi: Cenab-ı Hak ezelde yazdı ki (yani ezelde takdir buyurdu ki) ben ve 
elçilerim muhakkak galibiz.  

Keza, 37/173 Sure-i Saffat sh: 453  ̧–x A¬7_«R²7~ vZ«7 _«9«f²X% Å–Ë~«—  1360-1410-2033 

Meal-i şerifi: Muhakkak bizim askerlerimiz onlara galip olacaktır. 

Gariptir ki elfâzı ve kelime adedi birbirinden tamamen farklı olan ve galibiyet-i 
İslâmiyeti haber veren bir âyet-i kerime gerek miladî gerek hicrî aynı tarihleri göstermekte ve 
yekdiğerine tevafuk etmek suretiyle aynı tarihler üzerinde durmaktadır.  

Şöyle ki, dört numaradaki âyet-i kerime miladî 1959-1960-2010 tarihlerini 
göstermesine mukabil beş numaradaki âyet-i kerime tamamen bunların karşılığı olan haberi 
1379-1380-1430-2009 tarihlerini göstermektedir. Altı numaradaki âyet-i kerime dahi 1380-
1430 rakamlarıyla aynı tarihler üzerinde durmaktadır. Bu netaic-i kudsiye ancak Kur’an’ın 
şerefine lâyık bir mucize kordonudur ve bu ancak Kudret-i Samedaniyenin eseri olabilir. 

“Nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. 
"Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız, onlar gelsinler bizi arasınlar, bulsunlar." diyorlar. 
Kemmiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakikî ihlası taşıyan bir adamı, yüz adama tercih 
ediyorlar. ” Em:170  
 “Ey birader! Küffar ve ehl-i dalaletin kesret-i adediyle beraber bazı hakaik-i 
imaniyenin inkârlarında ittifakları seni sarsmasın. Çünki kıymet, kesrette değildir. Zira insan, 
insan olmadığı vakit, şeytan bir hayvan olur. Ecnebiler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki 
ettikçe, hayvaniyeti şiddetlenir; daha ziyade hayvan olur. Hayvanatın kemmiyetçe kesreti ve 
insanın hayvanata nisbeten kılleti malûm. Halbuki hayvanat, insan için 
halkolunmuştur.”Ni:99 

 “!®h[¬C«6ö: Evvelki !®h[¬C«6ö den kemmiyet ve adedce çokluk irade edilmiştir. İkinci !®h[¬C«6 
den keyfiyet ve kıymetçe çokluk kasdedilmiştir. Ve aynı zamanda, Kur'anın nev'-i beşere 
rahmet olduğunun sırrına işarettir. Evet insanların az bir kısmının fazilet ve hidayetlerini çok 
görmek ve göstermek, Kur'anın beşere karşı merhametli ve lütufkâr olduğunu gösterir. Ve 
keza bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir. Bu itibarla fazileti taşıyan az olsa da, çok 
görünür. ” İ:172 

“Emirdağı'nda iken, Ankara'ya Nur hizmeti için gönderdiği bir talebesi, hâl-i âleme 
bakarak, "Bu insanlar ne zaman Nur hakikatlarını dinleyecek, kalın zulmet perdeleri nasıl 
yırtılacak, mânevî karanlıklar nasıl izale olacak?" diye ümitsizliğe düşer. Sonra bir gün 
Emirdağı'na Üstadın yanına döndüğü zaman, o büyük Üstad der: "Vazifemiz hizmettir. 
Muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek, Cenab-ı Hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi 
yapmakla mükellefiz. Sen orada: Bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye 
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ümitsizliğe düşme, merak etme! Kat'iyyen bil ki: Mele-i âlânın hadsiz sâkinleri, bugün Risale-
i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için, hiç ehemmiyeti yok. Kıymet, kemiyette değil, keyfiyettedir. 
Bazan bir halis ve fedakâr talebe, bine mukabildir" diyerek ye'sini giderir. ” T:463 

Risale-i Nurdan tercihen tesbit edilen kemmiyet dersinin zamanımızın kemmiyet anlayışı yani 
cemaatın sayıca çokluğu esas alınıyor ki, bu anlayış ise Risale-i Nur mesleğinde esas değildir. Çünkü sayı 
çokluğunu esas alanlar arasında rekabet doğar. Bu ise ihtilaflara vesile olup ihlas ve tesanüdü bozar. Bu 
cihetle de bu ders ciddi manada dikkate alınmalı. 

Bu hususu Hz. Üstad, matematik misaliyle söyle izah eder: 

 “73- Cemaatte vâhid-i sahih olmazsa; cem’ ve zamm, kesir darbı gibi küçültür. 
(Haşiye)”M:475 

 

                                                 
(Haşiye): Hesabda malûmdur ki; darb ve cem’, ziyadeleştirir. Dört kerre dört, onaltı olur. Fakat kesirlerde darb ve 
cem’, bilakis küçültür. Sülüsü sülüs ile darbetmek, tüsü’ olur; yani, dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, 
insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa; ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. 
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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«!   
KERAMET-İ EVLİYA 

Keramet tabiri lügat manasiyle kerem, ikram, ağırlama, bağış, manalarına gelir. Tabir olarak da 
Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yani adi beşeriyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) 
lütf-u İlahî ile gösterdiği büyük marifet ve hârika hal. Velayet  mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı 
âdet ve hârika hali manalarını ifade eder. Bu hârika halleri, ancak Allah tarafından ihsan ediliyor.  

Evet, “Velilerin himmetleri, imdatları, manevi 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 

“Evet öyle bir latifedir ki, hadis-i şerifte _«;Åh«"«�« ¬yÁV7~|«V«2²a«W«K²5«~~«†¬~ (*) yani, o latife 

Allah’a yemin ettiği zaman, Allah onun yeminini doğruluyor, yani dilediğini kabul 
ediyor.”BMs:599 

Ehl-i Sünnet haricinde velayet olur mu suali 
“Âlem-i İslâmda Ehl-i Sünnet ve Cemaat denilen ehl-i hak ve istikamet fırka-i azimesi, 

hakaik-ı Kur’aniyeyi ve imaniyeyi, istikamet dairesinde hüve hüvesine Sünnet-i Seniyeye 
ittiba’ ederek muhafaza etmişler. Ehl-i velayetin ekseriyet-i mutlakası, o daireden neş’et 
etmişler. Diğer bir kısım ehl-i velayet, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bazı desatirleri haricinde ve 
usullerine muhalif bir caddede görünmüş. İşte şu kısım ehl-i velayete bakanlar iki şıkka 
ayrıldılar. 

Bir kısım ise, Ehl-i Sünnetin usûlüne muhalif oldukları için velayetlerini inkâr ettiler. 
Hatta onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. Diğer kısım ki, onlara ittiba’ edenlerdir. 
Onların velayetlerini kabul ettikleri için, derler ki: “Hak yalnız Ehl-i Sünnet ve Cemaatin 
mesleğine münhasır değil.” Ehl-i bid’adan bir fırka teşkil ettiler, hatta dalalete kadar gittiler. 
Bilmediler ki; her hâdi zat, mühdi olamaz. Şeyhleri hatasından mazurdur. Çünki meczubdur. 
Kendileri ise mazur olamazlar. mutavassıt bir kısım ise; o velilerin velayetlerini inkâr 
etmediler, fakat yollarını ve mesleklerini kabul etmediler. Diyorlar ki: “Hilaf-ı usûl olan 
sözleri, ya hale mağlub olup hata ettiler veyahut manası bilinmez müteşabihat misillü 
şatahattır.” 

Maatteessüf birinci kısım, hususan ülema-i ehl-i zâhir, meslek-i Ehl-i Sünneti 
muhafaza niyetiyle, çok mühim evliyayı inkâr, hatta tadlil etmeye mecbur olmuşlar. İkinci 
kısım olan tarafdarları ise, o çeşit şeyhlere ziyade hüsn-ü zan ettikleri için, hak mesleğini 
bırakıp, bid’ate hatta dalalete girdikleri olmuş. 

İşte şu sırra dair, pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bir zaman ben, bir 
kısım ehl-i dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Bedduama karşı müthiş bir kuvvet-i 

                                                 
* S.M.l675. ve İ.M. 2649. hadisler 
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maneviye çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni men’eti. 

Sonra gördüm ki: O kısım ehl-i dalalet, hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin 
teshilatıyla, arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Yalnız cebr ile değil, 
belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizac ettiği için, ehl-i imanın bir kısmı o arzuya 
kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telakki etmiyorlar. 

İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım, Fesübhanallah dedim. “Tarîk-i haktan 
başka velayet bulunabilir mi?” dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir âdet-i 
İslâmiyeye binaen Sure-i İhlas’ı yüzer defa tekrar ederek okuyup, onun bereketiyle “Mühim 
bir suale cevab” namında yazılı mes’ele ile beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i İlahiye ile 
kalb-i âcizaneme gelmiş. Hakikat şudur ki: 

Sultan Mehmed Fatih’in zamanında hikâye edilen meşhur ve manidar “Cibali Baba 
Kıssası” nev’inden olarak; bir kısım ehl-i velayet, zahiren muhakemeli ve âkıl görünürken, 
meczubdurlar. Ve bir kısmı dahi, bazan sahvede ve daire-i akılda görünür; bazan aklın ve 
muhakemenin haricinde bir hale girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehl-i iltibastır; tefrik etmiyor. 
Sekir halinde gördüğü bir mes’eleyi, halet-i sahvede tatbik eder, hata eder ve hata ettiğini 
bilmez. Meczubların bir kısmı ise, indallah mahfuzdur, dalalete sülûk etmez. Diğer bir kısmı 
ise, mahfuz değiller; bid’at ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hatta kâfirler içinde 
bulunabileceği, ihtimal verilmiş. 

İşte muvakkat veya daimî meczub olduklarından, manen “mübarek mecnun” 
hükmünde oluyorlar. Ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için, mükellef 
değiller. Ve mükellef olmadıkları için, muaheze olunmuyorlar. Kendi velayet-i 
meczubaneleri baki kalmakla beraber, ehl-i dalalete ve ehl-i bid’aya tarafdar çıkarlar. 
Mesleklerine bir derece revaç verip, bir kısım ehl-i imanı ve ehl-i hakkı, o mesleğe girmeye 
meş’umane bir sebebiyet verirler.” M:342 

İmam-ı Rabbani Hazretlerinin iman hakikatlarına daha çok 
ehemmiyet verdiğini bildiren Bediüzzaman Hazretleri Mektubat eserinde 
şöyle der: 

“Silsile-i Nakşi’nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani (R.A.) 
Mektubat’ında demiş ki:  

“Hakaik-ı imaniyeden bir mes’elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata 
tercih ederim”  

Hem demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehası, hakaik-ı imaniyenin vuzuh ve 
inkişafıdır.” 

Hem demiş ki: “Velayet üç kısımdır: Biri velayet-i suğra ki, meşhur velayettir, biri 
velayet-i vusta, biri velayet-i kübrâdır. Velayet-i kübrâ ise; veraset-i nübüvvet yoluyla, 
tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır.” 

Hem demiş ki: “Tarik-i Nakşi’de iki kanad ile sülûk edilir” Yani: “Hakaik-ı imaniyeye 
sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur 
varsa, o yolda gidilmez.” Öyle ise tarik-ı Nakşi’nin üç perdesi var: 

Birisi ve en birincisi ve en büyüğü: Doğrudan doğruya hakaik-ı imaniyeye hizmettir 
ki, İmam-ı Rabbani de (R.A.) âhir zamanında ona sülûk etmiştir. 

İkincisi: Feraiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyyeye tarikat perdesi altında hizmettir. 

Üçüncüsü: Tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalb ayağıyla 
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sülûk etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacib, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. 

Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki: Eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylani 
(R.A.) ve Şah-ı Nakşibend (R.A.) ve İmam-ı Rabbanî (R.A.) gibi zatlar bu zamanda 
olsaydılar, bütün himmetlerini hakaik-ı imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine 
sarfedeceklerdi. Çünkü 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-ı 
İslâmiye gıdadır.” M:22 

Hizmet cemaatında bulunan niyet-i hâlisenin kerameti olur. Şöyle ki: 
“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 halisenin dahi kerameti vardır. 
Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki 
kardeşlerin içinde, ciddi samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir 
cemaatın şahs-ı manevisi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. 

İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’anda arkadaşlarım! Bir kal’ayı fetheden bir 
bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır; öyle de: 
Şahs-ı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir 
biçareye veremezsiniz.!” M:371 

KERAMET-İ İLMİYE: İktisab suretiyle olmayıp, vehbî yani Cenab-ı Hakk’ın 
atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyetten hasıl olan ilmî keramet. *İlim tahsili ile çok 
büyük ilim sahibi olan bir allameden çok daha yüksek, vâsi’ ve hârikulâde bir ilme mazhar 
bulunan, hem ilmî dehası ve fart-ı zekâsı tecrübelerle ve hârika eserleri ile sabit ve müsellem 
olarak bir ferd-i ferid-i zaman halinde zuhur ve iştihar eden ender evliyaullahtan vücuda gelen 
ve zuhur eden, nur-efşan, hikmet-feşan ilmî keramet, ilmî hârikalığı ifade eder. Z.Gündüzalp 

KERAMET-İ KEVNİYE : Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letafet kesbedip havada 
uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü’minin bir sıkıntısı halinde Cenab-ı Hakk’a 
dua edip ind-i İlahîde makbul bir zattan yardım istemekle, o zatın izn-i İlahî ile o muztar 
kimsenin imdadına yetişmesi. Kale gibi muhkem bir yerde, üzerinden kilitli muhkem bir 
hücresinde hapis olan bir  zatın, orada ibadet ve taatla meşgul olduğu bir zamanda görüldüğü 
halde, aynı zat aynı zamanda çarşıda halk arasında veya camide görülmesi ve bir zata şiddetli 
ve kesretli zehirlemelerle su-i kasdlar yapıldığı halde, ona zehir te’sir etmemesi ve ona 
düşmanları tarafından kurşun isabet ettirilememesi ve tayy-ı mekân ve bast-ı zaman gibi 
hârika hallere mazhar olması gibi hâdiselere o zatın “keramet-i kevniyesi” denilmektedir. Bu 
gibi hârika haller Cenab-ı Hak indinde ve Resul-ü Ekrem (A.S.M.) yanında makbul ve 
mahbub olan ender velilerde zuhur eder. Z.Gündüzalp 

“Bir zaman meşhur bir allameyi, harbin müteaddid cephesinde cihada gidenler 
görmüşler, ona demişler... O da demiş: “Bana sevab kazandırmak ve derslerimden ehl-i imana 
istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler.” Aynen 
bunun gibi, Denizli’de camilerde beni gördükleri hatta resmen ihbar edilmiş ve müdür ve 
gardiyana aksetmiş. Bazıları telaş ederek, “Kim ona hapishane kapısını açıyor?” demişler. 
Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Halbuki benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz şahsiyetime 
pek cüz’î bir hârika isnadına bedel, Risale-i Nur’un hârikalarını isbat edip gösteren “Sikke-i 
Gaybî Mecmuası” yüz derece, belki bin derece ziyade Nurlara itimad kazandırır ve 
makbuliyetine imza basar. Hususan Nur’un kahraman talebeleri, hakikaten hârika halleri ve 
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kalemleriyle imza basıyorlar.” Ş:485 

“Bir zaman Hazret-i Gavs-ı Azam Şeyh Geylani’nin (K.S.) terbiyesinde, nazdar ve 
ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun 
hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan za’fiyetiyle 
vâlidesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs’ın yanına şekva için gitmiş. 
Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş: “Ya Üstad! 
Benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin!” Hazret-i Gavs tavuğa demiş: “Kum 
Biiznillah”. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp, tavuk olarak yemek kabından dışarı 
atıldığını mutemed ve mevsuk çok zatlardan Hazret-i Gavs gibi keramat-ı hârikaya 
mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. 
Hazret-i Gavs demiş: “Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman, o da tavuk 
yesin.” İşte Hazret-i Gavs’ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da, ruhu 
cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz 
şeyleri yiyebilir.” L:141 

Bast-ı zaman kerametleri hakkında da şu bilgi veriliyor: 
“…denizlerde vukua gelen med ve cezir gibi, evliya arasında da bast-ı zaman (*) tayy-ı 

mekân mes’elesi şöhret bulmuştur. Ezcümle Kitab-ı Yevakit’in rivayetine göre,  İmam-ı 
Şa’ranî bir günde iki buçuk defa kocaman Fütuhat-ı Mekkiyye namındaki büyük mecmuayı 
mütalaa etmiştir. Bu gibi vukuat, istiğrab ile inkâr edilmesin. Zira bu gibi garip mes’eleleri 
tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Meselâ rü’yada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini 
ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur’an okumuş olsa 
idin, bir kaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için halet-i yakazada inkişaf eder. Zaman 
inbisat eder. Mes’ele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyed değildir. Ruhu 
cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri sür’at-ı ruh mizaniyle cereyan eder.” Ms: 197 

  “Kerametin izharı, zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise, bir tahdis-i 
ni’mettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs, bilerek hârika bir emre mazhar olursa, o 
halde eğer nefs-i emmaresi baki ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimad etmek 
ve gurura düşmek cihetinde istidrac olabilir. Eğer bilmiyerek hârika bir emre mazhar olursa 
meselâ birisinin kalbinde bir sual var, intak-ı bilhak nev’inden ona muvafık bir cevap verir; 
sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve 
“Beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır” der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu 
kısım, hatarsız bir keramettir; ihfasına mükellef değil, fakat fahr için kasden izharına ça-
lışmamalı. Çünki onda zahiren insanın kesbinin bir medhali bulunduğundan, nefsine nisbet 
edebilir. Amma ikram ise: O kerametin selâmetli olan ikinci nev’inden daha selâmetli, 

                                                 
* Bast-ı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Mi'rac, bu hakikatın vücudunu isbat 
eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Mi'racın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs'ati ve ihatası ve 
uzunluğu vardır. Çünki Mi'rac yoluyla beka âlemine girdi. Beka âleminin birkaç dakikası, bu dünyanın binler 
senesini tazammun etmiştir. Hem, bu hakikata binaen bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları, 
bir saatte bir senelik vazifesini yapmış. Bazıları, bir dakikada bir hatme-i Kur'aniyeyi okumuş oldukları gibi, 
Risale-i Nur'un te'lifinde de bu bast-ı zaman hakikatı çok def'a vukua gelmiş. Ezcümle: 
Ondokuzuncu Mektub yüzelli sahifedir. Üçyüzden fazla mu'cizatı, kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak 
dağ, bağ köşelerinde dört gün zarfında her gün üçer saat meşgul olmakla mecmuu oniki saate te'lif edilmesi.. 
Ramazan Risalesi, kırk dakikada te'lif edilmesi.. Yirmisekizinci Söz, yirmi dakikada te'lif edilmesi.. bast-ı 
zamanın vukuunu isbat etmiştir. 

(18:18) ̄•²Y«<ö«m²Q«"ö²—«!ö_®8²Y«<ö_«X²C¬A«7ö~Y 7@«5ö²vB²C¬A«7ö²v«6ö²vZ²X¬8ö°u¬=³@«5ö«Ä@«5 âyeti tayy-ı zamanı gösterdiği gibi 

 (22:47) «–:ÇGQ«#_ÅW¬8ȫ}«X«,ö¬r²7«@«6ö«t¬±"«*ö«f²X¬2_®8²Y«<öÅ–¬!«— âyeti de bast-ı zamanı gösterir. 
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bence daha âlîdir. İzharı, tahdis-i ni’mettir. Kesbin medhali yoktur, nefsi onu kendine isnad 
etmez.”M:32 

“Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah 
tarikına uğramıyarak, doğrudan doğruya zâhirden hakikata geçip, akrebiyet-i ilahiyenin 
inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. 
Hârikaları az, fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Hem evliyanın 
kerametleri ise, ekserisi ihtiyarî değil. Ummadığı yerden, ikram-i İlahî olarak bir hârika 
ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de, seyr ü sülûk zamanında, tarikat 
berzahından geçtikleri vakit, adi beşeriyetten bir derece tecerrüd ettiklerinden, hilaf-ı âdet 
hâlâta mazhar olurlar.” M:50 

Hem “Ehl-i velayet, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar, 
nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar, “Elhamdülillahi alâ külli hal” diyorlar. Keşif ve keramet, 
ezvak ve envar verildiği vakit, bir iltifat-ı İlahî nev’inden kabul edip setrine çalışıyorlar. 
Fahre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin istitar ve inkıtaını 
istemişler, ta ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Evet makbul bir insan hakkında en mühim 
bir ihsan-ı İlahî, ihsanını ona ihsas etmemektir; ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin. 
İşte bu hakikata binaendirki, velayeti ve tarikatı istiyenler; eğer velayetin bazı tereşşuhatı olan 
ezvak ve keramatı isterlerse ve onlara müteveccih ise ve onlardan hoşlansa; baki uhrevi 
meyveleri, fani dünyada, fani bir surette yemek kabilinden olmakla beraber velayetin mayesi 
olan ihlası kaybedip, velayetin kaçmasına meydan açar.” M:451 

“Sırr-ı tarikatı anlamıyan birkısım mutasavvıfe, zaifleri takviye etmek ve gevşekleri 
teşci’ etmek ve şiddet-i hizmetten gelen usanç ve meşakkati tahfif etmek için, istenilmeyerek 
verilen ezvak ve envar ve keramatı hoş görüp meftun olur; ibadata, hidemata ve evrada tercih 
etmekle vartaya düşer.” M:455 

“Deniliyor ki: Madem Risale-i Nur hem kerametlidir, hem tarikatlardan ziyade iman 
hakikatlarının inkişafında terakki veriyor ve sadık şakirdleri kısmen bir cihette velayet 
derecesindedir. Neden evliyalar gibi manevi zevkler ve keşfiyatlara ve maddi kerametlere 
mazhariyetleri görülmüyor; hem onun talebeleri de öyle şeyler aramıyorlar. Bunun hikmeti 
nedir? 

Elcevab: Evvela: Sebebi, sırr-ı ihlastır. Çünki dünyada muvakkat zevkler, kerametler 
tam nefsini mağlub etmeyen insanlara bir maksad olup, uhrevî ameline bir sebeb teşkil eder, 
ihlası kırılır. Çünki amel-i uhrevî ile dünyevî maksadlar, zevkler aranılmaz. Aranılsa sırr-ı 
ihlası bozar. 

  Saniyen: Kerametler, keşfiyatlar, tarikatta sülûk eden ami ve yalnız imanı taklidî 
bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazan zayıf olanları takviye ve vesveseli 
şübhelilere kanaat vermek içindir. Halbuki Risal-i Nur’un imanî hakikatlarına gösterdiği 
hüccetler, hiç bir cihette vesveselere meydan vermediği gibi, kanaat vermek cihetinde 
kerametlere, keşfiyatlara hiç ihtiyaç bırakmıyor. Onun verdiği iman-ı tahkikî, keşfiyat, 
zevkler ve kerametlerin çok fevkinde olmasından, hakiki şakirdleri öyle keramet gibi 
şeyleri aramıyorlar. 

  Salisen: Risale-i Nur’un bir esası, kusurunu bilmekle mahviyetkârane yalnız rıza-i 
İlahî için rekabetsiz hizmet etmektir. Halbuki keramet sahibleri ve keşfiyattan zevklenen 
ehl-i tarikatın mabeynindeki ihtilaf ve bir nevi rekabet ve bu enaniyet zamanında ehl-i gafletin 
nazarında onlara si-i zan edip o mübarek zatları, benlik ve enaniyetle ittiham etmeleri 
gösteriyor ki; Risale-i Nur’un şakirdleri şahsı için keramet ve keşfiyatlar istememek peşinde 
koşmamak lâzım ve elzemdir. Hem onun mesleğinde şahsa ehemmiyet verilmiyor. Şirket-i 
maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktasında Risale-i Nur’un mazhar olduğu binler 
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keramet-i ilmiye ve intişar-ı hizmetteki teshilat ve çalışanların maişetindeki bereket gibi 
ikramat-ı ilahiye umuma kâfi gelir; daha başka şahsî kemalat ve kerameti aramıyorlar. 

 Rabian: Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle âhiretin baki olan bir ağacına 
mukabil gelemez. Halbuki hazır lezzete meftun kör hissiyat-i insaniye fani hazır bir meyveyi, 
baki uhrevi bir bahçeye tercih etmek cihetiyle, nefs-i emmare bu halet-i fıtriyeden istifade 
etmemek için Risale-i Nur şakirdleri ezvak-ı ruhaniyeyi ve keşfiyat-ı maneviyeyi dünyada 
aramıyorlar.” E:86 

“Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet, bu dünyaya bakmıyor ki kendini ihsas 
etsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi  
hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade biçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor 
ki; avamın nazarında medar-ı kemalat zannedilen keşif ve keramet ve ezvak ve envar, o 
manevi kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati, başka velilerin 
bir gün, belki bir çilesi kadar kıymeti olduğu halde; keşif ve manevi hârikulâde hâlâta  evliya 
gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması, bu hakikatı isbat ediyor.” Ş:332 
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Lûgat manasiyle; kazanç, çalışmak, elde etmek, edinmek, kazanç yolu. * Fık: İnsanın icad 
edemeyen meyelanı, yani bir işi yapmaya meyletmesi. 

Şimdi bu kesb tabirini Külliyatta geçtiği yerlerden anlamaya bakacağız. 
“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 

“Sual: Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak, şeytanı ve şerleri halketmiş, 
hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir? 

 Elcevab: Hâşâ!.. Halk-ı şer, şer değil, belki kesb-i şer şerdir. Çünki halk ve icad, 
bütün netaice bakar; kesb, hususî bir mübaşeret olduğu için, hususî netaice bakar. Meselâ: 
Yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var, bütünü de güzeldir. Sû’-i ihtiyarıyla bazıları 
yağmurdan zarar görse, “Yağmurun icadı rahmet değildir” diyemez; “Yağmurun halkı şerdir” 
diye hükmedemez. Belki sû’-i ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin 
halkında çok faideler var; bütünü de hayırdır. Fakat bazıları sû’-i kesbiyle, sû’-i istimaliyle 
ateşten zarar görse, “Ateşin halkı şerdir” diyemez. Çünki ateş yalnız onu yakmak için 
yaratılmamış; belki o, kendi sû’-i ihtiyarıyla, yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o 
hizmetkârını kendine düşman etti.” M:43 

Meslek hayatında kesbi ve vehbi yollar 
“Sahabelerin kurbiyet-i İlahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. 

Çünki Cenab-ı Hak bize akrebdir ve herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, ondan 
nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin 
inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle 
sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret: Bu’diyetimiz noktasında kat’-ı meratib edip bir 
derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyr ü sülûk-ü velayet ona göre ve seyr-i enfüsî 
ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbîdir, kesbî değil, 
incizabdır, cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir 
ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri; kesbîdir, uzundur, gölgelidir. Acaib hârikaları çok ise 
de; kıymetçe kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Meselâ: Nasılki dünkü güne, bugün yetişmek 
için iki yol var. Birincisi: Zamanın cereyanına tabi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile; fevk-
az zaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi: Bir sene kat’-ı mesafe edip, dönüp 
dolaşıp, düne gelmektir; fakat, yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, 
zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına 
kapılıp, tarîkat berzahına girmeden, hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır. İkincisi: Çok 
                                                 
(Haşiye) : Tereccuh ayrıdır, tercih edici ayrıdır, çok fark var. 
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meratibden seyr-ü sülûk suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet, çendan fena-i nefse muvaffak 
olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki sahabelerin nefisleri 
tezkiye ve tathir edildiğinden; nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesîre ile, ubudiyetin enva’ına 
ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i nefisten sonra, ubudiyet-i 
evliya besatet peyda eder.” S:492 

“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; icad-ı şerr, şerr değil, belki hayırdır.” L:76 

“Sual: Şeriatta denilmiştir ki: “Cehennem ceza-yı ameldir, fakat Cennet fazl-ı İlahî 
iledir.” Bunun sırr-ı hikmeti nedir? 

 Elcevab: Sâbık işaretlerde tebeyyün etti ki: İnsan, icadsız bir cüz’-i ihtiyarî ile ve 
cüz’î bir kesb ile, bir emr-i ademî veya bir emr-i itibarî teşkil ile ve sübut vermekle müdhiş 
tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi, nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara 
meyyal olduğu için, o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın mes’uliyetini, o çeker. 
Çünki onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi. Ve şerr ademî olduğu için, abd ona 
fâil oldu. Cenab-ı Hak da halketti. Elbette o hadsiz cinayetin mes’uliyetini, nihayetsiz bir 
azab ile çekmeye müstehak olur. Amma hasenat ve hayrat ise, madem ki vücudîdirler; kesb-i 
insanî ve cüz’-i ihtiyarî onlara illet-i mûcide olamaz. İnsan, onda hakikî fâil olamaz. Ve nefs-i 
emmaresi de hasenata tarafdar değildir, belki rahmet-i İlahiye onları ister ve kudret-i 
Rabbaniye icad eder. Yalnız insan, iman ile, arzu ile, niyet ile sahib olabilir. Ve sahib 
olduktan sonra, o hasenat ise, ona evvelce verilmiş olan vücud ve iman nimetleri gibi sâbık 
hadsiz niam-ı İlahiyeye bir şükürdür, geçmiş nimetlere bakar. Va’d-i İlahî ile verilecek 
Cennet ise, fazl-ı Rahmanî ile verilir. Zahirde bir mükâfattır, hakikatta fazıldır. Demek 
seyyiatta sebeb, nefistir; mücazata bizzât müstehaktır. Hasenatta ise sebeb Hak’tandır, illet de 
Hak’tandır. Yalnız, insan iman ile tesahub eder. “Mükâfatını isterim” diyemez, “Fazlını 
beklerim” diyebilir.” L:84 
  “Maksud-u hakikî olan tevhide biaynelyakîn ulaştıran kapılar, yollar (ikidir.) 
Bunlardan birincisi: Geniştir, âfâkîdir. Bir Nebi veya bir Resule kesbsiz İlahî bir davetle 
açılmasından başka, gayrilere kapalı ve mesduddur. İşte bu kapıdan kesb ile, âfak 
meydanında ve Zâhir isminin daire-i tecellisi altında girip onda yürümek isteyen adam, eğer 
vusûle ulaştıran bürhan üzerinde âfâk ve kesreti iktisar etse ve matlubun tecellisini bulmak 
üzere nazarını bürhanlarda hasretse ve tavr-ı aklının mâfevkinde olan hallerde, nübüvvet 
tavrına inkıyad ve teslimi de rehber ittihaz ederse, ona bir beis yoktur. Fakat bunda terakki 
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ettikçe, maksuddan uzaklaşacak ve şâyet (bu şartları) tecavüz etse, !®G[¬Q«" ®�«Ÿ«/ Åu«/  tokadını 

yiyecektir.” BMs:182 

 “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 

Melaikelerin hizmetleri, bir nevi kesbdir   

Evet, “Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri 
yoktur. Çünki onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk’ın hesabıyladır ve onun namıyla ve 
kuvvetiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri, yalnız rububiyetin tecelliyatını, memur olduğu 
nevide müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalaa etmek ve evamir-i 
İlahiyeyi o nev’e bir nevi ilham etmek ve o nev’in ef’al-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim 
etmekten ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri, onların tesbihat-ı 
maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelal’e karşı 
takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanıyla ilân etmek; hem onlara verilen 
cihazatı, hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten 
ibarettir. Melaikelerin şu hizmetleri, cüz’-i ihtiyarîleriyle bir nevi kesbdir. Belki bir nevi 
ubudiyet ve ibadettir. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. Çünki herşeyde Hâlık-ı Külli Şey’e has bir 
sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek, melaikelerin şu nevi amelleri 
ise, onların ibadetidir. İnsan gibi, âdetleri değildir.” S:354 
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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«! 
KİBİR-KİBR 

 Kendine güvenmek ve kendini beğenmek ve büyüklük taslamak manasındadır. 

“Her adam için, hey’et-i içtimaiyede görmek ve görünmek için, mertebe denilen bir 
penceresi vardır. O pencere kamet-i kıymetinden yüksek ise, tekebbür ile tetavül edecek; 
eğer kamet-i kıymetinden aşağı ise, tevazu’ ile tekavvüs edecek ve eğilecek. Ta, o seviyede 
görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası, küçüklüktür; yani tevazudur. Küçüklüğün 
mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür.” H:127 

“Hem meselâ: Gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki; mağrur adam herkesten 
hürmet ister ve o istemek sebebiyle istiskal gördüğünden daimî azab çeker. Evet hürmet veri-
lir, istenilmez. Hem meselâ: Tevazuda ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükâfat var ki, 
ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır.” O.L:684 

“Evet, gurur ile insan maddi ve manevi kemalât ve mehasinden mahrum kalır. Eğer 
gurur saikasıyla başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemalâtını kâfi ve yüksek 
görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, 
eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama maruz kalarak bütün 
bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslaf-ı izamın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlarkırk 
senede bulamazlar.” Ms:66 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: 

«w¬8 ²v6Y2²f«< °v¬7_«2 Å�¬~ ¯v¬7_«2 ¬±u6 «f²X¬2 ~Y K¬V²D«# «�«— 

«w¬8«— ¬w[¬T«[²7~ |«7¬~ ¬±tÅL7~ «w¬8  ¬j²W«F²7~ |«7¬~ ¬j²W«F²7~ 
¬}«E[¬MÅX7~ |«7¬~ ¬?«—~«f«Q²7~ «w¬8«— ¬p/~«Y±B7~ |«7¬~ ¬h²A¬U²7~ 

¬f²;Çi7~ |«7¬~ ¬}«A²3Åh7~ «w¬8«— ¬‹«Ÿ²'¬�~ |«7¬~ ¬š_«<¬±h7~ «w¬8«— 
“Her âlimin meclisinde oturmayın. Ancak şu beş şeyden, diğer beş şeye davet eden 

âlimin yanında oturunuz: (menfî fikirler tasvir etmemekle) Şek ve şüpheden yakîne, 
kibirden tevazua, adavetten nasihata, riyadan ihlasa, (dünyaya) rağbetten zühde (davet 
eden âlimin yanında oturunuz.” (1) 
 Mezkür rivayet Risale-i Nurun dairesine de bakar. 

 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk’ın verdiği nimetleri söyleyip ilân ve tahdis-i 
nimet etmek, bazan gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kasdıyla da o nimetleri ketmetmek 
iyi değildir. Binaenaleyh ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat 
edilmeli. Şöyle ki: 
 Her bir nimetin iki vechi vardır. Bir vechi insana aittir ki insanı tezyin eder, medar-ı 
lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebeb olur. Mucib-i fahr olur, sarhoş olur. Mâlik-i 
Hakikî’yi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. 
                                                 
1 R.E. sh: 468 
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 İkinci vechi ise, in’am edene bakar ki, keremini izhar, derece-i rahmetini ilân, in’amını 
ifşa, esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu, ancak birinci vecihle tevazu olabilir. Ve illâ 
küfranı tazammun etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi, ikinci vecihle manevî bir şükür olmakla 
memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmundur. Tevazu ile tahdis-i 
nimet şöylece bir içtimaları var: 
 Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam 
“Ne kadar güzel oldun.” dediğine karşı “Güzellik paltonundur.” dediği zaman, tevazu ile 
tahdis-i nimeti cem’etmiş olur.” Ms:227 

“Cenab-ı Hakk’ın Arz’ında beşerin halife olması, Allah’ın hükümlerini icra ve 
kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir ilme mütevakkıftır. Ve keza birinci âyette 
kelâmın sevkiyatı iktizasınca şöyle bir takdir olacaktır: Âdem’i halketti, tesviye etti, cesedine 
nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmayı talim etti ve hilafete namzed kıldı. Sonra 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,  «w[¬5¬(@«.ö²vB²X6ö²–¬!ö¬š«�Îx´;ö¬š@«W²,«@¬"ö]¬9x \ ¬A²9«!ö«”@«T«4ö¬}«U¬\́V«W²7!ö]«V«2ö²vZ«/«h«2öÅv$ö 
 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(2:32) 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«”@«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, 

«–x WB²U«#ö²vB²X6ö@«8«:ö«–: G²A#ö@«8ö v«V²2«!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö« ²̀[«3öv«V²2«!ö]±¬9¬!ö²vU«7ö²u5«!ö²v«7«!ö«”@«5 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:210 
 Bu kibir, insanların nefsinde bulunan kibir cinsinden değildir. Çünkü melekler hakkında şu 
beyanlar var: 

 “Malûmdur ki, bir zâtta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, 
haysiyet, şeref, vakar gibi; hasis, alçak şeylere tenezzül etmeğe müsaade etmeyen yüksek 
haller husule gelir. Evet melaike ulüvv-ü şanlarından, şeytanları reddeder, kabul 
etmezler.”İ:107 

 Keza “Semanın sükût ve sükûneti ve intizam ve ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösterir 
ki: Sekenesi, zeminin sekenesi gibi değiller; belki bütün ahalisi muti'dirler. Ne emrolunsa 
onu işlerler. Müzahame ve münakaşayı îcab edecek bir sebeb yoktur. Zira memleket geniş, 
fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir.” S:177 
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Şimdi gelelim maksada. İşte âsar ve siyer ve tarih-i hayatı, hatta a’danın şehâdetleriyle 
Zât-ı Peygamberde vücûdu muhakkak olan ahlâk-ı âliyenin kesret ve ihata ve tecemmu-u 
imtizacından tevellüd eden, izzet ve haysiyetten neş’et eden şeref ve vakar ve kibr-i nefs ile –
melekler, şeytanların ihtilat ve istiraklarından tenezzühleri gibi– sırr-ı tezada binaen o ahlâk-ı 
âliye dahi hile ve kizbden tereffu’ ve tenezzüh ve teberri ederler. AB:50 

Mevzumuza yine ahlâk cihetinden devam ediyoruz. Şöyle ki: 
“Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur; kavînin zaîfe karşı tevazu’u, 

zaîfte tezellül olur. Bir ulü-l emrin makamındaki ciddiyeti, vakardır; mahviyeti, zillettir.. 
hanesindeki ciddiyeti, kibirdir; mahviyeti tevazu’dur. Ferd mütekellim-i vahde olsa, 
müsamahası ve fedakârlığı amel-i sâlihtir; mütekellim-i maal-gayr olsa, hıyanettir, amel-i 
talihtir. Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez; millet namına tefahur eder, 
hazm-ı nefs edemez. ” H:128 

  “Kur’an “sâlihat”ı mutlak, mübhem bırakıyor. Çünki ahlâk ve faziletler, hüsn ve hayr 
çoğu nisbîdirler. Nev’den nev’e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır. 
Mahalden mahalle tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa, muhtelif olur. 
Ferdden cemaate, şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. 
 Meselâ: Cesaret, sehavet erkekte gayret, hamiyet, muavenete sebebdir. Karıda nüşûze, 
vekahete, zevc hakkına tecavüze sebeb olabilir.  
 Meselâ: Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur. Kavînin zaîfe karşı 
tevazuu, zaîfte tezellül olur. Meselâ: Bir ulü-l emr, makamındaki ciddiyeti vakar, mahviyeti 
zillettir. Hanesinde ciddiyeti kibir, mahviyeti tevazudur. 

Meselâ: Tertib-i mukaddematta tefviz, tenbelliktir. Terettüb-ü neticede tevekküldür. 
Semere-i sa’yine, kısmetine rıza kanaattır. Meyl-i sa’yi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa, 
dûnhimmetliktir. ” STİ:6 
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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«! 
KİTAB 

Bazı ansiklopedilerin verdikleri bilgiye göre kitab, belli bir nizam içinde bir araya getirilen sözler 
toplamına verilen addır. Kendisinden türediği ketebe fiilinin masdarı olan “el-ketb”, bir deriyi diğer bir 
deriye bağlamayı ifade eder. Harf ve seslerin birbirine bağlanarak bir bütün meydana getirmeleri 
sebebiyle sözler toplamına kitap denilmiştir. Genelde sözlerin yazıya geçirilmiş toplamına kitab deniliyor. 

Kitab kelimesi Kur'an'da peygamberlere gönderilen vahyin ve bu vahiyler toplamının genel adı 
olarak da kullanılır. 

Bülüğ-ül Meram eserinde şu tarif var: “Lügat manasiyle kitab:Harfleri toplamak demektir. 
Sonra masdardan mef'ül kasd edilerek toplanmış şeylere “Kitab” denilmiş ve isim olmuştur. 

Şualar eserinde Hz. Üstad diyor ki:  

“Ben şimdi Celcelutiye'yi okurken, ¯u¬=@«,ö«:ȫ–x 9öÅv$ö«¾«*@«A«#ö±¬s«E¬"öcümlesinde Risale-i 

Kader'e işaret eden yirmialtıncı mertebede, ²–x 9öÅv$öSuresi Kader Sözüyle münasebeti nedir, 

kalbime gelmesi ânında ihtar edildi. O surenin başını okurken gördüm ki, 

 «–«:hO²,«<ö@«8«:ö¬v«V«T²7!«:ö³– âyeti bütün kalemlerin ve tastir ve kitabetlerin aslı, esası, ezelî me'hazı 

ve sermedî üstadı kaderin kalemi ve Nur ve ilm-i ezelînin nuruna işaret eden ³–

ökelimesidir. Demek ¬�@«<¬*!ÅH7!«:ö Zerrat Risalesi'ne işareti gibi kuvvetli bir münasebetle, ³–

ökelimesi Risale-i Kader'e kuvvetli işaretle bakar.” Ş:519 

Bazı müfessirler –– (nun) için mürekkeb hokkası, kalem ise yazı aleti, ayetin devamına da yazmak 

ve yazanlar diye mana verirler. Ayette yemin edilmesi de bu üç hakikatın ehemmiyetine dikkat çekildiği 
ve kâinat kitabı dahi ilm-i ezelinin hikmet mürekkebi ile yazıldığı gibi manalar anlaşılıyor. Beşer 
alemindeki bütün yazılar bu kâinat kitabından alınıp yazıldıklarını ve kader bahsi de kitab-ı kâinattaki 
hakikatlar olduğu ihsas ediliyor. 

Nazarları kitablardan Kur’ana çevirmek hakkında Hz.Üstad diyor ki 
“Hacat-ı diniyede cumhurun enzarını doğrudan doğruya, cazibe-i i'caz ile revnekdar 

ve kudsiyetle haledar ve daima iman vasıtasıyla vicdanı ihtizaza getiren hitab-ı ezelînin 
timsali bulunan Kur'ana çevirmek üç tarîkledir: 

1- Ya müellifînin bihakkın lâyık oldukları derin bir hürmeti, emniyeti tenkid ile kırıp, 
o hicabı izale etmektir. Bu ise tehlikelidir, insafsızlıktır, zulümdür. 

2- Yahut tedricî bir terbiye-i mahsusa ile kütüb-ü şeriatı şeffaf birer tefsir suretine 
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çevirip, içinde Kur'anı göstermektir. Selef-i müçtehidînin kitabları gibi; "Muvatta", "Fıkh-
ı Ekber" gibi. 

Meselâ: Bir adam İbn-i Hacer'e nazar ettiği vakit, Kur'anı anlamak ve Kur'anın 
ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbn-i Hacer'in ne dediğini anlamak 
maksadıyla değil. Bu ikinci tarîk de zamana muhtaçtır. 

3- Yahut cumhurun nazarını, ehl-i tarîkatın yaptığı gibi, o hicabın fevkine çıkararak 
üstünde Kur'anı gösterip, Kur'anın hâlis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan ahkâmı 
vasıtadan aramaktır. Bir âlim-i şeriatın vaazına nisbeten, bir tarîkat şeyhinin vaazındaki olan 
halâvet ve cazibiyet bu sırdan neş'et eder.1 

Umûr-u mukarreredendir ki; efkâr-ı âmmenin birşeye verdiği mükâfat, gösterdiği 
rağbet ve teveccüh ekseriya o şeyin kemaline nisbeten değildir, belki ona derece-i ihtiyaç 
nisbetindedir. Bir saatçının bir allâmeden ziyade ücret alması bunu teyid eder. 

Eğer cemaat-ı İslâmiyenin hacat-ı zaruriye-i diniyesi bizzât Kur'ana müteveccih olsa 
idi, o Kitab-ı Mübin, milyonlarca kitablara taksim olunan rağbetten daha şedid bir rağbete, 
ihtiyaç neticesi olan bir teveccühe mazhar olur. Ve bu suretle nüfus üzerinde bütün manasıyla 
hâkim ve nafiz olurdu. Yalnız tilavetiyle teberrük olunan bir mübarek derecesinde 
kalmazdı”. STİ:26 

“Evet üstad ve mürşid, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar 
vema'kes olduklarını bilmek lâzımdır.” L:135   hakikatı hatırlatılıyor. 

Vehbiyete dayandığından, asrın fitnesine karşı tek çare olan risale-i 
Nurdan, nazarları sinsice harice, yani başka kitablara dağıtan nifak cereyanının 
hulûl planına ve hizmet diyerek yapılan telkinlerine karşı ehemmiyetli bir ikaz: 

“O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar 
dost suretine girerek, bazan da talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki: "Bu da 
İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla mücadeledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur'a 
daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir." gibi bir takım kandırışlarla sırf o Nur 
Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere 
nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye 
çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya 
korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle okuyan 
kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi 
Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münafıkların maksatlarının tam aksine 
olarak bir tesir ve bir netice hâsıl ediyor. Fesübhanallah... Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana 
gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kudsî gayeden sonra -bir sebep olarak da- münafıkların 
mezkûr plânlarının inadına, rağmına Dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve 
üstadımızın dediği gibi diyorlar: "Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak zamanıdır." T:690 

Risale-i Nur kitablarının kesbiyete dayanan kitablara nisbetle sahib 
olduğu üstün meziyeti hakkında şu izah veriliyor: 

“Hem Risalet-in Nur, sair ülemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders 
vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ü zevkiyle hareket etmiyor; belki akıl ve kalbin 
ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i a'lâya uçar; 
taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar; hakaik-i imaniyeyi 
                                                           
1 Burada,hakiki hidayet yolunda giden ehl-i tarîkat kasdediliyor. Hem dahi şimdiki gibi teslimiyetsiz ve fitne-i 
ahirzamanın tesirinde kalan avam değil, ekseriyetle ahkâm-ı şer’iyeye teslimiyetli olan o zamanın 
müslümanlarıdır. 
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kör gözüne de gösterir.” K:11 

Hz. Üstadın, asrın fitnesine karşı tek çare olan vehbî eserlere, yani 
müceddidiyete  nazarları çeviren nazikane bir izahı: 

“Yedinci İşaret yani Üçüncü Sual: Diyorlar ki: "Senin eski zamandaki 2 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:441 

Evet, sonsuz İlm-i İlahîden gelen şeri’attaki hidayetin istiklaliyeti var, beşerî ilme muhtac değil. 
Çünkü ezel ve ebedi ihata eden ilm-i İlahînin, dünyadan ebedî alemlere ve esma-i İlahiyenin hikmet ve 
iktizalarına bakan ahkâm-ı şer’iyenin maksadlarını, beşerî ilim ve hatta kesbî ilim, vehbî ilim gibi 
bilemez. Onun için, Nur dairesinde müctehidler de olsalar, Risale-i Nur’a tabi olmaları gerektiğini 
anlatan şu beyana dikkat gerek: 

“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 

Hem şeriatın beşerî ilimlere karşı istiklaliyetini, yani muhtaç 
olmadığı dahi şöyle ifade ediliyor:  

 “Âlem-i İslâm'ın şu medeniyete karşı istinkâfı ve soğuk davranması ve kabulde 
ızdırabı cây-ı dikkattir. Zira istiğna ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki İlahî 
hidayet, Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz, imtizac etmez, bel' olunmaz, tabi' 
olmaz.”Sti:47 

Yani kesbî ilim, vehbî ilme ortak olamaz. Bu hüküm, daha çok, müceddidiyet 
dairesinin içinde olanlara bakar. Mesela, 

“Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. 
Ve İmam-ı Gazalî'yi de (R.A.) tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor." İşte bu acib 
manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; 
fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar. 

                                                           
2 Yani Eski Said devresinde ki, yani müceddidiyet öncesindeki. 
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 Buna karşı deriz ki: "Hâşâ, yüz defa hâşâ!.. Risale-i Nur ve şakirdleri, Hüccet-ül İslâm 
İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki 
bütün kuvvetleriyle onların takib ettiği mesleği ehl-i dalaletin hücumundan kurtarmak ve 
muhafaza etmektir.” K:182 

 Evet, “Bir eser okunacağı veya bir söz dinleneceği zaman, evvelâ 

 «Ä@«5ö@«W[¬4ö«:ö«Ä@«5ö@«W¬7ö«:ö«Ä@«5ö²w«W¬7ö«:ö«Ä@«5ö²w«8öyani: Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için 

söylemiş? Ne makamda söylemiş? olan bir kaide-i esasiyeyi, nazar-ı itibara almalı. Evet 
kelâmın tabakatının ulviyeti, güzelliği ve kuvvetinin menbaı, şu dört şeydir: Mütekellim, 
muhatab, maksad ve makam. Yoksa, her ele geçen kitab okunmamalı, her söylenen söze 
kulak vermemelidir.” Ko:22 

 Bu hitab ve ikazlara daha çok, Nurun hâlis ve sâdık şakirdleri muhatabdırlar. 
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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«! 
KIYAMET 

Kıyamet kelimesi, lügat manasiyle: Kalkmak, ayağa kalkmak, dikilmek, doğrulmak gibi 
manalarındadır. Dinî bir tabir olarak da, alem-i şehadet denilen göklerin ve dünyanın nizamı bozularak 
yıkılıp, ebediliğe uygun bir tarzda yeniden düzenlenip ihya edilmesidir. 

Resul-i Ekremin A.S.M. sünnetine ittiba edilmediği, yani insanlar O’nu dinlemedikleri zaman 
Allah’ın kıyameti koparacağını nakledip haber veren Hz. Üstad bir temsil tarziyle diyor ki: 

Alem sarayının devam etme sebebi, “Ahali, o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. 
Demek, vücud-u üstad vücud-u kasrın dâîsidir ve ahalinin istimaı, kasrın bekasına sebebdir. 
Öyle ise denilebilir ki: Şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zîşan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine 
denilebilir ki: O üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil 
edilecek.” S:122 

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

 Bu parağrafta geçen “Mihverinden çık” emri, ecramın birbiri cihetinde sahib olduğu mana 
inceliği çok manidardır. Yani, bir yıldızın nizamsız hareketi, nizam-ı umumiyi bozabilir. Çünki mîzan ve 

nizam-ı umumi çok dakik ve hassasdır.  Bu hakikata bakan  «–~«i[¬W²7~ «p«/«—«— _«Z«Q«4«‡ «š³_«WÅK7~«— “Göğü 

yükseltti ve mizanı koydu.” 55:7. Ayeti, ilmüssema cihetinde şayan-ı teemmüldür.  
 Şimdi Risale-i Nur eserlerinden mevzumuzun tercihli tesbitine devam ediyoruz. Şöyle ki: 

Akşam vaktinden alınan bir ikaz şöyle tasvir ediliyor:  
   “Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pekçok mahlukatın gurubunu, hem 
insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet ibtidasındaki harabiyetini ihtar ile, tecelliyat-ı 
celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder.” S:42 

Bu ikaza muhatab olanlar, gafil fakat düşünen insanlar olduğu anlaşılıyor. 

Kıyametin bedihi olmamasındaki bir hikmet şöyle ifade ediliyor: 
“Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi, ervah-ı safileden tefrik eder. Öyle 

ise ileride herkese göz ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki; ne bütün bütün 
meçhul kalsın, ne de bedihî olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı 
açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alâmet-i 
Kıyamet görülse, herkes tasdike muztar olsa; o vakit kömür gibi bir istidad, elmas gibi bir 
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istidad ile beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi’ olur. İşte bunun için, Mehdi ve 
Süfyan mes’eleleri gibi çok mes’elelerde çok ihtilaf olmuş. Hem rivayat dahi çok muhteliftir, 
birbirine zıd hükümler olmuş. ” S:341 

Keza “Kur’an  ^«2@Å,7!ö¬a«"«h«B²5¬!ö (54:1) der. “Kıyamet yakındır” ferman ediyor. Bin bu 

kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet, dünyanın 
ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeten bin veya ikibin sene, bir seneye nisbetle bir-iki gün veya 
bir-iki dakika gibidir. Saat-ı Kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki, onun ömrüne nisbet 
edilip baîd görülsün. İşte bunun içindir ki, Hakîm-i Mutlak, kıyameti mugayyebat-ı hamseden 
olarak ilminde saklıyor. İşte bu ibham sırrındandır ki, her asır, hattâ asr-ı hakikatbîn olan Asr-
ı Saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hattâ bazıları, “Şeraiti hemen hemen çıkmış” 
demişler. 
 İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız insanlar derler ki: “Âhiretin tafsilatını ders alan 
müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikattan uzak 
olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevîde bin dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikatı 
asırlarında karîb zannetmişler?” 

 Elcevab: Çünki Sahabeler, feyz-i sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dâr-ı âhireti 
düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i İlahiyeyi 
anlayarak ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, 
âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “Kıyameti bekleyiniz, 
intizar ediniz” tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevîdir. Yoksa vuku-u 
muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet 
ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri 
geliyor. Hem şu sırdandır ki; Mehdi, Süfyan gibi âhirzamanda gelecek eşhasları çok zaman 
evvel hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hattâ bazı 
ehl-i velayet “Onlar geçmiş” demişler. İşte bu da, kıyamet gibi, hikmet-i İlahiye iktiza eder ki; 
vakitleri taayyün etmesin. Çünki her zaman, her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar 
olacak ve yeisten kurtaracak “Mehdi” manasına muhtaçtır. Bu manada, her asrın bir hissesi 
bulunmak lâzımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini 
bırakmamak için, nifakın başına geçecek müdhiş şahıslardan her asır çekinmeli ve 
korkmalı. Eğer tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumî zayi’ olurdu. ” S:343 

 Kıyamet ve sonrasının bir tasviri: 

  “Sure-i Åv«2ö (78:1) ye dikkat edilse öyle bir üslûb-u bedi’ ile âhireti, haşri, Cennet ve 

Cehennem’in ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor ki, şu dünyadaki ef’al-i İlahiyeyi, âsâr-ı 
Rabbaniyeyi o ahval-i uhreviyeye birer birer bakar isbat eder gibi kalbi ikna’ eder. Şu 
suredeki üslûbun izahı uzun olduğundan yalnız bir-iki noktasına işaret ederiz. Şöyle ki: 
Şu surenin başında Kıyamet gününü isbat için der: “Size zemini güzel serilmiş bir beşik; 
dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk, hazineli kazık; sizi birbirini sever, ünsiyet eder 
çift; geceyi hâb-ı rahatınıza örtü; gündüzü meydan-ı maişet; Güneş’i ışık verici, ısındırıcı bir 
lâmba; bulutları âb-ı hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttım. Basit bir sudan bütün erzakınızı 
taşıyan bütün çiçekli, meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icad ederiz. Öyle ise, 
yevm-i fasl olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez.” İşte bundan 
sonra kıyamette dağların dağılması, semavatın parçalanması, Cehennem’in hazırlanması ve 
Cennet ehline bağ ve bostan vermesini gizli bir surette isbatlarına işaret eder. Manen der: 
“Madem gözünüz önünde dağ ve zeminde şu işleri yapar. Âhirette dahi bunlara benzer işleri 
yapar.” Demek surenin başındaki “dağ”, kıyametteki dağların haline bakar ve bağ ise, âhirde 
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ve âhiretteki hadikaya ve bağa bakar. İşte sair noktaları buna kıyas et, ne kadar güzel ve âlî bir 
üslûbu var, gör. Meselâ:  

(3:26)  š_«L«#ö²wÅW¬8ö«t²VW²7!ö �¬J²X«#«:ö š_«L«#ö²w«8ö«t²VW²7!ö|¬#ÌY#ö¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5  

ilâ âhir... Öyle bir üslûb-u âlîde benî-beşerdeki şuunat-ı İlahiyeyi ve gece ve gündüzün 
deveranındaki tecelliyat-ı İlahiyeyi ve senenin mevsimlerinde olan tasarrufat-ı Rabbaniyeyi ve 
yeryüzünde hayat-memat, haşir ve neşr-i dünyeviyedeki icraat-ı Rabbaniyeyi öyle bir ulvî 
üslûb ile beyan eder ki, ehl-i dikkatin akıllarını teshir eder. Parlak ve ulvî geniş üslûbu, az 
dikkat ile göründüğü için şimdilik o hazineyi açmayacağız. ” S:375 
 “Hem kâh oluyor ki, ef’al-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki; dünyevî 
nazairlerini ihsas etsin, tâ istib’ad ve inkâra meydan kalmasın. Meselâ: 

²�«*±¬x6ö j²WÅL7!ö!«)¬!ö(81:1) ilh... ve ²�«h«O«S²9!ö š@«WÅ,7!ö!«)¬!ö(82:1) ilh... ve ²aÅT«L²9!ö š@«WÅ,7!ö!«)¬!ö(84:1) 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�«h¬L9ö rEÇM7!ö!«)¬!ö(81:10) kelimesi ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a’mali bir sahife 

içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes’ele, kendi kendine çok acaib olduğundan akıl ona yol 
bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi haşr-i baharîde başka noktaların naziresi olduğu gibi, 
şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünki her meyvedar ağacın, ya çiçekli bir otun da 
amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var, esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş 
ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum 
çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. 
Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla, gayet fasih bir surette, analarının ve asıllarının a’malini 
zikrettiği gibi; dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle, sahife-i a’malini neşreder. İşte 
gözümüzün önünde bu Hakîmane, Hafîzane, Müdebbirane, Mürebbiyane, Latifane şu işi 

yapan odur ki, der: ²�«h¬L9ö rEÇM7!ö!«)¬!ö(81,1) Başka noktaları buna kıyas eyle, kuvvetin varsa 

istinbat et. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. İşte ²�«*±¬x6ö j²WÅL7!ö!«)¬!ö(81,1) Şu kelâm; 

“Tekvir” lafzıyla, yani sarmak ve toplamak manasıyla, parlak bir temsile işaret ettiği gibi, 
nazirini dahi îma eder. ” S:425 

 “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. 
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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 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:533 

 Kıyametin son durumu hakkında şu bilgi var 
 “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 

   “Rivayette var ki: “Âhirzamanda, Allah Allah diyecek kalmaz.” 

 yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«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. 

1248



KIYAMET     5 

 Diğer bir tevili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, mü’minlerin 
ruhları bir parça evvel kabzedilir; kıyamet, kâfirlerin başlarında patlar. ” Ş:584 
 “Amma Güneş’in mağribden tulûu ise, bedahet derecesinde bir alâmet-i kıyamettir. Ve 
bedaheti için, aklın ihtiyarı ile bağlı olan tövbe kapısını kapayan bir hâdise-i semaviye 
olduğundan tefsiri ve manası zahirdir, tevile ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki: Allahu 
a’lem, o tulûun sebeb-i zahirîsi: Küre-i Arz kafasının aklı hükmünde olan Kur’an onun 
başından çıkmasıyla zemin divane olup, izn-i İlahî ile başını başka seyyareye çarpmasıyla 
hareketinden geri dönüp, garbdan şarka olan seyahatını, irade-i Rabbanî ile şarktan garba 
tebdil etmekle Güneş garbdan tulûa başlar. Evet arzı şems ile, ferşi arş ile kuvvetli bağlayan 
hablullah-il metin olan Kur’anın kuvve-i cazibesi kopsa; küre-i arzın ipi çözülür, başıboş 
serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden Güneş garbdan çıkar. Hem müsademe 
neticesinde emr-i İlahî ile kıyamet kopar diye bir tevili vardır.” Ş:591 

Kıyamet kopmasına îma  

“ yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«�ö¬yÁV7!ö«G²X¬2öv²V¬Q²7!ö«: 

 ¬˜¬h²8«@¬"ö yÁV7!ö«]¬#²@«<ö]ÅB«& (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 olup, kâfirin 

başında kıyamet kopmasına îma eder. yÁV7!öÅ�¬!ö«`²[«R²7!ö v«V²Q«<ö«� 

 Cây-ı dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil’ittifak bin beşyüz (1500) tarihini 
göstermeleriyle beraber, tam tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette 1506’dan tâ 
42’ye, tâ 45’e kadar üç inkılab-ı azîmin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu 
îmalar gerçi yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil, fakat birden ihtar 
edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat’î tarzda kimse bilmez; fakat böyle 
îmalar ile bir nevi kanaat, bir galib ihtimal gelebilir. Fatiha’da “sırat-ı müstakim” 

ashabının taife-i kübrasını tarif eden ö²v¬Z²[«V«2ö«a²W«Q²9«!ö«w<¬HÅ7«! (1:7) fıkrası, şeddesiz bin beşyüz 

altı veya yedi (1506-1507) ederek tam tamına ±¬s«E²7!ö]«V«2ö«w<¬h¬;@«1 fıkrasının makamına 

tevafuku ve manasına tetabuku ve şedde sayılsa ]¬BÅ8!ö²w¬8ö½^«S¬=@«0ö”!«i«#ö«� fıkrasına üç manidar 

farkla tam muvafakatı ve manen mutabakatı bu hadîsin îmasını teyid edip remz derecesine 
çıkarıyor. Ve müteaddid âyât-ı Kur’aniyede “sırat-ı müstakim” kelimesi, bir mana-yı remziyle 
Risalet-in Nur’a manaca ve cifirace îma etmesi remze yakın bir îma ile; Risalet-in Nur 
şakirdlerinin taifesi, âhirzamanda o taife-i kübra-i a’zamın âhirlerinde bir hizb-i makbul 
olacağını işaret eder diye def’aten birden ihtar edildi.” K:28 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! İnkılablar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler 
husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki 
âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, 
mahiyetleri mütebayin; isimleri mütenevvi olur. Meselâ uyku âlemi, yakaza ile âlem-i misal 
arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile âhiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i 
cismanî ile âlem-i ruhanî arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi 
köprüdür. Kıyamette ise, inkılab bir değildir. Pek çok ve büyük inkılablar olacağından, 
köprüsü de pek garib, acib olması lâzım gelir. ” Ms:226 
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 Evet, zıdlar karması olup zevale maruz olan kâinatın ebedileştirilmesi için kıyamette çalkalanan 
kâinat, yeniden kurulup ebedileştirilirken, tecelli-i kudretle büyük inkılablara uğratılacaktır. Aralarında 
beşerî aklın erişemediği ve ahirete münasib olan büyük mesafeler arasında, mahiyetini bilemediğimiz acîb 
köprüler olacaktır diye haber veriliyor. 

 “Sual: Kâinatta görünen şu nev’î kıyametlerde eşya aynıyla iade edilmiyor. Halbuki 
büyük kıyamette neden ecsam aynıyla iade edilir? 

 Elcevab: İnsanın bir ferdi, başka mahlukatın bir nev’i gibidir. Zira insandaki o nur-u 
fikir, emellerine, ruhuna öyle bir inkişaf, öyle bir inbisat vermiştir ki, bütün zamanları yutsa 
doymaz. Zira ondaki o yüksek fikir, insanın mahiyetini ulvî, kıymetini umumî, nazarını küllî, 
kemalini gayr-ı mahsur, lezzet ve elemini daimî kılmıştır. Başka nev’lerin ferdleri ise, böyle 
değildir. Onların mahiyetleri cüz’î, kıymetleri şahsî, nazarları mahdud, kemalleri mahsur, 
lezzet ve elemleri ânîdir. Bundan anlaşılıyor ki, insanın bir ferdi, sair mahlukatın bir nev’i 
hükmündedir. Binaenaleyh, o nev’lerde görünen şu kıyametlerin ve haşir ve neşirlerin 
keyfiyetleri nasılsa, efrad-ı insaniye de öyledir. ” İ:55 

“Bil ki: Ekseriyetle Fâtır-ı Hakîm’in âdetidir, ehemmiyetli ve kıymetdar şeyleri 
aynıyla iade ediyor. Yani, ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, 
asırların değişmesinde o kıymetdar ehemmiyetli şeyleri aynıyla iade ediyor. Yevmî ve senevî 
ve asrî haşirlerin umumunda, şu kaide-i âdetullah ekseriyetle muttarid görünüyor. İşte bu sabit 
kaideye binaen deriz: Madem fünunun ittifakıyla ve ulûmun şehadetiyle, hilkat şeceresinin en 
mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat 
içinde en kıymetdar insandır. Ve insanın bir ferdi, sair hayvanatın bir nev’i hükmündedir. 
Elbette kat’î bir hads ile hükmedilir ki, haşir ve neşr-i ekberde beşerin herbir ferdi aynıyla, 
cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.” L:115 

“Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsa idi, geçmiş 
ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında 
ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba 
semerattaki bu vaziyeti gören haşri istib’ad edebilir mi? 
 Ve keza manevî asansörler ile lâzım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına 
çıkartmakla, tebessümleriyle arz-ı dîdar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camid bir 
ağaçtan ihraç ve icad etmekle o kuru ağacı acib bir vaziyete ve hayatdar antika bir şekle 
koyan kudret-i ezeliyeye haşr-i umumî ağır gelir mi? Hâşâ! Bu latif, nazik masnuatı o kuru 
ağaçlardan ihraç eden kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Bu bedihî bir mes’eledir. Fakat gözleri 
kör olanlar göremiyorlar.” Ms:108 

 “S- Bazı hadîslerin zahirine göre, Cehennem taht-el Arz’dır; yani yerin altındadır. Ve 
keza bir hadîse nazaran, Cehennem ateşinin dünya ateşinden iki yüz derece fazla harareti 
vardır. Bu noktaların izahı? 

 C- Kürenin tahtı, merkezinden ibarettir. Buna binaen Arz’ın tahtı, merkezidir. 
Nazariyat-ı hikemiyece sabit olduğu vecihle, Arz’ın merkezinde, harareti iki yüz bin dereceye 
baliğ bir ateş vardır. Çünki her otuzüç zira’ derinliğinde, tahminen bir derece hararet artar. 
Buna binaen merkeze kadar ikiyüz bin dereceli bir hararet meydana gelir. İşte bu nazariyeye, 
mezkûr hadîsin meali mutabık gelir. Buna binaen Küre-i Arz’ın merkezinde bulunan ikiyüz 
bin derece hararetli bir ateş, Cehennem’e bir çekirdek hükmünde olup, kıyamette kabuğu 
hükmünde bulunan tabaka-i türabiyeyi çatlatıp, bütün dehşetiyle çıkar, tevessü etmeye başlar 
ve tam techizatıyla Cehennem meydana gelir, denilebilir.1 Ve keza bir hadîse nazaran, 
“zemherir” namında, bürudet ile yakan bir ateş vardır. Bu hadîs de, o nazariyeye mutabıktır. 

                                                 
1 Bk. M:17 p.Birincisi, İşte 
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Zira merkez-i Arz’dan sathına kadar derece derece artan veya tenakus eden ateş, zemherir de 
dâhil olmak üzere ateşin bütün mertebelerine şamildir. Hikmet-i tabiiyede takarrur ettiği gibi, 
ateş bazan öyle bir dereceye gelir ki, yakınında bulunan şeylerden hararetleri tamamen celb ve 
cezb etmekle, onları bürudet ile yakar ve suyu incimad ettirir.” İ:128 

 “ «–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 

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

hicabın bulunduğuna işarettir. 

 «–xQ«%²h#ö Yani: Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla Allah'a rücu' edeceksiniz. 

 Sual: Allah'a rücu' etmek, Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, 
Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişlerdir ve bazı sofiler de şübheye düşmüşlerdir? 
 Cevab: Dünyada insanın vücud ve bekası olduğu gibi, âhirette de vücud ve bekası 
vardır. Dünyadaki vücud, vasıtasız dest-i kudretten çıkar. Dünyada terkib, tahlil, tasarruf, 
tahavvül ile karışık beka mes'elesi sâbıkan zikredilen hikmet üzerine esbab, vesait, ilel, 
mes'eleye müdahale edip araya girerler. Âhirette ise vücud ve beka, her ikisi de levazımatıyla, 
terkibatıyla bizzât dest-i kudretten çıkarlar ve herkes hakikî Mâlikini bilir. İşte bunu anlayan, 
rücuun ne demek olduğunu anlar.” İ:184 

Kıyamet hakkında en çok nazara alınacak bir ayet şudur: 

 “ _®Q²W«% ²v;_«X²Q«W«D«4 ¬‡xÇM7~ z¬4 «e¬S9«— m²Q«" z¬4 ‚x W«< ̄g¬\ «8²x«< ²vZ«NQ«" _«X²6«h«#«—  
 “Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine 
girerler, Sûr'a da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır.” 
(Kur’an:18:99) 
 Yani: kıyametin kopmasına yakın Allah insanları korumasından uzaklaştırıp terk edeceği ve 
insanlar azgınca birbirine saldıracakları, arkasından da kıyametin kopacağı haber veriliyor. 

Eğer çabuk kıyamet kopmazsa şartiyetinden bazıları şudur: 
“Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa...” E:265 

“...eğer yakında kıyamet kopmazsa...” Em:100 

“Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa” H:37 

“...çabuk başında bir kıyamet kopmazsa...” H:43 
“...Bir kıyamet çabuk kopmazsa, inşâallah nesl-i âti görecek.” H:57 
““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 
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"Elbette nev-i beşer, bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet 
başlarına kopmazsa...” Em:141 

Risale-i Nur külliyatında kıyametin kopmasına, azgınlık ve çılgın 
sefahetin vesile olacağı haberi veriliyor. Mesela Hz. Üstad diyor ki: 
 “Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine 
dair rivayetler vardır. Eskide acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ve o 
âhirzamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kâinatın heyet-i mecmuasına 
dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harab olmasına sebebiyet verir, 
diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddid esbabını gördük. 

 Ezcümle müteaddid vücuhundan radyomla anlaşıldı ki: O bir tek adam bir tek kelime 
ile, bir milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar. Evet 
küre-i havanın yüzbinler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo unsuru, nev-i beşere 
öyle bir nimet-i İlahiyedir ki, küre-i havayı bütün zerratıyla şükür ve hamd ü sena ile 
doldurmak lâzım gelirken, dalaletten tevellüd eden sefahet-i beşeriye, o azîm nimeti şükrün 
aksine istimal ettiğinden elbette tokat yiyecek.” K:71 
 Bu kısımda radyodan maksad, buna benzer bütün neşriyat cihazlarını ve bilhassa internet ve 
televizyon gibi aletlerin bütünü diye anlamak lazımdır. Şimdi bu devrede mezkür aletlerle yapılan ifsadat 
ve tahribat had safhaya varmıştır. Samimi dindarlar, bu hususta hassas davranıp dikkat etmelidirler. 
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KIYMET ve müteallikatı 

Lügat manasiyle: değer, baha. Bir şeyin kendi cinsi itibariyle sahib olduğu üstün hususiyetler ve 
sıfatlar manalarında olan bu tabiri, Risale-i Nur Külliyatından tercihen tesbit edilip mevzu edilecek ve bu 
kelimenin mana muhtevasını Külliyat müvacehesinde anlamaya bakılacak. Şöyle ki: 

Hakikat nazarında insanın kıymeti  
 “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.” S:312 

“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< 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:321 
Yani insan, maddi ve manevi cihazat ve istidadlarını, şükr-ü örfî denilen veriliş gayelerine, yani 

şeri’ata göre kullanıp istikametlendirse, bütün varlıklar dairesinde en üstün makam olan Ahsen-i takvim 
kıymetini alır diye ders veriliyor. 

 “Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Herbir 
saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden 
kaçmasın!...” M:427 

 Yani hizmet-i imaniye ve Nuriyenin en kıymetli ve faziletli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu hakikatı 
en güzel ve cami olarak anlatan Hz. Üstad diyor ki:  

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

Ezcümle: Ben gördüm ki; ehl-i diyanet belki de ehl-i takva bir kısım zâtlar, bizimle 
gayet ciddî alâkadarlık peyda ettiler. O bir-iki zâtta gördüm ki; diyaneti ister ve yapmasını 
sever, tâ ki hayat-ı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rastgelsin. Hattâ tarîkatı keşf ü 
keramet için ister. Demek âhiret arzusunu ve dinî vezaifin uhrevî meyvelerini, dünya hayatına 
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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.” K:109 

Yani hakiki müslümanın nazarında hakiki kıymet fanide değil bakidedir. Asrın pazarı ise, faniyi 
baki gibi görüyor. 

“Sual: Bütün kıymetdar kitablar içinde Risale-i Nur, Kur'anın işaretine ve iltifatına 
ve Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı A'zam'ın teveccüh ve tebşirine 
vech-i ihtisası nedir? O iki zâtın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet 
vermesinin hikmeti nedir? 
 Elcevab: Malûmdur ki, bazı vakit olur bir dakika; bir saat ve belki bir gün, belki 
seneler kadar.. ve bir saat; bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. 
Meselâ: Bir dakikada şehid olan bir adam, bir velayet kazanır; ve soğuğun şiddetinden 
incimad etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet 
hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de: Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın 
ehemmiyetinden, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye 
(A.S.M.) ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri 
bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü'minlerin imanlarını 
kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki; Kur'an ona kuvvetli 
işaretle iltifat etmiş ve Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı 
A'zam (R.A.) kerametkârane ondan haber verip tercümanını teşci' etmiş. Evet bu asrın 
dehşetine karşı, taklidî olan itikadın istinad kal'aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş 
olduğundan; her mü'min, tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet 
kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehşetli bir 
zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i 
Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile isbat ederek, o 
iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirdleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve 
şehirlerde -hizmet-i imaniye itibariyle- âdeta birer gizli kutub gibi, mü'minlerin manevî birer 
nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, 
kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyeyi ehl-i imanın 
kalblerine verip, mü'minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.” Ş:748 
 İşte burada nazara verilen hakiki Nurcuların gayesi ahiret olup ahireti nazara veren kitabla yani 
Risale-i Nura samimi bağlılıkla elde edilir. Ahirzaman fitnesi, kitaba bağlılığı unutturur diye çok ikazlar 
var. 

 “İ'lem ey din âlimi! (*) Ücretim az, ilmime rağbet yok, diye mahzun olma. Çünki 
mükâfat-ı dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymet-i zâtiyeye bakmaz. Meziyet-i zâtiye ise mükâfat-
ı uhreviyeye nâzırdır. Öyle ise, zâtî olan meziyetini mükâfat-ı uhreviyeye sakla, birkaç 
kuruşluk dünya metaına satma.” Ms:88 

“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. 

                                                 
(*): Ehemmiyetlidir. 
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@®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:209 

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

“ !®h[¬C«6ö: Evvelki !®h[¬C«6ö den kemmiyet ve adedce çokluk irade edilmiştir. İkinci 

!®h[¬C«6 den keyfiyet ve kıymetçe çokluk kasdedilmiştir. Ve aynı zamanda, Kur'anın nev'-i 

beşere rahmet olduğunun sırrına işarettir. Evet insanların az bir kısmının fazilet ve 
hidayetlerini çok görmek ve göstermek, Kur'anın beşere karşı merhametli ve lütufkâr 
olduğunu gösterir. Ve keza bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir. Bu itibarla fazileti 
taşıyan az olsa da, çok görünür.” İ:172 

 “ š@«WÅK7!ö]«7¬!ö›«x«B²,!öÅv$ö@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8ö²vU«7ö«s«V«'ö›¬HÅ7!ö«x; 
°v[¬V«2ö¯š²]«-ö ¬uU¬"ö«x;«:ö¯�!«x´W«,ö«p²A«,öÅwZ<Åx«K«4   

 ....... Evet sanki onlar diyorlar ki: "İnsana bu kadar kıymet ve ehemmiyet verilmesi 
nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti 
koparıyor?" Onlara cevaben Kuran-ı Kerim, bu âyetin işaretiyle diyor ki: "İnsanın pek yüksek 
bir kıymeti olmasaydı, semavat ve arz onun istifadesine muti' ve müsahhar olmazdı. Ve keza 
insan ehemmiyetsiz olsaydı, mahlukat onun için halkedilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve 
kıymetsiz olsa idi, o vakit insan mahlukat için halkolunacaktı. Ve keza insanın Hâlıkı yanında 
mevkii pek büyük olduğu içindir ki; âlem-i dünyayı kendisi için değil, beşer için; beşeri de 
ibadeti için halketmiştir.” İ:185 

“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 
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KİZB 

  Yalan manasına gelen kizb, gerek ferdî, gerek ictimaî hayatta ve bilhassa kişinin  manevî şahsiyeti 
için çok büyük ehemmiyeti haizdir. Bu çok ehemmiyetli mevzuu, Risale-i Nurdan alıp tahkik edeceğiz. Bu 
sahada en birinci örnek cemaat, sahabeler olduğu ehl-i sünnetce müsellemdir. 

  “Eğer desen: "Sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hâlî olmazlar. Halbuki 
içtihadatın ve ahkâm-ı şeriatın medarı, sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki, hattâ ümmet 
"Sahabeler umumen âdildirler, doğru söylerler" diye ittifak etmişler. 

Elcevab: Evet sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka âşık, sıdka müştak, 
adalete hahişgerdirler. Çünki yalanın ve kizbin çirkinliği, bütün çirkinliğiyle ve sıdkın ve 
doğruluğun güzelliği, bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki, ortalarındaki 
mesafe Arş'tan Ferş'e kadar açılmış. Esfel-i safilîndeki Müseylime-i Kezzab'ın derekesinden, 
a'lâ-yı illiyyînde olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın derece-i sıdkı kadar bir 
ayrılık görülmüştür. Evet Müseylime'yi esfel-i safilîne düşüren kizb olduğu gibi, Muhammed-
ül Emin Aleyhissalâtü Vesselâm'ı a'lâ-yı illiyyîne çıkaran sıdktır ve doğruluktur.  
 İşte, hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasin-i ahlâkiyeye perestiş eden ve Şems-i 
Nübüvvetin ziya-i sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve sukuta sebeb ve 
Müseylime'nin maskara-âlûd müzahrefat dükkânındaki kizbe, ihtiyarıyla ellerini uzatmamak 
ve küfürden çekindikleri gibi küfrün arkadaşı olan kizbden çekinmeleri ve o derece güzel ve 
medar-ı fahr ve mübahat ve mi'rac-ı suud ve terakki ve Fahr-i Risalet'in hazine-i âliyesinde en 
revaçlı bulunan ve şaşaa-i cemaliyle içtimaat-ı insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve 
hakka -ve bilhassa ahkâm-ı şer'iye rivayetinde ve tebliğinde- elbette ellerinden geldiği kadar 
talib ve muvafık ve âşık olmaları kat'îdir, zarurîdir, şübhesizdir. Halbuki şu zamanda, kizb ve 
sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki, âdeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana 
(geçmek) pek kolay gidiliyor. Hattâ siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa 
tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkânda, bir fiatla satılsa; 
elbette pek âlî olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası o dükkâncının marifetine 
ve sözüne itimad edip, körükörüne alınmaz.” S:484 
 Bu kısımda, cemiyet hayatının insanlar üzerindeki tesiri, yani müsbet veya menfi yaşayış ve 
anlayışı aşılaması, en ehemmiyetli ve umumi bir kanundur diye ibret için bilgi veriliyor. 

Evet, “…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 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 
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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,1 kimin haddi var ki, sahabenin 
adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına 
yetişebilsin veya derecelerinden geçsin.” S:490 

“Zira kizb küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alâmetidir. Kizb kudret-i İlahiyeye bir 
iftiradır. Kizb hikmet-i Rabbaniyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrib eden kizbdir. Âlem-i İslâmı 
zehirlendiren ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren kizbdir. Nev-i beşeri 
kemalâttan geri bırakan kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ü rüsva eden 
kizbdir. İşte bu sebeblerden dolayıdır ki; bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen 
kizbdir. ……. 
 Sual: Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? 
 Cevab: Evet, kat'î ve zarurî bir maslahat için bir mesağ-ı şer'î vardır. Fakat hakikata 
bakılırsa, maslahat dedikleri şey bâtıl bir özürdür. Zira usûl-i şeriatta takarrur ettiği vechile, 
mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medar olamaz. Çünki 
mikdarı bir hadd altına alınmadığından sû'-i istimale uğrar. Maahaza bir şeyin zararı 
menfaatına galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-ı muteber olur. Maslahat, o şeyi terketmekte 
olur. Evet âlemde görünen bu kadar inkılablar ve karışıklıklar, zararın özür telakki edilen 
maslahata galebe etmesine bir şahiddir. Fakat kinaye veya ta'riz suretiyle yani gayr-ı sarih bir 
kelime ile söylenilen yalan, kizbden sayılmaz. 
 Hülâsa: Yol ikidir: Ya sükût etmektir. Çünki söylenilen her sözün doğru olması 
lâzımdır. Veya sıdktır. Çünki İslâmiyetin esası, sıdktır. İmanın hassası, sıdktır. Bütün 
kemalâta îsal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. 
Âlem-i İslâm'ın nizamı, sıdktır. Nev'-i beşeri kâ'be-i kemalâta îsal eden, sıdktır. Ashab-ı 
Kiram'ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır. ” İ:82 

 “Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikata yapıştıran ve o ahlâkı daima yaşattıran, 
ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar 
gibi, o adam da insanlara oyuncak olur.” İ:107 

 “Malûmdur ki, bir zâtta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, 
haysiyet, şeref, vakar gibi; hasis, alçak şeylere tenezzül etmeğe müsaade etmeyen yüksek 
haller husule gelir. Evet melaike ulüvv-ü şanlarından, şeytanları reddeder, kabul etmezler. 

                                                 
1 Yani kizbin çirkinliğini, sıdk gösterir. Yani cemiyette sıdkı çok ciddi olarak yaşayan bir cemaat yoksa, kizbin 
çirkinliği görülmez ve kizbe alışılır. Yani cemiyet içinde yaşayan dini cemaatler bilhassa Nurcular cemaatı 
sıdkın fiili yaşayışında örnek durumda olmaları zaruriyeti vardır. 
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Kezalik bir zâtta içtima eden ahlâk-ı âliye; kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet yalnız 
şecaatle iştihar eden bir zât, kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün ahlâk-ı âliyeyi 
cem'eden bir zât, nasıl yalana ve hileye tenezzül eder; imkânı var mıdır?” İ:107 
 “Küfür, bütün enva'ıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra 
binaen kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; şark ve garb kadar birbirinden uzak 
olmak lâzım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lâzım. Halbuki gaddar siyaset ve 
zalim propaganda birbirini karıştırmış, beşerin kemalâtını da karıştırmış. (Haşiye) ” H:46 
  “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, 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. 

 İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla 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. 
Yoksa bu yarım asırda gördükleri umumî harbler ve dehşetli inkılablar ve sukutlar ve 
tahribatlar, başlarına bir kıyameti koparacak. ” H:50 

 “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. 

Küfür, bütün enva'ıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen 
kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; şark ve garb kadar birbirinden uzak olmak 
lâzım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lâzım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim 
propaganda birbirini karıştırmış, beşerin kemalâtını da karıştırmış.” H:45 

Kütüb-u Sittede münafıklık alâmetleri hakkında şu hüküm var: 
“5729 - İbnu Amr İbni'l-As radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde 
de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var 
demektir: 1- Emanet edilince hiyanet eder, 2-konuşunca yalan söyler, 3-söz verince 
sözünde durmaz, 4-husûmet edince haddi aşar." 
 

                                                 
(Haşiye): Ey kardeşlerim! Kırkbeş sene evvel Eski Said’in bu dersinden anlaşılıyor ki; o Said siyasetle, içtimaiyat-ı 
İslâmiye ile ziyade alâkadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz ki; o, dini siyasete âlet veya vesile yapmak 
mesleğinde gitmiş. Hâşâ belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine âlet ediyormuş. Ve derdi ki: “Dinin bir hakikatını 
bin siyasete tercih ederim.” Evet o zamanda kırk-elli sene evvel hissetmiş ki, bazı münafık zındıkların siyaseti 
dinsizliğe âlet etmeğe teşebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil, o da bütün kuvvetiyle siyaseti İslâmiyetin 
hakaikına bir hizmetkâr, bir âlet yapmağa çalışmış. 
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KOMÜNİZM 

Cemiyet içinde fertlerin her türlü mülkiyet haklarını ve aile hayatını ve dini kaldırıp 
materyalizmi esas alan ve bütün mülkiyeti devlete mal eden batıl bir nazariye ve devlet sistemi. Ahlâkî ve 
mânevî değerleri, inkâr eden küfr-ü mutlak cereyanıdır. Ancak şu son zamanda aşırı devletciliğini 
hafifleştirmiştir. 

Rusya’da siyasi iktidarı ele geçiren bu zihniyet, tatbikatta zümre diktatörlüğü olarak ortaya çıktı. 

Rusya’da 1898’de kurulan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 1903’de çoğunluk manasına gelen 
(Bolşevik) ve azınlık manasına gelen (Menşevik) olarak ikiye ayrıldı. Çarlık idaresine karşı patlak veren 
1917 Şubat ihtilalini Sosyalist Liberal ve Halkçı Partiler müştereken yapmışlardı. Fakat sonradan aynı 
senenin Ekim ayında Lenin’in liderliğindeki Bolşevikler, silahlı bir ayaklanma yaparak iktidarı tek başla-
rına elegeçirdiler. 

Komünizmin en dehşetli iki hususiyeti vardır.: 
Biri. Allah’ı, maneviyatı, manevi değerleri ve ahlâkî esasları inkâr eden ateistliği ve 

materyalistliğidir. 

İkinci hususiyeti de: Ferd mülkiyetini ve hiçbir hürriyet hakkını tanımayan ve idareciler zümresi 
diktatörlüğü olan aşırı devletçiliği vardı. 

Hz. Üstad diyor ki: “Şimalde koca bir devlet, gençlik hevasatını elde ederek, bu asrı fır-
tınalarıyla sarsıyor. Çünki akıbeti görmiyen 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 helal eder ki; bütün beşer, bu müsibete karşı 
titriyor.”Ş:479 

Peygamberimiz (A.S.M.), âhirzamanda çıkacak olan Büyük Deccal’ın 
şimalden çıkıp İslâm dünyasına tecavüz edeceğini 1400 sene evvel şöyle 
bildirmiştir: 

“Rivayetlerde var ki: “Deccal’ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü 
günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür.” 1 

Bunun iki te’vili vardır. Birisi: Büyük Deccal’ın kutb-u şimalî dairesinde ve şimal 
tarafından zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü kutb-u şimalînin mevkiinde bütün sene, 
bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay 
mütemadiyen güneş gurub etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir hafta daima güneş 
görünür. Ben Rusya’daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal 
şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mu’cizane bir ihbardır.” Ş:586 

Yine “Rivayette var ki: “Deccal’ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi 

                                                 
1  Keşf-ül Ummal. ci: l4 hadis: 38394 ve Müslim 52. kitab-ı fiten: ll0 ve Ebu Davud melahim: l4 ve Tirmizî fiten 
59 ve İ.M. fiten 33 ve Ahmed bin Hanbel 4/l8l 
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olurlar.” 2  

“Allah’u a’lem.. diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça te’vili Rusya’da çıkmış. Çünki 
her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp 
intikamlarını almak için, Komünist komitesi’nin te’sisinde mühim bir rol ile, Yahudi 
milletinden olan “Troçki” namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın başkumandanlığına ve 
terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra, Rus hükümetinin başına geçirerek Ruya’nın 
başını patlatıp bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal’ın komitesini ve bir kısım 
icraatını gösterdiler. Ve sair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip 
karıştırdılar.”Ş:587 

“Komünistin manevi tahribatına karşı şimdiye kadar Rus’un Amerika ve İngiliz’e 
karşı tecavüzünden ziyade, bin senelik adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi 
adavetinin muktezası iken, o tecavüzü durduran, şüphesiz hakaik-ı Kur’aniye ve imaniyedir. 
Öyle ise bu vatanda her şeyden evvel o acib kuvvete karşı hakaik-ı Kur’aniye ve imaniyeyi 
bilfiil elde tutup dinsizliğin önüne kuvvetli bir Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’anî ya-
pılması lâzım ve elzemdir. Çünki dinsizlik Rus’u, şimdiye kadar yarı Çin’i ve yarı Avrupa’yı 
istila ettiği halde bize karşı tecavüz ettirmeyip tevkif ettiren, hakaik-i imaniye ve 
Kur’aniyedir. Yoksa Ruslar’ın tahribat nev’inden manevi kuvvetlerine karşı adliyenin binden 
birine maddi ceza vermesiyle; serserilere ve fakirlere, zenginlerin malını peşkeş çeken ve 
hevesli gençleri ehl-i namusun kızlarını ve ailelerini mübah kılan ve az bir zamanda Av-
rupa’nın yarısını elde eden bir kuvvete karşı, ancak ve ancak manevi bombalar lâzım ki, o da 
hakaik-i Kur’aniye ve imaniye atom bombası olup o dehşetli solculuk cereyanını durdursun. 
yoksa adliye vasıtasıyla yüzden birine verilen maddi ceza ile bu küllî kuvvet tevkif edilmez.  

İki dehşetli harb-i umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavi ve 
beşerin tam uyanması cihetiyle kat’iyyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. 
Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan 
ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’an ile bir musalaha veya tabi 
olabilir. O vakit dörtyüz milyon ehl-i Kur’ana kılınç çekemez.” Em:71 

“Efendiler! Reis bey, dikkat ediniz! Risale-i Nur’u ve şakirdlerini mahkûm etmek, 
doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-ı Kur’aniye ve hakaik-i imaniyeyi 
mahkûm etmek hükmüne geçmekle binüçyüz seneden beri her senede üçyüz milyon onda 
yürümüş ve üçyüz milyar müslümanların hakikata ve saadet-i dâreyne giden cadde-i 
kübralarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarınızı kendinize 
celbetmektir. Çünki o caddede gelip gidenler, gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla 
yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. 
Acaba mahkeme-i kübrada, bu üçyüz milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki: “Doktor 
Duzi’nin, baştan nihayete kadar serapa İslâmiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve 
firenkçe “Tarih-i İslâm” namındaki eseri ki, zındıkların kütübhanelerinizdeki eserlerine, 
kitablarına ve serbest okumalarına ve o kitabların şakirdleri kanununuzca cem’iyet şeklini 
almalarıyla beraber, dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsad 
komitecilik veya menfî Turancılık gibi siyasetinize muhalif cem’iyetlerine ilişmiyordunuz? 
Neden hiçbir siyasetle alâkaları olmayan ve yalnız iman ve Kur’an cadde-i kübrasında giden 
ve kendilerini ve vatandaşlarını i’dam-ı ebedîden ve haps-i münferidden kurtarmak için 
Kur’anın hakikî tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve 
hiçbir siyasî cem’iyetle münasebeti olmayan o hâlis dindarların birbiriyle uhrevî dostluk ve 
uhuvvetlerine cem’iyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acib bir kanunla mahkûm ettiniz 

                                                 
2  S.M.ci:8 hadis: l24 ve Keşf-ül Ummal. ci: l4 hadis: 39079, 39867 
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ve etmek istediniz.” dedikleri zaman ne cevab vereceksiniz? Biz de sizlerden 
soruyoruz.”Ş:286 

“Savcı bu mübarek vatanda masonluk, komünistliği fevkalâde faikiyetle önlemek 
çaresi olan ve önlemekte olan Risale-i Nur’a ve müellifine ve okuyucularına öyle şenî’ 
ithamlarda bulunmakta devam eder ve o tamamen hatalı ithamlarından vazgeçmezse, hissiyata 
kapılarak aleyhdarlık ederse; komünistlik ve farmasonluğu desteklemiş olur ve ithamlara 
hakikî hedef olan muzır dinsizlerin türemesine yardım etmiş olur.” Ş:551 

“Gençlik, iman ve İslâmiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un 
füyuzat ve envârıyla doldurmağa başlamıştır. Böylelikle tahkikî bir imana sahib olacak 
gençliğimiz; dinsizliğe, komünistliğe karşı mücadele edip vatanlarını İslâm düşmanlarına 
asla sattırmayacaklardır. Bunun için; eğer komünistler mürekkep ve kâğıdı yok etmek 
imkânını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan 
Risale-i Nur’un neşri için, mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. 
 Evet. Evet. Evet. Binler defa evet!..” Ş:552 
 Sinsi ve müfsid cereyanların gizli üflemeleriyle şimdi bazılarımızın bu tarz şiddetli müdaafaların 
yapılmamasını söyleyenler oluyor. Hz. Üstad ise bu müdafaalara binler defa evet deyip alkışlıyor. Mevcud 
durum ibretliktir. 

“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!öv«V²Q«<ö«�öBunun 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 bilâhere 
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 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 

Niye haber vermiş? Çünkü ümmet durumu anlayıp nefretle ahirzaman fitnesinden uzak 
dursunlar ve onlara alet olmasınlar diye. Peki iyi amma İslâmî cemaatın mevcud durumu bu habere göre 
müteyakkız mı? 

 “[Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının bir hasbihalidir.] 
 Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, 
hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-ı 
İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika 
siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve 
siyasetleri buna muarız değil; belki muhtaçtırlar. Çünki komünistlik, masonluk, zındıklık, 
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dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, 
ancak ve ancak hakikat-ı Kur’aniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu 
tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti 
anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün kuvvetleriyle 
bu hakikata istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları 
zarurîdir.”Em:24 
 Burada selamet-i islâm için zarurî görülen ittihad-ı islâm, Nurcular cemaatında meydana 
geleceğine göre, önce Nur cemaatının ittifakı gerekmez mi?... gerekir. Cemaatın mevcud durumu, bu 
emre uygun mu?... 

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

Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir mes’elesi; şimdi hem Amerika, hem Avrupa’da 
eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-i Kur’aniyeye 
dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan üçyüz elli milyon uhuvvet-i 
İslâmiye ile ittihad-ı İslâm dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan devletleri bu 
ittihad-ı İslâma tarafdar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için; hem 
Amerika, hem Avrupa devletleri Kur’ana ve ittihad-ı İslâma tarafdar olmağa 
mecburdurlar.” Em:54 

“Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin 
kefenleri boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. 
Bunun için şeytanî plânlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya 
sâfiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o 
münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazan da 
talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki: "Bu da İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla 
mücadeledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük 
eserdir." gibi bir takım kandırışlarla sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve 
hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a 
çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, 
mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret 
ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve 
uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o 
dessas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâsıl ediyor. 
Fesübhanallah... Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kudsî 
gayeden sonra -bir sebep olarak da- münafıkların mezkûr plânlarının inadına, rağmına 
Dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve üstadımızın dediği gibi diyorlar: 

"Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak zamanıdır." ]±¬"«*ö¬u²N«4ö²w¬8ö!«H´;ö¬yÁV¬7ö G²W«E²7«! ” T:690 

Bu kısımda dahi münafıkların Nurcuların nazarlarını dağıtıp Risale-i Nur 
mesleğinden uzaklaştırmak istediklerini ve münafıklar ve onların adamları ve 
adamlarına aldananlar olarak 3 kısım ifsad sınıfına dikkat çekiliyor. Hem bu zamanda 
hizmet fedaisi olmanın ehemmiyeti nazara veriliyor. 
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KONUŞMA ADABI ve MEŞRU SOHBET 

İslâm âdâbında ve muaşeretinde müsbet sohbet ve konuşmalar makbuldür ve faydalıdır. Fakat 
nazarları dünyaya, âfâkiyata ve malâyaniyata dağıtan veya ahlâk ve âdâba aykırı düşen menfî 
sohbetler ise, caiz değildir ve zaralıdır. Böyle sohbetlerden (23:3) (28:55) gibi âyetlerin emriyle 
uzaklaşmalıdır. 

Evvelâ, bizler için en ulvî ve müsbet sohbet nümunesi olan ve sohbet-i Nebeviyenin hususiyetlerini 
ve neticelerini gösteren birkaç kısa bahislerini görelim. Şöyle ki: 

“Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zât, senelerle seyr 
ü sülûke mukabil, hakikatın envârına mazhar olur.” S:489 

“Sahabeler ise, sohbet-i nübüvvetin in'ikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarîkattaki 
seyr ü sülûk daire-i azîminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette 
zahirden hakikata geçebilirler.” M:50 

“Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki: Bir bedevi 
adam, kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde, gelip 
bir saat sohbet-i Nebeviyeye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir 
şefkat-i rahîmaneyi kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i Nebeviyeye 
mazhar olur; sonra Çin ve Hind gibi memleketlere giderdi, o mütemeddin kavimlere muallim-
i hakaik ve rehber-i kemalât olurdu.” S:489 

Kelâmda İsraf Etmemek 

“Resul-i Ekrem (A.S.M) «� ²h¬8!ö@«W«6ö²v¬T«B²,@«4 emrini tamamiyle imtisal ettiği için, 

bütün ef’al ve akval ahvalinde istikamet, kat’î bir surette görünüyor ... hatta tekellümünde 
ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israfdan kat’iyyen ictinab etmiştir.” L:60 

Sohbet-i Nebevî telkinlerinin neticesi olarak sahabeler daima marziyat-ı Rabbaniyeyi merak edip 
o mes’eleleri sohbet ederlerdi. Bu hal, bizler için ittiba edeceğimiz en mühim örnek ve tekâmül sebebidir. 
Şöyle ki: 

“Meselâ şu zamanda siyaset metâı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin 
revaçlar gibi ... ve selef-i sâlihîn asrında ve o zaman çarşısında en mergup metâ, hâlik-ı 
semavat ve arzın marziyatlarını ve bizden arzularını, kelâmında istinbat etmek ve nur-u 
nübüvvet ve kur’an ile kapatılmayacak derecede açılan âhiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi 
kazandırmak vesâilini elde etmek idi ... Her kimin güzelce bir istidadı bulunması, onun kalbi 
ve fıtratı, şuursuz olarak her şeyden bir ders-i mârifet alır. O zamanda cereyan eden ahval ve 
vukuat ve muhâverettan taallüm ediyordu.” S:481 

Bu sebeble “İçtihadda yani istinbat-ı ahkâmda, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını 
kelâmından anlamakta, sahabelere yetişilmez. Çünki o zamandaki o büyük inkılab-ı İlahî, 
marziyat-ı Rabbaniyeyi ve ahkâm-ı İlahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, istinbat-ı 
ahkâma müteveccih idi. Bütün kalbler, "Rabbimizin bizden istediği nedir!" diye merak ederdi. 
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Ahval-i zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat, bu 
manaları tazammun ederek vuku buluyordu.” S:491 

Halbuki “Şimdi saadet-i ebediyeye bedel, saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. 
Beşerin nazar-ı dikkati, başka maksadlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derd-i maişet, 
ruha sersemlik ve felsefe-i tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden; beşerin muhit-i 
içtimaîsi, o şahsın zihnine ve istidadına, içtihad hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt 
veriyor, dağıtıyor.” S:492 

Demek müsbet telkin ve tekâmül şartlarını bulmak için -bilhassa nur medreselerindeki hayatta- 
asr-ı saadetin mezkûr sohbetlerini ihya ve asr-ı hâzırın sohbetlerine de kapıyı kapamak gerekir. Çünkü, 
cemiyette merak edilip alâka duyulan ve böylece umumîleşen mes’eleler hakkında yapılan sohbetler, o 
mes’eleleri idame ettiren en müessir telkinlerdir. 

 “Diyar-ı İslâmda ise ... umum Erkân-ı İslâmiyete ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o 
kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, mütemadiyen ehl-i imana telkin 
ediyorlar.”M:434 

Hz.Üstad sohbetlerden ziyade hizmete dikkat çeken beyanında diyor ki: 
 “Benim dar vaktim ve inzivadan gelen halet-i ruhiyem bıraksa, o fedakâr 

dostlara tam sohbet etmeğe hizmet-i Nuriye müsaade etmezdi.” Ş:485 

 “Ziyarete gelen dost dört-beş adama karşı "Beni meşgul etmeyiniz" diye lüzumsuz 
hiddet ettim. Her ne ise...” K:231 

 “Vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve tasannu’ve hodfüruşluk ile geçirmemek için tecrid 
koğuşunda bulunucağım.” L:266 

 “Eski Said ... sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terketti.” M:62 

MÜSBET SOHBET 
 “Üstadın bir dersi, bir sohbeti, çok gençler için vesile-i necat olduğu gibi, Risale-i 

Nur'a fedakârâne hizmet için de bir menba-ı istinad olurdu.” (T: sh: 462) 

 “Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle 
müzakere-i ilmiye, hem Nurların yazması ve mütalaalarıyla bu geçici zahmetin noktasını 
siler rahmet yapmağa, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirmeğe muvaffak olursunuz 
inşâallah.”Ş:520 

 “Hem mütefekkirane, o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevî zîneti ve 
medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş: 

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 

 “Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek” lâzım.” Ş:310 

 “Bizim mesleğimizde sohbet-i sûriye ehemmiyeti azdır.” K:214 

Hem “herkesin arzu ettiği ve istediği ve ferahla kabul ettiği, şahsına karşı hürmet 
ve muhabbet ve sohbet, -fakat Risale-i Nur'a taalluk eden noktalar haricinde- bana ağır 
geliyor, beni sıkıyor, müteessir ediyor.” K:135 

Üstad Hz.leri diyor ki: “Yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla 
meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve 
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sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama, yılanların ısırmasını bırakıp 
ona, sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir. Ve onu çağıran dahi divanedir. O 
sohbet dahi divanece bir konuşmaktır.” K:124 

Demek, hakikat-ı imaniyeye hizmet edenler, mesail-i dünyeviye ile meşgul edilmemelidir. 

Sohbetlerde münakaşa edilmemeli: 
 “Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa 

etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız mübahaseye alışsınlar…” L:106 

 “Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır.” Ş:321 

NETİCE 
Asr-ı Saadetteki cemiyette bütün sohbetler ve umumî olarak merak edilip rağbet gören 

mes’eleler, kelâm-ı İlâhiyeden, murad ve marziyat-ı İlâhiyeyi anlamak ve âhireti kazanmak idi. 
Zamanımızda ise: 

1- Hayat-ı dünyeviyenin te’mini.. 

2- Siyaset merakları..  

3- Felsefenin revacı. Yani: Dînî hükümlere tâbi olmak yerine, kendi arzusuna ve aklına göre dini 
te’vil edip kendi isteklerine uymaktır. Böyle bir hâle düşmemenin ehemmiyetli bir çaresi, Asr-ı Saadet 
cemiyetinin mezkûr hususiyetlerine bir derece sahip olan ve asrımızın mezkûr üç hastalığımıza karşı 
kapısını kapayan bir cemaat içinde olmaktır. 

Cemiyetin ve geniş dairede çalışan nurcuların, manevi istinad noktası ve bir itimad merkezi 
olarak bulunması gereken bu haslar dairesi cemaati bulunmazsa veya geniş daireye temayül ederek 
keyfiyyet hususiyetlerini zayıflatır veya kaybederse, artık dünyanın vazifesi bitiyor demektir… 
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Sözler eserinde korku hakkında şu hüküm var:  

“İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, 
fıtratında dercolunmuştur. Alâküllihal o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık’a müteveccih 
olacak. Halbuki halktan havf ise, elîm bir beliyyedir. Halka muhabbet dahi, belalı bir 
musibettir. Çünki sen öylelerden korkarsın ki, sana merhamet etmez veya senin istirhamını 
kabul etmez. Şu halde havf, elîm bir beladır.” S:358  

Kur’anda korku hakkında çok ayetler vardır. Ezcümle çok küllî ve manidar bir ayette şöyle 
buyruluyor: 
 

¬�xD²7~«— ¬‘²x«F²7~ «w¬8 ̄š²|«L¬" ²vUÅ9«xV²A«X«7«— 
«w<¬h¬"_ÅM7~¬h¬±L«"«— ¬�~«h«WÅC7~«— ¬jS²9Ï�²~«— ¬”~«x²8Ï�² «w¬8 

  “Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve 
ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!”   2:155 
 Demek böyle çeşidli musibetlerin büyük bir hikmeti sabır imtihanıdır. 

 Çok şeylerde olduğu gibi, korku hissinin verilmesinde de  çok hikmetler vardır. Bunun en 
önemlisi, havfullah, Yani Allah korkusudur. Evet, Allahdan korkan bir mü’min, Allahın emirleri 
dairesinde, yani şeriata göre hareket etmek gayretinde olur. 

Keza, korkuları izale eden iman kuvveti hakkında şu hususa dikkat çekiliyor. Aşağıda gelen 
kelime-i şehadetin içindeki Allah lafzı, ism-i câmi’ olduğundan, esma-i hüsna adedince tevhidleri 
mütezammındır. Mesela: 

“….âbid, namazında der: yÁV7!öÅ�¬!ö«y´7¬!ö«�ö²–«!ö f«Z²-«!ö Yani: “Hâlık ve Rezzak, ondan 

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

“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 
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zamanında şimendifer olmadığı için, elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir 
itikadları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi, 
gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdid hücumuyla 
Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar 
kaçacaklar!.. O hârika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu 
dabbetülarzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare 
bulamıyorlar. Çünki onlar, onun kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için mutî bir 
merkeb zannetmiyorlar. Belki gayet müdhiş, parçalayıcı, vagon cesametinde yirmi arslanı 
arkasına takmış bir nevi arslan tevehhüm ederler. 
 Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte altı yaşına 
girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe 
onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o masumun kalbinde hakikatın bir 
çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve 
cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve 
itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, 
onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane 
itikadsızlıklarıdır.” H:67 

Sual: “Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lâkaydsın? Bu kadar safahat-ı âleme 
karşı tavrını hiç bozmuyorsun? Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki, 
sükût ediyorsun? 
 Elcevab: Kur’an-ı Hakîm’in hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden 
men’etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzeşt-i hayatım şahiddir ki, 
hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men’ edememiş ve edemiyor. Hem 
neden korkum olacak? Dünya ile, ecelimden başka bir alâkam yok. Çoluk çocuğumu 
düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. 
Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviyenin muhafazasına değil, 
kırılmasına yardım edene rahmet... Kaldı ecelim. O, Hâlık-ı Zülcelal’in elindedir. Kimin 
haddi var ki, vakti gelmeden ona ilişsin. Zâten izzetle mevti, zilletle hayata tercih 
edenlerdeniz.” M:48 

“İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku 
damarından çok istifade etmektedirler. Onunla, korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın 
hafiyeleri ve ehl-i dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ülemanın bu damarından çok 
istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Meselâ: Nasılki damda bir 
adamı tehlikeye atmak için, bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şey’i 
gösterip, vehmini tahrik edip, kova kova tâ damın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu 
kırılır. Aynen onun gibi; çok ehemmiyetsiz evham ile, çok ehemmiyetli şeyleri feda 
ettiriyorlar. Hattâ bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer. 
 Bir zaman -Allah rahmet etsin- mühim bir zât kayığa binmekten korkuyordu. Onun 
ile beraber bir akşam vakti, İstanbul’dan köprüye geldik. Kayığa binmek lâzım geldi. Araba 
yok. Sultan Eyyüb’e gitmeğe mecburuz. Israr ettim. Dedi: “Korkuyorum, belki batacağız!” 
Ona dedim: “Bu Haliç’te tahminen kaç kayık var?” Dedi: “Belki bin var.” Dedim: “Senede 
kaç kayık garkolur.” Dedi: “Bir-iki tane, bazı sene de hiç batmaz.” Dedim: “Sene kaç 
gündür?” Dedi: “Üçyüzaltmış gündür.” Dedim: “Senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan 
batmak ihtimali, üçyüz altmış bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan; 
insan değil, hayvan da olamaz!” Hem ona dedim: “Acaba kaç sene yaşamayı tahmin 
ediyorsun?” Dedi: “Ben ihtiyarım, belki on sene daha yaşamam ihtimali vardır.” Dedim: 
“Ecel gizli olduğundan, herbir günde ölmek ihtimali var; öyle ise üçbin altıyüz günde hergün 
vefatın muhtemel. İşte kayık gibi üçyüzbinden bir ihtimal değil, belki üçbinden bir ihtimal ile 
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bugün ölümün muhtemeldir, titre ve ağla, vasiyet et!” dedim. Aklı başına geldi, titreyerek 
kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim: “Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için 
vermiş, hayatı tahrib için değil! Ve hayatı ağır ve müşkil ve elîm ve azab yapmak için 
vermemiştir. Havf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa.. hattâ beş-altı ihtimalden bir olsa, 
ihtiyatkârane bir havf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf 
etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir.” 
 İşte ey kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhadın dalkavukları, sizi korkutmak ile kudsî cihad-ı 

manevînizden vazgeçirmek için size hücum etseler; onlara deyiniz: “Biz hizb-ül Kur’anız.   « 
–x P¬4@«E«7öy«7ö_Å9¬!ö«:ö«h²6±¬H7!ö@«X²7Åi«9ö w²E«9ö@±9¬!ö(15:9) 

sırrıyla, Kur’anın kal’asındayız. u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«&ö(3:173) etrafımızda çevrilmiş 

muhkem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimal ile, şu kısa hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar 
gelmesi korkusundan, hayat-ı ebediyemize yüzde yüz binler zarar verecek bir yola, bizi 
ihtiyarımızla sevkedemezsiniz!” Ve deyiniz: “Acaba hizmet-i Kur’aniyede arkadaşımız ve o 
hizmet-i kudsiyenin tedbirinde üstadımız ve ustabaşımız olan Said Nursî’nin yüzünden, bizim 
gibi hak yolunda ona dost olan ehl-i haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden 
kim bela görmüş ki, biz de göreceğiz ve o görmek ihtimali ile telaş edeceğiz? Bu kardeşimizin 
binler uhrevî dostları ve kardeşleri var. Yirmi otuz senedir dünya hayat-ı içtimaiyesine tesirli 
bir surette karıştığı halde, onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan 
o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur-u hakikat var. Eskiden 31 Mart 
hâdisesinde çendan onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti 
ki, mes’ele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları, onun yüzünden değil, onun düşmanları 
yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna binaen; bin değil, 
binler ihtimalden bir tek ihtimal-i tehlike korkusuyla, bir hazine-i ebediyeyi elimizden 
kaçırmak, sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli!” deyip ehl-i dalaletin dalkavuklarının 
ağzına vurup tardetmelisiniz. Hem o dalkavuklara deyiniz ki: 

“Yüzbinler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz ihtimal ile bir helâket gelse; zerre 
kadar aklımız varsa, korkup, onu bırakıp kaçmayacağız!” Çünki mükerrer tecrübelerle 
görülmüş ve görülüyor ki: Büyük kardeşine veyahut üstadına tehlike zamanında ihanet 
edenlerin, gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza 
verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. 
Onlara ceza verenler, kalblerinde bir merhamet hissetmezler. Çünki derler: “Bunlar madem 
kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok alçaktırlar, merhamete değil 
tahkire lâyıktırlar.” M:415 

“Eğer denilse: Dalalette öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki; kâfir, değil 
hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lâzım geliyor.1 Belki o elemden ezilmeli ve o 
korkudan ödü patlamalı idi. Çünki insaniyet itibariyle hadsiz eşyaya müştak ve hayata âşık 
olduğu halde, küfür vasıtasıyla mevtini bir i’dam-ı ebedî ve bir firak-ı lâyezalî ve zeval-i 
mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini i’dam ve müfarakat-ı ebediye 
suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan, nasıl yaşayabilir? Nasıl hayattan 
lezzet alabilir? 

 Elcevab: Acib bir mağlata-i şeytaniye ile kendini aldatır, yaşar. Surî bir lezzet alır 
zanneder. Meşhur bir temsil ile onun mahiyetine işaret edeceğiz. Şöyle ki: 
                                                 
1 Evet, sonsuz yokluğa düşeceğine inanan insanın vicdanen duyacağı korku, ibtal-i his olmayıp tam hissedilse, 
yaşanmaz. 
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Deniliyor: Deve kuşuna demişler: “Kanatların var, uç!” O da kanatlarını kısıp, “ben 
deveyim” demiş, uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını 
kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış, avcıya hedef etmiş. Sonra ona 
demişler: “Madem deveyim diyorsun, yük götür!” O zaman kanatlarını açıvermiş, “Ben 
kuşum” demiş, yükün zahmetinden kurtulmuş. Fakat hâmisiz ve yemsiz olarak avcıların 
hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi; kâfir, Kur’anın semavî ilânatına karşı küfr-ü 
mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş. Ona denilse: “Madem mevt ve zevali, bir i’dam-ı 
ebedî biliyorsun; kendini asacak olan darağacı göz önünde... Ona her vakit bakan, nasıl yaşar? 
Nasıl lezzet alır?” O adam, Kur’anın umumî vech-i rahmet ve şümullü nurundan aldığı bir 
hisse ile der: Mevt i’dam değil, ihtimal beka var. Veyahud deve kuşu gibi başını gaflet 
kumuna sokar, tâ ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zeval-i eşya ona ok 
atmasın!” L:79 

Şimdi de münafıkların korkutup dine hizmetten uzaklaştırma 
planlarına karşı ikaz eden bir derse geçiyoruz. 

“Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin 
kefenleri boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. 
Bunun için şeytanî plânlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya 
sâfiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o 
münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazan da talebe 
şekline girerek derler ve dedirtirler ki: "Bu da İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla mücadeledir. 
Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir." gibi 
bir takım kandırışlarla sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş 
yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit 
bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret 
gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i 
Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün 
böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münafıkların 
maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâsıl ediyor. Fesübhanallah... Hattâ öyle 
Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kudsî gayeden sonra -bir sebep 
olarak da- münafıkların mezkûr plânlarının inadına, rağmına Dünyayı terk edip kendini 
Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve üstadımızın dediği gibi diyorlar: "Zaman, İslâmiyet fedaisi 

olmak zamanıdır." ]±¬"«*ö¬u²N«4ö²w¬8ö!«H´;ö¬yÁV¬7ö G²W«E²7«! ” T:691 

Yani yukardaki rivayet anlatır ki, Allah an be an, sürekli olarak herşeyi gördüğü gibi bizi de 
görüyor. Hikmeti iktiza ederse bizi korur, yalnız değiliz. O halde O’na tevekkül ve istinad et… 

“…dünkü gün yanıma gelen mühim bir resmî memura böyle söyledim ki: Eski Said'in 
sergüzeşte-i hayatından hârika üç vakıa, şimdi tahakkuk etmiş ki, ileride çıkacak Risale-i 
Nur'un kerameti imiş. Şöyle ki: 

 31 Mart Hâdisesi'nde Hareket Ordusu'nun Başkumandanı Mahmud Şevket Paşa bana 
karşı fazla hiddetli iken ve Divan-ı Harb-i Örfî'de beni muhakeme ettikleri gün, onbeş adam 
karşımda darağacında asılı bir vaziyette Divan-ı Harb-i Örfî Reisi Hurşid Paşa benden sordu: 
"Sen şeriatı istedin mi? İşte şeriatı isteyenler böyle asılırlar." Ben de: "Şeriatın bir 
mes'elesine bin ruhum olsa feda ederim." dediğim halde ve beni mahkûm etmeye pek çok 
esbab -muhbirlerin iftiralarıyla- varken, benim müstesna bir surette müttefikan beraetime 
karar vermeleri; 

“Hem eski harb-i umumînin nihayetinde İstanbul'da İngilizlerin başkumandanının 
eline benim İngiliz aleyhine şiddetli yazdığım Hutuvat-ı Sitte ve başpapazına tahkirkârane 
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sözlerim eline geçtiği halde, beni mahvetmek yüzde yüz ihtimali varken, hiddetini geri alıp 
ilişmemesi; 
 Hem Ankara'da divan-ı riyasetinde pek çok meb'uslar varken Mustafa Kemal şiddetli 
bir hiddet ile divan-ı riyasetine girip, bana karşı bağırarak: "Seni buraya çağırdık ki, bize 
yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin, namaza dair şeyler yazıp içimize ihtilaf verdin." Ben 
de onun hiddetine karşı dedim: "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur." 
Dehşetli bir pot kırdım. Hazır meb'us dostlarım telaş ettikleri ve herhalde beni ezeceklerini 
tahmin ettikleri sırada, bana karşı bir nevi tarziye verip o mecliste hiddetini geri alması, âdeta 
dehşetli bir kuvveti ve hakikatı hissedip geri çekilmesi, ikinci gün hususî riyaset odasında: 
"Hücumat-ı Sitte"nin "Birinci Desise" içinde bulunan "Meselâ: Ayasofya Câmii ehl-i fazl u 
kemalden ilâ âhir..." cümlesinden başlayan, tâ "İkinci Desise"ye kadar, bir saat tamamen ona 
söyledim. Bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiğim halde bana ilişmemesi, hattâ 
taltifime çok çalışması, kat'iyyen bu üç cebbar fevkalâde kumandanların bu üç acib haletleri, 
âdeta Eski Said'den korkmaları, şübhesiz ki Risale-i Nur'un, ileride kahraman şakirdlerin 
şahs-ı manevîsinin hârika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerametidir.” E:245 

 İslam düşmanlarına karşı merdane durup susmamak gerektiğini 
anlatan şu ifadeye dikkat gerek: 

Evet, “İslâmiyet düşmanları, bir taraftan tamamıyla yalan propagandalarına ve 
taarruzlarına devam ederken, diğer taraftan da Nur talebelerinin üstadları ve Risale-i Nur 
hakkında istidadları nisbetinde, istifade ve istifazalarından doğan minnet ve şükranlarını ifade 
eden takdirkâr yazı ve sözlerden mürekkeb bir nevi müdafaalarını perdeler arkasından 
men'etmeye çalışıyorlar. Bunun için, safdil gördükleri dostların dostlarına veya dostlara 
samimî görünerek "İfrata gidiyorsunuz" gibi, bir takım şeyler söylettiriyorlar. İşte böyle 
sinsi, böyle dessas, böyle entrikalı çeşitli iftiralarla bizi korkutmaya, yıldırmaya ve 
susturmaya çalışıyorlar.  

Evet, acaba hiç akıl kârı mıdır ki: Din düşmanları, iftira ve yalanlardan ibaret 
yaygaralarını yapsınlar da, bizler hakikatı izhar tarzıyla müdafaa etmekte susalım? Acaba hiç 
mümkün müdür ki: İslâmiyet düşmanlığıyla, Üstad Bediüzzaman hakkında zalimane ve 
cebbarane haksızlıkları irtikâb eden o insafsız propagandacılar, yalanlarını savururken, biz, 
Üstad ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini ilân ederek, o acib yalanlarını akîm bırakmaya 
çalışmayalım? Acaba eblehlik ve safderunluk olmaz mı ki: Kur'an ve imanın hunhar ve 
müstebid zalim düşmanları; Kur'an ve İslâmiyet'i ve dini Risale-i Nur'la küfr-ü mutlaka karşı 
müdafaa ve muhafaza hizmetini yapan Bediüzzaman aleyhtarlığında, mütemadiyen 
uydurmalarla seslerini yükseltsinler de, biz hak ve hakikatı beyan ve ilân etmekte sükût 
edelim, susalım 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.” S:768 

Demek nifak cereyanının, Nur kahramanlarını susturmak için, daire içinde 
görünen bazılarını alet edip konuştururlar. Bunların konuşturulanlarını dinlemekle 
aldanmamalı diye ehemmiyetli bir ikazdır. Evet bu aldatma ve aldanmaların çok büyük 
zararları görülmüştür. 
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Risale-i Nurda, nebatî, hayvanî ve insanî olarak üç çeşid hayat mertebesinden bahsedilir 

Evet, nebatî hayat, kökleriyle topraktan beslendiği gibi insanın nebatî hayat mertebesi 
bağırsaktan beslenir. Hayvanî hayat ise mideden tagaddi eder. Hayvanî hayat, üç zamandan yalnız 
şimdiki zamanda ve temas halinde iken elem ve lezzet alır. İçinde kör hissiyatın bulunduğu bu 
hayvaniyet mertebesi, mazi ve müstakbelden habersizdir. Çünkü bu ikinci hayat mertebesinde akıl faal 
olmayıp kör hissiyata bağlıdır. Hayvanî hayat mertebesinde bulunan kör hissiyata bu isim verilmesi, 
maziyi, müstakbeli ve varlıkların varlığını bilememesi kör olmaya benzetiliyor. 

Esasen her insan cesedi, yaradılışı itibariyle nebatî ve hayvanî hayattan ibarettir. İhtiyacat ve 
lezzetlerini dünyadan alır. Onun için nefsin merkezi olan cesed, bu iki hayat mertebesiyle fıtrî olarak 
yalnız dünyaya bağlıdır. Hem bu sebebledir ki, insana en yakın manasında olan dünyaya bu ad 
verilmiştir Hz. Üstadın şu manidar ifadesi:   

“Ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa...” Lem’alar:141 şu mezkür 
ince hakikata da bakar. 

Evet, akıl imanî şuur anlayışıyla bu fıtrî meyilleri dinî mecrasına döndürüp hükmedemezse, 
kendisi cesedin fıtrî temayüllerine uyar ve hayvanlarda olduğu gibi âhireti düşünüp ona göre hareket 
etmekten habersiz ve alâkasız  kalır.  

Risale-i Nur, fitne-i ahirzaman’ın te’siriyle ekser insanların farklı dereceleriyle bu basit hayat 
mertebesinde kaldıklarını bildirir. Mesela: Emirdağ L, 22 de yüzde doksan rakamını vererek 
şöyle der:  

“Evet eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an’anat-ı 
milliye ve İslâmiyeye karşı yüzde elli lâkaydlık gösterildiği halde; elli sene sonra, (yani 
1996-97 ve sonrası) yüzde doksanı nefs-i emmareye tâbi' olup millet ve vatanı anarşiliğe 
sevketmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belâya karşı bir çare taharrisi”..... deyip bahis evam 
eder. 

Ve keza, Kur’an: 5:60. Âyetinde bildirilen mesh-i manevîyi, yani ekser insanların  
karakterce hayvanlaşmalarını haber veren ve yarı manzum olan şu beyanlar: 

Sefih medeniyetin “Cazibedar hizmeti: Heva, hevesi teşci', teshil; hevesatı, arzuları da 
tatmin; bundan çıkar sefahet. 

O heva, hem heves, şe’ni budur daima: İnsanı memsuh eder, sîreti değiştirir. 
Manevî meshediyor, değişir insaniyet. 

Şu medenîlerden çoğunun, eğer içini dışına çevirirsen, görürsün: Başta maymunla 
tilki, yılanla ayı, hınzır. Sîreti olur suret. 

Gelir hayali karşına, postlarıyla tüyleri. İşte şununla görünür meydandaki âsârı.” S:712 

Keza bu sefih medeniyetin “Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci' ve arzularını 
tatmindir. O heva ise, insanın mesh-i manevîsine sebebdir.” M:474 
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Ve keza bu sefih medeniyeti aşılayıp yaymak isteyen fitne-i ahirzaman cereyanına ve mümessiline 
hitab eden yazıda da, kör hissiyatın meydana çıkış vesilesi ve mahiyeti şöyle nazara veriliyor:  

“Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların ulvî vazifelerini bırakıp, süflî nefsin ve 
pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden, ehl-i imana dünyada galebe edersin. 
Ve zahirde daha sevimli görünürsün. Çünki senin akıl ve kalb ve ruhun gayet derecede 
tedenni ve tereddi ve sukut edip, pis heves ve rezil nefse inkılab etmişler, mesholmuşlar. 
Elbette bu cihette, sana Cehennem'i ve mazlum ehl-i imana Cennet'i kazandıran bir muvakkat 
galeben olacak.” G:21  

Evet, “.....insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve 
kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gazabiye gibi şeylerdir. Herbir insanda her bir latifenin ayrı ayrı 
vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şeheviye ve 
gazabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi, nefis ve hevaya müsahhar 
etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette sukuttur, terakki değildir.” S:323 

Evet, kör hissiyatın asıl mahiyeti burada tam tarif edilmiştir. 

İşte Risale-i Nur, bu tereddinin temelinde mezkür manadaki kör hissiyatın bulunduğunu 
nazara verir. Bu hisse kör denmesi, aynen hayvanlarda olduğu gibi mazi ve müstakbeli idrak edip 
göremediği içindir. İnsanda bu kör hissiyat hâkim olunca, akıl kör hissiyatın emrinde 
olduğundan, vahşi hayvandan daha şerli olur. Zamanımızdaki duruma  ve “mesh”in mahiyetine çok 
mutabık düşen bu gelen tasvir, dikkat çekicidir. 

Bediüzzaman Hazretleri diyor: “Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde 
büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi 
nazar-ı dikkati celbeder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki, o sarayın 
efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar, yabani 
gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi, çocukların oynamasını tanzim 
ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit 
anladım ki, o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlâkları 
sukut etmiş ki, kapıda bu sureti almışlardır.” S:322 

Zamanımız itibariyle bilinmesi zarurî olan bu kör hissiyatı, Risale-i Nur Külliyatından 
ehemmiyetine binaen kısmen tesbit ediyoruz. Şöyle ki: 

“ ¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬! Meali: (Haşiye) "Nefis daima kötü şeylere sevkeder." 

âyetinin, hem de «t²[«A²X«%ö«w²[«"ö]¬BÅ7!ö«t,²S«9ö«¾±¬:G«2ö›«G²2«!ömana-yı şerifi: "Senin en zararlı 

düşmanın nefsindir." hadîsinin bir nüktesidir. 

Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam, 
başkasını sevmez. Eğer zahirî sevse de samimî sevemez, belki ondaki menfaatini ve lezzetini 
sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru nefsine almaz; belki 
avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalağalar ile, belki yalanlarla nefsini medh ve 

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

yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise, aks-ül amel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem 
                                                           
(Haşiye): Bu parçanın da, herkese faidesi var.  
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amel-i uhrevîde ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akibeti görmeyen ve neticeleri 
düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya mübtela olan hisse ve heva-yı nefse 
mağlub olup, yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste 
yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Âdeta ders aldığı Amme 
Cüz'ünü bir tek şekerlemeye satan hevaî bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan 
hasenatını, hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin 
etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile 
edip, kârlı işlerde hasaret eder.” L:275 

“Eğer denilse: Bu kadar elîm ve karanlıklı, müşkilâtlı yola nasıl ekser insanlar 
gidiyorlar? 

Elcevab: İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebatî ve 
hayvanî kuvveleri, akibeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i 
insaniyeye galebe ettikleri için, çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle 
müteselli oluyorlar.” L:78  

“Hem akibeti görmeyen ve hazır zevke mübtela olan insandaki nebatî ve 
hayvanî kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letaif-i 
insaniyeyi insaniyetkârane ve akibet-endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar.” 
L:81 

İnsandaki dört tabakadan kör hissiyatı teşkil eden nebatî ve hayvanî hayat mertebesi nokta-i 
nazariyle maddî ve fânî hayatı tercih etme gafletinden bir ikaz dersi de şöyledir; 

“Sonra insan, kendi vücud ve hayatında bir devair-i mütedahile ve masnuat-ı 
müterâkibedir. Zira insan hem nebattır, hem hayvandır, hem insandır, hem 
mü’min… İşte bundan dolayıdır ki, tezkiye muamelesi bazan evvelâ; dördüncü tabaka olan 
iman mertebesinde vuku’ bulur. Sonra imanın mertebe ve tabakasından tenazül ederek, tâ en 
aşağı tabaka ve şedid-ül mukavemet olan nebatiyet mertebesine kadar iner. Hattâ bazan 
yirmidört saat zarfında bütün tabakalarda da o muamele vuku’ bulabilir. İşte bundandır ki, 
bazen o meratibin aralarını farketmeyip galat eden insan, yerdeki herşey yalnız bizim için 
halkedilmiştir der. 

Bunun içindir ki insan, evvelâ insaniyeti, yalnız bir mide-i nebatiye veya 
hayvaniyesine münhasır zannetmekle galat ediyor. Sonra, eşyanın gaye-i hilkatlarını yalnız 
nefsine bakan faydadan ibaret zannetmekle galat ediyor. Sonra eşyanın kıymetini, yalnız 
onlardaki nefsinin menfaati ölçüsüyle tartmakla galat ediyor. İşte bu ölçüye göre, 
kokulu bir zehre çiçeğini bir Zühre yıldızıyla değişmek istemez.” BMs:460 

Hayvaniyet ve insaniyet hayatlarının mukayesesi 
“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, 
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bana hizmetkâr yaptı. Ve nebatatı, o hanemin zînetli levazımatı yapmıştır."” S:328 

Bu asırdaki ıslah tarzı 
Bu fitne asrında ıslah, yani hayvanî hayat mertebesinin ıslahı, bu dünyada peşin zarar ve elemi 

göstermekle olacağını  hatırlatan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: 

“.....bu zamanda iki dehşetli hal var: 

Birincisi: Akibeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere 
tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti 
sefahetinden kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemini gösterip hissini 

mağlub etmektir. Ve ö¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«œY«[«E²7!ö«–YÇA¬E«B²K«< âyetinin işaretiyle; bu 

zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe 
parçalarını ona tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalalete o hubb-u dünya ve o 
sır için tâbi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem 
azabını ve elemlerini göstermekle olur ki; Risale-i Nur o meslekten gidiyor. 

Yoksa bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetten gelen 
tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve Cehennem'in vücudunu 
isbat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek; ondan, belki yirmiden 
birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da, "Cenab-ı Hak Gafur-ur Rahîm'dir, hem 
Cehennem pek uzaktır." der, sefahetine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlub 
olur.” H:8 

“Evet kardeşlerim; bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak 
hâdiseler içinde, hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak 

gerektir. ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«?@«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«<   âyetinin sırr-ı işarîsiyle, âhireti bildikleri ve 

iman ettikleri halde, dünyayı âhirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki bir elmasa, 
bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akibeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, 
hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman safi lezzete tercih etmek, bu zamanın 
dehşetli bir marazı, bir musibetidir. O musibet sırrıyla, hakikî mü'minler dahi bazan ehl-i 
dalalete tarafdar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar..” K:197 

Netice: Kısmen tesbit edilen bu dersler muvacehesinde anlaşılıyor ki bu 
anlatılan kör hissiyatı gereği gibi bilip ona karşı, yani dünyaperestliği, nefisperestliği ve 
enaniyetperestliğine karşı gereken tedbirleri almak icab eder. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

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

Güç ve kuvvet manasında olan bu kelime daha çok, ezel ve ebed dairesinde, görünen ve 
görünmeyen; bilinen ve bilinmeyen bütün varlıkları kesiksiz olarak icad edip tasarrufunda tutan Allahın 
sonsuz kuvvetini ifade eder. Evet, zerrattan yıldızlara kadar bütün varlıklara kayyumiyetle, yani sürekli 
ve kesiksiz tasarruf eden ve kudret-i ilahiyenin tecellisi olan kâinattaki cazibe-i umumiye bir zerreye 
tasarruf ederken aynı zamanda bütün varlıklara da tasarruf eder manasında nazara verilir.  

Evet, “....güneşin nur ve harareti, ilim ve kudretine nisbeten toprak gibi kesif 
hükmünde, “Nur-un Nur, Münevvir-un Nur, Mukaddir-un Nur” olan Zât-ı Zülcelal, herşeye, 
ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nâzır ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem 
o derece külfetsiz, mualecesiz, sühuletle işleri yapar ki, yalnız mahz-ı emrin sür’at ve 
sühuletiyle icad eder gibi anlaşıldığına; hem hiçbir şey, cüz’î-küllî, küçük-büyük, daire-i 
kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine şuhud derecesinde bir yakîn-i 
imanî ile iman ederiz ve iman etmek gerektir." S:166 

“Ey esbab-perest gafil! Esbab, bir perdedir. Çünki izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş 
gören, kudret-i Samedaniyedir. Çünki tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. 
Sultan-ı Ezelî’nin memurları, saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın 
dellâllarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nâzırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin 
izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Tâ umûr-u hasise ile kudretin mübaşereti 
görünmesin. Acz-âlûd, fakr-pişe olan insanî bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları 
şerik-i saltanat etmiş değildir. Demek esbab vaz’edilmiş, tâ aklın nazar-ı zahirîsine karşı 
kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira âyinenin iki veçhi gibi, herşeyin bir “mülk” ciheti var 
ki, âyinenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Biri 
“melekût”tur ki, âyinenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçhinde, kudret-i 
Samedaniyenin izzetine ve kemaline münafî hâlât vardır. Esbab, o hâlâta hem merci, hem 
medar olmak için vaz’edilmişler. Fakat melekûtiyet ve hakikat canibinde, herşey şeffaftır, 
güzeldir. Kudretin bizzât mübaşeretine münasibdir, izzetine münafî değildir. Onun için 
esbab sırf zahirîdir, melekûtiyette ve hakikatte tesir-i hakikîleri yoktur." S:293 

“Kader, ilim nev’indendir. İlim, malûma tâbidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor. 
Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare 
etmek için esas değil. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve kudrete 
istinad eder.” S:466 

“Kadîr’in kemal-i kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey en 
küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrad, birtek ferd gibi o kudrete 

kolay geldiğini, şu âyet-i kerime ilân ediyor: ¯?«G¬&!«:ö¯j²S«X«6öÅ�¬!ö²vUC²Q«"ö«�«:ö²vUT²V«'ö@«8 

(31:28)”S:525 
Evet, “Kudret-i ezeliye, Zât-ı Akdes-i İlahiyenin lâzime-i zaruriye-i zâtiyesidir. Yani, 

bizzarure zâtın lâzımesidir. Hiç bir cihet-i infikâki olamaz. Öyle ise, kudretin zıddı olan acz, 
o kudreti istilzam eden zâta bilbedahe ârız olamaz. Çünki o halde cem’-i zıddeyn lâzımgelir. 
Madem acz, zâta ârız olamaz; bilbedahe o zâtın lâzımı olan kudrete tahallül edemez. Madem 
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acz, kudretin içine giremez; bilbedahe o kudret-i zâtiyede meratib olamaz. Çünki herşeyin 
vücud meratibi, o şeyin zıdlarının tedahülü iledir. Meselâ: Hararetteki meratib, bürudetin 
tahallülü iledir; hüsündeki derecat, kubhun tedahülü iledir ve hâkeza kıyas et... Fakat 
mümkinatta, hakikî ve tabiî lüzum-u zâtî olmadığından, mümkinatta zıdlar birbirine 
girebilmiş. Mertebeler tevellüd ederek ihtilafat ile tegayyürat-ı âlem neş’et etmiştir. Mademki 
kudret-i ezeliyede meratib olamaz. Öyle ise, makdurat dahi, bizzarure kudrete nisbeti bir 
olur. En büyük en küçüğe müsavi ve zerreler, yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-i beşer, birtek 
nefsin ihyası gibi; bir baharın icadı, birtek çiçeğin sun’u gibi o kudrete kolay gelir. Eğer 
esbaba isnad edilse; o vakit birtek çiçek, bir bahar kadar ağır olur.” S:526 

“Kudret, melekûtiyet-i eşyaya taalluk eder. Evet, kâinatın âyine gibi iki yüzü var. 
Biri, mülk ciheti ki; âyinenin renkli yüzüne benzer. Diğeri, melekûtiyet ciheti ki; âyinenin 
parlak yüzüne benzer. Mülk ciheti ise, zıdların cevelangâhıdır. Güzel çirkin, hayır şer, 
küçük büyük ağır kolay gibi emirlerin mahall-i vürûdudur. İşte şunun içindir ki: Sâni’-i 
Zülcelal esbab-ı zahirîyi, tasarrufat-ı kudretine perde etmiştir. Tâ dest-i kudret, zahir akla 
göre hasis ve nâ-lâyık emirlerle bizzât mübaşereti görünmesin. Çünki azamet ve izzet, öyle 
ister. Fakat o vesait ve esbaba hakikî tesir vermemiştir. Çünki vahdet-i ehadiyet öyle ister. 
Melekûtiyet ciheti ise, her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, müzahrefatları, 
ona karışmaz. O cihet, vasıtasız kendi Hâlıkına müteveccihtir. Onda terettüb-ü esbab, 
teselsül-ü ilel yoktur. Ona illiyet, ma’luliyet giremez. Eğribüğrüsü yoktur. Maniler müdahale 
edemezler. Zerre, şemse kardeş olur.” S:527 

“ELHASIL: O kudret hem basittir, hem nâmütenahîdir, hem zâtîdir. Mahall-i 
taalluk-u kudret ise, hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır. Öyle ise, o kudretin 
dairesinde büyük küçüğe karşı tekebbürü yok. Cemaat ferde karşı rüchanı olamaz. Küll cüz’e 
nisbeten, kudrete karşı fazla nazlanamaz.” S:527 

“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 
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“Bu Nur Anahtarı’nın radyo bahsine dair, iki üniversiteli ile, bir gün hareket etmekte 
olan, hiçbir telle bağlı bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile, uzakta bir mevlid-i şerif 
dinliyorduk. O iki Nurcu üniversitelilere dedim: 
 Nur’da dahi hayat, vücud gibi doğrudan doğruya kudret-i İlahiyenin perdesiz tecellisi 
bedahetle göründüğüne bir delil budur ki: Şimdi bu makinecikteki tırnak kadar bir hava, 
manevî az bir nur, yalnız bu mevlidden gelen kelimeleri dinler, söyler değil, belki binler, 
milyonlar kelimeleri aynı anda dinler, söyler ki binler istasyondaki ayrı ayrı kelimeleri 
şimdiki işittiğimiz kelimeler gibi işitir ve işittirebilir, bize söyleyebilir. Demek en cüz’î en 
küllî olur. 
 Hem o küçücük, parçacık hava, küre-i hava kadar vazife görür. En küçük, en 
büyük küre-i hava kadar büyür. 
 Eğer cilve-i kudret-i ezeliyeye verilmezse; öyle acib bir hurafeli tezad olur ki; hiçbir 
hayale gelmez. Bir şey zıddına inkılabı muhal olduğundan; böyle binler derece en cüz’î, zıddı 
olan en küllî olmak.. en küçük, en büyük olmak.. en camid, cahil, şuursuz, âciz; en muktedir, 
en dirayetli ve iradetli ve şuurlu olmak lâzım gelir ki; yüzer tezad ve muhaller ve hurafetler 
içinde, emsali bulunmaz bir hurafedir. 

Demek bilbedahe kudret-i ezeliyenin bir cilvesidir.” Em:124 

“İnsanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri de şudur ki: İsm-i Zahir ile ism-i 
Bâtın’ın hükümleri ayrı ayrı oluyor; bunları birbirine karıştırıp merci’lerini kaybetmek 
mahzurludur. 
 Kezalik kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı 
ötekisinden taleb etmek hatadır. 
 Ve keza daire-i esbabın iktizası ile daire-i itikad ve tevhid’in iktizası bir değildir. 
Onu bundan istememeli. 

Ve keza kudretin taallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sâir sıfatın tecelliyatı ayrıdır. 
Birbirine iltibas edilmemeli. Meselâ: Dünyada vücudun tedricîdir. Berzahî âyinelerde âni 
ve def’îdir. Çünki icad ile tecelli arasında fark vardır.” Ms:80 

“Hülâsa: Kalil ile kesir, küçük ile büyük arasında bir şey-i vâhide isnadlarında tefavüt 
olmadığı, imkân dairesinde olduğu şu misaller ile tavazzuh etti. Binaenaleyh eşyada bulunan 
intizam, müvazene, evamir-i tekviniyeye karşı imtisal, itaat, kudret-i ezeliyenin nuraniyeti, 
eşyanın iç yüzünün şeffafiyeti gibi sırlardan dolayı; bir sinekle arzın ihyası, bir ağaç ile 
semavatın icadı, bir zerre ile güneşin yaratılışı Vâcib-ül Vücud’a nisbetle mütesavidir. Evet 
müsavat ve adem-i tefavütü göz ile görünür. Bak! Mahiyeti meçhul, mu’cizatıyla malûm 
olan kudret-i ezeliyenin, bilhassa semerat ve sebzelerdeki nakışları, san’atları, esbaba havale 
edilirse, esbab altında ezilecektir.” Ms:94 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! °n[¬E8ö²v¬Z¬=!«*«:ö²w¬8ö yÁV7!ö«:ö (85:20) 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¬"ö d±¬A«K<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«: (17:44) 

kaziyesince Hâlıklarını tesbih etmekle, Allah’tan maada kimseyi Rab tanımıyorlar. 
Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur.” Ms:187 
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“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. 

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

Bir hulâsa: Vâcib-ül Vücudun varlığı asıldır, zaman ve mekânla alakası yoktur. İnsan anlayışı, 
zamanlı ve mekânlı ve sebeb-müsebbeb gibi bu alemde cereyan eden hususiyetler içinde 
şekillendirilmiştir. Bu nâkıs ve mahdud anlayış ile Vacib-ül Vücudun varlığı ve kudreti ihata edilip 
anlaşılmaz. Evet, Sözlerde şu beyan var:  

“SUAL: Niçin Cenab-ı Hakk’ın sıfât ve esmasının marifeti, enaniyete bağlıdır? 

 ELCEVAB: Çünki mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, ona 
bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez, mahiyeti ne 
olduğu anlaşılmaz. Meselâ: Zulmetsiz daimî bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit 
hakikî veya vehmî bir karanlık ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk’ın ilim ve 
kudret, Hakîm ve Rahîm gibi sıfât ve esması; muhit, hududsuz, şeriksiz olduğu için onlara 
hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri 
olmadığından, farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâzım geliyor. Onu da enaniyet yapar. 
Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir mâlikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder; bir had 
çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir hadd-i mevhum vaz’eder. “Buraya kadar benim, ondan 
sonra onundur” diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile, onların mahiyetini yavaş 
yavaş anlar. Meselâ: Daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, daire-i mümkinatta Hâlıkının 
rububiyetini anlar ve zahir mâlikiyetiyle, Hâlıkının hakikî mâlikiyetini fehmeder ve “Bu 
haneye mâlik olduğum gibi, Hâlık da şu kâinatın mâlikidir.” der ve cüz’î ilmiyle onun ilmini 
fehmeder ve kesbî san’atçığıyla o Sâni’-i Zülcelal’in ibda-i san’atını anlar.” S:536 
 Bunun içindir ki Allah’ı eserlerinden tefekkür ediniz diyen şu rivayet manidardır: 

“ !:*¬G²T«#ö²w«7ö²vUÅ9¬@«4ö¬y¬#!«)ö]¬4ö!:hÅU«S«#ö«�ö«:ö¬yÁV7!ö¬š«�³~ö]¬4ö!:hÅU«S«# 
¬•«G¬T²7!ö›¬)ö¬*@ÅA«D²7!ö ^Å[¬S²[«6ö«r²[«U«4ö_«Z6¬*²G<ö š²h«W²7!ö«j²[«7ö¬š²h«W²7!ö^«T[¬T«& 

¬v«,ÅX7!ö �«G²E«B²K8ö y6¬*²G<ö«r²[«U«4ö@«;«@«L²9«!ö«:ö«š@«[²-«�²!ö«�«G²"«!ö›¬HÅ7!ö«x; ” Ms:257 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

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

Kudsiyet, dinî bir tabir olup, şöyle bir mana camiiyetine sahibdir:  

Bir sözün veya kelimenin, veya insan ve diğer varlıkların ve yapılan iş ve hareketlerin ve zaman 
ve mekânın manevî değeri ve dinen hürmete layık vasıfları gibi cihetlerinden hürmet edilir olmaları 
manasındadır. Bu kudsiyetin insanlar üzerinde manevî tesirleri olur. Kudsiyete sahib olan şeylere hürmet 
edilmeli ve kudsiyeti kıran şeylerden uzak durmalıdır. Dinde, mukaddesata hürmet etmek bir esastır. 
Mukaddesata karşı lâübali hareketler caiz değildir. Mukaddesata hürmet, kişide dinî hissiyatı ve manevî 
mesuliyet duygusunu artırır. 

Rububiyetin kudsiyetine karşı gereken ubudiyet tarzı 
 “İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını 

görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde 
hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati 
ister; rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve 
Rabbını bütün nekaisten pâk ve müberra ve ehl-i dalaletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve 
muallâ ve kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarrâ olduğunu; tesbih ile Sübhanallah 
ile ilân etsin. 
 Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki: Abd, kendi za’fını ve mahlukatın 
aczini görmekle kudret-i Samedaniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde 
Allahü Ekber deyip huzû ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. 
 Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki: Abd, kendi ihtiyacını ve 
bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbının ihsan ve 
in’amatını, şükür ve sena ile ve Elhamdülillah ile ilân etsin. Demek, namazın ef’al ve akvali, 
bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlahîden vaz’edilmişler.” S:41 

 Tesbih, tekbir, tahmid, vazife-i insaniyetin esasıdır. Unutmak gafletine düşmemek için 
ubudiyet hayatında çokça tekrar edilir. 

“Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım! Âyâ zannediyor musun ki, vazife-i 
hayatınız; yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek, ayıb olmasın, batn ve 
fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki, hayatınızın makinesinde 
dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas âza ve âlât ve şu muntazam cevarih ve 
cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi; şu hayat-ı fâniyede nefs-i 
rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Hâşâ ve kellâ! Belki 
vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali, iki esastır: 

 Biri: Cenab-ı Mün’im-i Hakikî’nin bütün nimetlerinin herbir çeşitlerini size ihsas 
ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip, şükür ve ibadetini etmelisiniz. 

 İkincisi: Âleme tecelli eden esma-i kudsiye-i İlahiyenin bütün tecelliyatının 
aksamını, birer birer, size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla 
tanıyarak iman getirmelisiniz. 

1279



KUDSİYET     2 

 İşte bu iki esas üzerine kemalât-ı insaniye neşv ü nema bulur. Bununla insan, insan 
olur.” S:126 

Me’hazın kudsiyeti, çok bürhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor 
“Ben görüyorum ki: Kur’an-ı Hakîm’in hakaikine ait bazı kemalât, o hakaike dellâllık 

eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünki me’hazın kudsiyeti, çok bürhanlar 
kuvvetinde tesirat gösteriyor; onun ile, ahkâmı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit dellâl ve 
vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o me’hazdaki kudsiyetin tesiri kaybolur. Bu 
sır içindir ki, bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikatı 
beyan edeceğim. Şöyle ki: 
 Bir insanın müteaddid şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlâkı gösteriyorlar. 
Meselâ: Büyük bir memurun, memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki; 
vakar iktiza ediyor, makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Meselâ: Her ziyaretçi 
için tevazu’ göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti, 
makamın aksiyle bazı ahlâkı istiyor ki, ne kadar tevazu’ etse iyidir. Az bir vakar gösterse, 
tekebbür olur. Ve hâkeza... Demek bir insanın, vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, 
hakikî şahsiyeti ile çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi, o vazifeye hakikî 
lâyıksa ve tam müstaid ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müstaid değilse, meselâ 
bir nefer, bir müşir makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer; o neferin 
şahsî, âdî, küçük hasletleri; makamın iktiza ettiği âlî, yüksek ahlâk ile kabil-i te’lif olamıyor. 

İşte bu bîçare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak, hem de pek çok 
uzaktırlar. 

 Birincisi: Kur’an-ı Hakîm’in hazine-i âlîsinin dellâlı cihetindeki muvakkat, sırf 
Kur’ana ait bir şahsiyetim var. O dellâllığın iktiza ettiği pek yüksek ahlâk var ki, o ahlâk 
benim değil, ben sahib değilim. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. 
Bende bu nev’den ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır. 

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

 Üçüncüsü: Hakikî şahsiyetim, yani Eski Said’in bozması bir şahsiyetim var ki; o da 
Eski Said’den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazan riyaya, hubb-u câha bir arzu bulunuyor. 
Hem asil bir hanedandan olmadığımdan, hısset derecesinde bir iktisad ile, düşkün ve pest 
ahlâklar görünüyor. 
 Ey kardeşler! Sizi bütün bütün kaçırmamak için, bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını 
ve sû’-i hallerini söylemeyeceğim. 
 İşte kardeşlerim, ben müstaid ve makam sahibi olmadığım için, şu şahsiyetim, dellâllık 
ve ubudiyet vazifelerindeki ahlâktan ve âsârdan çok uzaktır. Hem 

öa²,[¬9ö�²h«-ö²aÅ[¬V¬"@«5ö!«*ö²s«&ö¬(!«( 
kaidesince, Cenab-ı Hak merhametkârane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki; en 
edna bir nefer gibi bu şahsiyetimi, en a’lâ bir makam-ı müşiriyet hükmünde olan hizmet-i 
esrar-ı Kur’aniyede istihdam ediyor. Yüzbinler şükür olsun. Nefis cümleden süflî, vazife 
cümleden a’lâ. ” M:319 
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“Kur’an Âyine İster, Vekil İstemez 
 Ümmetteki cumhuru, hem avamın umumu; bürhandan ziyade me’hazdaki kudsiyet 
şevk-i itaat verir, sevkeder imtisale. 
 Şeriat yüzde doksanı; müsellemat-ı şer’î, zaruriyat-ı dinî birer elmas sütundur. 
 İçtihadî, hilafî, fer’î olan mesail; yüzde ancak on olur. Doksan elmas sütunu, on 
altunun sahibi 
 Kesesine koyamaz, ona tâbi kılamaz. Elmasların madeni: Kur’an ve hem Hadîstir. 
Onun malı.. oradan, her zaman istemeli. 
 Kitablar, içtihadlar Kur’anın âyinesi, yahut dûrbîn olmalı. Gölge, vekil istemez o 
Şems-i Mu’cizbeyan.” S:704 

Yani şahıs mazhar olur, menba olmaz. Bu hususun tefrik edilmesi şarttır. 

Kudsiyetten gelen feyizler ve nurlar  
Keza, “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 
gelen feyizler ve nurlar, çok ehemmiyetlidir.” M:341 

Bu husus, beşer dairesinde de nazara alınıyor. Evet, fazilet ve ilimde çok yüksek dereceli bir şahıs, 
kemal-i ciddiyetle dinlenirken, basit bir insanın sözüne dikkat edilmemesi gibi… Aynı kanun R.Nur içinde 
caridir. İzah R.Nurla yapılsa müessir olması gibi…  

“Elhasıl: Zaruriyat-ı diniye mahfazaları olan elfaz-ı kudsiye-i İlahiyenin yerine 
hiçbir şey ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez. Ve muvakkat ifade 
etseler de; daimî, ulvî, kudsî ifade edemezler. 
 Amma nazariyat-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise, değiştirilmeye lüzum 
kalmaz. Çünki nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va’z ile o ihtiyaç mündefi’ olur.” M:342 

Sahabelerin kudsiyete sahib oldukları şöyle nazara veriliyor 
“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. 
 İşte bu nokta-i nazardan Zât-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın, haddi ve 
nihayeti olmayan meratib-i kemalâtta ne derece terakki ettiğini kıyas et.” L:327 
 Demek kudsiyetin ehemmiyeti ve tesiri nazara alınmalı ve kudsiyete zarar veren lâübali 
hareketlerden ve konuşmalardan kaçınıp kudsiyete kuvvet veren hareket ve konuşmları ve ciddiyeti takib 
etmek gerektir. İctimaî hayat ve dinî cemaatler, hayatta mezkür hakikat üzere kudsiyeti takib edince, 
mensubları dahi, maneviyatları kuvvetli kâmil kişiler yetişir ve fitne dahi yol bulup yerleşemez. 

“Sure-i Feth’in âhirinde ¬^<«*²xÅB7!ö]¬4ö²vZV«C«8ö«t¬7´) (48:29) hükmünü tasdikan, Tevrat’ta 

Fâran Dağları’ndan zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu âyet var: “Kudsîlerin 
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bayrakları beraberindedir ve onun sağındadır.” “Kudsîler” namıyla tavsif eder. Yani: “Onun 
sahabeleri kudsî, sâlih evliyalardır.” M:168 

Esasen Risale-i Nur hareketi, sahabe hayatını örnek alır 

Hem “ ¬^<«*²xÅB7!ö]¬4ö²vZV«C«8ö«t¬7´)öfıkrası, iki cihet ile ihbar-ı gaybîdir. 

Birincisi: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm gibi ümmi bir zâta nisbeten 
gayb hükmünde olan Tevrat’taki evsaf-ı Sahabeyi haber veriyor. Evet Tevrat’ta -
Ondokuzuncu Mektub’da beyan edildiği gibi- âhirzamanda gelecek Peygamber’in Sahabeleri 
hakkında Tevrat’ta bu fıkra var: “Kudsîlerin bayrakları beraberlerindedir.” Yani Onun 
Sahabeleri ehl-i taat ve ibadet ve ehl-i salahat ve velayettirler ki, o vasıfları “kudsîler” yani 
“mukaddes” tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat’ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi 

vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde, şu Sure-i Feth’in ¬^<«*²xÅB7!ö]¬4ö²vZV«C«8öhükmünü 

müteaddid âyâtıyla tasdik ediyor.” L:31 

Kur’an, önde giden ve nümune-i imtisal olan örnek bir cemaatı şöyle 
tavsif eder 

¬¿—h²Q«W²7_¬" «–—h8²_«<«— ¬h²[«F²7~ |Å7¬~ «–Y 2²f«< °}Å8~ ²vU²X¬8 ²wU«B²7«— 
 (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...” diye Kur’an haber verdi. Bu örnek cemaat kıyamete kadar devam etmeli ve eder.  

Evet “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 

Evet, hizmetin kudsiyetinin kaybedilmesine vesile olan ve bilhassa zahirde görünen sebeblerden 
kaçmalıdır. Bunun bir misali şöyle nazara veriliyor: 

 “Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice-i 
hizmeti de zedeler. Hem o maddî 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 sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı 
maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi’ etmemek için, sadaka ve hediye gibi 
maddî menfaatlerle yardım edip, hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, 
belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki 

ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem ®Ÿ[¬V«5ö@®X«W«$ö|¬#@«<³@¬"ö!:h«B²L«#ö«�«: (2:41) 

âyetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddî menfaati arzu edip muntazır 
kalmak, sonra nefs-i emmare hodgâmlık cihetiyle, o menfaati başkasına kaptırmamak için, 
hakikî bir kardeşine ve o hususî hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası 
zedelenir, hizmette kudsiyeti kaybeder. Ehl-i hakikat nazarında sakîl bir vaziyet alır. Ve 
maddî menfaati de kaybeder.” L:164 
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Ve keza, “Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve 
hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki hâlisane hizmet-i Kur’aniye, 
onlara her şeye bedel kâfi geliyor. 
 Hem 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. Hem 
maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdad ile, birinin 
hatasıyla onun masum çok tarafdarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlub düşecek. Hem 
dünya için, dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur’anın hiçbir şeye âlet olmayan 
kudsî hakikatları bir propaganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her 
tabakası; muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara 
muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirdleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi 
tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.” Ş:362 

“Keramet, mucize gibi Cenab-ı Hakkın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır; 
beşerin fiili değildir. O keramete mazhar olan zat ise, bazan biliyor, bazan bilmiyor, 
vukuundan sonra bilir. Keramete mazhariyetini kablelvuku bilen ve ikram-ı İlâhîye ihtiyariyle 
tevfik-i hareket eden kısım, eğer enaniyetten bütün bütün tecerrüd etmişse ve Hazret-i Gavs 
gibi kudsiyet kesb etmişse, Cenab-ı Hakkın izniyle, o kerametin her tarafını bilerek kendisi 
sahip çıkar, bilir ve bildirir. Fakat bununla beraber, madem o keramet ikramdır; bütün 
tafsilatıyla keramet sahibine de meşhud olmak lâzım değildir. Bu sırra binaen, Hazret-i Şeyh, 
ilâm-ı Rabbanî ve izn-i İlâhî ile bu asrı görmüş ve hizmet-i Kur’âniyenin etrafında bizleri 
müşahede edip nazar-ı şefkatiyle bakmış. O beş satır, sırf bir keramet ve intak-ı bilhak ve bir 
ikram-ı İlâhî ve veraset-i Nebeviye itibarıyla zuhur ettiğinden, mucizevârî, kudret-i beşer fev-
kinde bir şekil almış. Sun’î, irade-i şeyh ile olduğu değildir. Çünkü intaktır. Ruh-u kudsîsi 
hissetmiş, görmüş. İrade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekâtını ihâta edemez. Lisan, 
ne kadar aklın dekaik-i tasavvuratının tercümesinde âciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaik-ı 
harekâtının derkinde o derece âcizdir.” OL:73 

Kudsiyet keyfiyetinin sırrı 
“Biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurûfat ve kelimâtı ekiyoruz, birden 

sünbülleniyorlar. Yani, havada, âdetâ zamansız bir anda, bir kelime bir habbe olup hâric-i 
havada sünbüllenir; küçük büyük hadsiz aynı kelimeyi câmi bir havayı sünbül veriyor. Unsur-
u havâiyeye bakıyoruz ki: O derece emr-i kün feyekûn’a mutî ve musahhar ve emirberdir ki, 
güya herbir zerresi bir nefer gibi, muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler; zamansız, 
en uzak zerreden, emr-i kün’den cilveger olan bir irâdenin imtisâlini, itaatini gösterir. 

Meselâ, âhize ve nâkıle radyo makineleri vasıtasıyla, havanın hangi yerinde olursa 
olsun, bir nutk-u beşerî bütün küre-i arzın her tarafından —radyo âhizeleri bulunmak 
şartıyla— zamansız, aynı nutuk, aynı anda, herbir yerde işitilmesi, emr-i kün feyekûn’un 
cilvesine ne derece kemâl-i imtisâl ile herbir zerre-i havâiyede itaat ettiğini gösterdiği gibi; 
havada sebatsız vücudları bulunan hurûfâtın, kudsiyet keyfiyetiyle, bu sırr-ı imtisâle göre, 
çok tesirât-ı hâriciyeye ve hâsiyât-ı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir bir 
hâsiyet onlarda görünüyor.” OL:659 

“Evet, havanın herbir zerresi ve bütün zerrâtı, telsiz, telefon, telgraflar gibi aktâr-ı 
âlemde münteşir o zerreler emirleri imtisâl ettiklerini ve elektrik ve seyyâlât-ı lâtifeye âhize 
ve nâkılelik vazifesi gibi sâir vezâif-i havâiyeden başka bir vazifesini bir hads-i kat’î ile, belki 
müşâhede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm. Ağaçların rû-yi zeminde muntazam bir 
ordu hükmünde, havâ-yı nesîmînin dokunmasıyla, bir anda aynı emri o âhizeler hükmündeki 
zerrelerden aldığı vaziyet-i meşhûdesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kat’î bir kanaat 
vermiş. 
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Demek havanın rû-yi zeminde çevik ve çalak bir hizmetkâr olması ve rû-yi zemindeki 
Rahmân-ı Rahîmin misafirlerine hizmet ettiği gibi; o Rahmân’ın emirlerini tebliğ etmek için 
bütün zerrâtı telsiz telefonun âhizeleri gibi emirber nefer hükmünde evâmir-i kudsiyeyi 
nebâtâta ve hayvânâta tebliğ eder. Nefeslere yelpaze, nüfusa nefes, yani, âb-ı hayat olan kanı 
tasfiye ve nâr-ı hayatî olan hararet-i garîzeyi iş’âl vazifesini yaptıktan sonra, çıkıp, ağızda 
hurûfâtın teşekkülüne medâr olduğu gibi; pek çok muntazam vazifeleri emr-i kün feyekûn ile 
icrâ eder. 

İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet 
kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan âhizelik 
vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve sûrelerin başlarındaki hurûfat daha ziyade o 
münâsebât-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde 
olduğundan, vücud-u havâîleri bu hâsiyete mâlik olduğu gibi, vücud-u zihnîleri dahi, hattâ 
vücud-u nakşiyeleri de bu hâsiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okumasıyla 
ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir.” OL:661 

“Mühim Bir Nokta 
İslâm gaflet edip küstü. Hristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine maledip iki silahla 

galebe çaldı. 
Şimdi şarkta müthiş bir silah îmal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı. Yoksa 

yine küssek onu da hristiyanlık İslâmiyet aleyhinde istimal edecektir. Buna karşı dayanılmaz. 
Cumhur-u avama müteveccih olan bir fikir, bir kudsiyet almazsa söner. O desatire 

kudsiyet verecek iki muazzam rakîb din var. 
Şu keskin fikir gözünü açtığı vakit, hasmını ve hasmın elindeki silahını Hristiyanlık 

dini bulmuştur. Öyle ise o fikir, kudsiyet almak için İslâmiyete dehâlet etmeye mecburdur. 
”AB:83 

 “Hazret-i Gavs, o derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o derece hârika bir keramete 
mazhardır ki, kâfirlerin bir kısmı demiş: "Biz İslâmiyeti kabûl edemiyoruz; fakat Abdülkadir-i 
Geylânî'yi de inkâr edemiyoruz."Hem evliyayı inkâr eden Vahhâbînin müfrit kısmı dahi 
Hazret-i Şeyhi inkâr edemiyorlar. Evliya, onun derece-i celâletine yetişmediği bütün ehl-i 
tarikatca teslim edilmiştir.” St:150 

Kur’anın hikmeti bildirmesi:   

“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!ö vUW±¬V«Q<«:ö²vU[±¬6«i<«: (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 
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Kur'anın Hâkimiyet-i Mutlakası 
 “Ümmet-i İslâmiyenin ahkâm-ı diniyede gösterdiği teseyyüb ve ihmalin bence en 
mühim sebebi şudur: 
 Erkân ve ahkâm-ı zaruriye ki, yüzde doksandır. Bizzât Kur'anın ve Kur'anın tefsiri 
mahiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadî olan mesail-i hilafiye ise, yüzde on nisbetindedir. 
Kıymetçe mesail-i hilafiye ile erkân ve ahkâm-ı zaruriye arasında azîm tefavüt vardır. 
Mes'ele-i içtihadiye altun ise, öteki birer elmas sütundur. Acaba doksan elmas sütunu, on 
altunun himayesine vermek, mezcedip tâbi kılmak caiz midir? 
 Cumhuru, bürhandan ziyade me'hazdeki kudsiyet imtisale sevkeder. Müçtehidînin 
kitabları vesile gibi, cam gibi Kur'anı göstermeli, yoksa vekil, gölge olmamalı. 
 Mantıkça mukarrerdir ki; zihin, melzumdan tebaî olarak lâzıma intikal eder ve lâzımın 
lâzımına tabiî olarak etmez. Etse de, ikinci bir teveccüh ve kasd ile eder. Bu ise, gayr-ı 
tabiîdir.” STİ:30 

“Meselâ; hükmün me'hazı olan şeriat kitabları melzum gibidir. Delili olan Kur'an ise, 
lâzımdır. Muharrik-i vicdan olan kudsiyet, lâzımın lâzımıdır. Cumhurun nazarı kitablara 
temerküz ettiğinden, yalnız hayal meyal lâzımı tahattur eder. Lâzımın lâzımını, nadiren 
tasavvur eder. Bu cihetle vicdan lâkaydlığa alışır, cümudet peyda eder. 
 Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilse idi, zihin tabiî olarak 
müşevvik-i imtisal ve mûkız-ı vicdan ve lâzım-ı zâtî olan "kudsiyet"e intikal ederdi. Ve bu 
suretle kalbe meleke-i hassasiyet gelerek, imanın ihtaratına karşı asamm kalmazdı. 
 Demek şeriat kitabları, birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lâzım gelirken, mürur-u 
zamanla mukallidlerin hatası yüzünden paslanıp, hicab olmuşlardır. Evet bu kitablar, Kur'ana 
tefsir olmak lâzım iken, başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir.” STİ:31 
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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«! 
KUR’AN 

Kur'ân, tercih edilen re’ye göre, "karae" fiilinden bir masdar olup, Allâh'ın gönderdiği son 
kitabına özel ad olmuştur. Bu kelimenin kök manası; okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir. 

 Lugat mânasına göre Kur'ân: Tilâvet etmek, okumak, cem' ve zammolunmuş, okunmuş 
mânâlarına gelir. Fürkan, Zikir, Hüdâ, Hitab, Kitab, Mushaf, Nur, Necm, Hüdâ, Mev'iza, Aziz, Besâir, 
Bürhan...gibi elli beş kadar isimle de anılır. Risale-i Nurda geçen bir külli tarif şöyledir: 

 “Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? 
 Elcevab: (Ondokuzuncu Söz'de beyan edildiği ve sair sözlerde isbat edildiği gibi) 
Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan 
mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri... 
Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutur-u 
hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu 
âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i 
Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin 
güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası... Ve zât ve sıfât ve 
esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katıı, tercüman-ı satıı... 
Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.. ve 
nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve 
hâdîsi... ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem 
bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı 
fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları tazammun 
eden tek, câmi' bir Kitab-ı Mukaddes'tir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve 
muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin 
mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir 
edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı 
Semavî'dir.”S:366 

Kur’an, kâinat kitabını okumayı esas almıştır 
“Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. O nur ile 

nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. 
Hak olup, Hak'tan gelip Hak diyen ve hakikatı gösteren ve nuranî hikmeti neşreden 
odur.”S:33 

“Eğer desen: "Acaba neden Kur'an-ı Hakîm felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi 
etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i âmmeyi 
rencide etmeyecek, fikr-i avamı taciz edip yormayacak bir suret-i basitane-i zahiranede 
söylüyor? 
 Cevaben deriz ki: Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için... Hem, geçmiş 
derslerden ve Sözlerden elbette anlamışsın ki: Kur'an-ı Hakîm, şu kâinattan bahsediyor; tâ, 
zât ve sıfât ve esma-i İlahiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ 
Hâlıkını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mûcidleri için bakıyor. Hem 
umuma hitab ediyor. İlm-i hikmet ise, mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehl-i 
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fenne hitab ediyor. Öyle ise mademki Kur'an-ı Hakîm, mevcudatı delil yapıyor, bürhan 
yapıyor. Delil zahirî olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem mademki 
Kur'an-ı Mürşid, bütün tabakat-ı beşere hitab eder. Kesretli tabaka ise, tabaka-i avamdır. 
Elbette irşad ister ki; lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile 
takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahirî nazarlarında bedihî olan şeyleri, 
lüzumsuz belki zararlı bir surette tağyir etmemektir.” S:243 

 “Eğer desen: "Madem Kur'an, beşer için nâzil olmuştur. Neden beşerin nazarında 
en mühim olan medeniyet hârikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafî bir îma 
ile, hafif bir işaretle, zaîf bir ihtar ile iktifa ediyor?" 
 Elcevab: Çünki medeniyet-i beşeriye hârikalarının hakları, bahs-i Kur'anîde o kadar 
olabilir. Zira Kur'anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i 
ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyle ise şu havarik-ı beşeriyenin o iki dairede 
hakları; yalnız bir zaîf remz, bir hafif işaret, ancak düşer. Çünki onlar, daire-i rububiyetten 
haklarını isteseler, o vakit pek az hak alabilirler. Meselâ; tayyare-i beşer (Haşiye-2) Kur'ana 
dese: "Bana bir hakk-ı kelâm ver, âyâtında bir mevki ver." Elbette o daire-i rububiyetin 
tayyareleri olan Seyyarat, Arz, Kamer; Kur'an namına diyecekler: "Burada cirmin kadar bir 
mevki alabilirsin." Eğer beşerin taht-el bahrleri, âyât-ı Kur'aniyeden mevki isteseler; o 
dairenin taht-el bahrleri (yani, bahr-ı muhit-i havaîde ve esîr denizinde yüzen) zemin ve 
yıldızlar ona diyecekler: "Yanımızda senin yerin, görünmeyecek derecede azdır." Eğer 
elektriğin parlak, yıldız-misal lâmbaları, hakk-ı kelâm isteyerek, âyetlere girmek isteseler; o 
dairenin elektrik lâmbaları olan şimşekler, şahablar ve gökyüzünü zînetlendiren yıldızlar ve 
misbahlar diyecekler: "Işığın nisbetinde bahis ve beyana girebilirsin." Eğer havarik-ı 
medeniyet, dekaik-ı san'at cihetinde haklarını isterlerse ve âyetlerden makam taleb 
ederlerse; o vakit, birtek sinek onlara "Susunuz" diyecek. "Benim bir kanadım kadar hakkınız 
yoktur. Zira sizlerdeki, beşerin cüz'-i ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince san'atlar ve bütün nazik 
cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince san'at ve nazenin cihazlar kadar acib 
olamaz. 

y«7ö!x Q«W«B²%!ö¬x«7«:ö@®"@«")ö!x TV²F«<ö²w«7ö¬yÁV7!ö¬–: (ö²w¬8ö«–x 2²G«#ö«w<¬HÅ7!öÅ–¬!   
ilâ âhir.. âyeti sizi susturur."” S:265 

“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 

                                                 
(Haşiye-2): Şu ciddî mes’eleyi yazarken ihtiyarsız olarak, kalemim üslûbunu, şu latif latifeye çevirdi. Ben de 
kalemimi serbest bıraktım. Ümid ederim ki, üslûbun latifeliği, mes’elenin ciddiyetine halel vermesin. 
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olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh (Haşiye) beraber kalacaklar...” S:266 
“Elhasıl: Kur'an-ı Hakîm, hakîmdir. Herşeye, kıymeti nisbetinde bir makam verir. 

İşte Kur'an, binüçyüz sene evvel, istikbalin zulümatında müstetir ve gaybî olan semerat ve 
terakkiyat-ı insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette 
gösterir. Demek Kur'an, öyle bir zâtın kelâmıdır ki; bütün zamanları ve içindeki bütün 
eşyayı bir anda görüyor.” S:267 

Yani, ilm-i İlahî, ezel ve ebedi, bütünü ile ihata eder ki böyle cezaletli ve vakıaya tam mutabık 
haber verir.  

Kur’anî ve beşerî nokta-i nazarların bir mukayesesi 
 “Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakaikı 

ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre 
görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır.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. 
 İşte onun içindir ki, mevcudatın tafsil-i mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehl-i hikmet 
çok ileri gitmişler. Fakat hakikî hikmet olan ulûm-u âliye-i İlahiye ve uhreviyede o kadar 
geridirler ki, en basit bir mü'minden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler, muhakkikîn-i 
İslâmiyeyi, hükemalara nisbeten geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette 
boğulmuş olanların ne haddi var ki, veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i kudsiyeye 
yetişenlere yetişebilsinler. 
 Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit, iki muhtelif hakikatı gösteriyor. İkisi de 
hakikat olabilir. Fennin hiçbir hakikat-ı kat'iyyesi, Kur'anın hakaik-i kudsiyesine ilişemez. 
Fennin kısa eli, onun münezzeh ve muallâ damenine erişemez. Nümune olarak bir misal 
zikrederiz: 
 Meselâ, Küre-i Arz ehl-i hikmet nazarıyla bakılsa hakikatı şudur ki: Güneş etrafında 
mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içinde döner. Yıldızlara nisbeten küçük bir 
mahluk. Fakat ehl-i Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit -Onbeşinci Söz'de izah edildiği gibi- 
hakikatı şöyledir ki: Semere-i âlem olan insan; en câmi', en bedi' ve en âciz, en aziz, en zaîf, 
en latif bir mu'cize-i kudret olduğundan, beşik ve meskeni olan zemin; semaya nisbeten 
maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve san'aten bütün kâinatın kalbi, 
merkezi.. bütün mu'cizat-ı san'atının meşheri, sergisi.. bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, 
nokta-i mihrakıyesi.. nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri, ma'kesi.. hadsiz hallakıyet-
i İlahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva'-ı sagiresinden cevvadane icadın 
medarı, çarşısı ve pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı ve 
mensucat-ı ebediyenin sür'atle işleyen tezgâhı ve menazır-ı sermediyenin çabuk değişen 
taklidgâhı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına sür'atle sünbüllenen dar ve muvakkat 
mezraası ve terbiyegâhı olmuştur. 
 İşte Arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san'aviyesindendir ki, Kur'an-
ı Hakîm; semavata nisbeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan Arzı, bütün 
semavata karşı küçücük kalbi, büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir 

kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor, mükerreren ¬¬Œ²*«�²!ö«:ö¬�!«Y´WÅK7!öÇ�«* (13:16) diyor. 

İşte sair mesaili buna kıyas et ve anla ki: Felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri; Kur'anın 
                                                 
(Haşiye): Ebu Cehil-i Laîn ile Ebu Bekir-i Sıddık müsavi görünecek. Sırr-ı teklif zayi’ olacak.  
1 Evet insan, ya bütün varlıkların Rabbinin hikmetlerinden gelen hükümlere bağlı kalır. Veya kendi menfaat ve 
lezzetlerine ve zarar ve elemlerine göre düşünür ve hareket eder. Birincisi hidayet, ikincisi de dalalet yoludur. 
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parlak, ruhlu hakikatleriyle müsademe edemez. Nokta-i nazar ayrı ayrı olduğu için, ayrı ayrı 
görünür.” S:350 

“Kur'an-ı Hakîm'de çok hâdisat-ı cüz'iye vardır ki, herbirisinin arkasında bir düstur-
u küllî saklanmış ve bir kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. Nasılki, 

@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2 Hazret-i Âdem'in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için bir mu'cizesi 

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

“Eğer desen: "Geçmiş misallerdeki bütün manaları nasıl bileceğiz ki, Kur'an onları 
irade etmiş ve işaret ediyor?" 
 Elcevab: Madem Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir. Hem muhtelif, tabaka tabaka olarak 
asırlar üzerinde ve arkasında oturup dizilmiş bütün benî-Âdeme hitab ediyor, ders veriyor. 
Elbette o muhtelif efhama göre müteaddid manaları dercedip irade edecektir ve iradesine 
emareleri vaz'edecektir. Evet "İşarat-ül İ'caz"da şuradaki manalar misillü kelimat-ı 
Kur'aniyenin müteaddid manalarını İlm-i Sarf ve Nahv'in kaideleriyle ve İlm-i Beyan ve 
Fenn-i Maânî'nin düsturlarıyla, Fenn-i Belâgat'ın kanunlarıyla isbat edilmiştir. Bununla 
beraber ulûm-u Arabiyece sahih ve usûl-i diniyece hak olmak şartıyla ve Fenn-i Maânîce 
makbul ve İlm-i Beyanca münasib ve belâgatça müstahsen olan bütün vücuh ve maânî, ehl-
i içtihad ve ehl-i tefsir ve ehl-i usûl-üd din ve ehl-i usûl-ül fıkhın icmaıyla ve ihtilaflarının 
şehadetiyle Kur'anın manalarındandırlar. O manalara, derecelerine göre birer emare 
vaz'etmiştir. Ya lafziyedir, ya maneviyedir. O maneviye ise, ya siyak veya sibak-ı 
kelâmdan veya başka âyetten birer emare o manaya işaret eder. Bir kısmı yirmi ve otuz ve 
kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan yüzbinler tefsirler, 
Kur'anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat'î bir bürhan-ı bahirdir. Her ne ise... Biz şu 
sözde herbir manaya delalet eden emareyi kanunuyla, kaidesiyle göstersek söz çok uzanır. 
Onun için kısa kesip kısmen "İşarat-ül İ'caz"a havale ederiz.” S:395 

“Evet Kur'an, şeriatın müteaddid ve çok ilimlerini, hakikatın mütenevvi ve kesretli 
ilimlerini, tarîkatın muhtelif ve hadsiz ilimlerini, kendi ilminin denizinden akıttığı gibi, 
daire-i mümkinatın hakikî hikmetini ve daire-i vücubun ulûm-u hakikiyesini ve daire-i 
âhiretin maarif-i gamızasını, o denizinden muntazaman ve kesretle akıtıyor. Şu lem'aya 
misal getirilse, bir cild yazmak lâzım gelir. Öyle ise, yalnız nümune olarak şu yirmibeş aded 
Sözleri gösteriyoruz. Evet, bütün yirmibeş aded Sözler'in doğru hakikatleri, Kur'anın bahr-i 
ilminden ancak yirmibeş katredir. O Sözler'de kusur varsa, benim fehm-i kasırıma 
aittir.”S:396 
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 “Hem şu kâinatın Sâni'i, şu kâinatı enva'-ı acaib ve zînetlerle süslendirmek suretinde 
yapması ve zîşuur mahlukatına seyr ü tenezzüh ve ibret ü tefekkür için ona idhal etmesi ve 
mukteza-yı hikmet olarak onlara o âsâr ve sanayiinin manalarını, kıymetlerini, ehl-i temaşa ve 
tefekküre bildirmek istemesine mukabil; en a'zamî bir surette cin ve inse, belki ruhanîlere ve 
melaikelere de Kur'an-ı Hakîm vasıtasıyla rehberlik eden, yine bilbedahe o zâttır.” S:577 

Bu kısımda, cin ve insin, ruhaniyat ve melaikelerin kâinata gönderilmeleri, tefekkürle Allahın 
marifetini kazanmak için olduğu bildiriliyor.  

“Eğer denilse: Bazı muhakkik ülema demişler ki: "Kur'anın bir suresine değil; birtek 
âyetine, hattâ birtek cümlesine, hattâ birtek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş." Bu 
sözler mübalağa görünüyor ve akıl kabul etmiyor. Çünki beşerin sözlerinde Kur'an 
cümlelerine benzeyen çok cümleler var. Bu sözün sırr-ı hikmeti nedir? 
 Elcevab: İ'caz-ı Kur'anda iki mezheb var. Mezheb-i ekser ve racih odur ki, 
Kur'andaki letaif-i belâgat ve mezaya-yı maânî, kudret-i beşerin fevkindedir.” M:187 

Yani sonsuz ilim ve hikmet-i ilahiyenin kasdettiği manaları, ilm-i beşerin keşfetmesinin 
muhaliyeti bedihîdir diye nazara veriliyor. 

“İkinci mercuh mezheb odur ki: Kur'anın bir suresine muaraza, kudret-i beşer 
dâhilindedir. Fakat Cenab-ı Hak, mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.) olarak men'etmiş. Nasılki bir 
adam ayağa kalkabilir, fakat eser-i mu'cize olarak bir Nebi dese ki: "Sen kalkamayacaksın!" O 
da kalkamazsa, mu'cize olur. Şu mezheb-i mercuha, Sarfe Mezhebi denilir. Yani Cenab-ı 
Hak cinn ü insi men'etmiş ki, Kur'anın bir suresine mukabele edemesinler. Eğer 
men'etmeseydi, cinn ü ins bir suresine mukabele ederdi. İşte şu mezhebe göre, "Bir 
kelimesine de muaraza edilmez" diyen ülemanın sözleri hakikattır. Çünki madem Cenab-ı 
Hak, i'caz için onları men'etmiş; muarazaya ağızlarını açamazlar. Ağızlarını açsalar da; izn-i 
İlahî olmazsa, kelimeyi çıkaramazlar.  

Amma mezheb-i racih ve ekser olan mezheb-i evvele göre dahi, o ülemanın beyan 
ettiği fikrin şöyle bir ince vechi vardır ki: Kur'an-ı Hakîm'in cümleleri, kelimeleri birbirine 
bakar. Bazı olur bir kelime, on yere bakar; onda, on nükte-i belâgat, on münasebet bulunuyor. 
Nasılki İşarat-ül İ'caz namındaki tefsirde, Fatiha'nın bazı cümleleri içinde ve 

¬y[¬4ö«`²<«*ö«�ö Æ@«B¬U²7!ö«t¬7´)ö³v³7! cümleleri içinde, şu nüktelerden bazı nümuneleri göstermişiz. 

Meselâ: Nasılki münakkaş bir sarayda, müteaddid, muhtelif nakışların düğümü hükmünde bir 
taşı, bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek; bütün o duvarı nukuşuyla bilmeye 
mütevakkıftır. Hem nasılki insanın başındaki gözbebeğini yerinde yerleştirmek, bütün cesedin 
münasebatını ve vezaif-i acibesini ve gözün o vezaife karşı vaziyetini bilmekle oluyor. Öyle 
de: Ehl-i hakikatın çok ileri giden bir kısmı, Kur'anın kelimatında pek çok münasebatı ve 
sair âyetlerdeki cümlelere bakan vücuhları, alâkaları göstermişler. Hususan ülema-i ilm-i 
huruf daha ileri gidip, bir harf-i Kur'anda, bir sahife kadar esrarı, ehline beyan ederek isbat 
etmişler. Hem madem Hâlık-ı Külli Şey'in kelâmıdır; herbir kelimesi, kalb ve çekirdek 
hükmüne geçebilir. (Etrafında, esrardan müteşekkil bir cesed-i manevîye kalb ve bir şecere-i 
maneviyeye çekirdek hükmüne geçebilir.) İşte insanın sözlerinde, Kur'anın kelimeleri gibi 
kelimeler, belki cümleler, âyetler bulunabilir. Fakat Kur'anda, çok münasebat gözetilerek bir 
tarz ile yerleştirildiği yerde; bir ilm-i muhit lâzım ki, öyle yerli yerine yerleşsin.” M:187 

 “Usûl-üd Din imamları ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın akaide dair ve vücud-u Vâcib-ül 
Vücud ve tevhid-i İlahîye dair beyanatları, Muhyiddin-i Arabî'nin nazarında kâfi gelmediği 
için, İlm-i Kelâm'ın imamlarından Fahreddin-i Râzî'ye öyle demiş. 
 Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve huzur-u 
tam vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi 
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verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı 
Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. 

Hem Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına, Fahreddin-i Râzî'nin İlm-i Kelâm vasıtasıyla 
aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle alınan marifet 
dahi, Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete 
nisbeten o kadar noksandır. Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u daimî kazanmak için 

«x;öÅ�¬!ö«(x%²x«8ö«�ödeyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir tarza kadar gelmiş. Ve sairleri ise, 

yine huzur-u daimîyi kazanmak için «x;öÅ�¬!ö«(xZ²L«8ö«�ödeyip, kâinatı nisyan-ı mutlak altına 

almak gibi acib bir tarza girmişler. Kur'an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi 
vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki 
başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı marifet olur. 
Sa'dî-i Şirazî'nin dediği gibi: 

²‡@«ó¬(²I¬6ö¬a«4¬h²Q«8ö²+«!öa²K<¬h«B²4«(ö]¬5«*«:ö²h«;ö²*@«[¬-x;ö¬h«P«9ö²*«( 
Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. 
 Bazı Sözlerde ülema-i İlm-i Kelâm'ın mesleğiyle, Kur'andan alınan minhac-ı 
hakikînin farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki; meselâ: Bir su getirmek için, 
bazıları küngân (su borusu) ile uzak yerden, dağlar altında kazar, su getirir. Bir kısım da, her 
yerde kuyu kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir; tıkanır, kesilir. Fakat her yerde 
kuyuları kazıp su çıkarmağa ehil olanlar, zahmetsiz herbir yerde suyu buldukları gibi.. aynen 
öyle de: Ülema-i İlm-i Kelâm, esbabı nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, 
sonra Vâcib-ül Vücud'un vücudunu onunla isbat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Amma 
Kur'an-ı Hakîm'in minhac-ı hakikîsi ise her yerde suyu buluyor, çıkarıyor. Herbir âyeti, 
birer asâ-yı Musa gibi, nereye vursa âb-ı hayat fışkırtıyor. 

 ½G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇÄG«#ö½^«<³~ö y«7ö¯š²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«:ödüsturunu, her şey'e okutturuyor.” M:330 

“"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 
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 
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“Bil ki: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünki 
muhatabların ekserisi, cumhur-u avamdır. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik 
şeyleri görmediğinden, onların besatet-i efkârını okşamak için tekrar ile, semavat ve arzın 
yüzlerine yazılan âyetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Meselâ: 
Semavat ve arzın hilkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bilbedahe 
okunan ve görünen âyetleri ders veriyor. O huruf-u kebire içinde küçük harflerle yazılan ince 
âyâta nazarı nâdiren çevirir, tâ zahmet çekmesinler. Hem üslûb-u Kur'anîde öyle bir cezalet 
ve selaset ve fıtrîlik var ki: Güya Kur'an bir hâfızdır; kudret kalemiyle kâinat sahifelerinde 
yazılan âyâtı okuyor. Güya Kur'an, kâinat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve 
Nakkaş-ı Ezelîsinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezalet-i beyaniyeyi görmek 

istersen, hüşyar ve müdakkik bir kalb ile, Sure-i Amme ve ¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5öâyetleri 

gibi fermanları dinle!..” L:128 
 “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!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. 
 Ve madem Risale-i Nur ve tercümanı ve şakirdleri, iman ve Kur'an hizmetinde parlak 
ve tesirli vazifeleri gayet ehemmiyet kesbetmiştir. 
 Ve madem bu büyük âyet, hesab-ı cifirle bu asra ve iki harb-i umumîye bakar. Eski 
harbin patlamasına ve Risale-i Nur’un zuhuruna tevafuk ettiği gibi, manen de gösterir. Elbette 
mezkûr hakikatlara ve kuvvetli karinelere binaen bilâ-tereddüd hükmederiz ki: Risale-i 
Nur’un şahs-ı manevîsi ve tercümanı, bu âyet-i azîmenin mana-yı işarî tabakasının 
külliyetinde dâhil ve medar-ı nazar bir ferdidir. Ve bu âyet ona işaret eder. Ve mana-yı 
remziyle ondan da haber verir. Ve ihbar-ı gayb nev’inden bir lem’a-i i’caziyeyi gösterir, 
denilebilir ve deriz.” K:186 
 

“Kur'anda esas maksadları ve anasır-ı asliyesi dört hakikattır: Tevhid, Nübüvvet, 
Haşir ve Adalet'tir. Çünki: Vatka kâinat sahrasında benî-Âdem bir acib ve büyük bir kafile 
ve sair taifeler beraber birbiri arkasında asırlar üstünde geçmiş zamanın derelerinden, şehir ve 
meşherlerinden sefer edip vücud ve hayat sahrasında yürüyüşüyle istikbalin yüksek dağlarına 
azimetle oradaki bağlarına gözleri müteveccih olmak cihetiyle hilafet-i zemine mazhariyet 
noktasında ve sair zîhayata tasarrufatı cihetinde rûy-i zeminde ekser eşyanın nev'-i beşerle 
münasebatı iktizasıyla heyecana gelmesinden kâinat dahi onlara yüzlerini çevirip nev'-i 
beşerle ciddî alâkadar oluyor. Benî Âdem bir tek taife iken yüz binler taifelere karışmasında 
kâinat zemin gibi onlara netice-i hilkat-i âlem noktasında bakıyor. Güya hilkat-i kâinat 
hükûmeti; o hükûmetin zabıta memuru hükmünde fenn-i hikmeti, bir müstantık ve sorgucu 
olarak o misafir kafileye gönderip ondan sual edip soruyor ki: "Ey benî-Âdem! Nereden 
geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz? Ve ne yapacaksınız? Ve her şeye karışıyor ve bazan 
karıştırıyorsunuz. Sultanınız ve hatibiniz ve reisiniz ve ileri geleniniz kimdir? Tâ bana cevab 
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versin." 
 O muhavereler içinde birden kafile-i benî-Âdem'den Muhammed-ül Hâşimî 
(Sallallahü Aleyhi ve Sellem), emsalleri olan ulü-l azm peygamberler gibi fenn-i hikmete 
karşı kalktı. Ve Kur'anın lisanıyla dedi ki: 
 "Ey müstantık hikmet! Biz mevcudat kafilesi, adem karanlıklarından Sultan-ı Ezelî'nin 
kudretiyle çıktık, ziya-yı vücuda girdik, varlık nurunu bulduk. Her bir taifemiz bir vazifeye 
girdik. Ve biz benî-Âdem taifesi ise, bir emanet-i kübra rütbesi ve hilafet-i zemin 
vazifesiyle sair mevcudat kardeşlerimizin içinde imtiyazlı ve memuriyet sıfatı ile bu meşher-i 
kâinata gönderilmişiz. Her vakitte yola çıkmaya müheyya bir vaziyetteyiz ve haşir yolu ile 
saadet-i ebediyenin kazanmasının tedariki ile meşgulüz. Ve bizim re's-ül mâlimiz olan 
istidadlarımızın çekirdeklerini sünbüllendirmeye, iman ve Kur'anla inkişaf ettirmekle iştigal 
ediyoruz. İşte o kafilenin reisi ve hatibi benim. İşte elimdeki bu fermanı; manevî ve maddî 
hava, bir tek lisan gibi bütün kâinata o fermanın her kelimesini bir anda milyarlar yapıp 
işittiriyor. İşte o menşur u ferman, Ezel ve Ebed Sultanı'nın kelâmıdır. Ve emirleri ve 
konuşmaları olduğuna delil-i kat'î, üstünde parlayan sikke-i şahanesi ve turra-i sermediyesine 
bak, gör, git, söyle." 
 Evet en müşkil, en umumî ve bütün mevcudata sorulan bu üç-dört gayet acib suale tam 
doğru ve mükemmel cevab veren yalnız ve yalnız Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyandır ki; başında 

¬y[¬4ö«`²<«*ö«�ö Æ@«B¬U²7!ö«t¬7´) fermanıyla ilân edilmiş. Madem baştan buraya kadar bir hakikati 

anladın. Elbette bu hakikatten anlaşılıyor ki, Kur'anın anasır-ı esasiyesi o dört hakikattir. 
Yani; tevhid, nübüvvet, haşir ve adalettir. İşte bu dört hakikat nasılki mecmu'-u Kur'anda 
dört rükündür. Öyle de o dört makasıd çok surelerin her birisinde bulunuyorlar. Her bir sure 
bir küçük Kur'an olur. Belki çok cümlelerin içinde de o dört maksada telmihen işaretler var. 
 Belki bazan bir tek kelimede o dört esasa remizler var. Çünki Kur'anın eczaları ve 
kelime ve âyetleri, mecmuuna karşı birer âyine hükmüne geçer, birbirinden in'ikas eder. Güya 
Kur'an müteselsilen âyet ve cümle ve kelimelerine o maksadların nurunu veriyor. Âyinede 
güneş gibi bazan bir kelime, bir cümle; bir küçük Kur'anı gösterir. İşte Kur'ana mahsus bu 
nükte, yani cüz', küll gibi aynı maksadı göstermesi maksadıyla Kur'an müşahhas bir ferd 
olduğu halde, çok efradı bulunan bir küllî gibi ilm-i mantıkça tarif edilir. Demek Kur'an'da 
bin Kur'an'lar var ki, şahs-ı küllî olmuş. Hem öyle de lâzım gelir. Çünki hadsiz ve gayet 
muhtelif taifelere ders olduğu için, aynı derste hadsiz o taifeler adedince dersler bulunmak 
lâzım gelir.” Em:92 

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

²vU¬9!«x²7«!ö«:ö²vU¬B«X¬,²7«!ö ‘«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö s²V«'ö¬y¬#@«<³~ö²w¬8«: (30:22) âyetiyle 

zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun taayyünat, teşahhusat tabakası vardır. 
Evvelki tabakanın fehmi, ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza en aşikâr 
dereceyi 
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¬*@«ZÅX7!«:ö¬u²[ÅV7!ö¬‘«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«�²!«:ö¬�!«x´WÅ,7!ö¬s²V«'ö]¬4öÅ–¬!ö(2:164) âyetiyle zikretmiştir. Bu 

derecenin arkasında, arzın şems etrafında emir ve irade-i İlahî kanunuyla tahrik ve tedviri 
derecesi de vardır. Lâkin bu derece, evvelki dereceden bir derece mahfî olduğundan 
terkedilmiştir.” Ms:194 

 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanların arza ait malûmat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete 
mebnîdir. Ülfet ise, cehl-i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa 
zannettikleri ilim, cehildir. Bu sırra binaendir ki, Kur'an âyetleriyle insanların nazarını 
melufatları olan şeylere çeviriyor. Âyetler, necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın 
kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki havarik-ul âdât mu'cizeleri o âdiyat 
içerisinde gösterir.” Ms:197 

 “Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak Hâlıkları için bahseder. Mevcudatın zâtlarına 
ait değildir. Bu itibarla Kur'anca en mühim, kâinatın Hâlık'a nâzır olan ahvalidir. Fen ise, 
Hâlık'ı işe katmıyor. Kâinatın ahvalinden bizâtiha bahsediyor. Ve keza Kur'an bütün 
insanlara hitab eder. Ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki, tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. 
Fen ise, yalnız fenciler ile konuşur. Avamı nazara almıyor. Avam taklidde kalıyor. Bu itibarla 
fennin tafsilâtını ihmal veya ibham, maslahat-ı âmme ve menfaat-i umumiyeye nazaran, ayn-ı 
isabet ve ayn-ı hikmettir.” Ms:233 

Demek fennî tafsilat avam için gerekli değildir. 

“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 

 Risale-i Nurda Kur’an hakkında pek çok bahisler vardır. Burada çok az kısmı 
tercihen alınmış olup, Kur’anın ehemmiyetli hususiyetlerinden bahsedildi. Tafsilat 
isteyenler, 20. ve 25. Sözlere ve bilhassa külliyatın Kur’an hakkında bahislerine 
müracaat etmelidir. 
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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«! 
KUSUR 

 Noksanlık, eksiklik manasında olan bu kelimenin irşad edici derslerini külliyattan okumak 
kemale sebebiyet verir şöyle ki; 

Kusurunu görmekle alakalı bazı dersler 
 “İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını 

görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde hayret 
ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati ister; 
rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını 
bütün nekaisten pâk ve müberra ve ehl-i dalaletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve 
kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarrâ olduğunu; tesbih ile Sübhanallah ile ilân 
etsin.” S:41 

“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.” M:241 

“Bir cihet kaldı ki, en mühimi de odur ki, ey nefis! Sen, muhabbetini kendi nefsine 
sarfediyorsun. Sen, kendi nefsini kendine mabud ve mahbub yapıyorsun. Herşeyi nefsine feda 
ediyorsun, âdeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi, ya kemaldir; 
zira kemal zâtında sevilir. Yahut menfaattır, yahut lezzettir veyahut hayriyettir, ya bunlar 
gibi bir sebeb tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis! Birkaç Sözde kat'î isbat etmişiz ki; 
asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki; zulmet, karanlığın derecesi 
nisbetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibariyle sen, onlarla Fâtır-ı Zülcelal'in 
kemal, cemal, kudret ve rahmetine âyinedarlık ediyorsun. Demek ey nefis! Nefsine muhabbet 
değil, belki adavet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat 
etmelisin.1 Eğer nefsini seversen, çünki senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, sen de 
lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-ı nefsiyeyi, 
nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünki o, bütün ahbabını 
ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem'acık ile iktifa eder. Zira 
nefsî olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alâkadar olduğun ve bütün menfaatleriyle 
intifa' ettiğin ve saadetleriyle mes'ud olduğun mevcudatın ve bütün kâinatın menfaatleri, 
nimetleri, iltifatına tabi bir Mahbub-u Ezelî'yi sevmekliğin lâzımdır. Tâ, hem kendinin, hem 

                                                 

1 Demek kalb ve akıl dairesiyle nefis, mütezad olduğu nazara veriliyor. _«;´x²T«#«— _«;«‡x D4 _«Z«W«Z²7Ï_«4  (91:8) yani fücur 

ve takvanın verildiğini anlatan ayet ve benzerleri bu fıtrî hale de bakar. Şöyle ki: 
«t²[«A²X«%ö«w²[«"ö]¬BÅ7!ö«t,²S«9ö«“±¬:G«2ö›«G²2«!ömana-yı şerifi: “Senin en zararlı düşmanın nefsindir.” L:275 
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bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem Kemal-i Mutlak'ın muhabbetinden aldığın 
nihayetsiz bir lezzeti alasın.” S:359 

Keza, “ 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 

“ «t¬,²S«9ö²w¬W«4ö¯^«\ ±¬[«,ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8«:ö¬yÁV7!ö«w¬W«4ö¯^«X«,«&ö²w¬8ö«t«"@«.«!ö@«8 dersini verdiği gibi: 

Nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede: Nefsinde 
yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp; bütün mehasin ve kemalâtını, Fâtır-ı Zülcelal 
tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh 

yerinde hamdetmektir. Şu mertebede tezkiyesi, _«Z[Å6«+ö²w«8ö«d«V²4«!ö²G«5ö (91:9) sırrıyla şudur ki: 

Kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda bilmektir.” S:477 
 “Nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturî neticelerinden   

¬yÁV7!ö¬»«Ÿ²'«@¬"ö!x TÅV«F«#ökaidesiyle "Ahlâk-ı İlahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a 

mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergahına abd olunuz" düsturu 
nerede? Felsefenin teşebbüh-ü bil-Vâcib insaniyetin gayet-i kemalidir kaidesiyle "Vâcib-ül 
Vücud'a benzemeğe çalışınız" hodfüruşane düsturu nerede? Evet nihayetsiz acz, za'f, fakr, 
ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavî, gani ve 
müstağni olan Vâcib-ül Vücud'un mahiyeti nerede?..” S:541 

“Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, za'f ve acziyle, fakr u hacatıyla, 
naks ve kusuru ile, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor 
ve hakeza pek çok evsaf-ı İlahiyeye bu suretle âyinedarlık ediyor. Hattâ hadsiz aczinde ve 
nihayetsiz za'fında, hadsiz a'dasına karşı bir nokta-i istinad aramakla, vicdan daima Vâcib-ül 
Vücud'a bakar. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksadlara karşı 
bir nokta-i istimdad aramağa mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir Ganiyy-i 
Rahîm'in dergâhına dayanır, dua ile el açar. Demek her vicdanda şu nokta-i istinad ve nokta-i 
istimdad cihetinde iki küçük pencere, Kadîr-i Rahîm'in barigâh-ı rahmetine açılır, her vakit 
onunla bakabilir.” S:686 

 “Hâlimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükûtumu istiğrab eden 
dostlarımın şöyle bir sualleri var ki: "Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül 
ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli idin, edna bir tahkire tahammül 
edemezdin?" 
 Elcevab: İki küçük hâdiseyi ve hikâyeyi dinleyiniz, cevabını alınız: 
 Birinci hikâye: İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebebsiz, gıyabımda 
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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: 
 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!«: dedim. O vakıayı olmamış gibi saydım, unuttum. 

Fakat maatteessüf sonra anlaşıldı ki, Kur'an onu helâl etmemiş...” M:64 
“Acaba, bir gün adavete değmeyen bir şey'e, bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi 

hangi insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mü'min kardeşinden sana 
gelen bir fenalığı, bütün bütün ona verip, onu mahkûm edemezsin. Çünki evvelâ, kaderin 
onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek 
gerektir. Sâniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet değil, belki nefsine 
mağlub olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Sâlisen, sen kendi nefsinde 
görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör; bir hisse de ona ver. Sonra bâki kalan 
küçük bir hisseye karşı en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlub edecek afv u safh ile ve 
ulüvvücenablıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane 
olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya 
değmeyen fâni, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz umûr-u dünyeviyeye; güya ebedî dünyada 
durup ebedî beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimî bir kin ile mütemadiyen bir 
adavetle mukabele etmek, sîga-i mübalağa ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir 
nevi divaneliktir.” M:266 

“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 

“İkinci şahsiyet: Ubudiyet vaktinde dergâh-ı İlahiyeye müteveccih olduğum vakit, 
Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı âsârı gösteriyor. O âsâr, 
mana-yı ubudiyetin esası olan: "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile 
dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek" noktalarından geliyor ki; o şahsiyetle, kendimi herkesten 
ziyade bedbaht, âciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni medh ü sena etse, beni 
inandıramaz ki ben iyiyim ve sahib-i kemalim.” M:320 
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“İşte bu sırra binaen, o makama ve o makamın cüz'î bir nümunesine veya bir gölgesine 
girenler, kendilerini o makamla has münasebetdar meşhur zâtlar zannediyorlar. Kendini Hızır 
telakki eder veya Mehdi itikad eder veya kutb-u a'zam tahayyül eder. Eğer hubb-u câha talib 
enaniyeti yoksa, o halde mahkûm olmaz. Onun haddinden fazla davaları, şatahat sayılır. 
Onunla belki mes'ul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında hubb-u câha müteveccih ise; o zât 
enaniyete mağlub olup, şükrü bırakıp fahre girse, fahrden git gide gurura sukut eder. Ya 
divanelik derecesine sukut eder veyahut tarîk-ı haktan sapar. Çünki büyük evliyayı, kendi gibi 
telakki eder, haklarındaki hüsn-ü zannı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur da olsa, kendisi 
kendi kusurunu derkeder. O büyükleri de kendine kıyas edip, kusurlu tevehhüm eder. Hattâ 
enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. 

İşte bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve Usûl-üd Din ülemasının 
düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazalî ve İmam-ı Rabbanî gibi 
muhakkikîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini ittiham etmektir. 
Ve kusurdan, acz ve fakrdan başka nefsin eline vermemektir. Bu meşrebdeki şatahat, hubb-u 
nefisten neş'et ediyor. Çünki muhabbet gözü, kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için, o 
kusurlu ve liyakatsız bir cam parçası gibi nefsini, bir pırlanta, bir elmas zanneder. Bu nevi 
içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki; kalbine ilhamî bir tarzda gelen cüz'î manaları 
"Kelâmullah" tahayyül edip, âyet tabir etmeleridir. Ve onunla, vahyin mertebe-i ulya-yı 
akdesine bir hürmetsizlik gelir. Evet bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, tâ avam-ı 
nâsın ve havass-ı beşeriyenin ilhamatına kadar ve avam-ı melaikenin ilhamatından, tâ havass-ı 
kerrûbiyyunun ilhamatına kadar bütün ilhamat, bir nevi kelimat-ı Rabbaniyedir. Fakat 
mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelâm-ı Rabbanî; yetmiş bin perdede telemmu' 
eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbanîdir.” M:447 

“Şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarîkındaki dört hatvenin izahatı; hakikatın ilmine, 
şeriatın hakikatına, Kur’anın hikmetine dair olan yirmialtı aded Sözler’de geçmiştir. Yalnız 
şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: 
 Evet şu tarîk daha kısadır. Çünki dört hatvedir. Acz, elini nefisten çekse, doğrudan 
doğruya Kadîr-i Zülcelal’e verir. Halbuki en keskin tarîk olan aşk, nefsinden elini çeker, fakat 
maşuk-u mecazîye yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra Mahbub-u Hakikî’ye gider. Hem 
şu tarîk daha eslemdir. Çünki nefsin şatahat ve bâlâ-pervazane davaları bulunmaz. Çünki acz 
ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, haddinden fazla geçsin. Hem bu tarîk daha 
umumî ve cadde-i kübradır.” M:460 

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

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

Sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünki mağfiret, kusurun 
vukuuna delalet eder. Ve o zamanda Sahabeler nazarında en mühim matlub ve en yüksek 
ihsan, "mağfiret" olacak ve en büyük mükâfat ise; afv ile, mücazat etmemektir. 

®?«h¬S²R«8ökelimesi, nasıl bu latif imayı gösteriyor. Öyle de Surenin başındaki 
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«hÅ'«@«#ö@«8«:ö«t¬A²9«)ö²w¬8ö«•ÅG«T«#ö@«8ö yÁV7!ö«t«7«h¬S²R«[¬7 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 

“Hadîs-i şerifte ¬h¬4@«U²7!ö ^ÅX«%«:ö¬w¬8ÌYW²7!ö w²D¬,ö@«[²9ÇG7«!ömezkûr hakikata dahi işaret ediyor. 

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

“İkinci Nokta: Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ 
ki, istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki 
nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen 
bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir. 

 ½^«V[¬V«6ö¯ ²̀[«2ö±¬u6ö²w«2ö@«/±¬h7!ö w²[«2ö«:ösırrıyla: Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını 

görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez; şeytana maskara 
olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Âlîşan, 

]±¬"«*ö«v¬&«*ö@«8öÅ�¬!ö¬šxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«"!ö@«8«: (12:53) dediği halde, nasıl nefse 

itimad edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. 
İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o 
kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve 
kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva müstehak olur.” L:87 

 “Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam, 
başkasını sevmez. Eğer zahirî sevse de samimî sevemez, belki ondaki menfaatini ve lezzetini 
sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru nefsine almaz; belki 
avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalağalar ile, belki yalanlarla nefsini medh ü 

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

yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise, aks-ül amel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem 
amel-i uhrevîde ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akibeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen 
ve lezzet-i hazıraya mübtela olan hisse ve heva-yı nefse mağlub olup, yolunu şaşırmış hissin 
fetvasıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden 
on sene ceza görür. Âdeta ders aldığı Amme Cüz'ünü bir tek şekerlemeye satan hevaî bir 
çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak için ve hevasını memnun 
etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, 
enaniyetlere vesile edip, kârlı işlerde hasaret eder.” L:275 

“Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle, sıkıntıdan neş'et eden 
gerginlikler ve kusurlar yüzünden "İhlas Risalesi"nin düsturları muhafaza edilmediğinden, 
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siz birbirinizle tamam helâllaşmak lâzımdır ve zarurîdir. Siz, birbirinize en fedakâr nesebî 
kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise, kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. 
Ben burada hilaf-ı me'mul ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefs-i emmareye vermiyorum ve 
Risale-i Nur şakirdlerine yakıştıramıyorum; belki nefs-i emmaresini terkeden evliyalarda dahi 
bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyorum. Siz benim bu hüsn-ü zannımı inad ile 
kırmayınız, barışınız.” Ş:345 

Bir müdde-i umumî “…Dedi: "Beşinci Şua'da sen hiç kalben nedamet etmedin mi ki, 
onu rakıdan ve şarabdan su tulumbası gibi tabirlerle tezyif etmişsin?" Ben onun bütün bütün 
manasız ve yanlış ve dostluk taassubuna mukabil derim: Kahraman ordunun zaferi ve şerefi 
ona verilmez, yalnız onun bir hissesi olabilir. Nasılki ordunun ganîmeti, malları, erzakları bir 
kumandana verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır. Evet nasıl o insafsız, o çok kusurlu 
adamı sevmemekle beni ittiham etti, âdeta vatan haini yaptı. Ben de onu, orduyu sevmemekle 
ittiham ediyorum. Çünki bütün şerefi ve manevî ganîmeti o dostuna verip, orduyu şerefsiz 
bırakıyor. Hakikat ise, müsbet şeyler, haseneler, iyilikler cemaate, orduya tevzi edilir ve 
menfîler ve tahribat ve kusurlar başa verilir. Çünki bir şeyin vücudu, bütün şeraitin ve 
erkânının vücudu ile olur ki; kumandan yalnız bir şarttır. Ve o şeyin ademi ve bozulması ise, 
bir şartın ademi ile ve bir rüknün bozulması ile olur, mahvolur, bozulur. O fenalık başa ve 
reise verilebilir. İyilikler ve haseneler, ekseriyetle müsbet ve vücudîdir. Başlar sahib 
çıkamazlar. Fenalıklar ve kusurlar, ademîdir ve tahribîdir. Reisler mes'ul olurlar. Hak ve 
hakikat böyle iken nasılki bir aşiret fütuhat yapsa "Âferin Hasan Ağa," mağlub olsa "Aşirete 
tuh" diye aşiret tezyif edilse, bütün bütün hakikatın aksine hükmedilir. Aynen öyle de; beni 
ittiham eden o müddeî bütün bütün hak ve hakikatın aksine bir hatasıyla, güya adliye namına 
hükmetti.” Ş:360 

“Bu mes'elede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a 
hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'ana bağlanmış ve Kur'an dahi arş-ı a'zamla bağlıdır. 
Kimin haddi var, elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün. Hem bu memlekete maddî ve 
manevî bereketi ve fevkalâde hizmeti, otuzüç âyât-ı Kur'aniyenin işaratıyla ve İmam-ı Ali 
Radıyallahü Anh'ın üç keramet-i gaybiyesi ile ve Gavs-ı A'zam'ın (K.S.) kat'î ihbarıyla 
tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur; bizim âdi ve şahsî kusurlarımızla mes'ul olmaz ve 
olamaz ve olmamalı. Yoksa bu memlekete hem maddî, hem manevî telafi edilmeyecek 
derecede zarar olacak.” Ş:362 

Yani R.Nurun kıymetini Nurcularla değil, Nurcuları R.Nur ile ölçmeli. Nurculardan R.Nura 
bakıp değerlendiren çok aldanır ve aldatır. E:87 de (şahsa ehemmiyet verilemediği) ifade ediliyor. Yani 
kitab esas alınıyor. 

“Bizler imkân dairesinde bütün kuvvetimizle Lem'a-i İhlas'ın düsturlarını ve hakikî 
ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek, vücub derecesine gelmiş. 
Kat'î haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşreb veya fikir 
ihtilafıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş.” Ş:501 

“Ey Risale-i Nur'un kıymetdar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakâr 
kardeşlerim! Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsn-ü zannınız belki size zarar vermez. Fakat 
sizin gibi hakikatbîn zâtlar vazifeye, hizmete bakıp, o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, 
benim baştan aşağıya kadar kusurat ile âlûde mahiyetim, benden kaçmağa bir vesile olur. 
Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için, şahsiyetime karşı haddimin pek 
fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız.” K:89 

Yani Hz. Üstad kendi şahsından bizlere ders veriyor. Yani şahsı değil kitabı esas alın diyor. 

“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, 
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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.” K:233 

“Bunu kat'iyyen ilân ediyorum ki: Risale-i Nur, Kur'anın malıdır. Benim ne haddim 
var ki, sahib olayım; tâ ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o Nur'un kusurlu bir hâdimi ve 
o elmas mücevherat dükkânının bir dellâlıyım. Benim karmakarışık vaziyetim ona sirayet 
edemez, ona dokunamaz. Zâten Risale-i Nur'un bize verdiği ders de, hakikat-ı ihlas ve terk-i 
enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hodfüruşluk etmemektir. Kendimizi değil, 
Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteriyoruz. Bizler, kusurumuzu görene ve 
bize bildirene -fakat hakikat olmak şartıyla- minnetdar oluyoruz, Allah razı olsun deriz. 
Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusurumuzu, -fakat 
garaz ve inad olmamak şartıyla ve bid'alara ve dalalete yardım etmemek kaydı ile- kabul 
edip minnetdar oluyoruz.” E:49 

“Risale-i Nur'un bir esası, kusurunu bilmekle mahviyetkârane yalnız rıza-i İlahî için 
rekabetsiz hizmet etmektir. Halbuki keramet sahibleri ve keşfiyattan zevklenen ehl-i 
tarîkatın mabeynindeki ihtilaf ve bir nevi rekabet ve bu enaniyet zamanında ehl-i gafletin 
nazarında onlara sû'-i zan edip o mübarek zâtları, benlik ve enaniyetle ittiham etmeleri 
gösteriyor ki; Risale-i Nur'un şakirdleri şahsı için keramet ve keşfiyatlar istememek, peşinde 
koşmamak lâzım ve elzemdir. Hem onun mesleğinde şahsa ehemmiyet verilmiyor. Şirket-i 
maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktasında Risale-i Nur'un mazhar olduğu binler 
keramet-i ilmiye ve intişar-ı hizmetteki teshilât ve çalışanların maişetindeki bereket gibi 
ikramat-ı İlahiye umuma kâfi gelir; daha başka şahsî kemalât ve kerameti 
aramıyorlar.”E:87 

“Hem Risale-i Nur'a muhtaç ve imanını kuvvetlendirmek ve kurtarmak için Nurları 
arayanlara karşı ki, onda üçü veya dördü şahsıma bakmayıp Nurdaki kat'î hüccetlerle iktifa 
ettiği gibi, beş-altı tane hüccetlerin kıymetini bilmediği için benim şahsıma bakar. Acaba bizi 
kandırdı mı, yoksa hakikat mı söylüyor? diye şahsıma karşı hüsn-ü zanlarını kırmamaya 
mecbur olduğumdan, şahsımın gizli fenalıklarına perde çekmek bir enaniyet olur mu? 

]±¬"«*ö«v¬&«*ö@«8öÅ�¬!öšxÇK7@¬"ö½?«*@Å8«�«ö«j²SÅX7!öÅ–¬!ö]¬,²S«9öÎ›¬±I«"!ö@«8«: âyet-i kerimesinin sırrıyla nefs-i 

emmareme itimad edemem. Nefis kusursuz olmaz. Fakat şimdi bu zamanda ejderhalar, 
ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafaamda, 
bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek, o hücum edenlere bir yardım 
hükmüne geçmektir. Ve on aded muhtaçlardan beş-altı bîçareyi Nur'un ilâçlarından mahrum 
etmektir.” Em:153 
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KUTB – KUTBİYET 

1- Fesad-ı Ümmet Zamanında Gelen Kutb-u Azamlar 
2- Âhirzamanda Gelen Kutb-u Azam 
3- Kendini Kutb-u Azam Zannetmek Hatası  
4- Kutub  (yani hakiki Nur şakirdine izafeten) 
5- Sebatkâr ve Hakiki Nurcunun Manevi Makamı 
6- Hakiki Nucu, Rical-ül Gayb Manasında Gizli Kutub Manasında Tavsif Edilmesi 
7- Mehdiyet Cereyanının Makamı 
8- Şahsî Kemalattan Daha Çok, İhlas ve Sadakata Bağlı Hizmete Bakmak 
9- Mehdiyet Cereyanının Makamı 

1- Fesad-ı Ümmet Zamanında Gelen Kutb-u Azamlar 
“Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet 

olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih 1 veya bir müceddid 2 veya bir halife-i zîşan 3 
veya bir kutb-u azam 4 veya bir mürşid-i ekmel 5 veyahud bir nevi Mehdi hükmünde 6 mübarek 
zâtları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza 
etmiş."M: 440 

2- Âhirzamanda Gelen Kutb-u Azam 
“...Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük 

bir müceddid, hem hâkim,7 hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zât-ı nuranîyi 
gönderecek ve o zât da Ehl -i Beyt-i Nebevîden olacaktır.8 ”  M: 440 

3- Kendini Kutb-u Azam Zannetmek Hatası  
“Çok ehl-i velayet var ki; bir sineğin bir tavus kuşuna nisbeti gibi, kendinden o derece 

büyük olanlardan kendini büyük görür ve öyle de müşahede ediyor, kendini haklı buluyor. Hattâ 
ben gördüm ki: Yalnız kalbi intibaha gelmiş uzaktan uzağa velayetin sırrını kendinde hissetmiş, 
kendini kutb-u a'zam telakki edip o tavrı takınıyordu. Ben dedim: "Kardeşim! Nasılki kanun-u 
saltanatın, sadrazam dairesinden tâ nahiye müdürü dairesine kadar bir tarzda cüz'î-küllî cilveleri 
var; öyle de velayetin ve kutbiyetin dahi, öyle muhtelif daire ve cilveleri var. Herbir makamın çok 
zılleri ve gölgeleri var. Sen, sadrazam-misal kutbiyetin a'zam cilvesini, bir müdür dairesi hükmünde 
olan kendi dairende o cilveyi görmüşsün, aldanmışsın. Gördüğün doğrudur, fakat hükmün yanlıştır. 
Bir sineğe bir kap su, bir küçük denizdir." O zât şu cevabımdan inşâallah ayıldı ve o vartadan 

                                                 
1 Fesadları ıslah eden 
2 Mevcud cemiyetin anlayış seviyesine göre talim ve terbiye eden 
3 Fesada itilen müslümanları şer’î istikamette idare eden 
4 Evliyalar dairesinde manevî riyasetle islam dünyasını manen muhafaza eden 
5 Feyiz ve kemalat vesilesi 
6 Anlayış ve yaşayıştaki dalaletlerden kurtarıp hidayete vesile olan 
7 Kuvvetli iktidar sahibi 
8 Bu beyana nazaran ahirzamanda kutb-u azamlık makamı, mehdiyet cereyanında görünüyor ve bu son mehdiyet 
cereyanı, mezkür bütün manevî makamları ve üç vazifeyi cem’ ettiği anlaşılıyor. Bk. K:189 p.son- 190 p.2 
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kurtuldu. 

Hem ben müteaddid insanları gördüm ki, bir nevi Mehdi kendilerini biliyorlardı ve "Mehdi 
olacağım" diyorlardı. Bu zâtlar yalancı ve aldatıcı değiller, belki aldanıyorlar. Gördüklerini, 
hakikat zannediyorlar. Esma-i İlahînin nasılki tecelliyatı, Arş-ı A'zam dairesinden tâ bir zerreye 
kadar cilveleri var ve o esmaya mazhariyet de, o nisbette tefavüt eder. Öyle de mazhariyet-i 
esmadan ibaret olan meratib-i velayet dahi öyle mütefavittir. Şu iltibasın en mühim sebebi 
şudur: 

Makamat-ı evliyadan bazı makamlarda Mehdi vazifesinin hususiyeti bulunduğu ve 
kutb-u a'zama has bir nisbeti göründüğü ve Hazret-i Hızır'ın bir münasebet-i hâssası olduğu 
gibi, bazı meşahirle münasebetdar bazı makamat var. Hattâ o makamlara "Makam-ı Hızır", 
"Makam-ı Üveys", "Makam-ı Mehdiyet" tabir edilir. 

İşte bu sırra binaen, o makama ve o makamın cüz'î bir nümunesine veya bir gölgesine 
girenler, kendilerini o makamla has münasebetdar meşhur zâtlar zannediyorlar. Kendini Hızır 
telakki eder veya Mehdi itikad eder veya kutb-u a'zam tahayyül eder. Eğer hubb-u câha talib 
enaniyeti yoksa, o halde mahkûm olmaz. Onun haddinden fazla davaları, şatahat sayılır. Onunla 
belki mes'ul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında hubb-u câha müteveccih ise; o zât enaniyete 
mağlub olup, şükrü bırakıp fahre girse, fahrden git gide gurura sukut eder. Ya divanelik 
derecesine sukut eder veyahut tarîk-ı haktan sapar. Çünki büyük evliyayı, kendi gibi telakki 
eder, haklarındaki hüsn-ü zannı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur da olsa, kendisi kendi kusurunu 
derkeder. O büyükleri de kendine kıyas edip, kusurlu tevehhüm eder. Hattâ enbiyalar hakkında da 
hürmeti noksanlaşır. 

İşte bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve Usûl-üd Din ülemasının 
düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazalî ve İmam-ı Rabbanî gibi muhakkikîn-i 
evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini ittiham etmektir. Ve kusurdan, acz 
ve fakrdan başka nefsin eline vermemektir. Bu meşrebdeki şatahat, hubb-u nefisten neş'et ediyor. 
Çünki muhabbet gözü, kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için, o kusurlu ve liyakatsız bir cam 
parçası gibi nefsini, bir pırlanta, bir elmas zanneder.” M: 447-448 

4- Kutub  (yani hakiki Nur şakirdine izafeten) 
“Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehşetli bir za  manda ve en lüzumlu nazik bir vakitte, herkesin 

anlayacağı bir tarzda; hakaik-i Kur’aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini, gayet kuvvetli 
bürhanlar ile isbat ederek; o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirdleri dahi, 
bulundukları kasaba ve karye ve şehirlerde -hizmet-i imaniye itibariyle- âdeta birer gizli 
kutub gibi, mü’minlerin manevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve 
görüşülmedikleri halde, kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi; kuvve-i maneviyeyi, 
ehl-i imanın kalblerine verip, mü'minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.9" Ş:749 

Ahirzamandaki iman hizmetinde aynı evsafa sahib ve sayıca az olan merkezî 
taife hakkında şu tavsifat var:  

“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 

Bu manayı te’yiden Muhakematta da şu ifade var:  

“...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 

                                                 
9 Bu parağrafta nazara verilen tahkiki iman, ihlas ve sadakat sahibi şakirdler, ebdaller gibi manevî hâmi ve istinad 
noktası gösteriliyor. Çünkü din dinlenmezse kıyamet kopar. Nurculuk dine bağlılığı tebliğ ediyor. S:122 p.İkincisi 1303
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ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar... 10” Mu:9 
Evet, “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 

Evet, Tevruz apartımanında iken Zübeyir Ağabey kendi odasında, hususî olarak: Bu tarzda olmak 
üzere has Nurcular dairesinin sona ermesi halinde kıyamet kopacak diye ifade etmiştir. 

5- Sebatkâr ve Hakiki Nurcunun Manevi Makamı 
“Kalben dedim: Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu 

yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimî dindarlar ve ciddî müslümanlar eğer herbiri bir veli, 
hattâ bir kutub görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alâkayı pek az 
ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve âdi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek 
diye karar verdim." Ş:307 

6- Hakiki Nucu, Rical-ül Gayb Manasında Gizli Kutub Manasında Tavsif 
Edilmesi 

“Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, 
herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur’aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet 
kuvvetli bürhanlar ile isbat ederek, o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirdleri dahi, 
bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde -hizmet-i imaniye itibariyle- âdeta birer gizli kutub gibi, 
mü’minlerin manevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve 
görüşülmedikleri halde, kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyeyi 
ehl-i imanın kalblerine verip, mü’minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar." Ş:749 

7- Mehdiyet Cereyanının Makamı 
“Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı azam gelse, seni on günde velayet 

derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına 
arkadaş olamazsın." K:84 

8- Şahsî Kemalattan Daha Çok, İhlas ve Sadakata Bağlı Hizmete Bakmak 
“Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü 

zanlarını ve ifratlarını ta'dil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. 

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 tarîkatça, mürşidinin 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 a'zam 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 mes'elelerde 
ilzam edebilirim. Hem sen, benim kadar onu hakikî sevmiyorsun. Çünki kâinattaki ulûmları bilir bir 
kutb-u a'zam 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 zâil olur 
veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zât-ı mübareki, senin gibi pek ciddî severim, takdir ederim. 
Çünki sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde, ehl-i imana hâlis ve tesirli ve ehemmiyetli bir 
rehberdir. Şahsî makamı ne olursa olsun, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa 
                                                 
10 Yani kıyametin kopmasını önleyen ebdaller gibi, hakiki şakirdler, keyfiyet dairesi olarak kıyamete kadar devam eder. 
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ve hakikî makamı görünse, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak; bilakis daha 
ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakikî bir Ziyaeddin'i, sen de hayalî bir 
Ziyaeddin'i seversin.” K:88 

9- Mehdiyet Cereyanının Makamı 
“Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîyi temsil eden has şakirdlerinin şahs-

ı manevîsi "Ferîd" makamına mazhar oldukları için, değil hususî bir memleketin kutbu, belki -
ekseriyet-i mutlaka ile- Hicaz'da bulunan kutb-u a'zamın tasarrufundan hariç olduğunu.. ve 
onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımağa 
mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini, o imamlardan birisini 
zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki; Gavs-ı A'zam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber "ferdiyet" dahi 
bulunduğundan, âhirzamanda şakirdlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet makamının 
mazharıdır. Bu gizlenmeye lâyık olan bu sırr-ı azîme binaen, Mekke-i Mükerreme’de dahi -farz-ı 
muhal olarak- Risale-i Nur’un aleyhinde bir itiraz kutb-u azamdan dahi gelse; Risale-i Nur 
şakirdleri sarsılmayıp, o mübarek kutb-u azamın itirazını iltifat ve selâm suretinde telakki edip, 
teveccühünü de kazanmak için, medar-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, 
ellerini öpmektir.”  K:196 

“Elhasıl: Hâfız Ali’nin ihlasından gelen ifadesi ve Hüsrev’i fevkalâde ihlas noktasında takdir 
etmesi; ve Hüsrev de gayet büyük ve bâki bir hissesini bırakıp benim eskiden beri tekrar ettiğim bir 
davam ki; "Risale-i Nur’un hakikî şakirdleri hizmet-i imaniyeyi herşeyin fevkinde görür, kutbiyet 
de verilse ihlas için hizmetkârlığı tercih eder" beni o davada bilfiil tasdik etmesi cihetinden, bütün 
kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz." K: 251 

“Sekizinci faidesi: 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.”K: 
261 
  “Hizmet-i Nuriyeye gerçi büyük zarar olur; fakat kemmiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsiz 
olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-ı ihlas ile, herşeyin fevkinde hakaik-i imaniyeyi on 
adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli 
görüyorum.” E:75 

“O büyük kutbun müridlerinin kanaat-ı kalbiyelerini temin eden üstadlarının 
fevkalâde makamı ve mes’elelerde hükümleri yerine, Risale-i Nur’un sarsılmaz hüccetleri -o 
müridlerinin kanaatlerinden çok ziyade- şakirdlerine kanaat verdiği gibi; bu halet ve itikad 
başkasına da sirayet eder, menfaat verir.” 

“On kutub derecesinde biri çıksa, bin adamı derece-i velayete sevketse, yine bu neticeyi 
aşağıya düşürtmez.11 ” E:91 

 

                                                 
11 Yani ahirzamandaki müceddidiyet makamı, veraset-i mutlaka-i Ahmediye olduğundan en üstün derecededir ve cadde-
i kübradır. 
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KUVVET ve müteallikatı 

Bu kelime muhtelif sahalarda farklı manalar ifade eder. Mesela: Allahın sonsuz kuvveti; 
insanlarda bulunan kuvvet; cemaatlaşarak kazanılan kuvvet; teknik imkânlarla kazanılan kuvvet; yırtıcı 
hayvanlardaki kuvvet; fıtrat dairesinde konulan cazibe ve dafia gibi kuvvetler ki Allah’ın sonsuz 
kudretinin tecellilerindendir. Hz. Üstad kuvvet hakkında derki: 

"El-Hakku Ya'lu" Bizzât, Hem Akibet Muraddır 
 Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: "Madem El-Hakku Ya'lu haktır. Neden kâfir, 
müslime; kuvvet hakka galibdir?" 
 Dedim: Dört noktaya bak! Bu müşkil de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakkın 
her vesilesi hak olması lâzım değildir. 
 Öyle de, her bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: 
Hak olan bir vesile, bâtıl vesileye galibdir. 
 Dolayısıyla, bir hak bir bâtıla mağlubdur. Muvakkaten, bilvasıta olmuştur. Yoksa 
bizzât, hem daima değildir. 
 Lâkin akibet-ül akibe, her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati 
var. İkinci nokta şudur: 
 Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, haricen her dem vaki', sabit 
değildir….” S:725 

“Dördüncü nokta şudur: 
 Bir hak bilkuvve kalmış, yahut kuvvetsiz kalmış, ya mahluttur, hem mahşuş. Ona da 
bir inkişaf, ya bir taze kuvvet vermek lâzım gelmiştir. 
 Mühezzeb ve müzehheb yapmak için, muvakkat bâtıl ona musallat, tâ ki sebike-i hak 
ne miktar lüzum vardır 
 Tâ mahz ve hâlis çıksın. Mebadide, dünyada bâtıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. 
"Akibet-ül müttakin" ona vurur bir darbe! 
 İşte bâtıl mağlubdur. "El-hakku ya'lu" sırrı onu çarpar ikaba; işte hak da 
galibdir.”S:726 

“…Avrupa'dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvari nazarla, Kur'anda olan 
letaif-i ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, hem tadamaz. 
 Kendindeki miheki ona ayar edemez. Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelan; onlar 
içinde gezer, haricine çıkamaz: 
 Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edebse 
hamaset noktasında hakperestliği etmez. 
 Belki zalim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin 
eder. Hüsün ve aşk noktasında, aşk-ı hakikî bilmez. 
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 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….” S:736 
 Şu zamanda televizyonlar, romanlar, tâ bilgisayarlara kadar çocuk ve gençlere kuvvetperestlik 
aşılanır fakat ekser ana-babanın bundan haberi yok. 

 “Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlub olduğunuz zaman, kuvvete 
müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla; dünyayı başıma 
ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan bu baş size eğilmeyecektir.” M:424 

Evet, zerrelerden yıldızlara kadar bütün kâinata kudret-i ezeliye hâkimdir. Her nevi galibiyet ve 
mağlubiyet liyakat üzere yalnız kudret-i ilahiyedendir. Risalelerde tekraren nazara verilen Harzemşah 
misalini nazara almak gerek. 

“Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti vardı. O adamın yanında 
senakârane onun düşmanı amel-i sâlihle, hattâ velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, 
sıkılmadı. Sonra birisi dedi: "Senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir." Baktık ki o adamda 
şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik: "Velayet ve salahat hadsiz bir 
hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette 
kıskanmadın. Dünyevî kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber, velayet 
ve salahata nisbeten; bir âdi cam parçasının elmasa nisbeti gibidir." O adam dedi ki: "Bir 
noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için 
basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Âhiret makamatı 
hadsizdir. O burada benim düşmanım iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim 
olabilir."” L:157 

Yani bu kısımda anlatılan manaya göre umur-u uhreviyede münakaşa ve mücadele olmamalı. 
Fakat umur-u dünyeviyede olabilir de diye anlamamalı. Evet, mü’minler arasında ve fazilet nokta-i 
nazarında dünyevî işlerde de, hukuk-u şahsiyede mücadele olmamalı. Fakat beşeriyet itibariyle oluyorsa 
da uhreviyede olmamalıdır. Fakat şimdi kaziye ekseriyetce tersine döndü. Beşeriyet dairesinde kuvvet 
hakiki tesanüde bağlıdır. Tesanüd ise hakiki ihlas iledir diye Hz. Üstad tekraren anlatır. Mesela bir 
beyanında diyor ki: 

“Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve ihlastadır. 
Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet 
kazanıyorlar.1 Evet kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu 
hizmetimizde bir parça ihlas, bu davayı isbat eder ve kendi kendine delil olur. Çünki yirmi 
seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye 
mukabil, burada sizinle yedi-sekiz senede yüz derece fazla edildi. Halbuki, kendi 
memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz, belki bin derece 
fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garib, yarım ümmi, insafsız 
memurların tarassudat ve tazyikatları altında yedi-sekiz sene sizinle ettiğim hizmet; yüz 
derece eski hizmetten fazla muvaffakıyeti gösteren manevî kuvvet, sizlerdeki ihlastan 
geldiğine kat'iyyen şübhem kalmadı.” L:161 

“O kudrete intisab kuvvetiyle bir sinek, bir Nemrud'u gebertir. Karınca, Firavun'un 
sarayını harab eder. Zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü 
omuzunda taşıyor. Bu hakikatı çok risalelerde isbat ettiğimiz gibi, nasılki bir nefer, askerlik 
vesikasıyla padişaha intisab noktasında yüzbin defa kendi kuvvetinden fazla, bir şahı esir 
etmek gibi eserlere mazhar olur. Öyle de herşey, o kudret-i ezeliyeye intisabıyla, yüzbin defa 
esbab-ı tabiiyenin fevkinde mu'cizat-ı san'ata mazhar olabilir.” L:240 
                                                 
1 Yani enaniyetini maksadına feda edenlerde tesanüd olur. Enaniyete mağlub olanlar boğuşur, dağılırlar. 21. 
Lem’a başında geçen 1. ayet ve meali şöyledir: Nizalaşıp çekişmeyin, kuvvetiniz gider ve dağılırsınız. 
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“Hem maddiyyun denilen bir kısım ehl-i dalalet, zerrattaki tahavvülât-ı muntazama 
içinde hallakıyet-i İlahiyenin ve kudret-i Rabbaniyenin bir cilve-i a'zamını hissettiklerinden ve 
o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samedaniyenin cilvesinden gelen 
umumî kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezelî 
tevehhüm ederek, zerrelere ve hareketlerine âsâr-ı İlahiyeyi isnad etmeye başlamışlar. 
Fesübhanallah! İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki, mekândan münezzeh 
olmakla beraber herbir yerde herbir şeyin icadında herşeyi görecek, bilecek, idare edecek bir 
tarzda bulunur bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri; camid, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız 
ve tesadüf fırtınaları içinde çalkanan zerrata ve harekâtına vermek, ne kadar cahilane ve 
hurafetkârane bir fikir olduğunu, zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerektir. Evet bu 
herifler vahdet-i mutlakadan vazgeçtikleri için, hadsiz ve nihayetsiz bir kesret-i mutlakaya 
düşmüşler; yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için, nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur 
oluyorlar. Yani bir tek Zât-ı Akdes'in hassası ve lâzım-ı zâtîsi olan ezeliyeti ve hâlıkıyeti, 
bozulmuş akıllarına sığıştıramadıklarından; o hadsiz, nihayetsiz camid zerrelerin 
ezeliyetlerini, belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar...” L:342 

Yani, bütün kâinatı kayyumiyetle, kesiksiz olarak tasarrufunda tutan kudret-i Ezeliyeyi 
bilmeyenlerin anlayışlarının hurafeliğini bilmekle imanın güzelliği daha ziyade hissedilir diye bir irşaddır. 

Kuvve-i hayaliye  
“Hem insan, nasılki hayat-ı câmiasıyla Zât-ı Zülcelal'in sıfât ve şuunatına bir mikyas-ı 
marifettir ve cilve-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir âyinedir.. ve hakeza çok cihetlerle 
Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a âyinedarlık eder. Öyle de: İnsan, şu kâinatın hakaiklerine bir vâhid-i 
kıyasîdir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Meselâ: Kâinatta Levh-i Mahfuz'un 
gayet kat'î bir delil-i vücudu ve bir nümunesi, insandaki kuvve-i hâfızadır ve âlem-i misalin 
vücuduna kat'î delil ve nümune, kuvve-i hayaliyedir(Haşiye) ve kâinattaki ruhanîlerin bir delil-
i vücudu ve nümunesi, insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza... İnsan, küçük bir 
mikyasta, kâinattaki hakaik-i imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir.” L:355 

 

                                                 
(Haşiye): 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. 
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KÜFR 

Bu tabir, lügat manasiyle örtmek demektir. Şer’î bir tabir olarak ise, Allah'ın varlığını, birliğini 
ve sıfatlarını veya bazı sıfatlarını  ve Kur’anın herhangi bir sarih hükmünü istihfaf ve inkâr etmektir.  

Risalelerde ve mu’teber kaynak eserlerde bu mevzudaki bazı 
beyanlar şöyledir: 

“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.” İ:66 

“S- Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalbde o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar 
bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun? 
 C- Gizli olan umûra, şeriat emarelere göre hükmeder. Hattâ illet olmayan esbab-ı 
zahirîyi, illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükûa mani olan bir kısım zünnarların 
bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve 
küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna kat'iyyetle 
hükmedilemediğinden, bu gibi emarelere göre hükmedilir.” İ:67 

“Bir hadîste: “Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında “Hâzâ kâfirun” 
yazılmış bulunur” diye hadîs var deyip benden sordular. Dedim: “Bir acib şahıs, bu milletin 
başına geçer ve sabah kalkar başına şapka giyer ve giydirir.” Bu cevabdan sonra bunu 
sordular: “Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı?” Dedim: “Şapka başa gelecek, secdeye 
gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşâallah müslüman 
edecek.” Ş:359 

“Üç mahkemede ondan beraet kazandığımız ve kırk sene evvel bir hadîsin hârika 
tevilini beyan ederken, cinn ve insin Şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi’nin “Şapkayı şaka ile 
dahi başa koymağa hiç bir cevaz yok.” demesiyle beraber bütün şeyhülislâmlar ve bütün 
ülema-i İslâm cevazına müsaade etmedikleri halde, avam-ı ehl-i iman onu giymeğe mecbur 
olduğu zaman, o büyük allâmelerin adem-i müsaadeleri ile, onlar tehlikede.. yani ya dinini 
bırakmak, ya isyan etmek vaziyetinde iken, kırk sene evvel Beşinci Şua’ın bir fıkrası: “Şapka 
başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, 
inşâallah müslüman edecek.” demesiyle avam-ı ehl-i imanı hem isyan ve ihtilâlden, hem 
ihtiyarıyla imanını ve dinini bırakmaktan kurtardığı ve hiçbir kanun münzevilere böyle şeyleri 
teklif etmediği ve yirmi senede altı hükûmet beni onu giymeğe mecbur etmediği ve bütün 
memurlar dairelerinde ve kadınlar ve çocuklar ve câmidekiler ve ekser köylüler onu giymeğe 
mecbur olmadıkları ve şimdi resmen askerin başından kalktığı ve örme ve bere çok 
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vilayetlerde yasak olmadığı halde; hem benim, hem kardeşlerimin bir sebeb-i ittihamımız 
gösterilmiş.” Ş:385 

“66. Sual:  Şapka fes gibidir. İman ile hiç alâkası yoktur. İman ise tamamen vicdanî 
ve kalbî olduğunu Said bilmekten âcizdir. 

 Cevab: İslâm üleması ve müçtehidleri ve şeyhülislâmlar, hususan İmam-ı A’zam, 
imanı zedeleyen çok alâmetleri ve harekâtları kaydettikleri halde; hususan şapka ve zünnarın 
(kütüb-ü kelâmiyede dahi) ülemanın, imanın muktezasına münafî olduğunun ittifaklarına 
karşı böyle sözleri yazan ne kadar hata ve yanlış olduğunu divaneler de anlar. Şapka hakkında 
itiraznamemdeki beyanat ve Risale-i Nur’daki iman-ı tahkikînin hârika hüccetleri, Said’in 
idrakinde âcizdir demesini yüzüne çarpar.” Ş:417 

“Bir adama şapka giydirmek, ecnebî papazlara benzetmek için ona teklif etmek ve 
adliye eliyle tehdid etmek, elbette zerre kadar vicdanı olan bundan nefret eder. Meselâ: Ona 
teklif eden demiş: “Ben, emir kuluyum.” Cebr-i keyfî kanun ile emir olur mu ki, emir 
kuluyum desin. 
 Evet Kur’an-ı Hakîm’de, Yahudi ve Nasranilere başda benzememek için ona dair âyet 
olduğu gibi, 

²vU²X¬8ö¬h²8«�²!ö]¬7:!ö«:ö«”x ,±h7!ö!x Q[¬0«!ö«:ö«yÁV7!ö!x Q[¬0«!ö!x X«8³~ö«w<¬H±7!ö@«ZÇ<«!ö@«<  (4:59) 

âyeti, ulü-l emre itaati emreder. Allah ve Resulünün itaatına zıd olmamak şartıyla, o itaatın 
emir kuluyum diye hareket edebilir. Halbuki bu mes’elede; an’ane-i İslâmiye kanunları, 
hastalara şefkatle incitmemek, gariblere şefkat edip incitmemek, Allah için Kur’an ve ilm-i 
imanîye hizmet edenlere zahmet vermemek ve incitmemek emrettiği halde; hususan münzevi, 
dünyayı terketmiş bir adama ecnebi papazlarının serpuşunu teklif etmek on vecihle değil, yüz 
vecihle kanuna muhalif ve İslâmın an’anevî kanunlarına karşı bir kanunsuzluktur ve keyfî bir 
emir hesabına o kudsî kanunları kırmaktır. Benim gibi kabir kapısında, gayet hasta, gayet 
ihtiyar, garib, fakir, münzevi, sünnet-i seniyeye muhalefet etmemek için otuzbeş seneden beri 
dünyayı terkeden bir adama bu tarz muameleler, kat’iyyen şekk ve şübhe bırakmadı ki; 
komünist perdesi altında anarşilik hesabına vatan ve millet ve İslâmiyet ve din aleyhinde 
müdhiş bir sû’-i kasd eseri olduğu gibi, İslâmiyet’e ve vatana hizmete niyet eden ve müdhiş 
haricî tahribata karşı cephe alan dindar meb’uslar ve Demokratlara dahi büyük bir sû’-i 
kasddır. Dindar meb’uslar dikkat etsinler. Bu dehşetli sû’-i kasda karşı müdafaada beni yalnız 
bırakmasınlar.” Em:165 

“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:66p.7 

 Keza, “büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan 
hissesi olmadığına delildir.” E:203 

 Ve keza “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.”E.T:4474  
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Bir sual ve cevabı: “Muhterem Üstadım Efendim Hazretleri, (4:93) _«Z[¬4 ~®f¬7_«' «vÅX«Z«% 

y=~«i«D«4 ~®f¬±WQB8 _®X¬8ÌY8 ²uB²T«< ²w«8 «— âyet-i celilesi katiller hakkında pek korkunçtur. Bunu 

soruyorlar. İstiğfar eden kabul olunmaz mı diyorlar. Cevaben dedim: 

(4:48,116) š_«L«< ²w«W¬7 «t¬7† «–—… _«8 h¬S²R«<«— ¬y¬" «¾«h²L< ²–«~ h¬S²R«<«� «yÁV7~ Å–¬~ âyeti mucibince kabil-i 

afvdır. Her iki âyet-i celilenin manalarının telifini ve biri diğerini nakzedip etmediğini 
bildirilmesini istediler. Üstadımıza müracaata mecbur kaldım. Cevabınıza intizar ile hürmetle 
ellerinizden öperim. efendim. (Re’fet) 

Birinci âyetin tefsirinde, istihlal ile küfre gider, ebedî Cehennem’de kalır, demişler. 
(Said Nursî)” (gayr-ı münteşir mektubdan) 

Allah’dan başkasına secde etmenin hükmü: 
“Asl-ı lügatte secde, son derece tevazu ile alçalıp serfüru etmek ki, kibrin tam zıddıdır. 

Şer’an da alnını yere koymaktır ki, ta’zim ve inkiyadın en yüksek suretidir.” (E.T. 318) 

“Lügavî ve şer’î her secdede bir mana-yı tezellül ve ta’zim ü inkıyad vardır. Bunun 
için Allah’dan maadasına secde etmek şer’an küfürdür.” (E.T. 319) 

Kur’anda tağut tabiri ile ifade edilen Deccal ve Süfyan’ın ve 
cereyanlarının inkar edilmemesi halinde, sebeb-i necat olacak imanın kaza-
nılamayacağına şöyle dikkat çekilir.  

“ ¬�x3_ÅO7_¬" ²hS²U«< ²w«W«4  (2:256) şunu da katiyyen ifade ediyor ki: Mü’min-i muvahhid 

olmak için Allah’a imandan evvel küfre tevbe etmek şarttır ve bu tevbenin şartı da tağutları 
asla tanımamaya azmeylemektir.” (E.T.869) 

Halbuki (2:256) |«T²$Y²7~¬?«—²hQ²7_¬" «t«K²W«B²,~¬f«T«4 ¬yÅV7_¬" ²w¬8ÌY<«— ¬�Y3_ÅO7_¬" ²hS²U«< ²w«W«4 

medlülünce tağuta (yani süfyaniyet cereyanına, yani getirdiği anlayış ve yaşayışa) 
küfretmeye, (yani inkâr etmeye)me’mur, (yani mükellef) bulunuyorlardı. Böyle iken tağutun 
mahkemesine gitmek istiyorlar.” (E.T. 1378-1383) 

Risale-i Nur’un Kudsî Kaynaklarındaki bir Hadisde de,  mealen deniliyor ki: “Kim ki ona 
(Deccal’a yani cereyanına ve o cereyanın cemiyete aşıladığı anlayış ve çılgın sefahete) iman 
edip tabi olur ve onu (yani süfyanı ve süfyaniyeti yani cereyanını) tasdik ederse, artık onun 
geçmiş hiçbir salih ameli ona menfaat vermeyecektir... Ve herkim onu (süfyaniyeti) tekzib 
edip yalanlarsa, onun geçmiş günahlarının hiçbirisinden muaheze edilmeyecektir.” (Risale-i 
Nur’un Kudsi Kaynakları, hadis sıra no: 807) 
 İhtar: Müctehid olmayan, ayet ve hadislerden şer’î hüküm çıkartma salahiyetinde olmadığından, 
burada nakledilen rivayet, ibret ve ikaz içindir. 

“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. 
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 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 

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 

“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.” L:274 

Yani lâzım-ı mezheb mezheb değil. 

“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!” STİ:16 

“Dünyanın akibeti ne olursa olsun, lezaizi terketmek evlâdır. Çünki akibetin ya 
saadettir, saadet ise şu fâni lezaizin terkiyle olur. Veya şekavettir. Ölüm ve i'dam intizarında 
bulunan bir adam, sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? 
Dünyasının akibetini küfür saikasıyla adem-i mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için de, 
terk-i lezaiz evlâdır. Çünki o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususî ve mukayyed ademlerden 
adem-i mutlakın elîm elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler, o elemlere galebe 
edemez.” Ms:119 

“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. 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 

“ İtikad-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: 
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 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 

İşte bu çok ehemmiyetli ilmî tesbit ve kaideler, cidden nazara alınıp düşünce istikametini 
kazanmalıdır. 

“Bir müslüman el’iyazü billah, eğer irtidad etse, küfr-ü mutlaka düşer; bir derece 
yaşatan küfr-ü meşkukta kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzet-i hayat 
noktasında, mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünki geçmiş ve 
gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedî müfarakatları, onun dalaleti cihetiyle, onun kalbine 
mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse kalbe girse, birden o 
hadsiz dostlar diriliyorlar. “Biz ölmemişiz, mahvolmamışız” lisan-ı halleriyle diyerek, o 
cehennemî halet, cennet lezzetine çevrilir.” Ş:351 

Bir savcının kasıdlı bir iddiasına verilen cevab: 
“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«# (67:8) 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 

 “[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.” Ş:435 

“Evet hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet, Kur’an kuvvetiyle 
dayanabilir. Yoksa küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i mutlakı ve ehl-i namusun 
servetini serserilere ibahe etmesini âlet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı 
durduracak; ancak İslâmiyet hakikatıyla mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini 
İslâmiyette bulmuş bu millet dayanabilir. Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, 
herşeyden evvel bu mümtezic, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-i 
Kur’aniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u hareket yapmakla o 
cereyanı durdurur inşâallah.” E:218 

Demek tek çare, bu son satırda anlatılan Kur’an hükümlerini icra etmektir.   

“İşte ben de yüzer âyât-ı Kur’aniyeye istinaden Kur’anın kudsî kanunlarının yerine, 
medeniyetin bozuk kısmından anarşilik hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına istibdad-ı 
mutlak manasında, Cumhuriyetteki hürriyet perdesi altında dindarlar hakkında eşedd-i zulme 
âlet olabilen muvakkat bir rejime, değil yalnız ben, belki bütün ehl-i vicdan muhaliftir. Hem 
muhalefet, hiçbir hükûmette bir suç sayılmıyor.” Em:158 

 “Arkadaş! İslâmiyet, bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kâfirler bile onun 
rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünki İslâmiyet’in telkinatıyla küfr-ü mutlak, inkâr-ı 
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mutlak; şek ve tereddüde inkılab etmiştir. O telkinatın kâfirlerde de yaptığı in’ikas ve tesirat 
sayesinde, kâfirlerin, hayat-ı ebediye hakkında ümidleri vardır. Bu sayede, dünya lezzetleri ve 
saadeti onlarca tamamıyla zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler elemlere inkılab etmez. 
Yalnız tereddüdleri vardır. Tereddüd ise, her iki tarafa baktırır. Deve kuşu gibi, tam manasıyla 
ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur.” Ms:80 

 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Kâfirlerin, müslümanlara ve ehl-i Kur’ana düşman olmaları 
küfrün iktizasındandır. Çünki küfür imana zıddır. Maahaza Kur’an, kâfirleri ve âba ve 
ecdadlarını i’dam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir. 

Binaenaleyh müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere 
muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meded 
beklenilemez.” Ms:89 

“S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? 

 C- Doğruluk. 

 S- Daha? 

 C- Yalan söylememek. 

 S- Sonra? 

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

 S- Yalnız? 

 C- Evet! 

 S- Neden? 

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

                                                 
(*): Madem muhatablar içine Nurcular girdiler. Sıdk kelimesine ihlas, sadakat, sebat, tesanüd gibi kelimeler ilâve olur. 
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Hep,  bütün. Çok. Cüz'lerden meydana gelen bir bütün. Lûgat-ı Remzî şöyle der: Bütün cüzlerin 
şumul ve istiğrak üzere ifadeleri. Bu kelime, Risalelerde mana ortaklığı ile ele alınınca: 

              Her zaman ve her mekânda bulunabilene, küll veya küllî; cüz’ ise, küllün mukabili olup bir 
zaman ve mekânda olan veya bulunan manasında kullanılır. Küll, aynı hususiyetlere sahib olan 
parçalarından yapılır gibi manalarda kullanılır. Mesela: 

“Evet külliyatı ve semavatı ve arzı halkeden kimse, semavat ve arzda olan cüz'iyatı ve 
efrad-ı zîhayatiyeyi halkeden elbette yine odur ve ondan başka olamaz. Çünki o küçük 
cüz'iyat; o külliyatın meyveleri, çekirdekleri, misal-i musaggarlarıdır.” M:250 

“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.” M:95 

Evet, Hz. Mehdiyi haber veren rivayetin zımnında ve mana-yı küllisinde mezkür hikmetler gibi 
maksadlar da vardır. Bu hikmetlerin varlığını asrın imamı bildirir ve bildiriyor. 

Ayetlerin mana-yı küllî ve cüz’iyatları mes’eleleri 
“Kur'an-ı Hakîm'in cümleleri, birer manaya münhasır değil, belki nev'-i beşerin 

umum tabakatına hitab olduğu için, her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden bir küllî 
hükmündedir. Beyan olunan manalar, o küllî kaidenin cüz'iyatları hükmündedirler. Herbir 
müfessir, herbir ârif, o küllîden bir cüz'ü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline veyahut 
meşrebine istinad edip, bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife, o adede muvafık bir 
mana keşfetmiş.” M:328 

Yani ayetler, zaman ve mekânca muhtelif insan tabakalarına hitab olduğundan, muhatabların 
anlayış derecelerine uygun mana cüz’iyatlarına sahibdir diye burada bilgi veriliyor.  

“Evet Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kudsî bir teselliye çok muhtaç 
olduğumuz hengâmda, manevî bir ihtarla: "Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan 
şahid getiriyorsun. Halbuki 

¯w[¬A8ö¯Æ@«B¬6ö]¬4öÅ�¬!ö¯j¬"@«<ö«�«:ö¯`²0«*ö«�«:   
sırrıyla en ziyade bu mes'elede söz sahibi Kur'andır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder 
mi? Ona ne nazarla bakıyor?" denildi. O acib sual karşısında bulundum. Ben de Kur'andan 
istimdad eyledim. Birden otuzüç âyetin mana-yı sarihinin teferruatı nev'indeki tabakattan 
mana-yı işarî tabakasından (ve o mana-yı işarî külliyetinde dâhil) bir ferdi Risale-i Nur 

1315



KÜLL     2 

olduğunu ve dühûlüne ve medar-ı imtiyazına birer kuvvetli karine bulunmasını bir saat 
zarfında hissettim. Ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatıma 
hiçbir şek ve şübhe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ve ben de ehl-i imanın imanını Risale-i 
Nur ile takviye etmek niyetiyle o kat'î kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem 
tutulmak şartıyla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki, âyâtın mana-yı sarihi budur. Tâ 

hocalar °h«P«9ö¬y[¬4ödesin. Hem dememişiz ki mana-yı işarînin külliyeti budur. Belki diyoruz ki, 

mana-yı sarihinin tahtında müteaddid tabakalar var. Bir tabakası da mana-yı işarî ve remzîdir. 
Ve o mana-yı işarî de bir küllîdir, her asırda cüz'iyatları var. Ve Risale-i Nur dahi bu asırda o 
mana-yı işarî tabakasının külliyetinde bir ferddir ve o ferdin kasden bir medar-ı nazar 
olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine, eskiden beri ülema beyninde bir düstur-u cifrî 
ve riyazî ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş iken, Kur'anın âyetine veya sarahatine değil 
incitmek, belki i'caz ve belâgatına hizmet ediyor. Bu nevi işarat-ı gaybiyeye itiraz edilmez. 
Ehl-i hakikatın nihayetsiz işarat-ı Kur'aniyeden hadd ü hesaba gelmeyen istihraclarını inkâr 
edemeyen, bunu da inkâr etmemeli ve edemez.” Ş:682 

“İhtar: Geçmiş ve gelecek âyetlerin işaretleri yalnız tevafukla değil belki herbir âyetin 
mana-yı küllîsindeki cüz'iyat-ı kesîresinden bir cüz'î ferdi Risale-i Nur olduğuna îmaen, 
münasebet-i maneviyeye göre cifrî ve ebcedî bir tevafukla o münasebeti teyiden ve ona 
binaen hususî ona bakar demektir.” Ş:698   

“Bir tabakanın mana-yı işarîsinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve 
münasebeti pek kuvvetli bir ferdi Risalet-ün Nur olduğunu, onu okuyan herkes tasdik eder. 
Evet ben, Risalet-ün Nur'un has şakirdlerini işhad ederek derim: 
 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 

“Bir âyetin mana-yı işarîsinin külliyetinden bir ferdi, Hürriyetten bu âna kadardır. 
Teşrin-i sâni otuzuncu gün, bin üçyüz ellisekizde (1358),1 Karadağ başına çıkıyordum. 
"İnsanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden helâketleri ve hasaretleri ne vakitten 
başladı, ne vakte kadar devam eder?" hatıra geldi. Birden, her müşkilimi halleden Kur'an-ı 
Mu'ciz-ül Beyan, Sure-i Ve'l-Asrı'yı karşıma çıkardı. Dedi: "Bak!" Baktım. Her asra hitab 

ettiği gibi, bu asrımıza daha ziyade bakan ¯h²,'ö]¬S«7ö«–@«,²9¬� ²!öÅ–¬!ö¬h²M«Q²7!ö«:ö  
âyetindekiöh̄²,'ö]¬S«7ö«–@«,²9¬�²!öÅ–¬!ö(şedde ve tenvin sayılır) makam-ı cifrîsi bin üçyüz 

yirmidört (1324)2 edip, hürriyet inkılabıyla başlayan tebeddül-ü saltanat ve Balkan ve 
İtalyan Harbleri ve Birinci Harb-i Umumî mağlubiyetleri ve dehşetli muahedeleri ve 
şeair-i İslâmiyenin sarsılmaları ve bu memleketin zelzeleleri ve yangınları ve İkinci 
Harb-i Umumî'nin zemin yüzünde fırtınaları gibi, semavî ve arzî musibetlerle hasaret-i 

insaniye ileȫh²,'ö]¬S«7ö«–@«,²9¬�²!öÅ–¬!  âyetinin bu asra dahi bir hakikatı, maddeten aynı tarihiyle 

gösterip, bir lem'a-i i'cazını gösteriyor. 
                                                 
1 Miladî: 1942 Nâşir 
2 Miladî: 1908 
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¬�@«E¬7@ÅM7!ö!x V¬W«2ö«:ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!öÅ�¬!ö (âhirdeki � , ; sayılır, şedde sayılır ise) makam-ı 

cifrîsi bin üçyüz ellisekiz ve dokuz (1358-1359) olan bu senenin ve gelecek senenin aynı 
tarihini göstermekle o hasaretlerden bâhusus manevî hasaretlerden kurtulmanın çare-i 
yegânesi, iman ve a’mal-i sâliha olduğu gibi ve mefhum-u muhalifiyle, o hasaretin de sebeb-i 
yegânesi küfr ü küfran, şükürsüzlük yani imansızlık, fısk u sefahet olduğunu gösterdi. Sure-i 

¬h²M«Q²7!ö«:önin azametini ve kudsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakaikın 

hazinesi olduğunu tasdik ederek, Cenab-ı Hakk’a şükrettik. 
 Evet Âlem-i İslâm’ın, bu asrın en büyük hasareti olan bu dehşetli İkinci Harb-i 
Umumî’den kurtulmasının sebebi: Kur’andan gelen iman ve a’mal-i sâliha olduğu gibi; 
fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi, orucun tatlı açlığını çekmedikleri; ve 
zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de, zekat yerinde ihtikâr etmeleridir. Ve 

Anadolu’nun bir meydan-ı harb olmamasının sebebi; !x X«8³~ö«w<¬HÅ7!öÅ� ¬!ökelime-i kudsiyesinin 

hakikatını fevkalâde bir surette yüzbin insanın kalblerine tahkikî bir tarzda ders veren Risale-i 
Nur olduğunu, pek çok emareler ve şakirdlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatları 
isbat eder.” K:204 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey aziz kardeşim bil ki) Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ü de 
o şeye muhtaçtır. Meselâ: Bir şecerenin meydana gelmesi için ne lâzım ise, bir semerenin 
vücuduna da lâzımdır. Öyle ise, semerenin Hâlıkı, şecerenin de Hâlıkı o oluyor. Hattâ arzın ve 
şecere-i hilkatin de Hâlıkı, o Hâlık olacaktır.” Ms:85 

Burada kül, şecere, cüz’de semeresi oluyor. 

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Halk-ı eşya hakkında "mûcibe-i külliye" sadık olmadığı 
takdirde "sâlibe-i külliye" sadık olur. Yani ya bütün eşyanın hâlıkı Allah'tır veya Allah hiç bir 
şeyin hâlıkı değildir. Çünki eşyanın arasında muntazam tesanüd ile halk ve yaratmak, 
tecezziyi kabul etmez bir külldür, baziyet yoktur. Ya mûcibe-i külliye olacaktır veya sâlibe-i 
külliye olacaktır. Başka ihtimal yok. Her şeyde illetin ademini tevehhüm eden vehmin vâhî 
hükmünde bir kıymet yok. Binaenaleyh edna bir şeyde Hâlıkıyet eseri göründüğü zaman, 
bütün eşyada tahakkuk eder.” Ms:183 

“v«V²2¬! Ey kardeş bil ki! Kesretin sonu vahdet olup, ona incirar eder. Evet, Cüz’, 

küllün enmuzeci olmak cihetiyle; ağacın kesreti, bir semerenin vahdetinde toplanmaktadır. 
Şu halde küll, küllî.. cüz’ de cüz’î gibi oluyor. Evet feza-yı vasiada inbisat edip yayılan 
güneşin ziyası gibi ki, o ziyanın her bir zerresi güneşin temasilinden bir timsalini tazammun 
etmekle; adeta havada titreşen her bir zerre birer güneşcik gibi iken, (meselâ) güneşin 
ziyasıyla ittisal peyda ederek, adeta hep ziya kesilmiţler. 

 Öyle de: ]«V²2«�²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7 «:  ezelî olan bir Nur-ul Envar olan zatın esmasının 

tecellisi de öyledir ki; esmaullahın herbirisinin tecellisi temsildeki gibi iki vechile 
görünüyorlar. Yani biri küll, diğeri küllî…” BMs:241 

“²v«V²2¬! Ey bazı fezail-i a’mal hakkında vürûd eden rivayetler hakkında mübalağa 

tevehhümüne düşen adam bil ki; meselâ bazı rivayetler vardır ki, diyor: “Kim şu ameli böyle 
işlerse, ins ve cinnin sevabı kadar ona sevab verilecek.” Hattâ, bu yüzden bazıları demişler ki: 
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“Bu gibi hadîslerden murad, yalnız tergib ve teşviktir.” Ve bazısı da “sevabın mutlak çokluğu 
muraddır” demişler. 
 Fakat (geçen derslerde de geçtiği gibi,) bana inkişaf eden şudur: Bu gibi 
müteşabihattaki kaziye mutlakadır, vaktiyyedir. (Yani mutlak olup, bazı evkata mahsustur.) 
Bazı vakitlerde ve bazı ferdlerde o hükmün tek bir ferdine rastlansa, o gibi rivayetin 
doğruluğu için kâfidir. Yoksa o gibi kaziyeler, daimî ve küllî değillerdir. Çünkü o gibi 
rivayetlerdeki hakikatın doğruluk ve sıhhati için (Burada) zikredilmemiş bazı maruf şartlar 
vardır. Şayet o kaziyeler külliye dahi olsalar, ancak mümkin birer kaziye olabilirler. Hem 
dahi o kaziyeler, ihlas ve kabulün kayıd ve şartlarına bağlı olduğundan daimî olamazlar. 
 ........Ve keza, Cenab-ı Allah’a çok şükrediyorum ki, mesail-i Rububiyetten en büyük 
bir mes’eleyi, Mantık ilminin bir mes’elesiyle bana açmıştır, şöyle ki: 
 “Küllî-i zi-l cüz’iyat ile küll-ü zi-l cüz’ (tâbiri diğerle “küllî-i zû cüz’iyat ile küll-ü 
zû ecza”) arasındaki farktır. Bunun Türkçe tabiri ise, “Cüz’iyata sahib olan küllî ile, cüz’lere 
malik küllün” arasındaki farktır. 
 İşte cemal ve Ehadiyetin tecellisi, küllî’ye benzediği gibi; celal ve vâhidiyet tecellisi 
de küll gibidir. Fakat kemal ve kibriyanın tecellileri ise, cem’in cem’idir. Yani aynı küll 
içinde küllî ve aynı cüz’ içinde cüz’î olduğu gibi, ayn-ı celal içinde bir cemaldir.” BMs:479 

Buraya kadar nakledilen parçaların bir hulasası ve küll ile küllînin, cüz’ ve 
cüz’înin farkları hakkında denilebilir ki: 

Güneşin yedi rengi, ışığı ve hararetiyle beraber umumî ve kürevî tecellisi, küll; 
herbir parlak şeylerdeki aynı hususiyetleriyle yani küll’ün efradı olarak bulunan 
tecellileri ise, küllîdir. Diğer bir ifade ile: küll’ün kendi hususiyetlerine sahip cüz’leri 
vardır. Küllînin kendi cinsinden olan ferdleri vardır. Keza, Güneşin feza alemindeki 
tecellisi küll; aynı hususiyetleriyle parlak şeylere tecellisi ise küllîdir. Veya insan veya 
hayvan vücudu küll ise, vücudunun hususiyetlerine sahip olan her bir hücre küllîdir.  
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Daha çok Anadolunun doğusunda bulunan ve müslüman milletimizin kardeşi olan bir millettir. 
Tarihî muhaceretler neticesi olarak içlerinde meşhur seyyid şahsiyetler bulunmuş ve bulunmaktadır. 

Gizli nifak cereyanı müslüman milletimizi Türk-Kürd diyerek ikiye bölüp boğuşturmak 
istemişler ise de, dinimizin İslâm milliyetini esas aldığını bilen hakiki müslümanları 
aldatamamışlardır. Hatta bu sinsi cereyan bu plânlarını Bediüzzaman Hazretlerine de çevirip 
propagandalar yapılmıştır. Evet, Hz. üstad ehl-i dünyaya hitaben diyor: 

“Eğer derseniz: Sana Said-i Kürdî derler. Belki sende unsuriyet-perverlik fikri var; o 
işimize gelmiyor. 

Ben de derim: Hey efendiler! Eski Said ve Yeni Said’in yazdıkları meydanda. Şahid 

gösteriyorum ki: Ben «^Å[¬V¬;@«D²7!ö« Å̂[¬A«M«Q²7!ö¬aÅA«%ö^Å[¬8«Ÿ²,¬�²!«öferman-ı kat’îsiyle, eski zamandan 

beri menfî milliyet ve unsuriyet-perverliğe, Avrupa’nın bir nevi firenk illeti olduğundan, bir 
zehr-i katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa, o firenk illetini İslâm içine atmış; ta tefrika 
versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O firenk illetine karşı eskiden beri 
tedaviye çalıştığımı, talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir; hey 
efendiler!. Herbir hâdiseyi bahane tutup, bana sıkıntı vermeye sebeb nedir acaba? Şarkta bir 
nefer hata etse, garbda bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek.. veya 
İstanbul’da bir esnafın cinayetiyle, Bağdad’da bir dükkâncıyı esnaflık münasebetiyle mahkûm 
etmek nev’inden, her hâdise-i dünyeviyede bana sıkıntı vermek, hangi usûl iledir? Hangi 
vicdan hükmeder? Hangi maslahat iktiza eder?” M:63 

“…Bediüzzaman’ın kırk senelik cihad arkadaşı ve onu çok yakından tanıyan ve bilen 
ve 40-50 sene neşriyatını ve müdafaasını “Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür-Reşad” 
Mecmûalarıyla kahramanca sürdüren merhûm Eşref Edip, 1920 ve 1922’ de Üstâd’ın bazı 
makalelerini ve 1952’de Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatını, 1965’de de “Risale-i Nûr 
muarızı yazarların isnadları hakkında ilmî bir tahlil” isimli kitapları yazdı. Bu ikinci kitabının 
65. sâhifesinde müfteri yobaz bezirgânlarına karşı yaptığı tahlilin bir bölümünde: 

“... Maksad ma’lum!... Ona siyasî bir isnadda bulunarak efkâr-ı umumiye nazarında 
onu lekelemek... Evet Merhûm, Türkün can, vatan ve din kardeşi olan Kürd 
soyundandır. Büyük mücahid Salahaddin-i Eyyübî’nin soyuna mensubdur..” diye 
iftiracıların ağzına taş vurmuştur.”( Mufassal Tarihçe-i Hayat:1.cild, sh:56) 

 “İslâmiyet ile eskiden beri imtizaç ve ittihad eden, ciddî dindar ve dinine samimî 
hürmetkâr Türklük milliyetine bütün bütün zıd bir surette, firenklik manasında Türkçülük 
namıyla, tahrifdarane ve bid’akârane bir fetva ile “Türkçe kamet et!” diye benim gibi 
başka milletten olanlara teklif etmek hangi usûlledir? Evet hakikî Türklere pek hakikî 
dostane ve uhuvvetkârane münasebetdar olduğum halde, böyle sizin gibi firenk-meşreblerin 
Türkçülüğü ile hiçbir cihette münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi 
kanun ile? Eğer milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını 
unutmayan ve Türklerin hakikî bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürdlerin 
milliyetini kaldırıp, onların dilini onlara unutturduktan sonra; belki bizim gibi ayrı unsurdan 
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sayılanlara teklifiniz, bir nevi usûl-ü vahşiyane olur. Yoksa sırf keyfîdir. Eşhasın keyfine 
tebaiyet edilmez ve etmeyiz!” M:430 

Hz. Üstadın bir talebesinin sualine cevabı: 
 “Cedlerinizden birisinin imzası “es-Seyyid Muhammed” e dair mahrem sualiniz var. 
Kardeşim buna ilmî ve tahkikî ve keşfî cevap vermek elimde değil. Fakat ben 

arkadaşlarıma derdim ki: “Hulûsî ne şimdiki Türklere ve ne de Kürtlere benzemiyor. Bunda 
başka bir hâsiyet görüyorum.” Arkadaşlarım da beni tasdik ediyordular. “dad-ı hak ra 
kabiliyet şart nist” Sırrıyla “Hulûsî’de büyük bir asâlet tezahürü bir dâd-ı Hakdır” derdik. 
Hem kat’iyyen bil ki; Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın iki âl’i var. Biri: Nesebî 
âldir. Biri de Şahs-ı mânevîsi ve nûrânisinin risalet noktasındaki âli var. Bu ikinci âl’de 
kat’iyyen sen dahil olmakla beraber, birinci âl’de dahi delilsiz bir kanâatim var ki ceddinin 
imzası sebepsiz değildir.” OL:119 

Yani bu kısımda Hulusî Ağabeyin hem nesebî, hem risalet âl’ine sahib olduğu ifade ediliyor. 

“Birinci Vehim: Böyle nâzik bir zamanda din mes’elesini ortaya atmak münasib 
görülmüyor. 

 Elcevab: Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz.  

¯w<¬(ö«Ÿ¬"ö@«[²9ÇG7!ö]¬4ö«h²[«'ö«� 
Sâniyen: Madem ki meşrutiyette hâkimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti 

göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyet’tir. Zira Arab, Türk, Kürd, Arnavut, 
Çerkez ve Lazların en kuvvetli ve hakikatlı revabıt ve milliyetleri, İslâmiyet’ten başka bir 
şey değildir. Nasılki az ihmal ile tavaif-i mülûk temelleri atılmakta ve onüç asır evvel ölmüş 
olan asabiyet-i cahiliyeyi ihya ile fitne ikaz olunmaktadır. Ve oldu gördük…” H:93 

Yani müslüman unsurlar, İslam milliyeti dairesinde bir millettir ve bir millet olmalıdır. 

 “S- Biz Türkler ve Kürdler, bizde kalbimizin dolusu, belki cesedimiz mâlâmâl, belki 
inbisat edip şu derelerde dağ olarak tahaccüretmiş kal’amız olan bir şecaat vardır. Ve 
başımızın dolusu zekâvetimiz var. Ve sinemizi mâlâmâl edecek gayret vardır. Ve bedenimizi 
ve azalarımızı dolduracak itaat vardır. Ve dereleri hayatlandıracak ve dağları müzeyyen 
edecek efradımız var.1 Neden böyle sefil ve müflis ve zelil kaldık ki.. hem yol üstünde de 
kaldık. Terakkiye binenler bizi çiğneyip istikbale doğru koşup gidiyorlar. Komşumuz olan 
milletler bizden az iken, kuvvetleri bizden çok kısa iken üzerimize tetavül ediyorlar? 

2 @«9«h¬;@«0ö `¬V²R«<ö²vZ«,²6¬*öÅ–¬! 

 C- Hînâ, meşrutiyette tövbenin kapısı açıktır ve tövbe edenler çoktur. Şimdiki rüesaya 
tevbih ve ta’nifte hakkım yoktur. Ben taşımı sâbıka atıyorum. Bazılarının hatırı kırılsa mazur 
tutulsun. Yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira milletin hatırı, onların hatırından daha âlî, daha 
gâlîdir. İşte o tedenninin mühim bir sebebi: Bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık 
iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velayeti dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir. 
Fakat sünnet-i seniyeye muhalif olan bu sünnet-i seyyie, yine istibdadın seyyiatındandır. 

 S- Nasıl? 

                                                 
1 Demek kuvve-i maneviyeleri kırılmamış. 
2 İstersen dikkat et. O zaman Ermeni meb’usu Vartakis ve Hakkari meb’usu Seyyid Molla Tahir’e işaret 
eder. 

1320



KÜRD     3 

 C- Zira herbir millet için, o milletin cesaret-i milliyesini teşkil eden ve namus-u 
milliyesini muhafaza eden ve kuvveti onda toplanacak bir manevî havuz vardır. Ve sehavet-i 
milliyesini teşkil eden ve menafi’-i umumiyesini temin eden ve fazla kalan malları onda 
tahazzün edecek bir hazine-i maneviyesi vardır. İşte o iki kısım reisler, bilerek veya 
bilmeyerek, o havuzun ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. Maye-i bekayı ve madde-i 
hayatı çektiler. Havuzu kurutup, hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç 
altında kalıp düşecek. Nasıl bir adamın kuvve-i gazabiyesi olan dafiası ve kuvve-i şeheviye 
olan cazibesi olmazsa ölmüş olmuş olur ve hayy iken meyyittir. Hem de bir şimendiferin 
buhar kazanı delik-melik olsa, perişan ve hareketten muattal kalır. Hem de bir tesbihin ipi 
kırılsa dağılır. Öyle de, bir şahs-ı manevî olan bir milletin kuvvet ve malının havuzu ve 
hazinesini boşaltan başlar; o milleti serseri, perişan ve mevcudiyetsiz edip, fikr-i milliyetin 
ipini kesip, parça parça ederler. Evet, 

f²X«åö]¬8@«2ö¬”¬(ö¬›!«h«"ö²v«X 6ö]¬W«9öv²B«6ö¬a«T[¬T«& 
bazı avamın hatırı için hakikatın hatırını kırmayacağım.” Mü:54 

“S- Maksadını mübhem bırakma, ne istersin? 

 C- Câmi-ül Ezher’in kızkardeşi olan, Medreset-üz Zehra namıyla dâr-ül fünunu 
mutazammın pek âlî bir medresenin, Kürdistan’ın merkezi hükmünde olan Bitlis’te ve iki 
refikasıyla Bitlis’in iki cenahı olan Van ve Diyarbekir’de tesisini isteriz. Emin olunuz biz 
Kürdler başkalara benzemiyoruz. Yakînen biliyoruz ki, içtimaî hayatımız Türklerin hayat ve 
saadetinden neş’et eder..” Mü:84 

“…Bediüzzaman’ın Mabeyn’e verdiği dilekçesi yukarıda zikri geçmiş maksad ve 
niyyetleri de ihtiva etmektedir. Dilekçe aynen şöyledir: 
“Millet-i Osmaniye meyanında mühim bir unsur 3 teşkil eden Kürdistan ahalisinin ahvâli 
hükûmetçe ma’Iûm ise de, hizmet-i mukaddese-i ilmiyeye dair bazı metâlibâtı arz etmeye 
müsaade dilerim. şu cihan-ı medeniyette ve şu asr-ı terakki ve müsabakatta sair ihvan gibi, 
yek-aheng-i terakki olmak için, hizmet-i hükûmetle “Kürdistan”ın kasaba ve kurasında 
mekâtip te’sis ve inşa buyurulmuş olduğu ayn-ı şükran ile meşhud ise de, bundan yalnız 
lisan-ı Türkîye âşina etfâl istifade ediyor. Lisana aşina olmayan evlâd-ı ekrâd, yalnız 
medâris-i ilmiyeyi ma’den-i kemalât bilmeleri ve mektep muallimlerinin lisan-ı mahallîye 
adem-i vukûfiyetleri cihetiyle maariften mahrum kalmaktadır. Bu ise; vahşeti, keşmekeşi, 
doIayısıyla Garb’ın şamatetini davet ediyor. Hem de ahalînin vahşet ve taklid hal-i 
ibtidaisinde kalmaları cihetiyle, evham ve şükûkün te’siratına hedef oluyor. Eskidenberi her 
bir vechiyle Ekradın mâdununda bulunanlar, bugün onların hal-i tevakkufta kalmalarından 
istifade ediliyor. Bu ise ehl-i hamiyyeti düşündürüyor... Ve bu üç nokta, Kürtler için 
müstakbelde bir darbe-i müdhişe hazırlıyor gibi ehl-i basireti dağ-dar etmiştir.  
 Bunun çaresi: Nümûne-i imtisal ve sebeb-i teşvik ve terğib olmak için, Kürdistan’ın 
nikat-ı muhtelifesinde; Biri: Ertûşî aşairi merkezi olan Beyt-üş-şabab cihetinde... 
 Diğeri: Motkân, Belkân, Sason vasatında… 
 Biri de: Sipkân ve Hayderân vasatı olan nefs-i -”Van”da medrese nâm-ı me’lufiyle, 
ulûm-u diniye ve fünûn-u lâzime ile beraber- hiç olmazsa, ellişer talebe bulunmak ve oraca 
medar-ı maişetleri hükûmet-i seniyece tesvid edilmek  üzere, üç  dâr’üt-ta’lim te’sis 
edilmelidir. Bazı medârisin dahi ihyası, maddî, ma’nevî Kürdistan’ın hayat-ı istikbaliyesini 

                                                 
3 Osmanlı İmparatorluğu'nda bilhsassa son asırlarda, bir çok unsurların yanında üç büyük unsur vardı 
ki, bunlar sırasıyla Arap, Türk, Kürt unsurları idi. Onun için Bediüzzaman Kürt unsuru için "Mûhim bir 
unsur" diyor. Abdülkadir Badıllı 
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te’min eden esbab-ı mühimmesindendir. Bununla ma’arifin temeli te’essüs eder ve bu 
mebde-i te’essüsden ittihad takarrur edecek, ihtilaf-ı dâhiliyeden dolayı mahvolan kuvve-i 
cesimeyi hükûmetin eline vermekle, harice sarf ettirilmek için, hakkıyla müstahakk-ı âdalet ve 
kabil-i medeniyet oldukları gibi, cevher-i fıtrîlerini göstereceklerdir.” Mufassal Tarihçe- i 
Hayat:1. cild, sh:183 (Asar-ı Bed’iyeden naklen:sh:367) 

 “Vakta ki hürriyet divanelikle yâdolunurdu; zayıf istibdad tımarhaneyi mekteb eyledi. 
Vakta ki itidal, istikamet; irtica ile iltibas olundu; meşrutiyette şiddetli istibdad, hapishaneyi 
mekteb yaptı. 

Ey şu şehâdetnamemi temaşa eden zevat! Lütfen ruh ve hayalinizi misafireten, yeni 
medeniyete karışmış asabî bir Kürd talebesinin hâl-i ihtilâlde olan cesed ve dimağına 
gönderiniz. Tâ tahtie ile hataya düşmeyiniz.” AB:405 

Evet, kürd olmak seyyidliğe mani değildir. Çünkü seyyidlik ırkî değil nesebîdir. Yani Resul-i 
Ekremin A.S.M. soyundan gelmektir. 

“Hem de “milliyet” denilen, mâzi derelerinden ve hal sahralarından ve istikbâl 
dağlarından hayme-nişîn olan Rüstem-i Zâl ve Selâhaddin-i Eyyubî 4 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.” AB:434 

“İbadet ve camideki müsâvât üssül-esas-ı meslek edilse umur-u uhreviyeden olan 
hamîyet-i millî kuvvetiyle ve teşebbüs-ü şahsî yardımıyla cüz’i muhabbetler öyle bir câzibe-i 
umumîyeyi teşkil eder ki; Kürd gibi bir kitle-i azimeyi küre gibi tedvîr edecektir. Lâkin 
haysiyet-i i’tibariyeyi ele almak ve o müsâvât-ı aslîyeyi ihlâl etse; mikropların yuvası gibi 
ağraz ve enaniyetler intişara başlayacaktır. Ki tiryak yine o müsâvâttır. Zîrâ herkesin bir enesi 
var. 

Ne nesil iledir, ne sâl iledir 
Ne câh iledir, ne mal iledir 
Beyim ululuk, kemâl iledir.  
Beyti bu hakîkata şahiddir.” AB:459 

“Elhâsıl : Şu zamanda dellâl-ı Kur'an ve hâdim-i Fürkan olan o adamın iki ismi ve iki 

lâkabı var. "Elkürdî" lâkabı ile "Molla Said" ismi, ›¬G<¬hW¬7ö@«9«! fıkrasında zâhir görünüyor. 

"Nursî" lâkabiyle Bediüzzaman Said ismi ¬a²5«x²7!öÅ›¬*¬(@«5ö²w«6 fıkrasında âşikâr görünüyor. 

Hattâ hizmet-i Kur'aniyede en mühim bir arkadaşı ve hâlis bir talebesi olan Hulûsi Bey'e 

]¬BÅA«E W¬"ö@®5¬(@«.ö!®G[¬Q«,ök[¬Q«#ö@®M¬V²F8ö¬yÁV¬7 fıkrasında işaret olduğu gibi, diğer bir kısım 

talebelerine işaretler var. 
Risale-i Nur talebeleri namına  

Rüşdü, Husrev” St:145 

                                                 
4 Nüsha: Celaleddin-i Harzemşah, Sultan Selim, Barboros Hayri gibi....      –Müellif– 
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“  ¯^«X²B¬4ö«:ö±¼h«-ö±¬u6ö]¬4ö y,h²&«!«:ö y4@«F«<ö@«8ö@®P¬4@«&ö›¬G<¬hW¬7ö@«9«! 
 İlm-i Cifirle Mânası: 

"Ondördüncü asırda "El-Kürdî" lâkabiyle yâdedilen Molla Said, benim müridimdir. O fitne 
ve belâ asrının her şer ve fitnesinden, Allah'ın izniyle ve havl-i kuvvetiyle onun 
muhafızıyım." 

 Evet Hürriyetten yirmi-otuz sene sonraya kadar, yirmi fitne-i azîme içinde fevkalâde 
bir surette Gavs'ın o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mehâlikten bir hıfz-ı gaybî ile 
kurtulmuştur.” St:152 

“  ¯?«G²V«"ö±¬›«!ö]¬4ö«*@«,ö@«8ö!«)¬!ö y²C¬3«!ö@®"¬h²R«8ö«:ö@®5²h«-ö«–@«6ö@«8ö!«)¬!ö›¬G<¬h8 
 İlm-i Cifirle Mânası: 

 "O Gavs'ın müridi olan Said-ül-Kürdî, Rusya'da esaretle Asyanın şark-ı şimalîsinde 
ve ehl-i bid'anın eliyle Asyanın garbına nefyolunarak kaldığı mikdarca ve Sibirya 
taraflarından firar edip fevkalâde çok bilâdı seyr ü seyahat etmeğe mecbur olduğu zaman, 
Allah'ın izniyle, havl ve kuvvet-i Rabbânî ile ona imdad etmişim ve istimdadına yetişmişim." 
Evet Hazret-i Gavs'ın müridi ünvaniyle 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:153 

“  ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬"ö(1:1) 

 Gavs, meşhur kasidesinde -sarahat derecesinde- bizlerden, yâni hizb-ül-Kur'andan 
haber verdiği gibi, daha bir kaç yerde yine işârî bir tarzda haber veriyor. Ezcümle, o kasidenin 
arkasında "Mecmuat-ül-Ahzab"ın 563'üncü sahifesinde, yine o malûm müridinden bahsediyor 
ve beytinde diyor ki: 

y²C¬3«!ö]¬8@«0ö¬h²E«"ö]¬4ö¯*@«3ö²:«!ö¯�²h«R¬"ö²:«!ö¯»²h«L¬"ö]¬9@«2«(ö!«)¬!ö›¬G<¬hW«4 
 "Garbda beni çağırdığı vakit, onun imdadına yetişeceğim." Evet doğrudur. Arabî tarih 
ile bin üçyüz otuzdokuzda müthiş bir buhran-ı ruhî ve dehşetli bir heyecan-ı kalbî ve 
dağdağalı bir teşevvüş-ü fikrî geçirdiğim sıralarda, pek şiddetli bir surette Hazret-i Gavs'dan 
istimdad eyledim. Bir-iki yerde bahsettiğim gibi, "Fütuhül-Gayb" Kitabı ile ve dua ve 
himmetiyle imdadıma yetişti ve o buhranı geçirdim. İşte o müridi ise, bîçare Said-ül-Kürdî 

olduğunu meşhur kasidesinde kat'î gösterdiği gibi, bu kasidede de ›¬G<¬hW«4 den murad odur. 

Çünki ¯�²h«R¬"ö]¬9@«2«( ebced hesabiyle bin üçyüz otuzdokuz eder. O zaman memleketime 

nisbeten garb sayılan İstanbul'da idim. ¯�²h«R¬"ö]¬9@«2«( makam-ı ebcedîsi zaman-ı istimdadıma 

tevafuk ediyor. Hesabda !«)¬! lâfzı dahil olmaz. Çünki !«)¬! zamanı gösteriyor, ¯�²h«R¬"ö]¬9@«2«( cümlesi 

o mübhem zamanı tâyin ediyor.” St:158 
“Ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Kaba olan ahvalimi Kürdistan kapanıyla 

tartmalı. Hassas olan medenî İstanbul mizanıyla tartmamalısınız. Öyle yaparsanız, mâden-i 
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saadetimiz olan Dersaadet’ten önümüze sed çekmiş olursunuz. Hem de ekser Kürdleri 
timarhaneye sevketmek lâzım gelir. Zîra Kürdistan’ da en revaçlı olan ahlâk; cesaret, izzet-i 
nefis, salabet-i diniye, muvafakat-ı kalb ve lisandır. Medeniyette, nezaket denilen emir, 
onlarca müdahenedir.” AB:426 

Bu kısımda, Hz. Üstad, hakiki kürdlerin ahlak ve seciyeleri olarak cesaret, izzet-i 
nefis, salabet-i diniye ve muvafakat-ı kalb ve lisandır der. Yani içi dışı ayrı olanlardan 
değiller diye tarif eder. O halde mezkür evsafa sahib olmayanlar, durumlarını cidden 
nazara almalıdırlar.   
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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«! 
LÂİKLİK 

 Laik kelimesinin aslı, Latince “laıcus” (laikus) kelimesi olup “rahiplerin, yani ruhban 
sınıfının,yani papazların dışında kalan halktan kimseler” manasında kullanılıyordu. 

Anayasa kürsüsü prof. Ali Fuad Başgilin tarifiyle lâik: “Dine istinad etmeyen, ruhani 
olmayan kimse. Dinî olmayan şey, dinî olmayan fikir, dinî olmayan müessese, sistem 
veya prensib. 

 Hukukî bir ifade ile: Devleti, dinî esas ve hükümler ile idare etmeyen sistem olarak 
ifade edilir. Keza, kanunların menşeini ve teşri’de (kanun yapmada) hareket noktasını 
ve değer ölçüsünü , insanın ve cemiyetin sadece dünyevî menfaat ve anlayış ölçüsüne 
terkeden bir sistem manalarına gelir.” 

Esasen Türkiye’deki laiklik anlayışını korumasına alan ve aynı şekliyle anayasada bulunan ceza 
kanununun 163. maddesinden lâikliğin tarifi açıkça anlaşılmaktadır. Evet, şimdi anayasada bulunup 
laikliğin manasına bakan bendinde deniliyor ki:  

 “Laikliğe aykırı olarak, devletin hukukî, siyasî, ictimaî ve iktisadî temel nizmlarını 
kısmen de olsa,dinî esaslara uydurmak maksadiyle propaganda yapanlar, ağır ceza ile 
cezalandırılırlar demek suretiyle, bütün hukuk sahalarını dairesine alan mezkür dört kayıd, 
hukukî sahanın bütününü kontrolü altına alır. 

Demek Türkiyedeki laiklik, Kur’anın ictimaiyattaki hâkimiyetini yasaklayan sistem 
olduğu, açıkça ve cezaî müeyyideyle olarak beyan ediliyor ve şiddetli tatbikatları da senelerce 
devam etmiştir ve ediyor.” 
 Bediüzzaman Hz. diyor ki:    

  “Din İle Hayat Kabil-i Tefrik Olduğunu Zannedenler Felâkete Sebebdirler 
 Şu jön-türkün hatası; bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Millet ve İslâmiyet ayrı ayrı 
zannetti. 
 Medeniyet müstemir, müstevli vehmeyledi. Saadet-i hayatı içinde görüyordu. Şimdi 
zaman gösterdi, 
 Medeniyet sistemi (*) bozuktu, hem muzırdı; tecrübe-i kat’iyye bize bunu gösterdi. 
 Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. İslâm 
bunu anladı... 
 Başka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nisbeten milletin terakkisi. İhmali 
nisbetinde idi milletin tedennisi. Tarihî bir hakikat, ondan olmuş tenâsi...” S:716 

“Nev’-i beşerde, hususan bu asr-ı hürriyette ve bilhassa medeniyet dairesinde hemen 
umumiyetle hüküm-ferma “hürriyet-i vicdan” düsturunu kırmak ve istihfaf etmek ve 
dolayısıyla nev’-i beşeri istihkar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cür’etinizle, hangi 
kuvvete dayanıyorsunuz? Hangi kuvvetiniz var ki, siz kendinize “lâdinî” ismi vermekle, ne 
                                                 
(*) Tam bir işaret-i gaybiyedir. Sekeratta olan dinsiz zalim medeniyete bakıyor.  
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dine ne dinsizliğe ilişmemeyi ilân ettiğiniz halde; dinsizliği mutaassıbane kendine bir din 
ittihaz etmek tarzında, dine ve ehl-i dine böyle tecavüz, elbette saklı kalmayacak! Sizden 
sorulacak!.. Ne cevab vereceksiniz? Yirmi hükûmetin en küçüğünün itirazına karşı 
dayanamadığınız halde, nasıl yirmi hükûmetin birden itirazını hiçe sayar gibi, hürriyet-i 
vicdaniyeyi cebrî bir surette bozmağa çalışıyorsunuz.” M:430 

 “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. Hem bin 
üçyüz otuzdört (1334) 1 tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu. Evet 

¬?«h¬'�À²!ö]«V«2 cifir ve ebced hesabıyla 1333 veya dört ederek, aynı vakitte eski Harb-i Umumî’de 

İslâmiyet düşmanları galebe çalmakla, muahede şartlarını, dünyayı dine tercih rejimi 
mebdeine tevafuk ediyor. İki-üç sene sonra bilfiil neticeleri görüldü.” K:110 

“Âtıf’a muaraza eden ve hücum eden tarîkatçı müftü ve taassublu vaiz ve hoca ve ehl-i 
tarîkat, ehemmiyetli ehl-i ilim ve tarîkat, bu muarazada, en son perdesi rejim hesabına ve 
tarafgirliğine ve himayesine dayanıp, Âtıf’ın müdafaa ettiği sünnet-i seniye mesleğine taarruz 
suretine girdiğini; ve Risale-i Nur’a muaraza eden, bilerek veya bilmeyerek zendekaya yardım 
ettiğine bir delil, bu defa adliyece benden sordular ki: 
 Kürd Âtıf, rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları, rejime dayandılar. 
 Ben de dedim: Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de 
düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, 
istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır. Hazret-i 
Ömer’in (R.A.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer’iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen 
Yahudilere, Nasara’ya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek, idarece bir 
suç teşkil etmiyor ki; o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve 
siyaseti altında bulunmuşlar. Işte bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur’un şakirdlerinden en 
müdhiş bir muhalif ve rejim müessisini tel’in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun 
mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.”K:265  

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

cifrî ve ebcedî ile bin üçyüz elli (1350) 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 

  “[Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zabta geçmemiş ve 
müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa-i müdafaayı 
beyan ediyorum.] 
 Orada benden sordular ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim: Yaşlı 
mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi 2 
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 
                                                 
1 1918 
2 Teşri  
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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. 
 İşte ey müddeiumumî ve mahkeme a’zaları! Elli seneden beri bende olan bir fikrin 
aksiyle, beni ittiham ediyorsunuz. Eğer lâik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki; lâik 
manası, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere 
ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telakki ederim. Yirmibeş 
senedir hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükûmet-i cumhuriye ne hal kesbettiğini 
bilmiyorum. El’iyazü billah, eğer dinsizlik hesabına, imanına ve âhiretine çalışanları 
mes’ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size 
bilâ-perva ilân ve ihtar ederim ki: Bin canım olsa, imana ve âhiretime feda etmeğe hazırım. 
Ne yaparsanız yapınız! Benim son sözüm “Hasbünallahü ve ni’melvekil” olarak sizin beni 
i’dam ve ağır ceza ile zulmen mahkûm etmenize mukabil derim: Ben Risale-i Nur’un keşf-i 
kat’îsiyle i’dam olmuyorum, belki terhis edilip, nur ve saadet âlemine gidiyorum ve sizi, ey 
gizli düşmanlarımız ve dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar! İ’dam-ı ebedî ile ve daimî haps-i 
münferid ile mahkûm bildiğimden ve gördüğümden tamamıyla intikamımı sizden alarak 
kemal-i rahat-ı kalb ile teslim-i ruh etmeye hazırım! Onlara demiştim.” Ş:363 
 “İşte 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 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 

“…….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. 
 “Hem suçlarından diye: “Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve 
lâikliğin kabulü, İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, 
tesettürün kaldırılması, latin harflerinin huruf-u Kur’aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe 
ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler 
derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve taaddüd-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılab 
hareketlerini bid’at, dalalet, ilhaddır diyen, irtica ile suçludur.” diye yazmışlar. 
 Ey insafsız heyet! Eğer her asırda üçyüzelli milyonun kudsî ve semavî rehberi ve 
bütün saadetlerinin proğramı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan Kur’an-ı 
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Mu’ciz-ül Beyan’ın tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin 
dersi ve neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok 
âyât-ı Kur’aniyeyi inkâr etmek ve bütün İslâm müçtehidlerini, umum şeyhülislâmları suçlu 
yapmak mümkün ise ve mürur-u zamanı ve müteaddid mahkemelerin beraetlerini ve af 
kanunları ve mahremiyet ve mahrem vechini ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren 
ve ilmen muhalefeti memleketten ve hükûmetlerden kaldırabilirseniz, beni bu şeylerle suçlu 
yapınız. Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz.” Ş:431 

Şimdi hakkı korumada tavizsiz yürüyen Bediüzzaman Hazretlerine ittiba eden bir sâdık nurcu, 
Üstadına fiilen yapamasa dahi, fikren ve niyeten o aynı yolda yürümesi, Hz. Üstadın mesleğini tahrif 
etmemesi şarttır. Zamanımızda bu Kur’anî mesleğe ters düşen anlayış ve yaşayışlar görüldü ve görülüyor. 
Bu anlayışlara meyletmek dahi çok mesuliyetlidir. Zulme rıza dahi zulüm olduğunu Hz. Üstad nazara 
veriyor. 
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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«! 
MAARİF 

(Bk: Kitab-ı kâinatı okumak) 
Bu kelime, irfan kelimesinden alınıp, bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal 

manalarına gelir. 
 Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. * 
Bir memleketin tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.  

 Şimdi bu ta’bire Külliyattan bakılacak  
 “Kur’an-ı Hakîm’de çok hâdisat-ı cüz’iye vardır ki, herbirisinin arkasında bir düstur-u 
küllî saklanmış ve bir kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. Nasılki, 

@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2 (2:31) Hazret-i Âdem’in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için bir 

mu’cizesi olan talim-i esmadır ki, bir hâdise-i cüz’iyedir. Şöyle bir düstur-u küllînin ucudur 
ki: Nev’-i beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın enva’ına 
muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuunat ve evsafına şamil kesretli maarifin talimidir ki; 
nev’-i beşere değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı 
haml davasında bir rüchaniyet vermiş ve heyet-i mecmuasıyla arzın bir halife-i manevîsi 
olduğunu Kur’an ifham ettiği misillü; melaikelerin Âdem’e secdesiyle beraber, Şeytan’ın 
secde etmemesi olan hâdise-i cüz’iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i meşhudenin 
ucu olduğu gibi, pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor. Şöyle ki: Kur’an, şahs-ı Âdem’e 
melaikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytan’ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle; nev’-i 
beşere kâinatın ekser maddî enva’ları ve enva’ın manevî mümessilleri ve müekkelleri 
müsahhar olduklarını ve nev’-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkad 
olduklarını ifham etmekle beraber, o nev’in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden 
mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri, o nev’-i beşerin tarîk-i 
kemalâtında ne büyük bir engel, ne müdhiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur’an-ı 
Mu’ciz-ül Beyan, bir tek Âdem’le (A.S.) cüz’î hâdiseyi konuşurken bütün kâinatla ve bütün 
nev’-i beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor.” S:246 
 Demek, Kur’an’dan gelen maarif, mücmelen ve ilk olarak ilk peygambere verilmiştir diye mana-
yı harfi ile verilen ve Kur’an’da ilk (oku) emrinin geldiği ikra suresine muvafık olarak bu maarifin 
ehemmiyetine dikkat çekiliyor. Çünkü ikra suresinde Allah’ın ismi ile, yani mana-yı harfi ile okumak şart 
koşuluyor. Halbuki ahirzaman cereyanı, esbab şirkine yol açan mana-yı ismî ile maarifi yürütüyor. Onun 
için Hz. Üstad bu meseleye dikkat çeken şu rivayeti nakleder: 

“Yedinci Mes’ele: Rivayette var ki: “Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalalete 
düşer. Ve çok âlimler ona tâbi’ olacaklar.” 
 Vel’ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret 
veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle 
ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, 
etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdar eder ve din derslerinden tecerrüd 
eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır, demektir.” Ş:585 
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Keza Hz. Üstad çocuklara hitaben diyor: 
 “Evet mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık 
dünyevî hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur’an ve Kur’anın kudsî kelimelerini 
ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, 
bunlar elmas hükmündedir.” E:238 

“Âyât-ı Kur’aniye, emir ve nehy, va’d ve vaîd, tergib ve terhib, zecr ve irşad, kısas ve 
emsal, ahkâm ve maarif-i İlahiye ve ulûm-u kevniye ve kavanin ve şerait-i hayat-ı şahsiye 
ve hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı kalbiye ve hayat-ı maneviye ve hayat-ı uhreviye gibi umum 
tabakat-ı kelâmiye ve maarif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriyeye delalatıyla, işaratıyla câmi’ 

olmakla beraber, «a²\ ¬-ö@«W¬7ö«a²\¬-ö@«8ö²H'öyani, “İstediğin herşey için Kur’andan her ne istersen 

al” ifade ettiği mana, o derece doğruluğuyla makbul olmuş ki, ehl-i hakikat mabeyninde 
durub-u emsal sırasına geçmiştir. Âyât-ı Kur’aniyede öyle bir câmiiyet var ki, her derde deva, 
her hacete gıda olabilir. Evet, öyle olmak lâzım gelir. Çünki daima terakkiyatta kat’-ı meratib 
eden bütün tabakat-ı ehl-i kemalin rehber-i mutlakı elbette şu hâsiyete mâlik olması 
elzemdir.” S:398 
 “Kur’an-ı Hakîm, her asırdaki tabakat-ı beşerin herbir tabakasına güya doğrudan 
doğruya o tabakaya hususî müteveccihtir, hitab ediyor. Evet bütün benî-Âdeme bütün 
tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan 
marifetullaha ve en ehemmiyetli ve mütenevvi maarif olan ahkâm-ı İslâmiyeye davet eden, 
ders veren Kur’an ise, her nev’e, her taifeye muvafık gelecek bir ders vermek elzemdir. 
Halbuki ders birdir, ayrı ayrı değil. Öyle ise, aynı derste tabakat bulunmak lâzımdır. Derecata 
göre herbiri, Kur’anın perdelerinden bir perdeden hisse-i dersini alır. Şu hakikatın çok 
nümunelerini zikretmişiz.  

“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 

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

fünun-u ekvan, olur maarif-i İlahî... 
Tedkik dahi tefekkür, yani ger harfî nazarla, hem san’at noktasında “ne güzeldir” 

yerine “ne güzel yapmış Sani’, nasıl yapmış o mâhi” 
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 Nokta-i nazarında kâinata bir baksan, nakş-ı Nakkaş-ı Ezel, nizam ve hikmetiyle 
lem’a-i kasd ve itkan, tenvir eder şübehi. 
 Döner ulûm-u kâinat, maarif-i İlahî. Eğer mana-yı ismiyle, tabiat noktasında, 
“zâtında nasıl olmuş” eğer etsen nigahı, 
 Bakarsan kâinata, daire-i fünunun daire-i cehl olur. Bîçare hakikatlar, kıymetsiz eller 
kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı...” S:723 

“Rivayette var ki: “Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalalete düşer. Ve çok 
âlimler ona tâbi’ olacaklar.” 

Vel’ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret 
veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle 
ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, 
etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdar eder ve din derslerinden tecerrüd 
eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır, demektir.” Ş:585 

Yani süfyaniyet cereyanı, bilhassa gençleri ifsad etmek için maarife, yani müştehat çağında ve 
tesettürsüz olan kız ve erkekleri mektebe gitmeyi ve ihtilat halinde olmalarını kanunî mecburiyete bağlar 
diye Peygamberimiz A.S.M. bu hadis-i şerifiyle ümmetini ikaz ediyor. 

Herkese ve daha çok doktorlara bakan bir ikaz: 
“Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gafil doktorlardır. Eğer 

eczahane-i kudsiye-i Kur’aniyeden tiryak-misal imanî ilâçları alabilseler, hem kendi 
hastalıklarını, hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler, inşâallah. Senin şu intibahın senin 
yarana bir merhem olduğu gibi, seni dahi doktorların marazına bir ilâç yapar. Hem bilirsin, 
me’yus ve ümidsiz bir hastaya manevî bir teselli, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfi’dir. 
Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabib, o bîçare marîzin elîm ye’sine bir zulmet daha 
katar. İnşâallah bu intibahın seni öyle bîçarelere medar-ı teselli eder, nurlu bir tabib yapar. 
Bilirsin ki; ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş 
etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camid 
şeyleri bulursun. Çünki ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fennî malûmatı, 
o felsefî maarifi; faideli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır. Sen dahi Cenab-ı 
Hak’tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelal’in hesabına çevirsin, tâ o odunlara 
bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymetdar maarif-i İlahiye hükmüne 
geçsin.” B:67 

Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da, bir kısım ehl-i 
medrese olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin. 

Zira bulanıklığıyla başka mecradan taaffün ile gelmiş ve atalet bataklığından neş’et ve 
istibdad sümûmu ile teneffüs eden, zulüm tazyiki ile ezilen efkâra bu müteaffin su, bazı aks-ül 
amel yaptığından, misfat-ı şeriat ile süzdürmek zarurîdir. Bu da ehl-i medresenin dûş-u 
himmetine muhavveldir.” H:92 
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Tevazu, alçak gönüllülük manasında olan bu tabir, islam ahlakında çok büyük ehemmiyeti var. 
Büyük dinî şahsiyetler çokça nazara vermişlerdir. Bölünmelere ve ihtilaflara sebebiyet veren enaniyet 
hissini izale ettiğinden çokça nazara verilmesi de gerekir. Onun için Risalelerde hayli mevzu edilmiştir, 
şöyle ki: 

“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 
Yani bu zamanda şahsî meziyetler ve kerametlere bedel, ihlas ve sadakat ile yapılan hizmetlere 

bakılmalı diye ehemmiyetli bir düstura dikkat çekiliyor. 

Hz. Üstad diyor ki: “Sizin hapis meyveleriniz, benim nazarımda firdevs meyveleri gibi 
hoştur, kıymetlidir. Benim sizler hakkında büyük ümidlerimi ve davalarımı tasdik ve tahkik 
ettiği gibi, tesanüdün kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe, üç-dört 
eliflerin birleşmesi gibi üç-dört yüz kıymetini bu kadar ağır tazyikat altında izhar eyledi. Ve 
bu müşevveş şerait içinde vahdetinizi muhafaza eden halet-i ruhiye, dünkü davamı isbat 
ediyor. Evet -temsilde hata yok- nasılki büyük bir veli, küçük bir ashab 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 veliden ziyade mevki alıyor.” diye kanaatım gelmiş ve siz daima bu 
kanaatımı takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak, sizlerden ebediyen razı olsun, âmîn!” Ş:317 

Burada, hizmet faziletinin, müşevvik olarak nazara verilmesi tesanüdü muhafaza eden ihlaslı 
hizmetin, şahsî kemalata bakan velayetten daha kıymetli olduğu gösteriliyor. Bunun zıddı dahi nazara 
alınmalıdır. 

Hz. Üstad hapisteki bazı talebelerinin huzurlu halleri için, 
“Acaba neden?” der idim. Şimdi anladım ki; onlar hakikî vazifelerini yapıyorlar, 

malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından 
ve enaniyetten gelen hodfüruşluk ve tenkid ve telaş etmediklerinden, temkinleriyle ve 
metanet ve itminan-ı kalbleriyle Risale-i Nur şakirdlerinin yüzlerini ak ettiler, zendekaya karşı 
Risale-i Nur’un manevî kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak, onlardaki nihayet tevazu ve 
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mahviyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin, 
âmîn!”Ş:318 

Burada Hz. Üstad kıyamete kadar umum Nurcuların dikkatini mezkür meziyetlere çeker. Yani 
samimi Nurcu, bu sıfatları kazanmaya çalışmalıdır. 

Çok üstün bir fazilet olan mahviyet nümunesini Hz. Üstadda görüp 
nazara veren bir âlim zat diyor ki:   

“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 
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 

Yani Hz. Üstad dediklerini fiilen de gösteriyor. Hz. Üstadda görülen bu hasletlerin nazara 
verilmesi, enaniyeti dinlemeyip bu fazilete alaka göstermek içindir. 

 “Evet, kardeşlerim! Sizler, ihlas sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbab-ı 
tefrika içinde vahdetinizi muhafaza, hakikaten bir hârikadır. Hâfız Ali’nin hakikaten 
müstesna bir mahviyet ve tevazuu içinde ihlası ve fena fi-l ihvan düsturunu muhafaza 
etmesi; ve Hüsrev’in hakikaten tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede tedbir ve 
dirayeti ve Hâfız Ali gibi yüksek ihlası ve mahviyeti; Hâfız Mustafa’nın hizmet-i nuriyede 
büyük iktidarı içinde kuvvetli bir sadakatı ve fedakârane teslimiyeti; ve hem Abdurrahman, 
hem Lütfü, hem Hâfız Ali manasını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetini 
dünyada herşeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması ve sebeb-i ihtilafa karşı 
kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört mektubunuz bana bildirdi. Aynı sistemde, 
mes’elede alâkadar kahraman Tahirî ve kahraman Rüşdü’nün dahi aynı hakikatta ve aynı 
ahlâkta bulunduklarını hiç şübhe etmiyoruz. Bu altı rüknün, bu muvakkat sarsıntıdan, hakikî 
bir tesanüdle birbirine el-ele, omuz-omuza, baş-başa vermesi, altıyüz belki altıbin kıymet-i 
maneviyeyi alıyor.. diye, Cenab-ı Hakk’a Risale-i Nur hesabına hadsiz şükür ediyoruz ve sizi 
de tebrik ediyoruz.” K:242 

Burada da mezkür faziletleri kazanma gayretine teşvik var ve bu meziyetler, bilhassa hizmet 
dairesinde çok ehemmiyetlidir. Keza, herkese karşı mahviyet gösterilmez. 

“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.” Em:153 

Demek mütecavizlere karşı metanet göstermek gerekiyor. 

S- Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür 
olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin 
esiriyiz. 
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 C- Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve 
tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük 
tanımayınız.1 

 S- Neden tekebbür küçüklük alâmetidir? 

 C- Zira her bir insan için, içinde görünecek ve onunla nâsı temaşa edecek bir mertebe-
i haysiyet ve şöhret vardır. İşte o mertebe eğer kamet-i istidadından daha yüksek ise; o, o 
seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül ve tekebbür edecektir. Şayet kıymet 
ve istihkakı daha bülend ise, tevazu ile tekavvüs edip ona eğilecektir.” Mü:24 

Yani basit insanlar büyük görünme ihtiyacını duyarlar ve öyle tavırlar takınırlar. 

 “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 
 Bu ders, sadece şeyhlere bakmaz. Din sahasında önde görünenler ve hizmet dairemiz için de 
derstir. 

“Kur'an "sâlihat"ı mutlak, mübhem bırakıyor. Çünki ahlâk ve faziletler, hüsn ve hayr 
çoğu nisbîdirler. Nev'den nev'e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır. 
Mahalden mahalle tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa, muhtelif olur. 
Ferdden cemaate, şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. 
 Meselâ: Cesaret, sehavet erkekte gayret, hamiyet, muavenete sebebdir. Karıda nüşûze, 
vekahete, zevc hakkına tecavüze sebeb olabilir. Meselâ: Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi, 
kavîde tekebbür olur. Kavînin zaîfe karşı tevazuu, zaîfte tezellül olur. Meselâ: Bir ulü-l emr, 
makamındaki ciddiyeti vakar, mahviyeti zillettir. Hanesinde ciddiyeti kibir, mahviyeti 
tevazudur. 
 Meselâ: Tertib-i mukaddematta tefviz, tenbelliktir. Terettüb-ü neticede tevekküldür. 
Semere-i sa'yine, kısmetine rıza kanaattır. Meyl-i sa'yi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa, 
dûnhimmetliktir. 
 Meselâ: Ferd mütekellim-i vahde olsa müsamahası, fedakârlığı amel-i sâlihtir. 
Mütekellim-i maal-gayr olsa hıyanet olur. 
 Meselâ: Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez; millet namına 
tefahur eder, hazm-ı nefs edemez. Herbirinde birer misal gördün, istinbat et. 
 Madem ki Kur'an bütün tabakata, bütün âsârda, kâffe-i ahvalde şamil bir hitab-ı 
ezelîdir. Hem nisbî hüsn, hayr çoktur. Sâlihattaki ıtlakı, beligane bir îcaz-ı mutnebdir. 
Beyanda sükûtu, geniş bir sözdür.” STİ:6 

 

                                                 
1 Yani karşılarına çıkıp muhalefet etmek değil. Ancak gereksiz hürmet tavrı göstermemeli. Çünkü kötü 
sıfatlara destek verilmiş olur. 
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MAİŞET ve müteallikatı 

(Bk: Derd-i maişet) 
Bu kelime (Ayş) kök kelimesinden alınıp, yaşayış ve yaşama geçirilen ömür manasında ve daha 

çok derd-i maişet terkib şekliyle kullanılır. 

Maişete mukabil ibadeti tercih etmek hakkında şu hüküm var: 
“Eğer vazife-i asliyen olan ubudiyetle vazife-i ârıziye muaraza etseler, sen vazifene 

bak. Ötekini, sahib-i hakikî olan Cenab-ı Hakk’a tefviz et.” Ni:51 
Yani dünya işleri ile ibadet ve dinî hizmet tearuz etse, yani biri yapılınca diğeri yapılamaz 

durumu ortaya çıksa, hizmet tercih edilmelidir deniliyor. 

Bu dersin sonunda verilen bir mukayese şöyledir: 
“Eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksad yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir 

serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksad yapsan ve 
şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan; o vakit hayvanatın büyük bir 
kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem 
ve muhterem bir misafiri olursun. 
 İşte sana iki yol, istediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfikı Erhamürrâhimîn’den 
iste...” S:24 

“Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, 
hayata perestiş eder. Derd-i maişetle sarhoştur." Çünki ölüm değişmiyor. Firak, bekaya 
kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer 
yolculuğu kesilmiyor, sür'at peyda ediyor.” S:170 

“Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sen 
istidad cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını 
tedarikte iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden 
anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil; belki hakikî bir insan gibi, 
hakikî bir hayat-ı daime için sa'y etmektir. Bununla beraber meşagil-i dünyeviye dediğin, 
çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. 
En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit 
geçiriyorsun. Meselâ: Zühal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları 
ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmoğrafya 
ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun.” S:271 

“Evet insana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için 
değil; belki, pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkiye için verilmişler. Çünki insanı hayvana nisbet 
etsek görüyoruz ki: İnsan, cihazat ve âlât itibariyle çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha 
ziyadedir. Hayat-ı dünyeviye lezzetinde ve hayvanî yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Çünki 
her gördüğü lezzetinde, bir elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın 
korkuları ve herbir lezzetin dahi elem-i zevali, onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz 
bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş 
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zamanın elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, 
yatar, Hâlıkına şükreder.” S:323 

Şimdi “…Beşerin nazar-ı dikkati, başka maksadlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük 
içinde derd-i maişet, ruha sersemlik ve felsefe-i tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden; 
beşerin muhit-i içtimaîsi, o şahsın zihnine ve istidadına, içtihad hususunda kuvvet vermediği 
gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor.” S:492  

“…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?”M:272 

Evet, “İktisad eden, maişetçe aile belasını çekmez" mealinde «G«M«B²5!ö¬w«8ö Äx Q«<ö«�hadîs-i 

şerifi sırrıyla: İktisad eden, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet iktisad, 
kat'î bir sebeb-i bereket ve medar-ı hüsn-ü maişet olduğuna o kadar kat'î deliller var ki, hadd 
ü hesaba gelmez. Ezcümle: Ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden 
zâtların şehadetleriyle diyorum ki: İktisad vasıtasıyla bazan bire on bereket gördüm ve 
arkadaşlarım gördüler. Hattâ dokuz sene -şimdi otuz sene- evvel benimle beraber Burdur'a 
nefyedilen reislerden bir kısmı, parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için, zekatlarını 
bana kabul ettirmeğe çok çalıştılar. O zengin reislere dedim: "Gerçi param pek azdır; fakat 
iktisadım var, kanaata alışmışım. Ben sizden daha zenginim." Mükerrer ve musırrane 
tekliflerini reddettim. Cây-ı dikkattir ki: İki sene sonra, bana zekatlarını teklif edenlerin bir 
kısmı iktisadsızlık yüzünden borçlandılar. Lillahilhamd onlardan yedi sene sonra, o az para 
iktisad bereketiyle bana kâfi geldi; benim yüz suyumu döktürmedi, beni halklara arz-ı hacete 
mecbur etmedi. Hayatımın bir düsturu olan "nâstan istiğna" mesleğimi bozmadı.” L:141 

“Rızk-ı helâl, acz ve iftikara göre gelir; iktidar ve ihtiyar ile değil. Belki o rızk-ı helâl, 
iktidar ve ihtiyar ile makûsen mütenasibdir. Çünki çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı 

azalır, uzaklaşır, sakilleşir. ]«X²S«<ö«�ö½i²X«6ö ^«2@«X«T²7«!öhadîsinin sırrıyla; kanaat, bir define-i hüsn-ü 

maişet ve rahat-ı hayattır. Hırs ise, bir maden-i hasaret ve sefalettir.” L:146 
“Evet aynelyakîn derecesinde bize de kanaat gelmiş ki, bu kesretli hâdisat-ı bereket, 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinin bir şuaıdır. Manen der: "Ey Kur'an'ın 
şakirdleri! Sizleri vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan, maişet telaşesidir. Bu 
ise, Kur'anın feyziyle, bereket nevinden size veriliyor. Vazifenize bakınız."” K:60 

“Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfat ile ve 
iktisadsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u zaruret-i 
maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o 
derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o 
derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki; edna bir hacat-ı hayatiyeyi, büyük bir mes'ele-
i diniyeye tercih ettiriyor. Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı 
Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tiryakmisal ilâçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir; ve 
onun metin, sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sadık, fedakâr şakirdleri mukavemet ederler. Öyle 
ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve ciddî ihlas ve tam 
itimad ile ona yapışmak lâzım ki; o acib hastalığın tesirinden kurtulsun.” K:105 

“Endişeli Sual: Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla 
ehl-i dalalet, bîçare aç ehl-i imanı derd-i maişet içinde boğdurup, hissiyat-ı diniyeyi ya 
unutturup, ya ikinci, üçüncü derecede bırakmağa çalışacak diye, rivayetlerden anlaşılıyor. 

1336



MAİŞET     3 

Acaba, herşeyde hattâ kahr azabında ehl-i iman ve masumlar için bir vech-i rahmet ve kader-i 
İlahî cihetinde adalet olduğu, bunda ne tarzda olur? Ve ehl-i iman, hususan Risale-i Nur 
talebeleri bu musibete karşı iman ve âhiret hesabına ne cihetle istifade edip, nasıl 
davranacaklar ve mukavemet edecekler? 
 Elcevab: Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi; küfran-ı nimet ve şükürsüzlük ve 
nimet-i İlahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan, Âdil-i Hakîm 
nimetinin hususan gıda kısmının, hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin 
hakikî lezzetini ve çok ehemmiyetli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalâde derecesini 
göstermekle, hakikî şükre sevketmek hikmetiyle, Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riayet 
etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip, aynı hikmet için adalet etmiş.” K:140 
 “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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MANTIK 

Seyyid Şerif Cürcanî (Mi: 1340-1413) “Haşiye-i Suğra”sında şöyle der: “Mantık, nutk-u zahirîye 
ıtlak olunur ki bu, konuşmadır. Ve nutk-u batınîye ıtlak olunur ki, o da ma’kulatın idrakidir.” 

Mantık, bir terim olarak, “doğru düşünme prensip ve kaidelerini inceleyen bir ilimdir” şeklinde 
tarif edilebilir. 

İslâm dünyasında mantık çalışmaları yapılmıştır. İslâm mantıkçıları arasında Farabî (Mi:870-
950), El-Kindî (Öl.Mi.873), İbn-i Sina (Mi.980-1037), Gazalî (1058-llll), Fahreddin Razi (Öl.Mi: 1209), 
Seyyid Şerif (Mi: 1340-1413) sayılabilir. 

Bediüzzaman hazretlerine sorulan bir sual: 
“Diyorsunuz ki: “Sen Sözler’de kıyas-ı temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki Fenn-i 

Mantıkça kıyas-ı temsilî, yakîni ifade etmiyor. Mesail-i yakîniyede bürhan-ı Mantıkî 
lâzımdır. Kıyas-ı temsilî, Usûl-ü Fıkıh ülemasınca zann-ı galib kâfi olan metalibde istimal 
edilir. Hem de sen, temsilâtı bazı hikâyeler suretinde zikrediyorsun. Hikâye hayalî olur, hakikî 
olmaz, vakıa muhalif olur?” 

 ELCEVAB: İlm-i Mantıkça çendan “Kıyas-ı temsilî, yakîn-i kat’î ifade etmiyor” 
denilmiş. Fakat kıyas-ı temsilînin bir nev’i var ki; Mantıkın yakînî bürhanından çok 
kuvvetlidir ve Mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînîdir. O kısım da şudur 
ki: Bir temsil-i cüz’î vasıtasıyla bir hakikat-ı küllînin ucunu gösterip, hükmü o hakikata bina 
ediyor. O hakikatın kanununu, bir hususî maddede gösteriyor. Tâ o hakikat-ı uzma bilinsin ve 
cüz’î maddeler, ona irca’ edilsin. Meselâ: “Güneş nuraniyet vasıtasıyla, birtek zât iken her 
parlak şeyin yanında bulunuyor.” temsiliyle bir kanun-u hakikat gösteriliyor ki, nur ve 
nurani için kayıd olamaz. Uzak ve yakın bir olur. Az ve çok müsavi olur. Mekân onu 
zabtedemez. 
 Hem meselâ: “Ağacın meyveleri, yaprakları; bir anda, bir tarzda kolaylıkla ve 
mükemmel olarak birtek merkezde, bir kanun-u emrî ile teşkili ve tasviri” bir temsildir ki, 
muazzam bir hakikatın ve küllî bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatın 
kanununu gayet kat’î bir surette isbat eder ki, o koca kâinat dahi şu ağaç gibi o kanun-u 
hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. 
 İşte bütün Sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kat’î-yi 
Mantıkîden daha kuvvetli, daha yakînîdirler.” S:615 

“Hem o Sâni’-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihya eder; aynı kanunla şu 
önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla Küre-i Arz’ı yine o baharda 
ihya eder ve aynı kanunla haşirde mahlukatı da ihya eder. Şu sırra işareten 

¯?«G¬&!«:ö¯j²S«X«6öÅ�¬!ö²vUC²Q«"ö«�«:ö²vUT²V«'ö@«8ö (31:28) Kur’an ferman eder. Ve hâkeza kıyas et. 

 Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki, zerreden tâ mecmu’-u âleme kadar 
cereyan ediyor. İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve 
genişliğine dikkat et ve içindeki sırr-ı vahdeti gör; herbir kanun bir bürhan-ı vahdet 
olduğunu bil. Evet şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar, herbiri ilim ve iradenin cilvesi 
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olmakla beraber; hem vâhid, hem muhit olduğu için; Sâni’in vahdaniyetini ve ilim ve 
iradesini gayet kat’î bir surette isbat ederler. İşte ekser Sözlerde ekser temsilât, böyle 
kanunların uçlarını birer cüz’î misal ile göstermekle; müddeada, aynı kanunun vücuduna 
işaret eder. Madem temsil ile kanunun tahakkuku gösteriliyor, bürhan-ı Mantıkî gibi yakînî 
bir surette müddeayı isbat eder. Demek Sözlerdeki ekser temsiller; birer bürhan-ı yakînî, 
birer hüccet-i katıa hükmündedir.” M:291 

“Elhasıl: Ondokuzuncu Mektub’un Onsekizinci İşaretinde denildiği gibi; nasıl kulaklı 
âmi tabakası i’caz-ı Kur’an fehminde demiş: Kur’an, bütün dinlediğim ve dünyada mevcud 
kitablara kıyas edilse, hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyle ise ya 
Kur’an, umumun altındadır veya umumun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki 
şıkk ise, muhal olmakla beraber, hiçbir düşman hattâ şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. 
Öyle ise Kur’an, umum kitabların fevkindedir. Öyle ise mu’cizedir. Aynen öyle de, biz de 
ilm-i usûl ve fenn-i Mantıkça sebr ü taksim denilen en kat’î hüccetle deriz: 

Ey şeytan ve ey şeytanın şakirdleri! Kur’an, ya arş-ı a’zamdan ve ism-i a’zamdan 
gelmiş bir kelâmullahtır veyahut -hâşâ sümme hâşâ, yüzbin kerre hâşâ- yerde Allah’tan 
korkmaz ve Allah’ı bilmez, itikadsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan! Sâbık 
hüccetlere karşı bunu sen diyemezsin ve diyemezdin ve diyemeyeceksin. Öyle ise bizzarure 
ve bilâ-şübhe Kur’an, Hâlık-ı Kâinat’ın kelâmıdır. Çünki ortası yoktur ve muhaldir ve 
olamaz. Nasılki kat’î bir surette isbat ettik, sen de gördün ve dinledin. 

Keza “yÁV7!ö vU²A¬A²E<ö]¬9x Q¬AÅ#@«4ö«yÁV7!ö«–YÇA¬E#ö²vB²X6ö²–¬!ö²u5ö (3:31) âyet-i azîmesi, ittiba-ı 

Sünnet ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat’î bir surette ilân ediyor. Evet şu âyet-i 
kerime, kıyasat-ı Mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnaî kısmının en kuvvetli ve kat’î bir 
kıyasıdır. Şöyle ki: Nasıl Mantıkça kıyas-ı istisnaî misali olarak deniliyor: “Eğer güneş çıksa, 
gündüz olacak.” Müsbet netice için denilir: “Güneş çıktı, öyle ise netice veriyor ki: Şimdi 
gündüzdür.” Menfî netice için deniliyor: “Gündüz yok, öyle ise netice veriyor ki: Güneş 
çıkmamış”. Mantıkça, bu müsbet ve menfî iki netice kat’îdirler. Aynen böyle de: Şu âyet-i 
kerime der ki: “Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a ittiba edilecek. İttiba 
edilmezse, netice veriyor ki: Allah’a muhabbetiniz yoktur.” Muhabbetullah varsa, netice verir 
ki: Habibullah’ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder.” L:52 

“İşte buna binaendir ki; mantık, kuvve-i fikriye ve akliyeyi doğru yollara sevketmek 
için bazı şartlar vaz’ etmiştir ki, o şartların vücudu ile sıhhate, fukdanı ile de fesada delâlet 
eder.” BMs:707 

“Hadd-i evsatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatla1 belâgat ve 
Mantık ile hikmettir. Evet hikmet derim, çünki hayr-ı kesîrdir. Şerri vardır; fakat cüz’îdir. 
Usûl-i müsellemedendir ki: Şerr-i cüz’î için hayr-ı kesîri tazammun eden emri terk etmek, 
şerr-i kesîri işlemek demektir. Ehvenüşşerri ihtiyar elzemdir.2 Evet eski hikmetin hayrı az, 
hurafatı çok, ezhan istidadsız, efkâr taklid ile mukayyed, cehl avamda hükümferma 
olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler. Fakat şimdiki hikmet ona nisbeten maddî 
cihetinde hayrı çok, yalanı az; efkâr dahi hür, marifet hükümfermadır. Zâten her zamanın bir 
hükmü olmak gerektir.” Mu:27 

 
 

 
                                                 
1 Felsefe-i Şeriat: Varlıkların, hadiselerin ve ahkâm-ı şer’iyenin sahip oldukları derin hikmetler ve ilahi 
gayeler. 
2 Mehaz: Hukuk-u İslamiye Kamusu Kavaid-i Külliye’de 27,28. maddeler. 
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MARİFETULLAH ve müteallikatı 

Ma’rifet, bilmek manasındaki irfan kelimesinden alınmıştır. Âlemdeki eserlerinden Hâlikın varlığını, 
birliğini, sıfat ve esmasını, hikmet ve gayelerini ehlinden öğrenip bilmek ve şuuruna ermek manasiyle 
cadde-i kübra mesleğidir. Masnuat-ı İlahiyeyi ve Kur’anî hakikatleri tefekkür ve tahsil edip lütf-u İlahî ile 
kalbî inkişaf ve basirete sahib olmak ve İlahî hakikatlara ve hikmetlere vukufiyet, Allah rızasına en uygun 
hareket tarzını bilip amel etmek yoludur. Marifetin zıddı, inkârdır. İlmin zıddı ise, cehildir.. 

Evet, “İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet 
ve istidad itibariyle herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve 
nuru ve ruhu; marifetullahtır ve onun üss-ül esası da iman-ı billahtır.” S:316 

“Evet bütün benî-Âdeme bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan imana ve 
en geniş ve nurani fen olan marifetullaha ve en ehemmiyetli ve mütenevvi maarif olan 
ahkâm-ı İslâmiyeye davet eden, ders veren Kur’an ise, her nev’e, her taifeye muvafık 
gelecek bir ders vermek elzemdir. Halbuki ders birdir, ayrı ayrı değil. Öyle ise, aynı derste 
tabakat bulunmak lâzımdır. Derecata göre herbiri, Kur’anın perdelerinden bir perdeden hisse-i 
dersini alır. Şu hakikatın çok nümunelerini zikretmişiz. Onlara müracaat edilebilir.” S:412 
 Bu kısımda geçen maarif tabirinin izahı, İPA. nin 2225. parağrafında bilgi verilir. 

 “Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemal-i intizamları ve kemal-i 
mevzuniyetleri ve kemal-i zînetleri ve icadlarının sühuleti ve birbirine benzemeleri ve 
birtek fıtrat izhar etmeleri, nasılki bir Sâni’-i Hakîm’in vücub-u vücudunu ve kemal-i 
kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de: Camid ve basit 
unsurlardan, hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat adedince 
yine o Sâni’-i Hakîm’in vücub-u vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, 
heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir tarzda kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi 
terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkib ve tahlil hengâmındaki teceddüdde nihayet derecede 
ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile, meselâ topraktaki 
tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sünbüllerini ve 
vücudlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve 
meyvelere tefrik etmek ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdaî maddeleri kemal-
i hikmetle ve kemal-i mizanla ayırıp tefrik etmek, yine o Hakîm-i Mutlak ve o Alîm-i 
Mutlak ve o Kadîr-i Mutlak’ın vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği 
gibi; zerreler âlemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, her dakikada kemal-i 
hikmetle ekip biçip, yeni yeni kâinatlar mahsulâtını ondan almak ve o camide, âcize, cahile 
olan zerrata gayet şuurkârane ve gayet hakîmane ve muktedirane hadsiz muntazam vazifeleri 
gördürmek, yine o Kadîr-i Zülcelal’in ve o Sâni’-i Zülkemal’in vücub-u vücudunu ve kemal-i 
kudretini ve azamet-i rububiyetini ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. 
 İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullaha açılır. Ve büyük bir mikyasta bir 
Sâni’-i Hakîm’i akla gösterir. 
 Şimdi ey bedbaht gafil! Şu halde Onu görmek ve tanımak istemezsen; aklını çıkar at, 
hayvan ol, kurtul...” S:659 
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Keza, “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.1 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, 2 nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara; ya 
bilkuvve 3 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 

“Bil ey gafil, müşevveş Said! Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak 
ve âyât ve şahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla 
temaşa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir 
nuru tenkid parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana ışıklanan bir nuru 
tutmak için elini uzatma; belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara müteveccih ol, dur. Çünki 
ben müşahede ettim ki: Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç çeşittir. 

 Bir kısmı: Su gibidir; görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda 
hayalâttan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkid parmaklarıyla tecessüs 
edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ı hayat, parmağı mekân ittihaz etmez. 

 İkinci kısım: Hava gibidir; hissedilir, fakat ne görünür, ne de tutulur. Ona karşı sen 
yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut, tenkid elini 
uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüd eliyle baksan, tenkid ile el atsan, o yürür 
gider; senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. 

 Üçüncü kısım ise: Nur gibidir; görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise 
kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; 
belki kendi kendine gelir. Çünki nur; el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz, belki o nur 
ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer harîs ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan, 
sönmese de gizlenir. Çünki öyle nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda da giremez, 
kesifi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.” L:128 
 Burada, iman hakikatlerinin mahiyeti, sadece ilim ve mantık değil, kalbî hislerde ilimle mezc 
olmuş feraset-i imaniyeye mazhariyetin varlığı bildiriliyor. Fitne-i ahirzaman dairesinde bu gelişmeye 
çıkamayan insan, imanda böyle inkişaflar vardır deyip büyük şahsiyetlere itimadını ve bu hakikatlara 
teslimiyetini artırmalıdır. Asrın gafletiyle aklının ermediği meselelerde itirazcı olmamalıdır. 

                                                 
1 Yani az yukarıda bildirilen ve dört yolda gösterilen cadde-i kübradır. 

2 Allah’ı sevmenin isbatı “ yÁV7!övU²A¬A²E<ö]¬9xQ¬AÅ#@«4ö«yÁV7!ö«–YÇA¬E#ö²vB²X6ö²–¬!ö²u5ö(3:31) âyetinde i’cazlı bir îcaz vardır. 

Çünki çok cümleler, bu üç cümlenin içinde dercedilmiştir. Şöyle ki: Şu âyet diyor ki: Allah’a (celle celalühü) 
imanınız varsa, elbette Allah’ı seveceksiniz. Madem Allah’ı seversiniz, Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o 
sevdiği tarz ise, Allah’ın sevdiği zâta benzemelisiniz. Ona benzemek ise, ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba 
etseniz, Allah da sizi sevecek. Zâten siz Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin.” L:57  
      Allahı bilkuvve sevmeği gösteren husus, kişinin en çok sevdiği şeyi Allah yolunda feda edebilmesiyle 
isbatlanır. Yani gerektiğinde menfaatını ve rahatını feda etmek gibi…  
3 Bilkuvve yani, sevme hissi vücuda gelmemekle beraber hissi bir meylin bulunması manasında. 

1341



MARİFETULLAH     3 

 

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬" 
¬–: GA²Q«[¬7öÅ�¬!ö«j²9¬�²!«:öÅw¬D²7!ö a²T«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 

“Hattâ ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmağa 
çalışıyorlar, tâ kalb dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarfetmek lâzım gelen merakı, 
zevki, şevki lüzumsuz fâni şeylerde telef olmasın. Hattâ bu ehemmiyetli sırdandır ki, din 
düsturlarının bir hâdimi olmak cihetinde (güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve 
onlara benzeyen mücahidînden, selef-i sâlihînden başka) siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar 
olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksad-ı aslî 
siyasetini yapanlarda, din ikinci derecede kalır, tebaî hükmüne geçer. Hakikî dindar ise; 
“bütün kâinatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir” diye siyasete aşk-ı merak ile değil; 
ikinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikata âlet etmeye -eğer mümkünse- çalışabilir. Yoksa 
bâki elmasları, kırılacak âdi şişelere âlet yapar.” E:57 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zînetleri, Hâlıkımızı, 
Mâlikimizi ve Mevlâmızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet öyle 
gördüm ve öyle de zevkettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek, marifetullahtan başka bir 
şey var mıdır? Evet marifetullah olduktan sonra, dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi 
Cennet’e bile iştiyak geri kalır.” Ms:104 

 “Cennet’te lezzetin devamı mes’elesi ise: Evet lezzetin hakikî lezzet olması, zeval 
görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de 
elemdir; hattâ zevalinin tasavvuru bile elemdir. Evet bütün mecazî âşıkların enînleri, bağırıp 
çağırmaları, bu kısım elemdendir ve bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamalar, vaveylâlar, hep 
mahbubların firak ve zevallerinin tasavvurundan neş’et eden elemdendir. Evet pek çok 
muvakkat lezzetler var ki, zevalleri daimî elemleri intac ettiği gibi; çok elemlerin zevali de, 
leziz lezzetlere bâis olur. Lezzet ve nimet ise, devam etmek şartıyla lezzet ve nimet sayılabilir. 

 Hülâsa: İnsan, ebed için yaratılmıştır. Onun hakikî lezzetleri, ancak marifetullah, 
muhabbetullah, ilim gibi umûr-u ebediyededir.” İ:146 

“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  
 “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. 
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 ½G¬&!«:öyÅ9«!ö]«V«2öÇ"G«#ö½^«<³~öy«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. 

İşte Kur'an-ı Hakîm'in bu mu'cizane hakikatının, şimdi ehl-i imana karşı küfr-ü 
mutlakın dehşetli hücum ettiği bu zamanda bir cilvesi olan Risale-in Nur, yarım asırdan beri 
küfr-ü mutlakı kırıyor ve en muannidlerini susturuyor.” 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«! 
MASLAHAT 

İş, mes'ele. *Sulh yolu. *Fayda, maksad, keyfiyet. (Zıddı; mefsedettir) 

Maslahat-ı mürsele: Şeriat tarafından ne itibar ve ne de ibtâl ve ilgâ edildiği mâlum olmayan bir 
mes'elenin maslahat üzere fakihler tarafından hükümlendirilmesi. 

“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.” S:482 

 Bu hatanın bir sebebi, bu asırdaki ekser insanların nokta-i nazarı olan, dünyevî ve peşin menfaat 
ve lezzetlerdir. 

“Mesail-i şeriattan bir kısmına “taabbüdî” denilir; aklın muhakemesine bağlı değildir; 
emrolduğu için yapılır. İlleti, emirdir. 
 Bir kısmına “Makul-ül mana” tabir edilir. Yani: Bir hikmet ve bir maslahatı var ki, o 
hükmün teşriine müreccih olmuş; fakat sebeb ve illet değil. Çünki hakikî illet, emir ve nehy-i 
İlahîdir. 
 Şeairin taabbüdî kısmı; hikmet ve maslahat onu tağyir edemez, taabbüdîlik ciheti 
tereccuh ediyor, ona ilişilmez. Yüzbin maslahat gelse onu tağyir edemez. Öyle de: “Şeairin 
faidesi, yalnız malûm mesalihtir” denilmez ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise, 
çok hikmetlerinden bir faidesi olabilir. Meselâ biri dese: “Ezanın hikmeti, müslümanları 
namaza çağırmaktır; şu halde bir tüfenk atmak kâfidir.” Halbuki o divane bilmez ki, binler 
maslahat-ı ezaniye içinde o bir maslahattır. Tüfenk sesi, o maslahatı verse; acaba nev’-i 
beşer namına, yahut o şehir ahalisi namına, hilkat-ı kâinatın netice-i uzması ve nev’-i beşerin 
netice-i hilkatı olan ilân-ı tevhid ve rububiyet-i İlahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan 
ezanın yerini nasıl tutacak?” M:397 

“Bu fakir Said, Eski Said’den çıkmaya çalıştığı bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i 
emmarenin gururundan gayet müdhiş ve manevî bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik 
içerisinde yuvarlandılar. Kâh süreyyadan seraya, kâh seradan süreyyaya kadar bir sukut ve 
suud içerisinde çalkanıyorlardı. 
 İşte o zaman müşahede ettim ki: Sünnet-i Seniyenin mes’eleleri, hattâ küçük âdâbları, 
gemilerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı 
yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazyikat 
altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, Sünnet-i 
Seniyenin o vaziyete temas eden mes’elelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor 
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gibi bir hıffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddüdlerden ve vesveselerden, yani “Acaba 
böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır?” diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi 
çektiysem, bakıyordum: Tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük 
ağır, ben de gayet âcizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit Sünnete yapışsam; yol 
aydınlaşıyor, selâmetli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet 
hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbanî’nin hükmünü bilmüşahede tasdik 
ettim.” L:50 

 Yani, dinî meselelerde, şahsî anlayışlarla değil, kitabta gösterilen hükümleri esas almanın şart 
olduğu beyan ediliyor. Yani asrın yegane imamı olan Bediüzzaman gibi bir zat, kitaba bakmadan 
doğrunun tesbitinde tereddüd gösterse, diğer müslümanların ve hassaten Nurcuların kitabı esas 
almalarının zarureti açığa çıkıyor. Burada Hz. Üstad, kendi şahsından bizlere ders veriyor. 

“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 
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 

 “Sual: Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? 

 Cevab: Evet, kat’î ve zarurî bir maslahat için bir mesağ-ı şer’î vardır. Fakat hakikata 
bakılırsa, maslahat dedikleri şey bâtıl bir özürdür. Zira usûl-i şeriatta takarrur ettiği vechile, 
mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medar olamaz. Çünki 
mikdarı bir hadd altına alınmadığından sû’-i istimale uğrar. Maahaza bir şeyin zararı 
menfaatına galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-ı muteber olur. Maslahat, o şeyi terketmekte 
olur. Evet âlemde görünen bu kadar inkılablar ve karışıklıklar, zararın özür telakki edilen 
maslahata galebe etmesine bir şahiddir. Fakat kinaye veya ta’riz suretiyle yani gayr-ı sarih 
bir kelime ile söylenilen yalan, kizbden sayılmaz.” İ:82 

Bu zamanda maslahat için dahi cevaz verilmediğine göre, bazı 
dünyevî menfaatlar için yalanın söylenmesi asla caiz olmaz 

“İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla 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. Yoksa bu yarım asırda gördükleri umumî harbler ve dehşetli inkılablar ve sukutlar ve 
tahribatlar, başlarına bir kıyameti koparacak. 
 Evet her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazan 
zarar verse sükût etmek.. yoksa yalana hiç fetva yok. Her söylediğin hak olmalı, fakat her 
hakkı söylemeğe senin hakkın yok. Çünki hâlis olmazsa sû’-i tesir eder; hak, haksızlıkta 
sarfolur.” H:51 

“Bir şey mâ-vudia-lehinde istihdam edilmezse, atalete uğrar, matlub eseri göstermez. 
Binaenaleyh mühim bir maksad için tesis edilen Dâr-ül Hikmet-il İslâmiyeyi, şimdiki âdi bir 
komisyon derecesinden çıkarıp, Meşihat'taki devairin rüesasıyla beraber şûranın aza-yı 
tabiiyesi addetmek ve haricdeki âlem-i İslâmdan, şimdilik onbeş-yirmi kadar, İslâmın dinen, 
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ahlâken itimadını kazanmış müntehab ülemasını celbeylemek, bu mes'ele-i uzmanın esasını 
teşkil eder. 
 Vehham olmamalıyız. Korkmakla din rüşvet verilmez. Dinin za'fiyeti bahanesine olan 
müzahref medeniyete lanet. Havf ve za'f, tesirat-ı hariciyeyi teşci' eder. Muhakkak maslahat, 
mevhum mazarrata feda edilmez. 

s[¬4²xÅB7!ö¬yÁV7!ö«w¬8ö«: ”  Sti:41 
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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«! 
MASONLUK 

Fr. Duvarcı manasına gelen bir kelimeden alınmış isimdir. Fermeson veya farmason da denir. 

Masonluk cereyanı mensubları, masonluğu kitablarında tarif ederlerken: “Din ve ırk farkı 
gözetmeden insanlar arasında sevgiyi geliştirmek gayesini güden” şeklinde ifade ederler. Bir cihette 
Hümanizm’in de mahiyetini teşkil eden bu ifade, zahiren parlak görünürken, hakikatta dine ve Kur’an’a 
aykırıdır. Çünki ırk farkı olmamalıdır, fakat din farkı gözetmeden kâfir ve mü’minleri birbirini sevmeye, 
yani Allah’ın sevmediği ve buğzettiği münafık kâfirleri sevmeye davet etmek, müslümanı sinsice dalalete 
atmak ve dalaletle hidayeti, imanla küfrü müsavi görmek ve göstermek demektir. Halbuki Kur’an’ın 
müteaddid âyetlerinde mü’minler kâfire muhabbetten şiddetle menedilmişlerdir. Mesela: 

Bir âyette de şu ikaz vardır: 

“(5:82) ~Y 6«h²-«~ «w<¬gÅ7~«— «…YZ«[²7~~Y X«8³~ «w<¬gÅV¬7 ®?«—~«f«2 ¬‰_ÅX7~ Åf«-«~ Å–«f¬D«B«7 Gerek Yehud ve 

Nasara ehl-i kitab, gerekse bunların gayrı alel’umum kâfir olan nas içinde “mü’minlere 
adavetçe en şiddetlisini kasem olsun ki, Yahudiler ve müşrikler bulacaksın.” Ehl-i imana 
şiddet-i adavet nokta-i nazarından Yahudileri müşriklerin de önünde göreceksin. Demek ki 
bunlar imandan uzaktırlar, kesîr-i fâsikûn bunlarda daha ziyadedir. Çünki bunların dünyaya 
hırsı hepsinden çoktur.” (Elmalılı tefsiri sh:1791) 

Mezkûr misalleri hayli çoğaltmak mümkündür. Demek masonların din farkı gözetmeden bütün 
insanları sevmek iddiası; Kur’ana, dine tamamen aykırı bir iddia ve sinsice bir idlaldir. 

Bilhassa son zamanlarda yapılan ve yaptırılan telkinler ki: Bütün insanlara bakışta 
“evrensellik” ve “küresellik” gibi anlayış telkinleriyle “tek insan sınıfı” meydana getirmek 
istenmiştır. Tek insan sınıfı insanları hayvanlaştırmakla mümkün olur. 22. Lem’anın 2. İşaretinde bu 
hakikat şöyle beyan ediliyor: 

“İKİNCİ İŞARET: Tenkidkârane bir suale cevabdır. 
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 
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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 
gezecek istidad verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki, arzın 
halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir.” L:170 

Halbuki Allah Kur’an’da mü’min ve kafirlere eşitlik nazarıyla bakmaz ve baktırmaz. Çünkü 
Allah’ın hakimiyetine inanmayan kafirler ve müşrikler, kendilerini yaratıp yaşatanı ve O’nun esas 
gayesini inkar etmeleri sebebiyle ebedi ceza ve nefrete layık olmuşlardır. 

Esasen Masonluk, kökü dışarda olan ve Yahudiliğe dayanan bir cemiyet olup, mazisi Süleyman 
(A.S.) zamanına kadar gider. Elmalılı Hamdi Efendi tefsirinde Kur’an’dan alarak şöyle bir tarihî hâdiseyi 
nakleder: 

“(38:34) ~®f«K«% ¬y¬±[¬,²h6 |«V«2 _«X²[«T²7«~«— «–_«W²[«V, _ÅX«B«4 ²f«T«7«— “Celalim hakkı için Süleyman’ı 

bir de fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir cesed bıraktık.” -Bu fitne hakkında da bir takım 
garibeler söylenmiştir. Sure-i Bakara’da işaret olunduğu üzere anlaşılıyor ki; Süleyman 
Aleyhisselâm Beyt-ül Makdis’i yaptırdığı sırada celbettiği sanatkârlar içinde hıyel-i sanayia 
vâkıf bir takım şeytanların kurdukları bir ihtilal yüzünden bir müddet nüfûzu zayi’ etmiş, 
yahut tahtından cüda olmuş, bu suretle tahtında ya kendisi kuvvetsiz bir cesed kadar heykel 
gibi birisi oturtulmuş idi. Mason tarihlerinde mason cemiyetlerinin Süleyman Aleyhisselâm 
aleyhine olan bu ihtilal hareketlerini esas ittihaz ettikleri ve reisin hatırasına hürmet 
eyledikleri söylenir...”( Elmalılı tefsiri sh:4097) 

 Şimdi masonluk meselesiyle alakalı olarak Risalelerde geçen bazı 
kısımlar nakledilecektir. Şöyle ki: 

 “Meyve”nin mes’elelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevali ile 
inşâallah yine başlanacak ki; birisi, soğuk; birisi, masonların onun kuvvetinden dehşet 
almalarıdır. Ben bu musibette, kader-i İlahî cihetini düşünüyorum. Zahmetim rahmete inkılab 
eder. Evet Risale-i Kader’de beyan edildiği gibi, her hâdisede iki sebeb var: Biri zahirîdir ki; 
insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Biri de hakikattır ki; Kader-i İlahî ona 
göre hükmeder, o aynı hâdisede beşer zulmünün altında adalet eder. Meselâ bir adam, 
yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binaen, kader dahi 
hapsine hüküm verir, aynı zulm-ü beşer içinde adalet eder. 
 İşte bu mes’elemizde elmaslar, şişelerden; sıddık fedakârlar, mütereddid 
sebatsızlardan; ve hâlis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu 
şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var: 
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 Birisi: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlasla 
fevkalâde hizmet-i diniyedir; zulm-ü beşer buna baktı. 

 İkincisi: Herkes kendi başına bu kudsî hizmete tam ihlas ve tam tesanüd ile tam 
liyakat göstermediğimizden, kader dahi buna baktı. Şimdi kader-i İlahî, ayn-ı adalet içinde 
hakkımızda ayn-ı merhamettir ki; birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi, zahmetleri 
ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi. Ve yazdıkları risaleleri her taraftan nazar-ı dikkati 
celbetmek ve dünyanın mal ve evlâdı ve istirahatı pek muvakkat ve geçici ve herhalde bir gün 
onları bırakıp toprağa girecek olmasından, onların yüzünden âhiretini zedelememek ve sabır 
ve tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehl-i imana kahramanane bir nümune-i imtisal, belki 
imamları olmak gibi çok cihetle ayn-ı merhamettir. Fakat yalnız bir cihet var ki, beni 
düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa; göz, akıl, kalb ehemmiyetli vazifelerini bırakıp 
onunla meşgul oluyorlar; öyle de: Bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız; yarasıyla kalb 
ve ruhumuzu kendiyle meşgul eder. Hattâ dünyayı unutmak lâzım olduğu bir zamanımda, o 
hal beni masonların meclisine getirdi, onları tokatlamakla meşgul eyledi. Cenab-ı Hak bu 
gaflet halini de bir mücahede-i fikriye nev’inden kabul etmek ihtimaliyle teselli buldum.” 
Ş:300 

Burada geçen “zulm-ü beşer buna baktı.” ifadesi yani zahirî hale baktı. Kader ise, “tam 
ihlas ve tam tesanüd” gösterilmediğine baktı. Demek hizmet dairesinde kader, tam ihlas ve tam 
tesanüd ile tam liyakat istiyor. O halde bu iki temel unsura, düsturlar müvacehesinde çok dikkat 
edilmelidir.  

“Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm 
bırakıyor. 
 Evet kardeşlerim, saklamağa lüzum yok. O zındıklar, Risale-i Nur’u ve şakirdlerini 
tarîkata ve bilhassa Nakşî Tarîkatına kıyas edip, o ehl-i tarîkatı mağlub ettikleri plânlar ile 
bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar. 

 Evvelâ: Ürkütmek ve korkutmak ve o mesleğin sû’-i istimalatını göstermek. 

 Ve sâniyen: O mesleğin erkânlarının ve müntesibîninin kusuratlarını teşhir etmek. 

 Ve sâlisen: Maddiyyun felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar sefahet ve uyutucu 
lezzetli zehirleriyle ifsad etmek ile mabeynlerinde tesanüdü kırmak ve üstadlarını 
ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin, felsefenin bazı düsturlarıyla nazarından sukut 
ettirmektir ki, Nakşîlere ve ehl-i tarîkata karşı istimal ettikleri aynı silâh ile bizlere hücum 
ettiler, fakat aldandılar. Çünki Risale-i Nur’un meslek-i esası; ihlas-ı tam ve terk-i 
enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak ve fâni 
ayn-ı lezzet-i sefihanede elîm elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz 
lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatları ders 
vermek olduğundan, onların plânlarını inşâallah tam akîm bırakacak ve meslek-i Risale-i Nur 
ise tarîkatlara kıyas edilmez diye onları susturacak.” Ş:302 

Bu kısımda Risale-i Nur’un meslek-i esası; ihlas-ı tam, terk-i enaniyet, zahmetlerde 
rahmeti, elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak , fâni ayn-ı lezzet-i sefihanede elîm 
elemleri göstermek, imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir 
felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatları ders vermek…  olarak yedi meslek esasına 
dikkat çekildi ve dikkat etmek de gerek ki, münafık cereyan bu meslek esaslarının varlığı ile mağlub 
ediliyor. Aksi halde cereyan bizleri mağlub eder diye çok ehemmiyetli bir ders veriliyor.  

“Sizi müteessir etmek veya maddî bir tedbir yapmak için değil, belki şirket-i 
maneviye-i duaiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal-i dem ve 
ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan 
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ediyorum ki: Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, Eskişehir’de bir ayda çekmezdim. 
Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler, tâ hiddetimden ve 
işkencelerine karşı “Artık yeter” dememden bir bahane bulup, zalimane tecavüzlerine bir 
sebeb göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben, hârika bir ihsan-ı İlahî eseri olarak şâkirane 
sabrediyorum ve etmeğe de karar verdim.” Ş:311 

Mevzumuzla alâkadar ve gayet manidar  ve Hz. Üstada işaret eden 
bir rivayet şöyledir: 

“ «w«B¬S²7~ « ¬̀±X% ²w«W«7«f[¬QÅK7~ Å–¬~ cümlesinin üç defa tekrarlanması ile mühim bir noktaya dikkati 

çeken bu hadisin de meali şöyledir: «Said fitnelerden uzakta kalandır. Said, fitnelerden uzakta 
kalandır. Said, fitnelerden uzakta kalan ve fitneye maruz kalıp da sabr eden kişidir. 
Fitneye başlayan ve çalışanın vay haline!” 1 

Yani münafık içimize sokulup bir bahane bulmak için menfi hareketlere tahrik ederler diye 
ehemmiyetli bir ikaz vardır. 

Hz. Üstad anlatıyor: “…Yanımdaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı, hem casus 
bir mahbus gönderilmiş. Tahrib kolay olmasından hususan böyle haylaz gençlerde o herif 
bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri ifsad etmesi ile bildim ki: Sizlerin irşad ve ıslahlarınıza 
karşı, zendeka ifsada ve ahlâkları bozmağa çalışıyor. Bu vaziyete karşı gayet ihtiyat ve 
mümkün olduğu kadar eski mahbuslardan gücenmemek ve gücendirmemek ve ikiliğe meydan 
vermemek ve itidal-i dem ve tahammül etmek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar 
uhuvvetlerini ve tesanüdlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek 
gayet lâzım ve zarurîdir. Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor, sizin dirayetinize 
itimad edip zaruret olmadan bakamıyorum.” Ş:315 

Evet, mason münafıklar, hizmetin sadakatla yapıldığı yerleri dağıtmak ve sâdık hizmetkârlar 
aleyhinde propaganda yapmak ve yaptırmakla onların tesirini kırmak isterler. Buna karşı bu gibi ikazları 
her zaman ve her yerde nazara alarak müteyakkız olup aldanmamak gerektir. 

Hz. Üstad kendi şahsından bütün Nurculara ibret dersi olacak ve 13. Lem’anın 10. İşaretinin 
başında denildiği gibi şeytanın kendini unutturmak istemesine benzer şayan-ı dikkat bir hadise: 

Bir müdde-i umuminin Bediüzzamanın “…gizli düşmanı ve ifsad komitesi yok demesi 
öyle bir yalandır ki, Komünist ve Mason ve Taşnak gibi çok komiteler lisan-ı hal ile; bu 
iftiradır, biz meydandayız derler. Ve otuz seneden beri emsalsiz bir tarzda Said’in başına 
gelen elîm hâdiseler, hususan bu on ay tecrid-i mutlak ve Said’in herşeyi bırakıp bütün 
kuvvetiyle Kur’an için o mütecaviz din düşmanlarına karşı yüz Nur risaleleriyle galibane 
çalışması, o yalan davayı yüz hüccetle tekzib eder.” Ş:423 

Zübeyir Ağabeyimiz müdafaatının bir parçasında diyor ki: 
 “Savcı bu mübarek vatanda masonluk ve komünistliği fevkalâde faikiyetle önlemek 
çaresi olan ve önlemekte olan Risale-i Nur’a ve müellifine ve okuyucularına öyle şenî’ 
ithamlarda bulunmakta devam eder ve o tamamen hatalı ithamlarından vazgeçmezse, hissiyata 
kapılarak aleyhdarlık ederse; komünistlik ve farmasonluğu desteklemiş olur ve ithamlara 
hakikî hedef olan muzır dinsizlerin türemesine yardım etmiş olur.” Ş:551 

 İşte mezkür komiteler hakkında deniliyor ki: 
 “Her iki Deccal, Yahudinin İslâm ve Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen 

gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer 
                                                 
1   T.T. ci: 5. hadis: 913; Ebu Davud Fiten/2; R.E. 100 
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komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini 
kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir.” Ş:594 

Bu kısımda, süfyan ve masonlar arasında birbirlerine yardım etmek için bir nevi anlaşma, yani 
masonlar süfyanın meddahlığını ve süfyan da din düşmanlığını yapıp dini yıkmada ortak hareket etmeleri 
gibi... 

 “Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, 
hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-ı 
İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika 
siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve 
siyasetleri buna muarız değil; belki muhtaçtırlar. Çünki komünistlik, masonluk, zındıklık, 
dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, 
ancak ve ancak hakikat-ı Kur’aniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu 
tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti 
anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün kuvvetleriyle 
bu hakikata istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları 
zarurîdir.”Em:25 

Kur’an aleyhinde Lozanda yapılan bir ihanet hadisesi 
 “Türkler’e dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun’î istiklal işinde 
gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de, 
şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum’dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse 
evvelâ Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, 
Türk’ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz 
adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle 
Kur’anın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müdhiş plânının zeminini 
Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile 
temas ederek şu teklifte bulunmuştur: 
 “Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyet’i ve İslâmî 
temsilciliklerini, ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.” Em:32 

S- Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir? 

 C- (*)Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklid hazretlerinin, 
mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan milletinden menba’-ı saadetimiz olan meşvereti 
inciten bir cem’iyettir.” Mü:13 

 “S- Eskiden beri işitiyoruz ki: “Bazı Jön Türkler masondurlar, dine zarar ediyorlar.” 

 C- İstibdad, kendini ibka etmek için şu telkinatı vermiştir.(*) Bazı lâübalilik dahi,şu 
vehme kuvvet veriyor. Fakat emin olunuz ki, onların masonluğa girmeyen kısmının 
maksadları, dine zarar değildir. Fakat bazıları, dine lâyık olmayan bârid taassuba müfritane 
ilişiyorlar. Demek hürriyete ve meşrutiyete hizmetleri sebkat eden veyahut kabul eyleyenleri 
Jön Türk tesmiye ediyorsunuz. İşte onların bir kısmı, İslâmiyet fedaileridir. Bir kısmı da, 
selâmet-i millet fedaileridir. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil eden, mason olmayan ekserî 
İttihad ve Terakki’dir. Ve sizin şu aşairiniz kadar ülema ve meşayih, Jön Türkler meyanında 

                                                 
(*): Burada mason ve dönmelerin ve bolşevizmi isteyenlerin cem’iyetinden haber vermek içinde, bir çeyrek asır 
istibdad-ı mutlakla hükmeden bir hâkimiyeti gaybî ihbar eder. 
(*): Nasılki şimdi yirmibeş sene istibdad-ı mutlakı yapanlar, dindarları irtica’ ile ittiham ederek, istibdad-ı 
mutlakın altındaki irtidadlarını saklıyorlar. 
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mevcuddur. Vakıa onlarda bir takım edebsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde 
ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu’tekid müslimlerdir….” Mü:40 

Bu nifak cereyanın bilinmesi gereken hususiyetlerinden bir kısmını Hz. Üstad neşredip nazara 
verdiğinden, o kısımlardan az bir kısmı burada da nazara verildi. Çünkü Resulullah A.S.M gizli nifak 
cereyanının bilinmesini istiyor. Şöyle ki: 

“Ve madem ö!x X«8³~ö«w<¬HÅ7!ö@«ZÇ<«!ö@«<ö (2:104) gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i 

iman, Asr-ı Saadetteki mü’minler gibi dâhildir. 
 Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur’an ve 
Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber 
vermiş.”K:186 

“Bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, hem 
çok işarat-ı Kur’aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar.” Ş:332 

“Sonra dediler: “Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hâdise ile Süfyan 
olduğu bilinecek?” Ş:359 
 “Ey birader! Düşman hariçte olsa, insan silâhsız o düşmanla geçinebilir. Fakat düşman 
kal’a içine girse ve gizlense, o vakit o düşmana karşı silâhlanmak, zırh giymek ve gayet 
dikkat etmek, hem pek ciddî sebat etmek lâzımdır. Tâ ki hayat-ı ebediyesini hafî darbelerden 
kurtarabilsin.” Ni:143 
 Bu ve benzeri beyanlardan, nifak cereyanının bilinmesi ve bildirilmesi isteniyor. 
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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«! 
MA’SUM ve müteallikatı 

Bu kelime, günahsızlık manasındaki ismet kelimesinden alınmış olup günahsız demektir. Evet, 
İslam fıtratı üzere olan fıtrat-ı asliyenin bozulmamış hali, zulüm yapmaz ve ondan nefret eder. Evet, 
fıtraten bozulmayanlar, şefkat hissine sahib olurlar. Zülumkâr azgınlara ve azgınlıklara karşı vicdanen 
rahatsız olan fıtrat-ı selime sahibidirler. 

Şimdi Risale-i Nurda bu kelimenin geçtiği bazı kısımlar okunup 
manasına dikkat edilecek. Şöyle ki:  

“Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir 
soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar 
şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki: Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında 
bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet ona nisbeten çok ucuz düşer. Böyle 
musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 

Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç bir haberim yokken 
Avrupa’da Rusya’daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevî ihtarın beyan ettiği 
taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki: 

O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen 
felâketten vefat eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa 
olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe 
indirir. 

Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu 
Cehennem’den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 
Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i 
İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, 
fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların mazlumları 
çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet 
çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve 
felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece 
onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükrettim. Ve o 
elîm elem-i şefkatten teselli buldum.” K:111 

“Madem hakikat böyledir. Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, 
güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel; en hoş, 
en yüksek, en ulvî bir eğlence-i masumaneye çalış ki, dağlar sana Davudvari birer muazzam 
fonoğraf olabilsin ve hava-i nesîminin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer tel-i musikî gibi 
nağamat-ı zikriye kulağına gelsin ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acaib-ül mahlukat 
mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar, Hüdhüd-ü Süleymanî gibi birer munis arkadaş veya 
muti’ birer hizmetkâr suretini giysin. Hem seni eğlendirsin,hem müstaid olduğun kemalâta da 
seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi, insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni 
düşürtmesin.” S:260 
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“…. edeb ve belâgat, tesir-i üslûb itibariyle ya hüzün verir, ya neş’e verir. Hüzün ise, 
iki kısımdır: Ya fakd-ül ahbabdan gelir, yani ahbabsızlıktan, sahibsizlikten gelen karanlıklı 
bir hüzündür ki; dalalet-âlûd, tabiatperest, gafletpîşe olan medeniyetin edebiyatının verdiği 
hüzündür. İkinci hüzün, firak-ul ahbabdan gelir, yani ahbab var, firakında müştakane bir 
hüzün verir. İşte şu hüzün, hidayet-eda, nur-efşan Kur’anın verdiği hüzündür. Amma neş’e 
ise, o da iki kısımdır: Birisi, nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı 
medeniyetin edebiyatının şe’nidir. İkinci neş’e, nefsi susturup, ruhu, kalbi, aklı, sırrı 
maaliyata, vatan-ı aslîlerine, makarr-ı ebedîlerine, ahbab-ı uhrevîlerine yetişmek için latif ve 
edebli masumane bir teşviktir ki, o da Cennet ve saadet-i ebediyeye ve rü’yet-i cemalullaha 
beşeri sevkeden ve şevke getiren Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın verdiği neş’edir. İşte  

¬y¬V²C¬W¬"ö«–Y#²@«<ö«�ö¬–³!²IT²7!ö~«H́;ö¬u²C¬W¬"ö~Y#²@«<ö²–«!ö]«V«2öÇw¬D²7!«:ö j²9¬�²!ö¬a«Q«W«B²%!ö¬w¬\«7ö²u5 (17:88)

!®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZN²Q«"ö«–@«6ö²x«7«:

ifade ettiği azîm mana ve büyük hakikat, kasır-ül fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı 
bir belâgat için muhal bir suret zannediliyor. Hâşâ! Mübalağa değil, muhal bir suret değil, 
ayn-ı hakikat bir belâgat ve mümkün ve vaki’ bir surettedir.” S:411 
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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«! 
MEDENİYET ve müteallikatı 

 Şehirlilik. İçtimaî hayat münasebetleri dairesinde yaşama tarzı manasında bir tabirdir. Arapçada 
şehir manasındaki “medine” kelimesinden türetilmiştir. 

 Evvela şu husus bilinmelidir ki, din insana değil, insan dine uyacaktır. Allah’ın kat’i hükümlerini 
nazara almayan insanların hoşlanmamaları nazara alınmaz. Kur’an 2. surenin 159. ayetinde, Allah’ın 
gönderdiği hükümleri tebliğ etmeyip gizliyenlere, Allah ve ehl-i hak lânet ediyor. Hz. Bediüzzaman: 

 “Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlîdir. 
Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.” Mü:15 

 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    aynı hakikatı nazara verir. 

 “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. Semavî Kur’anın kanun-u 
esasîsi 

!x 4¬h²,#ö«�ö«:ö!x "«h²-!ö«:ö!x V6  (7:31) öö]«Q«,ö@«8öÅ�¬!ö¬–@«,²9¬Ÿ²7¬ö«j²[«7 (53:39) 
ferman-ı esasîsiyle: “Beşerin saadet-i hayatiyesi, iktisad ve sa’ye gayrette olduğunu ve onunla 
beşerin havas, avam tabakası birbiriyle barışabilir.” diye Risale-i Nur bu esası izaha binaen 
kısa bir-iki nükte söyleyeceğim: 

 Birincisi: 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 
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“Kadınlar Yuvalarından Çıkıp Beşeri Yoldan Çıkarmış, Yuvalarına Dönmeli 

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

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

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

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

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

Yatmış olan hevesat, birdenbire uyanır. Taife-i nisada serbestî inkişafı, sebeb olmuş 
beşerde ahlâk-ı seyyienin birdenbire inkişafı. Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu 
suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azîmdir; hem 
müdhiştir tesiri.(**)  

Memnu’ heykel, suretler: Ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya müncemid 
hevestir. Ya tılsımdır: Celbeder o habis ervahları.” S:727 
 Şehvetleri tahrik eden taife-i nisanın ve televizyon, gazete ve mecmua ve afişlerde yaygınlaştırılan 
ve yürürlüğe konulmayan ceza kanununda yasaklanan müstehcen resimlerle milli ahlakı bozup 
milletimizi perişan etmek isteyen sinsi cereyana hitab ediliyor. 

 Bediüzzaman Hz. Avrupa’nın sinsi cereyanına bir hitabında şöyle diyor: 
“[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   deyip devam eden yazıda, medeniyet perdesinde gizlenen sinsî cereyanın 
ihanetlerini ortaya koyan 6 suale cevab istenmektedir. 

Demokrat hükümetinden önceki partinin genelsekreteri Hilmi Beye, 
Bediüzzaman Hz.nin, medeniyet-i sefihenin ıslâhı hakkındaki bir ikaznamesinden bir 
kısmı şöyledir: 

“Eğer şimdi siz kâtib-i umumî olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar, 
şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usûlleri 
muhafazaya çalışıp, üç-dört şahsın inkılab namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcud 
haseneleri ve inkılab iyiliklerini onlara verip ve mevcud dehşetli kusurları millete verilse, o 
vakit üç-dört adamın seyyiesi üç-dört milyon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve 
İslâm ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve 
milyonlarla şehidlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevî azab ve 

                                                 
(*) Tesettür Risalesi’nin esasıdır. Yirmi sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebeb gösteren bir 
mahkeme, kendini ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcub eylemiş. 
(**) Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete 
muhtaç bir bîçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini 
söndürür. 
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şerefsizlik olmakla beraber; o üç-dört inkılabçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve 
ordunun kuvvet ve himmetiyle vücud bulan haseneleri o üç-dört adama verilse, o üç-dört 
milyon iyilikler, üç-dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehşetli kusurlara 
keffaret olamaz.” E:219 
 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile 
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 
 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet, insanları da o çamur 
ile telvis ediyor. Ezcümle: Riyayı şan ü şeref ile iltibas etmiş. İnsanları da o pis ahlâka 
sevkediyor. Hakikaten insanlar o riyaya öyle alışmışlar ki, şahıslara yaptıkları gibi milletlere 
hattâ unsurlara bile yapıyorlar. Gazeteleri o riyaya dellâl, tarihleri de alkışçı yapmışlardır. Bu 
yüzden şahsî hayatlar “hamiyet-i cahiliye” ünvanı altında unsurî hayatlara feda 
edilmektedir.”Ms:188 

 Keza, “Medenî mü’min ile medenî kâfirin suret ve sîret ve zahir ve bâtın farklarını 
gayet belig bir tarzda beyan ediyor. Ve neticede bu farkı körlere de göstermek için diyor ki: 
“Eğer istersen hayalinle Nurşin karyesindeki Seyda’nın meclisine git bak: Orada fukara 
kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbet-i kudsiyede 
göreceksin. Sonra Paris’e git ve en büyük localarına gir, göreceksin ki, akrepler insan libası 
giymişler ve ifritler adam suretini almışlar ilâ âhir” diyerek daha başka cihetteki farklarını 
“Lemaat” ve “Sünuhat”a havale eder.” Ms:263 

 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, müslümanları 
ecnebi âdetlerine ittiba ile şeair-i İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur’an Nurcuları 
böylece müdafaada bulunurlar: “Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı 
kaldırmaya iktidarınız varsa, pekâlâ, dini de terk ediniz, şeairi de kaldırınız. Ve illâ dilinizi 
kesin, konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdid 
ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur’anın sadâsını dinleyecek olursan o ecel arslanı bir burak 
olur. Bizleri rahmet-i Rahmana ulaştıracaktır. Ve illâ o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri 
parçalar. Bâtıl itikadınız gibi, ebedî bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde i’dam 
sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, îkanla Kur’anın irşadını dinlersen, o sehba ağaçlarından, 
sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. 
 Ve keza sağ yanımızda fakr yarası, solda da acz, za’f cerihası vardır. Eğer Kur’anın 
ilâçlarıyla tedavi edersen, fakrımız rahmet-i Rahmanın ziyafetine şevk u iştiyaka inkılab 
edecektir. Acz ve za’fımız da Kadîr-i Mutlak’ın dergâh-ı izzetine iltica için bir davet tezkeresi 
gibi olur. 

Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed 
memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lâzımdır. 
Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümid yok. Ancak Kur’an’ın güneşinden, Rahman’ın 
hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa, 
pekâlâ. Ve illâ sükût ediniz, Kur’anı dinleyelim bakalım ne emrediyor: 

*:h«R²7!ö¬yÁV7@¬"ö²vUÅ9ÅIR«<ö«�«:ö@«[²9ÇG7!ö ?x«[«E²7!övUÅ9ÅhR«#ö«Ÿ«4   (31:33) 

Hülâsa: Ayık olan sana tâbi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya 
rikkat-ı cinsiye ile veya felsefenin dalaleti ile veya medeniyetin sefahetiyle sarhoş olanlar 
senin meşreb ve mesleğine tâbi olurlar. Fakat insanın başına indirilen darbeler ve yüzüne 
vurulan tokatlar, onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır.” Ms:219 

1357



MEDENİYET     4  

“Şu dalalet-âlûd ve sefahet-perver medeniyetin şakirdleri ve idlâl edici sakîm 
felsefenin talebeleri, acib ihtirasat ve pek garib tefer’unlukla sarhoş olmuşlar. Sonra gelip, 
desiseler ile müslümanları, ecnebilerin âdâtına davet ve terk-i şeair-i İslâmiyeye teşvik 
ediyorlar. Halbuki her şeairde nur-u İslâma bir şuur ve bir iş’ar vardır. 

Kur’an-ı Hakîm’in tilmizleri ise, bunlara mukabele edip derler ki: “Ey dalalete 
dalmış gafiller! Dünyadan mevti, insandan acz ve fakrı kaldırmak çaresi varsa, dinden ve 
dinin şeairlerinden istiğna edebilirsiniz. Yoksa susunuz... Zira ölüm, acz, zeval, fakr, sefer 
gibi âyât-ı tekviniye yüksek sadâlarıyla, dinin lüzumuna ve şeairin iltizamına davet 
ediyorlar.” Ni:26 

Demek müteyakkız Nurcu, ehl-i bid’aya karşı mukabelede bulunur ve bulunmalı diye yapılan 
ikaza uymalıdır. 

“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«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  

Bu beyan asrımızın durumunu çok ciddi olarak tarif eder. Bk. İPA. 3698.p 

Mevcud medeniyeti tenkid eden Hz. Üstad, Osmanlının son devresine 
bakan yazısında diyor ki: 

“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 

Burada medeniyetin 4 ehemmiyetli unsuru nazara verilip bu unsurlar bu zamanda tersine 
çevrildiğinden mimsiz medeniyet diyerek tesirinde kalınmaması hatırlatılıyor. 

“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 

Hz.Üstad bu gibi ikazlarıyle millî efkârı hakiki medeniyete çevirmek istiyor. 

“Onüç asır evvel şeriat-ı garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik 
etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.”D:58 

Yani ahkâm-ı Kur’aniyeye göre olmayan hareketlerin dini değeri olmaz. 
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 “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[¬4ö G¬,²S<ö²w«8ö@«Z[¬4ö u«Q²D«#«! deki endişelerinin sırrını gösteriyor.”STİ:28 

“Ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Kaba olan ahvalimi Kürdistan kapanıyla 
tartmalı. Hassas olan medenî İstanbul mizanıyla tartmamalısınız. Öyle yaparsanız, mâden-i 
saadetimiz olan Dersaadet’ten önümüze sed çekmiş olursunuz. Hem de ekser Kürdleri 
timarhaneye sevketmek lâzım gelir. Zîra Kürdistan’ da en revaçlı olan ahlâk; cesaret, izzet-i 
nefis, salabet-i diniye, muvafakat-ı kalb ve lisandır. Medeniyette, nezaket denilen emir, 
onlarca müdahenedir.” AB:324 

“Hilafete dair bir rüyadır. Âlem-i mânâda padişahı gördüm. Dedim: “Sen zekât-ül 
ömrü Ömer-i Sânî’nin mesleğinde sarfet!.. Tâ ki, meşrutiyet riyasetine lâzım ve biatın 
mânâsı olan teveccüh-ü umumiyeyi kazanasın.” 

Pâdişah dedi: Ben O’nun yolunda gideyim. Siz de ol zaman ehlini taklid edebiliyor 
musunuz... bir de sizde, onlardaki kuvvet-i İslâmiyet ve safvet ve ahlâk... 

Ben dedim: Bizdeki tenebbüh-ü efkâr-ı umumî ve tekemmül-ü mebadi ve vesait ve 
ihata-i medeniyet, o noktaların yerini tutmakla; hem o noktaları istihsal, hem de netice-i 
matlûb olan terakkiyi intac edebiliyor.1 Düvel-i ecnebîyenin adaleti bunu isbat eder.” AB:375 

Mimsiz medeniyeti memleketimize yerleştirmek isteyen sinsî 
cereyana şöyle hitab ediliyor: 

“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 

                                                 
1   Volkan’da “edebilir” ifadesiyledir.  –Naşir– 
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MEHDİYETİN HAKİKATİ HAKKINDA 

Bu mehdi ve mehidiyet meselesi, 1997 tarihinde resmi yayınlanmış olan bir eserden okunacak. 

Zamanımızda Mehdi meselesinden çoksa bahsedilmekte ve bu mevzu merak ve dikkatleri 
celbetmektedir. Bu sahada yaygınlaşan farklı fikirlerin meydana çıkışı, hakikatin öğrenilmesi ve 
gösterilmesi ihtiyacını doğurmaktatır. Bu ihtiyaca dinî ve ilmî bir cevap olmak üzere Risale-i Nur 
eserlerinden yapılan bir kısım tesbitleri, efkâr-ı âmmeye arzetmekle ciddi okunması halinde yanlış 
anlayışlara düşülmeyeceğini ümit ederiz.  

Gerçi bu Mehdi meselesi hakkında hayli rivayetler olup izahlar yapılmıştır. Bu mehdi meselesi, 
âhirzaman alâmetlerinden olduğundan, hakkındaki rivayetlerin çoğu müteşabih olup te’vil ve izahını, 
asrın müceddidinin yapması gerekmektedir. 

Bediüzzman Hazretleri bu mesele ile alâkalı olarak Beşinci Şua’ı ve diğer bazı bahisleri yazmış ve 
müteşabih rivayetlerin istikametli mânâlarını nazara vermiştir. Beşinci Şuaın başlarında şöyle bir izah 
yer almaktadır: 

 “47:18ö@«Z0!«h²-«!ö«š@«%ö²G«T«4 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. 
  

3:7 ¬v²V¬Q²7!ö]¬4ö«–xF¬,!Åh7!ö«:ö yÁV7!öÅ�¬!ö y«V<¬:²@«#ö v«V²Q«<ö@«8«:  sırrıyla, vukuundan sonra tevilleri anlaşılır ve 

murad ne olduğu bilinir ki, ilimde râsih olanlar 3:7 @«X±¬"«*ö¬G²X¬2ö²w¬8öÊu6ö¬y¬"ö_ÅX«8³!  deyip o gizli 

hakikatları izhar ederler.” Ş:578 
Evet, “Bir kısım hadîsler İslâmların ekseriyeti noktasında veya hükûmet-i 

İslâmiyenin veya merkez-i hilafetin nokta-i nazarında vürûd ettiği halde, umum ehl-i 
dünyaya şamil zannedilmiş ve bir cihette hususî bulunduğu halde, küllî ve âmm telakki 
edilmiş. Meselâ, rivayette vardır ki: “Bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak.” 
Yani, zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir.” Ş:580 

Yani bu rivayet memleketimize baktığı anlaşılıyor. 

“Rivayetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisat-ı istikbaliye Şam’ın etrafında ve 
Arabistan’da tasvir edilmiş. Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Merkez-i hilafet eski 
zamanda Irak’ta ve Şam’da ve Medine’de bulunduğundan, râviler kendi içtihadlarıyla -daimî 
öyle kalacak gibi- mana verip “merkez-i hükûmet-i İslâmiye” yakınlarında tasvir etmişler, 
Haleb ve Şam demişler. Hadîsin mücmel haberlerini, kendi içtihadlarıyla tafsil 
etmişler.”Ş:585 

Müteşabih ehadisi nazara almayan “Bazı hocalar, “Minare kadar yüksek bir adamı”, 
hem “Alnında okunacak bir yazı bulunacak” hem “Birden eli bir su ile delinecek” gibi 
hakikatın perdesi olan teşbihleri hakikat zannetmek bahanesiyle, Nur’un bazı ihbarat-ı 
gaybiyesi, sathî nazarlarına muvafık gelmiyor.. ona daha yanaşmıyor.” E:214 
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Halbuki bu müteşabih hadis bir cihette şöyle açıklanıyor: 
“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nüzulüne ve Deccal’ı öldürmesine ait 

ehadîs-i sahihanın mana-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zahirî ülemalar, o rivayet 
ve hadîslerin zahirine bakıp şübheye düşmüşler. Veya sıhhatini inkâr edip veya hurafevari bir 
mana verip âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda, avam-ı müslimîne zarar verirler. 
Mülhidler ise, bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadîsleri serrişte ederek, hakaik-i İslâmiyeye 
tezyifkârane bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehadîs-i müteşabihenin hakikî 
tevillerini Kur’an feyziyle göstermiş. Şimdilik nümune olarak bir tek misal beyan ederiz. 
Şöyle ki: 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal ile mücadelesi zamanında, Hazret-i İsa 
Aleyhisselâm onu öldüreceği vakitte, on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine 
yetiştirebilir derecesinde, vücudça o derece Deccal’ın heykeli Hazret-i İsa’dan büyüktür, diye 
mealinde rivayet var. Demek Deccal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dan on, belki yirmi misli 
yüksek kametli olmak lâzım gelir. Bu rivayetin zahirî ifadesi sırr-ı teklife ve sırr-ı imtihana 
münafî olduğu gibi, nev’-i beşerde câri olan âdetullaha muvafık düşmüyor. 

Halbuki bu rivayeti, bu hadîsi, hâşâ muhal ve hurafe zanneden zındıkları iskât ve o 
zahiri ayn-ı hakikat itikad eden ve o hadîsin bir kısım hakikatlarını gözleri gördükleri halde 
daha intizar eden zahirî hocaları dahi ikaz etmek için, o hadîsin bu zamanda da ayn-ı hakikat 
ve tam muvafık ve mahz-ı hak müteaddid manalarından bir manası çıkmıştır. Şöyle ki: 
 İsevîlik Dini ve o dinden gelen âdât-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir 
hükûmet ile, resmî ilânıyla, zulmetli pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip 
terviç eden diğer bir hükûmet ki, yine hasis menfaati için İslâmlarda ve Asya’da dinsizliğin 
intişarına tarafdar olan fitnekâr ve cebbar hükûmetlerle muharebe eden evvelki hükûmetin 
şahs-ı manevîsi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün tarafdarları da bir şahs-ı manevîsi 
tecessüm eylese, üç cihetle, bu müteaddid manaları bulunan hadîsin, bu zaman aynen bir 
manasını gösteriyor. Eğer o galib hükûmet netice-i harbi kazansa, bu işarî mana dahi bir 
mana-yı sarih derecesine çıkar. Eğer tam kazanmasa da, yine muvafık bir mana-yı işarîdir. 

 Birinci Cihet: Din-i İsevî’nin hakikîsini esas tutan İsevî Ruhanîlerin cemaati ve 
onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir 
insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. 

 İkinci Cihet: Resmî ilânıyla, Allah’a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslâmiyet’i 
ve İslâmları himaye edeceğim diyen bir hükûmet yüz milyon küsur iken, dörtyüz milyona 
yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve dörtyüz milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki 
olan Çin’e ve Amerika’ya ve onlar ise zahîr ve müttefik oldukları olan bolşeviklere galibane, 
öldürücü darbe vuran o hükûmetteki muharib cemaatin şahs-ı manevîsi ile, mücadele ettiği 
dinsizlerin ve tarafdarlarının şahs-ı manevîleri tecessüm etse, yine minare boyunda bir insana 
nisbeten küçük bir insanın nisbeti gibi olur. Bir rivayette, “Deccal dünyayı zabteder” manası; 
ekseriyet-i mutlaka ona tarafdar olur demektir. Şimdi de öyle oldu. 

 Üçüncü Cihet: Eğer Küre-i Arz’ın dört kıt’aları içinde (Haşiye) en küçüğü olan 
Avrupa’nın ve bu kıt’anın da dörtte biri olmayan bir hükûmetin memleketi; ekser Asya, 
Afrika, Amerika, Avusturalya’ya karşı galibane harbederek Hazret-i İsa’nın vekaletini dava 
eden bir devletle beraber dine istinad edip çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı 
semavî paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükûmet ile ötekilerin şahs-ı manevîleri 
insan suretine girse; ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi, devletlerin kuvvetlerini ve 
hükûmetlerin derecelerini göstermek nev’inden o manevî şahıslar dahi rûy-i zemin 
                                                 
(Haşiye): Avusturalya nazara alınmamış. 
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ceridesinde, bu asır sahifesinde birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler; 
aynen ve tam tamına hadîs-i şerifin mu’cizane ihbar-ı gaybî nev’inden beyan ettiği hâdise-i 
âhirzamanın müteaddid manalarından tam bir manası çıkıyor. Hattâ şahs-ı İsa’nın (A.S.) 
semavattan nüzulü işaretiyle bir mana-yı işarîsi olarak, Hazret-i İsa’yı (A.S.) temsil ederek ve 
namına hareket eden bir taife dahi, şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda 
tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir bela-yı semavî gibi nüzul ettiriyor, düşmanların 
arkasına indiriyor. Hazret-i İsa’nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor.” K:80 
 

Mehdiyet meselesine siyaset nazarıyla ve geniş dairenin hâkimiyeti cihetiyle bakılması, hakiki 
mehdiyetin bilinmesine perde olur. Bediüzzaman hazretleri bu hususu şöyle beyan eder: 

“Eskişehir hapishanesinde, âhirzamanın hâdisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri 
mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehl-i ilim ve ehl-i iman onları bilmemelerinin ve 
görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım; bir-iki sahife yazdım, 
perde kapandı, geri kaldı. 

Bu beş senede, beş-altı defa aynı mes’eleye müteveccih olup muvaffak olamıyordum. 
Yalnız o mes’elenin teferruatından bana ait bir hâdiseyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki: 

Hürriyetin bidayetinde, Risale-i Nur’dan çok evvel, kuvvetli bir ümid ve itikad ile, 
ehl-i imanın me’yusiyetlerini izale için, “İstikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum” diye 
müjdeler veriyordum. Hattâ Hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Tarihçe-i 
Hayatımda merhum Abdurrahman’ın yazdığı gibi, Sünuhat misillü risalelerde dahi “Ben bir 
ışık görüyorum” diye dehşetli hâdisata karşı o ümid ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de 
herkes gibi o ışığı siyaset âleminde ve hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyede ve çok geniş bir dairede 
tasavvur ederdim. Halbuki hâdisat-ı âlem beni o gaybî ihbarda ve beşarette bir derece tekzib 
edip ümidimi kırardı. 

Birden bir ihtar-ı gaybî ile kat’î kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki: 
“Ciddî bir alâka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin “Bir ışık var, bir nur göreceğiz” diye 
müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri, sizin hakkınızda belki iman cihetiyle âlem-i İslâm 
hakkında dahi en ehemmiyetlisi, Risale-i Nur’dur. Bu ışıktır, seni şiddetle alâkadar etmişti. 
Ve bu nurdur ki, eskide de tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset âleminde 
gelecek mes’udane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müjdecisi iken, 
bu muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek, eski zamanda siyaset kapısıyla onu 
arıyordun. 

Evet otuz sene evvel bir hiss-i kabl-el vuku ile hissettin. Fakat nasıl kırmızı bir perde 
ile siyah bir yere bakılsa, karayı kırmızı görür. Sen dahi doğru gördün, fakat yanlış tatbik 
ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı….. 

Din-i İsevî’nin hakikîsini esas tutan İsevî Ruhanîlerin cemaati ve onlara karşı 
dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın 
yanında bir çocuk kadar da olamaz. 

Resmî ilânıyla, Allah’a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslâmiyet’i ve İslâmları 
himaye edeceğim diyen bir hükûmet yüz milyon küsur iken, dörtyüz milyona yakın nüfusa 
hükmeden bir diğer devlete ve dörtyüz milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin’e ve 
Amerika’ya ve onlar ise zahîr ve müttefik oldukları olan bolşeviklere galibane, öldürücü 
darbe vuran o hükûmetteki muharib cemaatin şahs-ı manevîsi ile, mücadele ettiği dinsizlerin 
ve tarafdarlarının şahs-ı manevîleri tecessüm etse, yine minare boyunda bir insana nisbeten 
küçük bir insanın nisbeti gibi olur. Bir rivayette, “Deccal dünyayı zabteder” manası; 
ekseriyet-i mutlaka ona tarafdar olur demektir. Şimdi de öyle oldu.” K:26 
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Alnındaki yazının okunması rivayetini de Hz.Üstad şöyle te’vil 
ediyor: 

“İstanbul hocaları benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. 
Ezcümle, bir hadîste: “Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında “Hâzâ kâfirun” 
yazılmış bulunur” diye hadîs var deyip benden sordular. Dedim: “Bir acib şahıs, bu milletin 
başına geçer ve sabah kalkar başına şapka giyer ve giydirir.” Ş:359 

Elinin delinmesi meselesi ise: 
“Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hâdise ile Süfyan olduğu 

bilinecek?” Ben de cevaben dedim: “Bir darb-ı mesel var: Çok israflı adama “eli deliktir” 
denilir. Yani elinde mal durmuyor, akıyor, zayi’ oluyor, deniliyor. İşte o dehşetli adam bir su 
olan rakıya mübtela olup, onun ile hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalarını 
da alıştıracak.” Ş:359 

“Rivayette var ki: “Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan’ın eli 
delinecek.” 
Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal 
durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, “Filan adamın eli deliktir.” Yani çok 
müsriftir. 

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama’ı uyandırarak insanların o 
zaîf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir 
olur, onun dâmına düşer diye haber verir.” Ş:583 

Kıyamet alâmetleri hakkındaki hadisleri müteşabih (yani: maksadı açık ifade etmeyip 
mecazen ifade eden, derin ve çeşitli manaları bulunan) hadisler olmasının bir hikmetini 
Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklar: 

“İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, 
perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî mes'eleleri elbette bedihî olmaz. 
Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zarurî olmaz. Tâ ki Ebu Bekirler a'lâ-yı 
illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safilîne düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. 
Ve bu sır ve hikmet içindir ki, mu'cizeler seyrek ve nâdir verilir. Hem dâr-ı teklifte gözle 
görünecek olan alâmet-i kıyamet ve eşrat-ı saat, bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı 
ve tevilli oluyor. Yalnız, Güneş'in mağribden çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike 
mecbur ettiğinden, tövbe kapısı kapanır; daha tövbe ve iman makbul olmaz. Çünki Ebu 
Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hattâ Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nüzulü 
dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez.  
Hattâ Deccal ve Süfyan 1 gibi eşhas-ı müdhişe, kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar.”Ş:579 
 Yine aynı mevzuda Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: 

 “Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nüzulüne ve Deccal'ı öldürmesine ait 
ehadîs-i sahihanın mana-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zahirî ülemalar, o rivayet 
ve hadîslerin zahirine bakıp şübheye düşmüşler. Veya sıhhatini inkâr edip veya hurafevari bir 
mana verip âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda, avam-ı müslimîne zarar verirler. 
Mülhidler ise, bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadîsleri serrişte ederek, hakaik-i İslâmiyeye 
tezyifkârane bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehadîs-i müteşabihenin hakikî 
tevillerini Kur'an feyziyle göstermiş.” K:80 

                                                 
1  Süfyan denilen İslâm deccalının varlığı hakkında birçok hadis vardır. Bunlardan birisi için bk:el-Hâkıim, el-
Müstedrek: 4:520 
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Bediüzzaman Hazretleri Mehdi ve Süfyan denilen İslâm deccalı 
hakkında gelen rivayetlerin hepsini nazara alarak ana hatlarıyla şöyle 
açıklar: 

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

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

İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-
ı Nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, 
uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir... ...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:56 

Mehdi ve cemaatinin yani Mehdiyetin üç vazifesi hakkında şu izah var 

“Mehdi-i Âl-i Resul'ün temsil ettiği kudsî cemaatinin şahs-ı manevîsinin üç 
vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o 
vazifeleri onun cem'iyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyeden 
bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak: 

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine 
intişar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyyun fikrini tam susturacak bir 
tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, 
hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazret-i 
Mehdi'nin o vazifesini bizzât kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. Çünki hilafet-i 
Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o 
vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zât, o taifenin uzun tedkikatı ile 
yazdıkları eseri kendine hazır bir proğram yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam 
yapmış olacak.  

Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevî ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve 
tesanüd sıfatlarına tam sahib olan bir kısım şakirdlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen 
bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. 

İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i İslâmiyeyi ihya 
etmektir. Âlem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddî ve manevî 
tehlikelerden ve gazab-ı İlahîden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hâdimleri, 
milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır. 
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Üçüncü Vazifesi: İnkılabat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle 
ve şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) kanunları bir derece ta'tile uğramasıyla o zât, bütün 
ehl-i imanın manevî yardımlarıyla ve ittihad-ı İslâmın muavenetiyle ve bütün ülema ve 
evliyanın ve bilhassa Âl-i Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar 
fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmayı yapmağa çalışır.” E:265 

“Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli îtikad ve ihlâs ve sadakatle 
olduğu halde, bu ikinci vazife, gayet büyük maddî bir kuvvet ve hâkimiyet lâzım ki, o ikinci 
vazife tatbik edilebilsin.  

O zâtın üçüncü vazifesi, Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı İslâma bina ederek, İsevî 
ruhanîleriyle ittifak edip Dîn-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat 
ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir.” St:9 

İşte bu izahlarda görüldüğü üzere Mehdi, Mehdiyet cereyanının mümessili olup 
bu cereyan dahi iman, hayat ve şeriat olarak tabir edilen üç vazife ve âlem-i İslâm 
genişliğinde vazifedarları ile teşekkül eder. Seyyidler cemaatı mahdiyet cereyanının en 
has ordusudur. En sonda hakiki İsevî ruhanileriyle ittifak edip İsa Aleyhisselamın 
riyaseti altında dinsizlik cereyanını dağıtacak ve sulh-u umumi dairesinde saadet-i 
beşeriye devri inşaallah başlayacaktır. 

Bediüzzaman Hazretleri; geniş dairedeki vazifedarlık makam nazarıyla, dar dairenin fütühatına 
bakmanın doğurduğu mahzuru şöyle beyan eder: 

“Nurların fütûhatını kalben temaşa ederken, bazı hâs kardaşlarımın Nur’un 
tercümanına verdikleri makam noktasında 2 baktım. O makama nisbeten fütûhat az 
olmasından, o makamın şerefi için bir hırs ile vazife-i ilâhiyeye karışmak gibi şekva geldi. 
Binler derece şükür ve sıf rıza-yı ilâhî noktasında bazı bîçarelerin Nur’larla imânlarını 
kurtarmak cihetiyle binler hamd, senâ ve şükür lâzımken, bir teşekki ve sıkıntı geldi… Sonra 
mahviyet ve terk-i enaniyet ve ihlâs-ı tâm ile aynı vaziyete baktım, gördüm ki: o fütûhatta 
binler hamd ve senâ ve teşekkür ve mânevî sürür ve sevinç ruhuma geldi. Ben o halde iken 
anladım ki, makamât-ı mâneviye dahi mesleğimizde mevzu-u bahis olmamalı. Eğer bazı 
has kardeşlerimin, hakkımdan yüz derece ziyade bana verdikleri hisse ve makam hakikat olsa 
ve hakkım da olsa, mezkûr hakikat için bırakmağa, meslek-i nuriyedeki ihlâs-ı tâmme 
bırakmaya mecbur eder.” (Osmanlıca Teksir Baskı Tılsımlar Mecmuası’nın Zeyli, Maidet-ül Kur’an 

                                                 
2 Yani geniş dairenin vazifedarlık makamı şöyle ifade ediliyor:  

      “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.” E:267 

      “İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve te'vile muhtaç fikirlerini ortaya 
atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşa verir ve vermiş.. hücumlarına vesile olur. Çünki, birinci vazifenin 
hakikatını ve kıymetini göremiyorlar, öteki cihetlere hamlederler.” St:10 

      “Ehl-i dünya ve ehl-i siyaset ve avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında, imana nisbeten ancak 
onuncu derecede bulunan siyaset-i İslâmiye ve hayat-ı içtimaiye-i ümmete dair hizmeti, kâinatta en büyük 
mes’ele ve vazife ve hizmet olan hakaik-i imaniyenin çalışmasına racih gördüklerinden; o tercümana karşı 
arkadaşlarının pek ziyade hüsn-ü zanları ehl-i siyasete, inkılabcı bir siyaset-i İslâmiye fikrini vermek cihetinde, 
Risale-i Nur’a karşı hayat-ı içtimaiye noktasında cephe almak ve fütuhatına mâni’ olmak pek kuvvetli ihtimali 
vardı. Bunda hem hata, hem zarar büyüktür. Kader-i İlahî, bu yanlışı tashih etmek ve o ihtimali izale etmek ve 
öyle ümid besleyenlerin ümidlerini ta’dil etmek için, en ziyade öyle cihetlerde yardım ve iltihaka koşacak olan 
ülemadan ve sâdâttan ve meşayihten ve ahbabdan ve hemşehriden birisini muarız çıkardı; o ifratı ta’dil edip 
adalet etti. “Size kâinatın en büyük mes’elesi olan iman hizmeti yeter” diye bizi merhametkârane o hâdiseye 
mahkûm eyledi.” K:193 
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Başındaki Mektubdan) 

Yani 1. iman hizmeti olan haslar dairesi fiilî siyasete ve geniş dairelere el atmamalı. 

Dünya üzerindeki boğuşmaların sonu nereye varacak ? 
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, beşer dünyasındaki boğuşmaların en sonunda doğacak 

iki neticeye, 1945-1946 senelerine yazdığı uzun bir ikaznamenin sonunda şunu kaydeder: 
“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 3 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 

Burada geçen semavî muavenetini, Allah’ın yardımı ve Risale-i Nurun hakaik-ı Kur’aniyesinden 
istifade ederek ve Hz.İsa’nın A.S. şahsiyet-i maneviyesini temsil eden cemaatın yardımları şeklinde 
anlamak hatıra geliyor. 

Bediüzzaman Hz.nin orduya bakışı 
Bediüzzaman hazretleri bazıları müstesna olmakla beraber ordunun şahs-ı manevisi en sonda 

dine himayetkâr davranacağını bildirir ve der ki: 

“Rahmet-i İlahiyeden ümid kesilmez. Çünki Cenab-ı Hak bin seneden beri Kur’anın 
hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu 
ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır 
ve vazifesini idame ettirir...” M:327  

Bu parçanın devamında ve elyazma eserinde Bediüzzaman Hz. ordu hakkında şu ilaveyi 
yapmıştır:  

“Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Kur’ana hizmetkar eder. Ağlayan 
alem-i islamı güldürür.” Yani orduyu Müslüman milleti aleyhinde kullanmaz. Ve Allah, orduyu İslam 
lehinde çalıştırır demek ister.  

Yine ordu ile alakalı bazı beyanlarından kısa nümuneler verelim: 
“Eski harb-i umumîden biraz evvel, ben Van’da iken bazı dindar ve müttaki zâtlar 

yanıma geldiler. Dediler ki: “Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor, gel bize iştirak et. Biz bu 
reislere isyan edeceğiz.” 

Ben de dedim: “O fenalıklar ve o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu 
onun ile mes’ul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki yüzbin evliya var. Ben bu orduya karşı 
kılınç çekmem ve size iştirak etmem.” O zâtlar benden ayrıldılar, kılınç çektiler, neticesiz 
Bitlis hâdisesi vücuda geldi. Az zaman sonra, harb-i umumî patladı. O ordu, din namına 
iştirak etti, cihada girdi. O ordudan yüzbin şehidler evliya mertebesine çıkıp beni o davamda 
tasdik edip kanlarıyla velayet fermanlarını imzaladılar.” Ş:360 

“Eskişehir'de, tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti: "Bu 
tayyareler, bir gün İslâmiyete büyük hizmet edecekler.” T:466 

Kütüb-ü Sittede Mehdi meselesi: 
Mehdi hakkında gelen rivayetler, temel hadis kitablarında yer alır. Mesela: 

                                                 
3 Yani beynelmilel ve gizli şer cereyanının şeraretini ve vahşetinin millet-i islamiyenin anlayıp onlardan 
nefret etmesiyle. 
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Ebu Davud. Mehdi, 1 ve Sünnet, 5 - İbn-i Mace. Fiten, 34 ve Mukaddeme, 6 - Tirmizi. Fiten, 52-53 ve İlim, 
16 - Ahmet İbn-i Hanbel, 1-84 ve 2-411 ve 3-21-27, 5. 277. Ve daha pek çok büyük hadis imamlarının 
Mehdiye ait hadisleri toplayan eserleri vardır. Böyle sağlam hadisler muvacehesinde tesbitli olan Mehdi 
mevzuunu kabul etmemek, mezkür sahih hadislere dokunur ve manevî mesuliyeti mucip olur. 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki: 

“Müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için, eğer inkâr etse, dehşetli bir kapı açar; 
yani küçücük aklına sığışmayan kat’î hadisleri dahi inkâra yol açar.” M:351 

Mehdi hakkındaki hadislerden birkaç örnek 
Hz. Ali (R.A.) anlatıyor: “Resulullah Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki, “Mehdi 

bizden, ehl-i beytimizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (tevbesini kabul eder, hizmetini 
yapacak hale getirir. Doğruyu ilham eder ve muvaffak kılar).  

Hz. Enes Radıyallahu Anhu anlatıyor: “resulullah (A.S.M.) buyurdular ki “Biz 
Abdulmuttalib’in oğullarıyız. Cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, 
Hüseyin ve Mehdi”  

Abdullah İbnu’l Haris İbn-i Cez’iz-Zübeydi (R.A.) anlatıyor: “Resulullah (A.S.M.) bir 
gün: Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi için zemin hazırlayacak buyurdular. O 
mehdinin hakimiyetini kasdediyorlar.” Kütüb-ü Sitte C.17 Sh:558 

“Ümm-ü Seleme (R.Anha) anlatıyor: “Resulullah (A.S.M.) buyurdular ki: “Mehdi 
benim zürriyetimden, kızım Fatımanın evlatlarındandır.” Ebu Davud Mehdi 1, (4284). 

“Ümmetim içinde Mehdi olacaktır. (Aranızda kalması) kısa tutulursa (kalacağı süre) 7 
(yıl) dır. Kısa tutulmazsa (kalacağı süre) 9. Yıldır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah 
bulacakki, o güne dek onun misli kesinlikle bulmamıştır. Yer yemişini (gıda ürünlerini) 
verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak. (Vermemezlik etmeyecektir) 

Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp: Ya mehdi! Bana (mal) ver, 
diyecek. Mehdi de Al, diyecektir.” İbn-i Mace Hadis no:4083 

Yani mehdiyet devresi hâkimiyetinde, devlet dairelerinde istismarcılık kalkacak 
ve devlet zengin olacaktır. 

 

1367



MELAİKE     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«! 
MELAİKE 

Melek; erkeklik ve dişilik hususiyeti olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, 
doğurmayan, gözle görülmeyen, Allah'ın emirlerine itaat eden idraklı varlıklardır. 

Müfessir İbn Hayyâm ve Rağib el-İsfahânî, melek kelimesinin, "kuvvet ve iktidar sahibi" 
anlamına gelen "melk" veya "mülk" kökünden türetildiği görüşündedirler. Dolayısıyla melek kelimesi 
lügat bakımından; haberci, elçi, kuvvet ve iktidar sahibi, tedbir ve tasarruf manalarına gelmektedir. 
İslâm dininde ise; melek denince, akla önce, peygamberlere gönderilen ilâhî elçiler; sonra, insanlar ve 
kâinat üzerinde Allah’ın emirlerini aynen yerine getiren kuvvet sahibi manevî varlıklardır şeklinde ifade 
edilir. 

Kelimenin lügat manasından sonra, Külliyattaki melaike ile alakalı kısımlara geçiliyor. Şöyleki: 

“Hakikat ve hikmet ister ki: Zemin gibi, semavatın da kendine münasib sekeneleri 
bulunsun. Lisan-ı şer’îde o ecnas-ı muhtelifeye, melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, 
hakikat öyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, zîhayat ve zîşuur 
mahluklardan doldurulması ve arasıra boşaltılıp yeniden zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret 
eder, belki tasrih eder ki: Şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan 
semavat dahi, zîşuur ve zevil-idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, şu âlem 
sarayının seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalaacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin 
dellâllarıdırlar. Çünki kâinatı hadd ü hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile 
süslendirip tezyin etmesi; bilbedahe mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin 
enzarını ister. Evet, hüsün elbette bir âşık ister; taam ise, aç olana verilir. Halbuki ins ve cin, 
şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs’atli ubudiyete karşı milyondan birisini 
ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vezaife ve ibadata, nihayetsiz melaike 
enva’ı ve ruhaniyat ecnası lâzımdır. Bazı rivayatın işaratıyla ve intizam-ı âlemin hikmetiyle 
denilebilir ki: Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım 
melaikenin merakibidirler. 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. Elbette kesafetli 
topraktan ve küduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil-idraki halkeden 
Hâlık’ın, elbette ruha ve hayata münasib şu nur denizinden ve hattâ zulmet bahrinden bir 
kısım zîşuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. “ S:176 

“Kur’an-ı Hakîm’de çok hâdisat-ı cüz’iye vardır ki, herbirisinin arkasında bir düstur-u 
küllî saklanmış ve bir kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. Nasılki, 

@«ZÅV6ö«š@«W²,«�²!ö«•«(³~ö«vÅV«2 (2:31) Hazret-i Âdem’in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için bir 

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

“Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri yoktur. 
Çünki onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk’ın hesabıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve 
emriyledir. Belki nezaretleri, yalnız rububiyetin tecelliyatını, memur olduğu nevide 
müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalaa etmek ve evamir-i 
İlahiyeyi o nev’e bir nevi ilham etmek ve o nev’in ef’al-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim 
etmekten ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri, onların tesbihat-ı 
maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelal’e karşı 
takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanıyla ilân etmek; hem onlara verilen 
cihazatı, hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten 
ibarettir. Melaikelerin şu hizmetleri, cüz’-i ihtiyarîleriyle bir nevi kesbdir. Belki bir nevi 
ubudiyet ve ibadettir. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. Çünki herşeyde Hâlık-ı Külli Şey’e has bir 
sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek, melaikelerin şu nevi amelleri 
ise, onların ibadetidir. İnsan gibi, âdetleri değildir.” S:354 

“İşte şu temsil gibi, ecram-ı ulviye ve ecsam-ı seyyare içinde küre-i arzın hakaret ve 
kesafeti ile beraber bu kadar hadsiz zîruhların, zîşuurların vatanı olması ve en hasis ve en 
müteaffin cüz’leri dahi, birer menba-ı hayat kesilmesi, birer mahşer-i huveynat olması, 
bizzarure ve bilbedahe ve bittarîk-ıl evlâ ve bilhads-is sadık ve bilyakîn-il kat’î delalet eder, 
şehadet eyler, ilân eder ki: Şu nihayetsiz feza-yı âlem ve şu muhteşem semavat, burçlarıyla, 
yıldızlarıyla zîşuur, zîhayat, zîruhlarla doludur. Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, 
zulmetten, havadan, savttan, rayihadan, kelimattan, esîrden ve hattâ elektrikten ve sair 
seyyalât-ı latifeden halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara, Şeriat-ı Garra-yı 
Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm), Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan, “Melaike ve cânn ve 
ruhaniyattır” der, tesmiye eder.” S:507 

“ELHASIL: Madem ehl-i hikmetle ehl-i din ve ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak 
etmişler ki: Mevcudat, şu âlem-i şehadete münhasır değildir. Hem madem zahir olan âlem-i 
şehadet, camid ve teşekkül-ü ervaha nâmuvafık olduğu halde bu kadar zîruhlarla tezyin 
edilmiş. Elbette, vücud ona münhasır değildir. Belki daha çok 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. O 
Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan der ki: “Melaike, ibad-ı mükerremdir. Emre muhalefet 
etmezler. Ne emrolunsa ona yaparlar. Melaike, ecsam-ı latife-i nuraniyedirler. Muhtelif 
nevilere münkasımdırlar.” Evet nasılki beşer bir ümmettir, “Kelâm” sıfatından gelen Şeriat-
ı İlahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleridir. Öyle de: Melaike dahi muazzam bir 
ümmettir ki, onların amele kısmı “İrade” sıfatından gelen Şeriat-ı Tekviniyenin hamelesi, 
mümessili ve mütemessilleridirler. Müessir-i Hakikî olan Kudret-i Fâtıranın ve İrade-i 
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Ezeliyenin emirlerine tabi bir nevi ibadullahtırlar ki; ecram-ı ulviyenin herbiri onların birer 
mescidi, birer mabedi hükmündedirler.” S:511 

“Hem deriz ki: 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasında 

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

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

“ ^«S[¬V«'ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö½u¬2@«%ö]±¬9¬! : Cenab-ı Hak müşavere yolunu öğretmek ile beşerin 

hilafetindeki hikmetin sırrını melaikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi. Sâmiin 
zihni, üç noktayı nazara alarak harekete geçti: 1- Melaike ne dediler? 2- Taaccüble hikmeti 
sordular. 3- Cinlere halife olmakla beraber, beşerde de kuvve-i gazabiye ve şeheviye 
halkedilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesad yapacaklardır. İşte Kur’an-ı Kerim 

«š@«8±¬G7!ö t¬S²,«<ö«:ö@«Z[¬4öG¬,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 Kerimö«–x W«V²Q«#ö«�@«8ö v«V²2«!ö]±¬9¬!ö«”@«5öcümlesiyle cevab vermiştir. Yani 

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

Kur’anda geçen “ ^«U¬\ ´V«W²V¬7 Cenab-ı Hakk’ın müşavere şeklinde melaike ile yaptığı 

muhavere, melaikenin beşer ile fazla bir irtibat ve alâka ve münasebetleri olduğuna işarettir. 
Çünki melaikenin bir kısmı insanları hıfzediyor, bir kısmı kitabet işlerini görüyor. Demek 
insanlarla alâkaları ziyade olduğundan, insanların ahvaline ehemmiyet veriyorlar.” İ:200 

 Burada melaike hakkında mücmelen bir bilgi tesbit edilmekle iktifa edildi. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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«w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! 
MELEKÛT ve müteallikatı 

Bu tabir, saltanat-ı İlahiyenin tam bir hâkimiyetle müessiriyet ve idaresinin esrarını ifade eder. 
Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münasib ruhu, canı, hakikatı manasında olup bir şeyin içyüzü 
ve ciheti manasında kullanılır. * Hükümdarlık. Saltanat.* Ruhlar âlemi gibi manaları da ifade eder.  

Kur’anda (36:83) âyetinin tefsirinde “Melekût, mülkün mübalağa sigasıdır ki, tam bir 
hâkimiyetle saltanatın esrar-ı idaresi demektir.” (E.T. 4043) diye ifade edilir. 

Bu tabirin esasen Külliyattan tahkik edilmesi gerekiyor. Şöyle ki: 
“Madem şu âdi, nâkıs, fâni mümkinatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal 

ve müvazene sırlarıyla, en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesabsız şeyler 
birtek şeye müsavi görünür. Elbette Kadîr-i Mutlak’ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde 
olan kudretinin nuranî tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin 
intizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkinatın vücud ve 
ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki müvazenesi sırrıyla; az çok, büyük küçük 
ona müsavi olduğu gibi, bütün insanları birtek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir.” S:91 

“-Temsilde kusur yok- esma ve sıfât-ı İlahiyeyi, şuun ve ef’al-i Rabbaniyeyi, bir 
şecere-i tûbâ-i nur hükmünde temsil edelim ki; o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti, ezelden 
ebede uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası, gayr-ı mütenahî feza-yı ıtlakta yayılıp ihata ediyor. 

Hudud-u icraatı, š@«L«<ö«r²[«6ö¬•@«&²*«�²!ö]¬4ö²v6*±¬x«M<ö›¬HÅ7!ö«x; (3:6)ö›«xÅX7~«:ö±¬ «̀E²7!ö s¬7@«4 (6:95) 

¬y¬A²V«5«:ö¬š²h«W²7!ö«w²[«"ö Äx E«< (8:24) hududundan tut tâ «h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7!ö«hÅF«,ö«: (13:2) 

¯•@Å<«!ö¬^ÅB¬,ö]¬4ö«Œ²*«�²!«:ö¬�!«Y´WÅK7!ö«s«V«'  (7:54) ¬y¬X[¬W«[¬"ö°�@Å<¬x²O«8ö �!«Y´WÅK7!«:  (39:67) hududuna kadar 

uzanmış o hakikat-ı nuraniyeyi; bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle o kadar 
tenasüble ve birbirine uygun, birbirine lâyık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü 
bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaik-i esma ve sıfâtı ve şuun ve 
ef’ali beyan etmiştir ki, bütün ehl-i keşf ve hakikat ve daire-i melekûtta cevelan eden bütün 
ashab-ı irfan ve hikmet, o beyanat-ı Furkaniyeye karşı “Sübhanallah” deyip, “Ne kadar doğru, 
ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar lâyık” diyerek tasdik ediyorlar.” S:140 

Evet, bu kadar derin mesailde, ehl-i ihtisasın sözünü dinlemek lazımdır. Çünkü bu cezalet ve 
belagat-ı Kur’aniyede söz sahibi olduklarını ehl-i ilim kabul etmiştir. 

Keza, “Hiç mümkün müdür ki: Şu maddiyat ve âlem-i şehadetteki mananın ve ruhun 
ve hayatın ve hakikatın şu hadsiz tereşşuhatı ve lemaat ve semeratının menabii, yalnız 
maddeye ve maddenin hareketine irca’ edilip izah edilsin. Hâşâ ve kat’â ve aslâ! Bu hadsiz 
tereşşuhat ve lemaat gösteriyor ki: Şu âlem-i maddiyat ve şehadet ise, âlem-i melekût ve 
ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir.” S:509 
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İnsan-ı ekber olan kâinatın misal-i musaggarı olan insanın ruhu, 
alem-i ekberin ruhuna intikal edilebilir. Şöyle ki: 

“İKİNCİ NOKTA: Mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki: 
İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki: Bütün a’zasını ve 

eczasını birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i İlahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o 
emirden vücud-u haricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların 
idaresinde onların manevî seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani 
olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak-yakın bir hükmünde. Birbirine perde olmaz. 
İsterse, çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz’ü ile bilebilir, hissedebilir, 
idare edebilir. Hattâ çok nuraniyet kesbetmiş ise, herbir cüz’ü ile görebilir ve işitebilir. Öyle 
de: 

|«V²2«�²!ö u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«: (16:60) 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 

“Mevcudat-ı hariciyenin herbiri, sureten camid, şuursuz iken, gayet hayatkârane ve 
şuurdarane vazifeleri ve tesbihatları vardır. Elbette nasıl melaikeler bunların âlem-i 
melekûtta mümessilidirler, tesbihatlarını ifade ederler; bunlar dahi âlem-i mülk ve âlem-i 
şehadette o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescidleri hükmündedirler............. İşte madem 
şu mevcudat-ı hariciyenin, her birisinin üstünde, birer melek-i müekkel var olmak lâzım gelir. 
Tâ ki o cismin gösterdiği vezaif-i ubudiyet ve hidemat-ı tesbihiyesini âlem-i melekûtta 
temsil etsin, dergâh-ı uluhiyete bilerek takdim etsin.” S:512 

 “....şimdi âlem-i melekût ve ervahta; ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok 
kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevî hedayamız onlara gidiyor, onların 
nurani feyizleri de bizlere geliyor. S:517 

Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, dünyadan âhirete giden ruhlar, meleküt ve diğer alemlerde 
tenezzüh ediyorlar. 

 “...Hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden melekûtiyet ciheti mücerred ve 
safidir. Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi, o kudrete ziyade nazlanmaz, mukavemet 
etmez. “ S:529 

 “... Hadsiz âlem-i misal gibi gayet geniş âlem-i melekût ve gayr-ı mahdud sair 
uhrevî âlemlere birer mahsulât veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasib şeyleri 
yetiştirmek için şu dar mezraa-i dünyada, zemin yüzünün tezgâhında ve tarlasında Hakîm-i 
Zülcelal, zerratı tahrik edip; kâinatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek, şu küçük zeminde o 
pek büyük âlemlere pek çok mahsulât-ı maneviye yetiştiriyor. Nihayetsiz hazine-i 
kudretinden nihayetsiz bir seyli, dünyadan akıttırıp âlem-i gayba ve bir kısmını âhiret 
âlemlerine döküyor.” S:552 

Mesnevi’de muhtelif alemlerin izdihamsız ictimalarından bahsedilir. 
Ezcümle:  

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Vücud nev’inde tezahüm yoktur. Yani, pek çok âlemler, haller, 
vücud sahnesinde içtima eder, birleşirler. Meselâ: Gece zamanı duvarları camdan olan ve 
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elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, âlem-i misale bir pencere hükmünde olan camlarda 
pek çok menzilleri, odaları göreceksin. 

Sâniyen: Odada otururken, kemal-i sühuletle o misalî odalarda her çeşit tebdil, tağyir, 
tasarruf edebilirsin. 

Sâlisen: Odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına en yakındır. Çünki o misalî 
misallerin kayyumu odur. 

Râbian: Bu maddî vücudun bir habbesi, bir parçası, o misalî vücudun bir âlemini 
içine alabilir. Bu dört hüküm, Vâcib ile âlem-i mümkinat arasında da câridir. Çünki 
mümkinatın vücudu, Vâcib’in nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmî bir mertebededir. 
Vâcib’in emriyle vücud-u hariciyeye girer. Sabit ve müstekar kalır. Demek mümkinatın 
vücudu bizzât hakikî bir vücud-u haricî olmadığı gibi, vehmî veya zâil bir zıll de değildir. 
Ancak, Vâcib-ül Vücud’un icadıyla bir vücuddur.” Ms:137 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Göz, lâmba, şems gibi nur ve nuranî şeylerde cüz’î küllî, cüz 
küll, bir bin müsavidir. Evet şemse bak! Onun timsalleriyle seyyarat, denizler ve havuzlar, 
katre, kabarcıklar gibi bütün şeffaf şeyler, kemal-i sühuletle temessül ediyorlar. Kezalik 
Şems-i Ezelî şu kâinat kitabında bütün babları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri def’aten 
bilâ-külfet yazıyor. Ve ba’sü ba’de-l mevtte dahi aynı bu sühulet vardır. “Hilkatiniz ve 
ba’siniz, bir nefsin hilkat ve ba’si gibidir.” diye Kur’an-ı Kerim emrediyor.” Ms:138 

“Evet karnın (miden) evinden; cildin, gömleğinden ve kuvve-i hâfızan, senin 
kitabından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha garibdir. Binaenaleyh âlem-i melekût, 
âlem-i şehadetten; âlem-i gayb, dünya ve âhiretten daha âli ve daha yüksektir. Maalesef nefs-i 
emmare, heva-i nefs ile baktığı için zahirî hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi, meyyit ve zulmetli 
ve vahşetli zannettiği bâtın üstüne serilmiş olduğunu görüyor.” Ms:180 

 “......semavat âlemi, yalnız âlem-i cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervahı ve âlem-i 
melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir.”L:281 

 “İ’lem Eyyühel-Aziz! Her şeyin içine melekût, dışına da mülk denir. Bu itibarla 
insan ile kalb, birbirine hem zarf, hem mazruf olur. Çünki insan mülk cihetiyle kalbe zarf 
olur. Melekût cihetiyle de mazruf olur. 

Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki: Arş; Zahir, Bâtın, Evvel, 
Âhir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halitada dâhil olan İsm-i Zahir itibariyle arş, mülk; 
kevn, melekût olur. İsm-i Bâtın itibariyle arş, melekût; kevn, mülk olur. Demek arşa ism-i 
Zahir nazarı ile bakılırsa; kendisi zarf, kevn de mazruf olur. İsm-i Bâtın gözü ile bakılırsa; 

kendisi mazruf, kevn zarf olur. Ve keza ism-i Evvel itibariyle š@«W²7!ö]«V«2ö y-²h«2ö«–@«6«:ö (11:7) 

âyetinin işaret ettiği kevnin bidayetini içine alıyor. Ve ism-i Âhir itibariyle 

¬w´W²&Åh7!öŠ²h«2ö¬^ÅX«D²7!ö r²T«,öhadîs-i şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. 
Demek Arş öyle bir halitadır ki, şu dört isimden aldığı hisseler ile kevn ve vücudun 

sağını, solunu, üstünü ve altını ihata etmiş olur.” Ms:106 
“İ’lem Eyyühel-Aziz! Mahlukatın en zalimi insandır. İnsan, kendi nefsine olan şiddet-i 

muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever, hem kıymet verir. 
Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet 
verir. Ve keza hayatın icadında ille-i gaiyenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk’ın 
icad ettiği “Hayy”larda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkân 
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ve ihtimalden hariç midir ki, âlemde görünen şu eşya-yı hârika daha garib, daha hârika ve 
daha mu’cize melekûtî, berzahî, misalî şeylere bazı nümune ve bazı esaslar 
olmasın?”Ms:190 

“Mülk ve melekût arasındaki hicab ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar 
büyüktür. Dünya ile âhiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. İlim ile cehil 
arasındaki hicab ne kadar latif ve ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar 
şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki 
araları Cennet ile Nâr’ın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet 
hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mani 
değildir. Cesede nisbeten bitmez bir mesafedir. 

Kezalik mülk ile melekût, dünya ile âhiret arasında ehl-i kalb için şeffaf, ehl-i 
heva için kesif ince bir perde vardır. Kezalik gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki, 
gözün kapanmasıyla gece olup, açılmasıyla gündüz olduğu gibi; nefsin âlem-i maneviyata 
gözü kapanırsa ebedî bir gece içinde kalır; gözü maneviyata açılırsa neharı inkişaf 
eder.”Ms:198 

İkinci cihet melekûtiyet cihetidir. Âyinenin şeffaf vechi gibi. Şu cihet her şeyde 
güzeldir. Şu cihette esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hattâ hayat ve ruh ve nur ve 
vücud, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve melekûten vasıtasız dest-i 
kudretten çıkıyorlar.” Ms:254 

“v«V²2¬! Ey kardeş bil ki! Mahlukatın en zalimi insandır. Evet onun eşedd-i zulmünden 

şu tek birisine bak ki; kendi nefsine şedid muhabbetinden dolayı; onun nefsine ve zatına 
hizmetleri mikdarından başka eşyaya bir kıymet vermiyor. Ve ancak insana menfaatleri 
mikyasıyla faide ve semerelerine bakıyor. Ve hayatta ille-i gaiye yalnız bu hayat olduğunu 
zannediyor. Kellâ!. Evet her zîhayatın vücudunda akılların seziş ve kavrayışından çok dakik, 
Hâlıkın bir çok hikmetleri vardır. 

Öyle ise, neden caiz olmasın ki; şu kısa ömürlü hayvanat ve bu çabuk zeval bulan 
hayvancıklar, âlem-i misal ve Berzah ve Melekûtun garaib-i ahvaline mebadiler, 
mistarlar, bilançolar ve esaslar ve çekirdekler olsun. Hem âlem-i gaybdaki tasarrufat-ı kudret-i 
Rabbaniye için birer tecelliyat-ı seyyale veya birer tereşşuhat ve semerat olsunlar!..”BMs:416 

“Öyle de; ehl-i kalb ve ruh için mülk ve melekût, dünya ve âhiret aralarındaki 
hicab gayet ince ve şeffaf olduğu halde, fakat ehl-i nefis ve heva-i cismanî için gayet derece 
kalın ve kesiftir.” BMs:438 

“Her şeyin biri mülk, diğeri melekût; yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti 
vardır. Mülk ciheti, bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde de çirkin görünür; âyinenin arka 
yüzü gibi. Melekût ciheti ise, her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Âyinenin dış yüzü gibi. Öyle ise, 
çirkin görünen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin 
yaratılışı, mehasini ikmal içindir. Öyle ise, çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Binaenaleyh 
bu hususta Ehl-i İtizal’in “Çirkin şeylerin halkı Allah’a ait değildir” dedikleri safsataya mahal 
kalmadı.” İ:72 

 “İşaret: Eğer desen: Bazı mutasavvıfın kelâmından ittisal ve ittihad ve hulûl zahir 
oluyor. Ve ondan tevehhüm edilir ki: Bazı maddiyyunun mesleği olan vahdet-ül vücuda bir 
münasebet gösterir. 

Elcevab: Müteşabih hükmünde olan muhakkikîn-i sofiyenin şatahatını ki: Vücud-u 
Akdes’e hasr-ı nazar ve istiğrak ve mümkinattan tecerrüd cihetiyle matmah-ı nazar ettikleri 
delil içinde neticeyi görmek, yani âlemden Sânii müşahede etmek tarîkıyla takib ettikleri 
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meslek olan cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı 
füyuzatı ve meraya-yı mevcudata tecelli-i esma ve sıfatı ise; dîk-ul elfaz sebebiyle uluhiyet-i 
sâriye ve hayat-ı sâriye tabir ettikleri hakaikı başkalar anlamadılar... Sû’-i tefehhüm ile kendi 
istidad-ı şûrelerinden zuhur eden evham-ı vâhiyeye, muhakkikînin kelimat ve şatahatını tatbik 
ettiler. Yuha onların akıllarına!.. Süreyya derecesinde olan muhakkikînin efkâr-ı 
mücerredeleri, sera derekesinde olan mukallidîn-i maddiyyunun efkâr-ı sefilesinden binler 
derece uzaktır. Evet şu iki fikrin tatbikine çalışmak, şu zaman-ı terakkide akl-ı beşerin düçar-ı 
sekte olduğunu ve varta-i mevte düştüğünü izhar etmektir ki; insaniyet müteessifane nazar 
ederek ve istidad-ı tahkik ve terakki lisanıyla 

¬^«,¬8@ÅO7!ö¬^«W²VÇP7!ö«w¬8ö p¬0@Å,7!ö š@«[±¬N7!ö«w²<«!ö«:ö@Å<«hÇC7!ö«w¬8ö›«hÅC7!ö«w²<«!ö¬yÁV7!«:öÅŸ«6 demeye mecbur 

oluyor.” Mu:131 
“16 - Karıncayı emirsiz, arıyı ya’subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye; elbette beşeri 

nebisiz bırakmaz. Âlem-i şehadetteki insanlara inşikak-ı Kamer, bir mu’cize-i Ahmediye 
(A.S.M.) olduğu gibi, mi’rac dahi âlem-i melekûttaki melaike ve ruhaniyata karşı bir 
mu’cize-i kübra-yı Ahmediyedir ki; nübüvvetinin velayeti bu keramet-i bahire ile isbat 
edilmiştir ve o parlak zât, berk ve Kamer gibi melekûtta şu’le-feşan olmuştur.” H:112 
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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«! 
ME’MUR 

Emir ile hareket eden. Vazifelendirilmiş olan. Kendi istediği gibi değil, verilen emre göre hareket 
eden. Bir işe tâyin olunmuş olan. 

“İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli 
istidad ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı, o 
gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiş. Başka 
yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Tâ ki, 
“ahsen-i takvim” sırrı anlaşılsın. 

İşte insan, şu kâinata geldikten sonra “iki cihet ile” ubudiyeti var: Bir ciheti; gaibane bir 
surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri; hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir 
münacatı vardır.” S:329 

Gaibane: Allah’ı, eserlerini teşekkürle tanımak, yani kitab-ı kâinatı okumak. 
Hâzırane: Gaibane yoluyla esma-i hüsnasına intikalen marifetini kazanmak manasındadır. 
“Bir-iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat’î kanaatım oldu ki; halkların malını, 

hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almağa me’zun değilim. Bazıları bana 
dokunuyor.. belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazan bana zararlı bir surete çevriliyor. 
Demek gayrın malını almamağa manen bir emirdir ve almaktan bir nehiydir. Hem bende bir 
tevahhuş var; herkesi, her vakit kabul edemiyorum. Halkın hediyesini kabul etmek, onların 
hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabul etmek lâzım geliyor.. o da hoşuma gitmiyor. 
Hem tasannu’ ve temelluktan beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı 
bir libas giymek, bana daha hoş geliyor. Gayrın en a’lâ baklavasını yemek, en murassa’ 
libasını giymek ve onların hatırını saymağa mecbur olmak, bana nâhoş geliyor.” M:14 

“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:430 

“Halk Partisi ise: Hakikaten acib ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar 
perdesinde bazı memurlara verdikleri için, yirmisekiz senelik bütün cinayatıyla başkaların 
cinayatı ve İttihadcıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye yükletildiği halde, 
Demokratlara bir cihette galib hükmündedirler. Çünki ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet 
kuvvet bulur, nemrudçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, memuriyet hakikatta bir 
hizmetkârlık olduğu halde; bir hâkimiyet, bir ağalık, bir nemrudçuluk ile nefse gayet zevkli 
bir hâkimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için, bütün o acib 
cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan 
muamelelerinden hissettim ki bir cihette manen Demokratlara alib geliyorlar. Halbuki 

İslâmiyet’in bir kanun-u esasîsi olan hadîs-i şerifte ²vZ8¬(@«'ö¬•²x«T²7!öG±¬[«, yani: Memuriyet, 

emirlik ise reislik değil; millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık, hürriyet-i vicdan, 
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İslâmiyet’in bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünki kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. 
İstibdad, mutlak keyfî olur.”Em:163 

“Sizin beraetiniz ve manen galebeniz, zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. 
Düşmanane taarruzdan vazgeçip, dostane hulûl edip, has talebeleri Risale-i Nur’un 
hizmetinden geri bırakmak için, memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfian işi çok 
diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakıalar var. 
Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor.” K:147 

Hâlis ve sadık ehl-i hizmetin bu tarz sinsi plânlara karşı çok 
müteyakkız olmaları lazımdır. Tarihçe-i Hayatta şu ikaz var: 

“Dost suretine girerek, bazan da talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki: "Bu da 
İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla mücadeledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur'a 
daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir." gibi bir takım kandırışlarla sırf o Nur 
Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere 
nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye 
çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla 
hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir 
fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a 
şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve 
bir netice hâsıl ediyor. Fesübhanallah... Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, 
asıl halis niyet ve kudsî gayeden sonra -bir sebep olarak da- münafıkların mezkûr plânlarının 
inadına, rağmına Dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve üstadımızın dediği 
gibi diyorlar: "Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak zamanıdır."” T:691 

“Birinci Sual: Neden fedakâr, yüksek bir şefkatı taşıyan vâlide; bu zamanda 
veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi? 

Gelen cevab şu: Vâlideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir 
tarzda sarfetmeleridir ki; evlâdım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün 
kuvvetleriyle evlâdlarını dünyaya, mekteblere sevkediyorlar. Hattâ mütedeyyin de olsa, 
Kur’anî ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından, 
kader bu mahrumiyete mahkûm etti.1 ” K:264 

“Risale-i Nur’un bir kâtibi dedi ki: “Neden dostların kusuratına tokat gelir. Hücum 
eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor?” 

Elcevab: Memur olmayan veya hususî, şahsı itibariyle hıyanet eden, hususî tokat 
yer. Bu nevi vukuat pek çoktur; ve tam sadakat edenlerde, maişetindeki bereket ve kalbindeki 
rahat cihetinde ikramlara mazhar olanlar dahi pek çoktur. Eğer memur ise, kanun namına 
kanunsuz hıyanet eden, ilişen; o memlekete, o bîçare ahaliye bir umumî tokada vesile olur. Ya 
zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumî belalara bir vesile olur. 
Kendisi, zahiren hususî tokat yememiş gibi görünüyor. 

                                                 
1 “Evet bu bakarperestlik hâdisesinin ibret alınacak küllî mânâsından bir ibret levhası, beşerin ve bilhassa 
hayatperest Yahudilerin hırs-ı hayat ve menfaatperestlikleridir. Evet hayatî ve maddî menfaatlere ve vesilelerine 
hırs ile yapışmak ve hayatta yegâne gaye olarak onlara bağlanıp âhireti unutmak gafleti, insanı ve cemiyeti 
perişan eden ve anarşizmi doğuran sebeblerin temelini teşkil eder. Hususan asrımızda şan, şöhret, makam ve 
maaş elde etmek vesilelerine gösterilen umumi tehacüm gibi her asrın birer vesile-i hayat olan bir nevi bakarı 
vardır ki, âyet o bakarları kesip beşerin hakikata teveccüh etmesi için ders veriyor.” İPA. 341.p 
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 Hem eğer dinsizlik hesabına, imanî hizmetimize ilişenler olsa 
ö•:G«<ö h²SU²7!«:ö •:G«<ö«�ö v²VÇP7«!  kaidesince, küfür derecesine giren öylelerin zulümleri -büyük 

olduğu için- âhirete te’hir edilir; ekseriyetçe küçük zulümler gibi cezaları dünyaca ta’cil 
edilmez.” E:76 

“Biz, gayr-ı tabiî ve tenbelliğe müsaid ve gururu okşayan imaret maişetine el atıp, 
belamızı bulduk. 

S- Nasıl? 

C- Maişet için tarîk-i tabiî ve meşru’ ve zîhayat; san’attır, ziraattır, ticarettir. Gayr-ı 
tabiî ise, memuriyet ve her nev’iyle imarettir. Bence imareti, ne nam ile olursa olsun, 
medar-ı maişet edenler bir nevi cerrar ve aceze ve seeledir. Fakat hilebaz kısmında... Bence 
memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa yalnız 
maişet ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder (*). İşte memuriyet filcümle ve askerlik 
bilcümle bizde olduğu için, servetimizi israf eline verip neslimizi etrafa saçıp zayi’ 
ettik.”Mü:39 

 
 

                                                 
(*): Ey memurlar, Eski Said’in kırkbeş sene evvel söylediği bu sözünden gücenmeyiniz. 
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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«! 
MENFAAT 

İhtiyaç karşılığı olan şey. Fayda, faide, istifade kelimeleri de aynı manada kullanılır. Bu kelime, 
meşru ve gayr-ı meşru, yani müsbet ve menfi manalarında kullanılır. Menfaat-ı umumiye veya şahsiye 
olarak da başlıca ikiye ayrılır. Diğer bir ifade ile, şahsî ve umumî haklar diye de söylenir. Mesela: 

“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.” L:54 

“Evet hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden afvolunmaz” Mu:41 şeklindeki 
beyanlarda görüldüğü gibi… 

Şimdi bu kelimeye, Risale-i Nurda geçtiği yerlerdeki manalarından ve siyak ve sıbakından 
anlamaya bakılacak. Şöyle ki,  

“Kur’an-ı Hakîm’in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlâkıye ve hikmet-i 
felsefenin verdiği dersin müvazenesi: 

Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet 
eden bir firavun-u zelildir. Her menfaatli şeyi kendine “Rab” tanır. Hem o dinsiz şakird, 
mütemerrid ve muanniddir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir 
mütemerriddir. Şeytan gibi şahısların, bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet 
gösterir denî bir muanniddir. Hem o dinsiz şakird, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde 
nokta-i istinad bulmadığı için zâtında gayet acz ile âciz bir cebbar-ı hodfüruştur. Hem o 
şakird, menfaatperest hodendiştir ki; gaye-i himmeti, nefs ve batnın ve fercin hevesatını 
tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini, bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir 
hodgâmdır. 

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

Bu kısımda, bilhassa dinî hizmetlerde menfaat-ı maddiye ve şahsiyenin takib edilmemesi nazara 
veriliyor. 

Yukarıdaki kısımda şahsî hayattan örnek gösterildi. Şimdi ise ictimaî hayata bakan örnek 
verilecek. Burada anlatılmayan menfi vasıflardan uzak durmak ve müsbetine de sahib olmak niyeti 
bulunmalıdır. Şöyle ki: 

“Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği 
terbiyeler: 

Amma hikmet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı, “kuvvet” kabul eder. 
Hedefi, “menfaat” bilir. Düstur-u hayatı, “cidal” tanır. Cemaatlerin rabıtasını, “unsuriyet, 
menfî milliyeti” tutar. Semeratı ise, “hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi 
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tezyid”dir. Halbuki kuvvetin şe’ni, tecavüzdür. Menfaatın şe’ni, her arzuya kâfi 
gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe’ni, çarpışmaktır. Unsuriyetin şe’ni, 
başkasını yutmakla beslenmek olduğundan, tecavüzdür... İşte bu hikmettendir ki, beşerin 
saadeti selb olmuştur.” S:133 

Hakikaten dinden kopuk anlayış olan felsefeden yayılan mezkür menfi sebebler, cemiyeti felakete 
itiyor. Onun için bu fitneden uzak durmak için rivayetlerde çok ikazlar var.  

Hz. Üstad şöyle diyor ki: “….madem ö!xX«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.” K:186 

 “….Bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, 
hem çok işarat-ı Kur'aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar.” Ş:332 

Felsefe ve Kur’an esaslarının mukayesesine devam ediliyor: 
“Amma hikmet-i Kur’aniye ise, nokta-i istinadı, kuvvete bedel “hakk”ı kabul eder. 

Gayede menfaate bedel, “fazilet ve rıza-yı İlahî”yi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal 
yerine, “düstur-u teavün”ü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında; unsuriyet, milliyet yerine 
“rabıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî” kabul eder. Gayatı; hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına 
sed çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalât-ı 
insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şe’ni, ittifaktır. Faziletin şe’ni, tesanüddür. 
Düstur-u teavünün şe’ni, birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe’ni, uhuvvettir, 
incizabdır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalâta kamçılamakla serbest bırakmanın 
şe’ni, saadet-i dareyndir.” S:133 

İşte Kur’an’ın ictimaiyata verdiği menfaat-ı umumiyeyi esas alan bu derse ittiba edilse, tam bir 
uhuvvet ve tesanüdü netice verir ve böylece İslamiyetin bütün insanların hakiki saadetine vesile olur.  

Evet, daire-i Rububiyetin daire-i ubudiyet ehline söylediği şu müsbet ve şer’î anlayış esas 
alınmalıdır. Şöyle 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.1 Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fâni 
dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, dünyaperestlik 
hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve âhireti düşünmeklik 
esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lâkin eğer kıymettar bir ibadet 
olan sırf menfaat-ı ibadullah için ve menafi’-i umumiye ve istirahat-ı âmmeye ve hayat-ı 
içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem san’atkârlar ve 
mülhem keşşaflar, arkanızda ve içinizde varsa; o hassas zâtlara şu remz ve işarat-ı Kur’aniye -
sa’ye teşvik ve san’atlarını takdir etmek için- elhak kâfi ve vâfidir.” S:266 

Burada hakperest, yani şer’î hükümlere samimi bağlı olan ve dünya hayatını değil, dünyada iken 
ahireti kazanmayı hem menfaat-ı umumiyeyi esas alan ve bu asırda pek az bulunan hakiki mü’minler, 
ibret için nazara verildi. Keza şahsî menfaati terk etmek dersine de şöyle dikkat çekiliyor: 

                                                 
1 Madem iş böyledir. Vazife-i asliyeni yaptıktan sonra, seni istimal ettiği vakit, onun hesabıyla çalış, onun 
namıyla başla. İzin verdiği dairede amel et. Eğer vazife-i asliyen olan ubudiyetle vazife-i ârıziye muaraza etseler, 
sen vazifene bak. Ötekini, sahib-i hakikî olan Cenab-ı Hakk’a tefviz et ve   

h[¬MÅX7!ö«v²Q¬9ö«:ö]«7²x«W²7!ö«v²Q¬9   (8:40) öu[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«&   (3:173)  de. 
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“Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (R.A.) o mu’cizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı A’zam 
(K.S.), o hârika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar 2 ve 
himayetkârane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şübhe etmeyiniz ki, bu 
teveccühleri, ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek 3 bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. 
Onuncu Lem’adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevî kahramanları arkanızda 

zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz ²v¬Z¬KS²9«!ö|«V«2ö«–: I¬$ÌY<ö«—ö (59:9) sırrıyla ihlas-ı tâmmı 

kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize; şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-
ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ en latif ve güzel bir hakikat-ı 
imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek ki; en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkün 
ise, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza 
gitsin. Eğer “Ben sevab kazanayım, bu güzel mes’eleyi ben söyleyeyim” arzunuz varsa, 
çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlasa zarar 
gelebilir.”L:162 

Burada da dinî sahada ve hizmet dairesinde her türlü şahsî ve dünyevî menfaatı terk etmek dersi 
var. Hz. Üstad şöyle diyor:  

“……herkes "nefsî! nefsî" demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle -menfaat-ı 
şahsiyesini düşünmekle- bin adam, bir adam hükmüne sukut eder. 

¬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.” H:59 

Keza, “Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem 
netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî 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 sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek 
niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi’ etmemek 
için, sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip, hürmet etmişler. Fakat bu 
muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla 
lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem 

®Ÿ[¬V«5ö@®X«W«$ö|¬#@«<³@¬"ö!:h«B²L«#ö«�«:ö (2:41) âyetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu 

maddî menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmare hodgâmlık cihetiyle, o 
menfaati başkasına kaptırmamak için, hakikî bir kardeşine ve o hususî hizmette arkadaşına 
karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kudsiyeti kaybeder. Ehl-i hakikat 
nazarında sakîl bir vaziyet alır. Ve maddî menfaati de kaybeder.” L:164 

Bu kısımda Hz. Üstad, fitne olmayan bir islam cemiyetindeki kâmil müslümanlar nokta-i 
nazariyle “maddî menfaati de kaybeder” diye bu hükmü söylüyor. Çünkü sâdık bir Nurcu, istiğna 
kaidesini bozana muavenetle suçuna ortak olmak istemez. 

Yine Hz. Üstad diyor: “Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana 
girmek ve inceden inceye sizi kaç defa “altun mu, bakır mı” diye mehenge vurmak ve her 
cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu üç-
dört eleklerle elenmek; hâlisane, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pekçok lüzumu 

                                                 
2 Burası, bir Nurcunun askerî muhakemesini hatırlatılıyor. Hatıra, sesli derstedir. 
3 Risale-i Nurda beyan olunan sarih düsturlara muhalefet bilerek muhalefet olur. Mesela, haslar dairesi fiilî 
siyasete girmez. Menfaat-ı maddiye istenilmez gibi düsturlara muhalefetle. 
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vardı ki; kader-i İlahî ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünki böyle meydan-ı 
imtihanda inadcı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı 
ki: Hiç bir hile, hiç bir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevî, uhrevî ve şahsî menfaat 
karışmayarak, tam hâlis, hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı, çok manalar 
verilebilirdi. Daha avam-ı ehl-i iman itimad etmezdi. “Belki bizi kandırırlar” der ve havas 
kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehl-i makamat gibi kendilerini satmak, itimad 
kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra, en 
muannid vesveseli dahi teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, kârınız bindir 
inşâallah.”Ş:522 

Yani hizmet-i diniye yolunda karşılaşılan eziyetler ve zararlara rağmen hizmette ve bilhassa 
manevi cihadın sıkıntı ve eziyet merkezi olan siperde yani nefsin hoşlanmadığı medresede sebat ve devam 
etmek, hizmetin Allah için yapıldığını gösterir diye ihlas dersi hatırlatılıyor. 

Evet, “En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir!. 
“ ²vU[¬5«Ÿ8ö yÅ9¬@«4ö y²X¬8ö«–:Çh¬S«#ö›¬HÅ7!ö«�²Y«W²7!öÅ–¬!ö²u5ö(62:8) mana-yı işarîsiyle gösteriyor ki: 

"Firar edenler, kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar!" M:417 

Hz. Üstadın kendi ifadesiyle menfaatını terk etmek olan bir istiğna 
örneği şöyledir: 

 “Mühim bir tüccar dostum otuz kuruşluk bir çay getirdi, kabul etmedim.  
“İstanbul’dan senin için getirdim, beni kırma” dedi. Kabul ettim, fakat iki kat fiatını 

verdim. 
Dedi: “Ne için böyle yapıyorsun, hikmeti nedir?” 
Dedim: Benden aldığın dersi, elmas derecesinden şişe derecesine indirmemektir. Senin 

menfaatın için, menfaatımı terkediyorum. Çünki dünyaya tenezzül etmez, tama’ ve zillete 
düşmez, hakikat mukabilinde dünya malını almaz, tasannua mecbur olmaz bir üstaddan alınan 
ders-i hakikat elmas kıymetinde ise.. sadaka almaya mecbur olmuş, ehl-i servete tasannua 
muztar kalmış, tama’ zilletiyle izzet-i ilmini feda etmiş, sadaka verenlere hoş görünmek için 
riyakârlığa temayül etmiş, âhiret meyvelerini dünyada yemeğe cevaz göstermiş bir üstaddan 
alınan aynı ders-i hakikat, elmas derecesinden şişe derecesine iner. İşte sana manen otuz lira 
zarar vermekle, otuz kuruşluk menfaatımı aramak, bana ağır geliyor ve vicdansızlık telakki 
ediyorum. Sen madem fedakârsın; ben de o fedakârlığa mukabil, menfaatınızı menfaatıma 
tercih ediyorum, gücenme! O da bu sırrı anladıktan sonra kabul etti, gücenmedi.” B:123 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Mahlukatın en zalimi insandır. İnsan, kendi nefsine olan şiddet-i 
muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever, hem kıymet verir. 
Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet 
verir. Ve keza hayatın icadında ille-i gaiyenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk’ın 
icad ettiği “Hayy”larda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkân 
ve ihtimalden hariç midir ki, âlemde görünen şu eşya-yı hârika daha garib, daha hârika ve 
daha mu’cize melekûtî, berzahî, misalî şeylere bazı nümune ve bazı esaslar olmasın?” Ms:190 

Bilinmesi gereken 4 nokta-i nazar 
“İnsanın 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. 
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@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«�²!ö]¬4ö@«8ö@«X«7ö«s«V«' (2:29)  ya 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! Mademki her şeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’anın 
vardır. Zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır. Ve illâ, 
gaflete düşmeye mecbur olursun. Bunun için esbab-ı zahiriye vaz’edilmiş ve gözlere de gaflet 
perdesi örtülmüştür. Kâinat hâdiselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kısım, 
muvafık olan kısımdan daha çoktur. Eğer heva sahibi, bu esbab-ı zahiriyeyi görüp Müsebbib-
ül Esbab’dan gaflet etmese, itirazlarını tamamen Allah’a tevcih eder.” Ms:236 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! İnsan nisyandan alındığı için, nisyana mübteladır. Nisyanın en 
kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, sa’y, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması, 
yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Hizmetler görüldükten sonra neticede, mükâfat 
zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Bu itibarla ehl-i dalal ile ehl-i kemal, nisyan ve 
tezekkürde müteakistirler. Evet dâll olan kimse, bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya 
kaldırarak firavunlaşır. Lâkin mükâfatın, menfaatın tevziinde bir zerreyi bile terketmez. 
Amma nefsini unutan ehl-i kemal sa’y, tefekkür, sülûk zamanlarında herşeyden evvel nefsini 
ileri sürüyor; fakat neticelerde, faidelerde, menfaatlerde nefsini unutmakla en geriye 
bırakıyor.” Ms:238 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
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MERAK 

İnsanın bir musibet veya zarar karşısında duyduğu endişe. *Arzu. Heves. Düşkünlük. Kuruntu. 
Öğrenme isteği.  

Allah’ın insanlara büyük ihsanlarından biri de merak hissidir. Adeta vagonları gittiği istikamete 
çeken lokomotif gibi bu his dahi, insanın akıl, hayal ve kalb gibi çok ehemmiyetli ve vazifedar cihazat-ı 
maneviyesini, alâkalandığı müsbet veya menfi meselelere çekebilir. Eğer bu merak hissi, asıl vazifesi olan 
şer’i ölçülere göre hareket ediyor ise, iyi; eğer ölçüsüz ise çok zararlı neticelere götürebilir. 

Evet her hissin ifrat ve tefriti ve sırat-ı müstakimi olduğu gibi merak hissinin de ifrat, tefrit ve 
vasatı vardır. Evet hayatta hiçbir şeyi merak etmemek, tefrit; lüzumlu-lüzumsuz herşeyi merak edip 
meşgul olmak ifrat; dinde ehemmiyet verilen hususlara, ehemmiyet derecelerine göre merakla meşgul 
olmak ise, vasat ve sırat-ı müstakimdir.  

Ancak bir kısım insanlar meşru vazife ve ihtisas sahalarında, ikinci derecede olarak meraklarını 
sarfedebilirler. Bu bir vazife-yi kifayedir. 

İnsanın merak ettiği çok şeyler var ki, Kur’an’da onlar çok mücmel veya işaret ve ima derecesinde 
olup insanın merak ettiği gibi tafsilatla bildirilmemiştir. Bazan da Kur’anda bir şeyin vücudundan haber 
verilir ve mahiyeti veya tafsilatı bildirilmez. Kısas-ı Enbiyadan haber veren (4:164) âyeti  gibi.. Demek 
nazar-ı Kur’anda o mes’elenin ehemmiyet derecesi o kadardır. 

Risale-i Nur’da merakla alakalı şöyle deniliyor: 
“Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse: “Yarı 

ömrünü, yarı malını versen; Kamer’den ve Müşteri’den biri gelir, Kamer’de ve Müşteri’de ne 
var, ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne 
geleceğini doğru olarak haber verecek.” Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat (A.S.M.) 
öyle bir Sultanın ahbarını söylüyor ki: Memleketinde Kamer bir sinek gibi bir pervane etra-
fında döner. O Arz olan o pervane ise, bir lamba etrafında pervaz eder ve  o Güneş olan o 
lamba ise, o Sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir 
lambasıdır. Hem öyle acaib bir âlemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılabdan haber 
veriyor ki; binler Küre-i Arz bomba olsa patlasalar, o kadar acib olmaz. Bak! Onun lisanında:  

(101:l) }«2¬‡_«T²7«~ (82:l) ²�«h«O«S²9~ š_«W«K7~ ~«†¬~ (81:l) ²�«‡¬±Y6 j²WÅL7~ ~«†¬~ gibi sureleri işit.. 

Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki: Şu dünyevî istikbal ona nisbeten bir 
katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki: Bütün 
saadet-i dünyeviye, ona nisbeten bir berk-i zâilin, bir şems-i sermede nisbeti gibidir.” S:238 

İşte bu hakikat içindir ki, Asr-ı Saadette Sahabeler, merak hissini gayat-ı 
İlahiyeyi anlamaya tevcih ettiler ve Kur’anı anlamada birinci dereceyi kazan-
dılar. Evet, Sözlerde şu izah var: 

“İçtihadda, yani istinbat-ı ahkâmda, yani Cenab-ı Hakk’ın marziyyatını kelâmından 
anlamakta, sahabelere yetişilmez. Çünki o zamandaki o büyük inkılab-ı İlahî, marziyyat-ı 
Rabbaniyeyi ve ahkâm-ı İlahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, istinbat-ı ahkâma 
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müteveccih idi. Bütün kalbler, “Rabbimizin bizden istediği nedir?” diye merak ederdi. 
Ahval-i zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat, bu 
manaları tazammun ederek vuku buluyordu.” S:491 

Fakat bu asırda hayatî ve siyasî pek çok merakâver hâdisat ve mücadeleler, merak hissini kendine 
çekip meşgul ediyor ve vazife-i asliyesinden alıkoyuyor ve muhaverat ve konuşmalar, lüzumsuz faaliyet 
üzerine cereyan ediyor. Halbuki Mektubatta istikameti gösteren şu ikaz var:  

“İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inadlı 
taleb ve hakeza şedid hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir.” M:33 

“Eğer insanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin farz ve lâzım vazifeniz 
zararına, o hâdise o geniş boğuşmalara sevkediyor. Bu da bir ihtiyac-ı manevîdir, fıtrîdir 
derseniz ben de derim: 

Kat’iyyen biliniz ki: insanın çok mu’cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat et-
meyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemal-i merakla temaşasına daldığı gibi, 
aynen bu asırda nev’-i beşerin muvakkat ve fani, tahripçi geniş hâdiseleri ve zemin 
yüzünde yüzbin millet ve insan nev’i gibi çok hâdisat-ı acibeye mazhar o milletlerden her 
baharda yalnız birtek arı milletine ve üzüm taifesine baksan, bu nev’-i beşerdeki hâdisatın 
yüz def’a daha mucib-i merak ve ruhani, manevi zevklere medar hâdiseler var. Bu hakiki 
zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, ârızî hâdiselerine bu kadar merak ve 
zevk ile bağlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler daimî olmak ve herkese o 
hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve 
mûcid olmak şartıyla olabilir.” E:56 

“Hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünki gaflet 
verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve âhireti unutturacak olan en 
geniş daire ise, siyaset dairesidir. 

....Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için, kesret dairelerini unutmaya 
çalışıyorlar, ta kalb dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarfetmek lâzım gelen merakı, 
zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın.” E:I57 

Evet, “Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki: Dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki 
etsin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile, en büyük mertebe olan 
mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına, daimî bir elmasın fiatını vermez; 
istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler 
hükmündedir; bâki umûr-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın 
fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inadlı taleb ve 
hâkeza şedid hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, şiddetli 
bir surette fâni umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve kırılacak şişelere, bâki elmas 
fiatlarını vermek demektir.” M:33 

Halbuki bu fitne asrı, pekçok hissiyatı ve müsbet hareketleri tersine çevirdiğinden çok kuvvetli 
metanet, ve ferase-i ilmiye ve sadakat lâzımdır ki bu asrın menfi tesirinde kalınmasın ve asrın çok 
acib gafletine düşülmesin diye bu kısımda kuvvetli bir ikaz vardır. 

“Risale-i Nur'un kahraman şakirdleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve 
faaliyetlerini ziyadeleştirmek lâzım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da, fena 
olduğu için kısa kesiyorum. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp 
baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesine, yalnız esma-i mübareke ve âyât-ı 
mübarekenin bazı meali içinden hariç kalmak itibariyle ehemmiyetsiz bir paçavradır, bilinsin. 
Bu herifin ne derece haddinden tecavüz ettiğini bu temsilden anlayınız. Meselâ: Çok uzak bir 
mecliste, mütehassıs ve müdakkik âlimlerin okudukları ve tedkik ettikleri bir kitaba ve ders 
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aldıkları bir zâta, pek uzak bir mesafede bakmak isteyen ve görmeyen bir ebleh, o âlimlerin 
aksine hüküm verip onları tenkid eden, divanece hezeyan eder. 

Cenab-ı Hak ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza 
eylesin, âmîn.     Said Nursî” K:150 

“Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve sair 
şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en 
birinci vazife ve medar-ı merak ve maksud-u bizzât olmak lâzım iken; şimdiki hal-i âlem 
hayat-ı dünyeviyeyi, hususan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa 
medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gazab-ı İlahînin bir cilvesi olan harb-i 
umumînin tarafgirane, damarları ve asabları tehyic edip bâtın-ı kalbe kadar, hattâ hakaik-i 
imaniyenin elmasları derecesine o zararlı, fâni arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um 
asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki; Risale-i Nur dairesi haricinde 
bulunan ülemalar, belki de veliler; o siyasî ve içtimaî hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaik-i 
imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tâbi' olarak 
hemfikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehl-i hakikatı belki ehl-i velayeti 
tenkid ve adavet eder, hattâ hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tâbi' yaparlar. 

İşte bu asrın bu acib tehlikesine karşı, Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, şimdiki 
siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki; bu harb-i umumîyi bu dört ayda 
merak etmedim, sormadım.” K:117 

“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 

Bu gelen ayette çok ehemmiyetli bir ikaz var. Şöyle ki: 

«–x /¬h²Q 8 ¬x²RÅV7~ ¬w«2 ²v; «w<¬gÅ7~«— 
Yani, Boş söz ve lağviyattan uzak durmak (sohbet-i süriyeyi 

terkediniz:)(23:3) 

 Bunun tefsiri, Kasas Sûresi'ndeki    "Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz 
çevirirler ve 'Bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini 
bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz' derler"  (Kasas, 28/55) âyetidir. 
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Kelime, Rahm masdarından alınmıştır. Acımak, şefkat göstermek, korumak, iyilik etmek, 
biçârelere yardımda bulunmak, manalarındadır. Dinimizde ve faziletler sahasında değeri yüksek olan bir 
histir. 

Merhamet hakkındaki pek çok hadis-i şeriflerden sadece ibret dersi 
için nakledilecek bir rivayet mealen şöyledir: 

“Allah Tealâ, bir kula buğz ettiği zaman ondan hayayı soyup alır. Hayayı alınca da o 
kimseyi sen, sevmiyen ve sevilmeyen bir şahıs olarak görürsün. Allah, emaneti de ondan alır. 
Emaneti alınca, merhameti de alır. Merhamet alınınca da İslâm’ın esasını da o kimseden 
alır. İslâm’ın esası alınınca da o kimseyi artık kovulmuş bir şeytan olarak görürsün.”  

Ra. Ehadis sh.23- Hz. İbni Ömer r.a. dan                        
Yani şeriatça meşru merhameti olmayan insan, İslamiyetin esasından uzak kalmış oluyor diye bu 

rivayet, çok ehemmiyetli bir ikazdır. 

Şimdi merhametle alakalı parçaların dersine geçiliyor. Önce Süfyanın 
getirdiği müfsid cemiyetin en büyük tahribi hakkında şu bilgi veriliyor: 

“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:593p.3 

Evet, “Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet 
dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez.” Ş:588 

“İşte her hayr elinde, herşeyin anahtarı yanında bulunan böyle bir Mutasarrıf-ı 

Rahîm’i, bir Rabb-ı Hakîm’i tanımayan ve inkâra sapana, elbette ¬o²[«R²7!ö«w¬8ö iÅ[«W«#ö (@«U«# (67:8) 

âyetinin dediği gibi, Cehennem ona kızıyor ve kızışıyor ve hadsiz azabıma müstehaktır, 
merhamete hiç lâyık değildir, diye lisan-ı hal ile der.” Ş:604 

Evet, “.....beş-on senelik gençliğin gayr-ı meşru zevki için, dünyada çok seneler gam ve 
keder ve berzahta azab ve zarar ve âhirette cehennem ve sakar belasını çeken adam, en 

acınacak bir halde olduğu halde y«7ö h«P²X<ö«�ö¬*«hÅN7@¬"ö]¬/!Åh7«! sırrıyla hiç acınmaya müstehak 

olamaz. Çünki zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. Cenab-ı Hak 
bizi ve sizi, bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin, âmîn...” S:147 

“Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; elbette 
rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmeten-lil-âlemîn Zât’ın (A.S.M.) mertebe-i 
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şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat 
değildir; belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sekam-ı kalbîdir. 

Meselâ: Kâfir ve münafıkların Cehennem’de yanmalarını ve azab ve cihad gibi 
hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak; Kur’anın ve edyan-ı semaviyenin 
bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir 
merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârane şefkat 
etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler 
müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın sû’-i akibetine ve 
müdhiş günahlara sevkeden adamlara şefkatkârane tarafdar olmak ve merhametkârane 
cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir 
merhametsizlik ve şeni’ bir gadirdir. 

Risale-i Nur’da kat’iyyetle isbat edilmiş ki; küfür ve dalalet, kâinata büyük bir tahkir 
ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve rahmetin ref’ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hattâ deniz 
dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki; “İstirahatımızın selbine sebeb oldular” diye 
rivayet-i sahiha vardır. O halde kâfirin azab çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate lâyık 
hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. 
Yalnız bu var ki, müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak 
olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet 
var.” K:75 

“Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir 
soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar 
şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki: Böyle musibetlerde kâfir de olsa 
hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet ona nisbeten çok ucuz düşer. 
Böyle musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 

Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç bir haberim yokken 
Avrupa’da Rusya’daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevî ihtarın beyan ettiği 
taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki: 

O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen 
felâketten vefat eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa 
olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe 
indirir. 

Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu 
Cehennem’den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 
Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i 
İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, 
fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların mazlumları 
çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet 
çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve 
felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece 
onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükrettim. Ve 
o elîm elem-i şefkatten teselli buldum. 

Eğer o felâketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve 
kendi menfaati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstehak 
ve tam adalet-i Rabbaniyedir. 

Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye 
için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza 
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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 

Bu asırda, “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 

“Evet kasavet-i mücessemenin misal-i müşahhası olan “ve’d-i benat” gibi umûrlardan 
kalblerini taskil etmesi ve rikkat-i letafetin lem’ası olan hayvanata merhamet, hattâ 
karıncaya şefkat gibi umûr ile tezyin etmesi; öyle bir inkılab-ı azîmdir -hususan öyle akvam-ı 
bedevide- ki, hiçbir kanun-u tabiiyeye tevfik olmadığından, hârikulâde olduğu musaddak-
kerde-i erbab-ı basirettir. Basiretin varsa tasdik edeceksin.” Mu:151 
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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«! 
MESH  (eK8) 

Bu mesele, Kur’an ve hadiste haber verilen  çok ehemmiyetli bir durumdur. Bu kelime, lügat 
manasiyle bir şeyin suretini çirkin hale çevirmek. *Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak 
manalarına gelir. Dinî bir tabir olarak da, hayvanlaşmak manasındadır. Bir lügatta aynen şöyle ifade 
ediliyor:  

MESH: İnsanın hayvan şekline getirilmesidir.  

Kur’an-ı Kerim, geçmişte bir kısım insanların maymun ve domuz fıtratına çevrildikleri ve 
daha sonra helâk edildiklerini haber verir. Bu mesh hadisesi, (Bakara, 65; Maide, 60; A’raf, 166) 
ayetlerinde geçer. Müfessirler, bu ayetlerin tefsirinde iki türlü meshe dikkat çekmişlerdir: Maddî mesh ve 
Manevi mesh. 

Maddi mesh, insanların şeklen maymun veya domuz olmasıdır. Manevi mesh ise, şeklen 
değil, tabiat itibariyle tilki, yılan, canavar veya domuz evsafında olmasıdır. Birincisi suret itibariyle, 
ikincisi ise, siret itibariyledir. 5. surenin 60. âyetinde Mesh hakkında, şu izahat var:  

“Ya Muhammed, o ehl-i kitaba şöyle de: Daha fenasını kemal-i ehemmiyetle haber 

vereyim mi? İşte (5:60) ¬y²[«V«2 «`¬N«3«— yÁV7~ y«X«Q«7 ²w«8 “Allah’ın lanetlediği ve üzerine gazab  

ettiği «h<¬ˆ_«X«F²7~ «— «?«…«h¬T²7~ ²vZ²X¬8 «u«Q«%«— ve kendilerinden maymunlar ve hınzırlar yaptığı 

«�Y3_ÅO7~«f«A«2«— ve bir de Tağut’a tapan –Tağut’a kulluk eden kimseler– 

 ¬u[¬AÅK7~ ¬š~«Y«, ²w«2 Çu«/«~«— _®9_«U«8 Êh«- «t¬¶[«³7—~ işte bunlar mevki’ce daha fena ve tarîk-i 

müstakimden daha ziyade sapmış kimselerdir.” 

...Ayette la’netten gadaba, gadabdan mesha, mesihten ubudiyet-i Tağut’a doğru 
giden silsile-i beyan gösteriyor ki; bunların hey’et-i mecmuası değil, her biri bir şerdir. Ve 
bunlar içinde ednası la’net, aksası Tağut’a ubudiyettir. Demek ki Tağut’a ubudiyet, 
bunların cümlesini istilzam eden bir mebde-i şerdir. Bunlar evvela mel’un olur, rahmet-i 
İlahiyeden teb’id edilir. Saniyen, teb’id ile kalmaz, gazab-ı İlahî başlarına çöker, âlâm ve 
mesaib içinde kıvranırlar. Salisen, maymun gibi bir insan mukallidi, kararsız, mütelevvin, 
sahtekâr, bir bakışa zeki, insanın her yaptığını derhal taklid eder, fakat hakikatta ne yaptığını 
bilmez, taklid derdiyle her felakete atılır, sevk edilir, gayet çirkin, suratsız bir maskaralık 
timsali veya hınzır gibi canavar, boynu bükülmez, kafası tuttuğuna gider, her habaseti yapar, 
her pisliği yer, derisi bile debagat kabul etmez, müstekreh, menfur, makhur bir cinayet ve 
denaet timsali olur, gider.” Elmalılı.Tefsiri: sh.1724 

Ayette geçen  «�Y3_ÅO7~«f«A«2 yani ahirzamanda çıkan ve süfyan denilen deccaliyet cereyanları, 

yani onların getirdiği medeniyet-i sefihenin anlayış ve yaşayışları ki ekseriyete aşılanıp tam taklid edenler 
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mesh olurlar diye bir ihbar ve ikazdır. Bazı kimseler, ehl-i sefahetin hoşlanmadığı böyle meselelerin 
anlatılmasını tenkid etmek için bahane ararlar. Halbuki Kur’an, (2:159.) ayetinde hakkı söylemeyip 
gizliyenler hakkında diyor ki:  

¬�_«X¬±[«A²7~ «w¬8 _«X²7«i²9Ï~ ³_«8 «–x WB²U«< «w<¬gÅ7~ Å–Ë~ 
¬�_«B¬U²7~ ]¬4 ¬‰_ÅXV¬7 ˜_ÅXÅ[«" _«8 ¬f²Q«" ²w¬8 ´>«fZ7~«— 

«–x X¬2ÅŸ7~ ±vZX«Q²V«<«— yÅV7~ vZX«Q²V«< «t¬\Í7²—Î~ 
Yani, İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz 

kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet 
edebilecek olanlar da lanet ederler.   

Konferans eserinde de şu ifade var: “Arkadaşlar! Şu mealde bir hadîs-i şerif var ki: 
"Hakikî âlimler, zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikatı pervasızca söyleyen âlimlerdir." 
İşte biz, ancak böyle ve müttaki bir allâmenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz.” S:756 

Keza, Bediüzzaman Hz. Sünuhat adlı eserinde, asrımızdaki sefih medeniyetin beş menfi esasından 
birisi olan ve medenî yaşayış diyerek “heva”yı nefse göre yaşayışı esas almanın, mesh-i maneviyeye sebeb 
olduğu şöyle ifade ediliyor: 

Mimsiz medeniyetin “Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci’ ve arzularını tatmin ve 
metalibini teshildir. 

O heva ise şe’ni, insaniyeti derece-i melekiyeden, dereke-i kelbiyete indirmektir. 
İnsanın mesh-i manevisine sebeb olmaktır. 

Bu medenilerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, hınzır, maymun postu 
görülecek gibi hayele gelir.” Sti:40 

Bu kısımda, asrımızdaki ekser insanların mevcud durumları tasvir ediliyor.  

 Aynı mevzuda Lemaat adlı eserinde de, mimsiz medeniyet hakkında yarı manzum şeklindeki 
ifade dahi aynı mevzuyu de’yid eder. 

Lem’alar adlı eserde de mevzuyu te’yiden şu bahis var: 

“Bil ki, kıymet ve ehemmiyet, kemmiyette ve adet çokluğunda değil, çünki insan eğer 
insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılab eder. İnsan, bazı frenkler ve frenkmeşrebler gibi 
ihtirasat-ı hayvaniyede terakki ettikçe, daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görü-
yorsun ki, hayvanatın kemmiyet ve adet 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…” L:120 

Allah’ın emirlerini dinlemiyen ve nihayet peygamberlerine isyan ve tecavüz eden geçmiş 
kavimlere ibretlik olmak üzere gelen musibetlerden biri de mesh cezasıdır. Ezcümle Benî İsrail,  

“…deniz kenarında bulunan bir karyede cumartesi gününün hürmetine riayet 

etmiyerek dinin hududunu tecavüz etmişlerdi de (2:65) «w[¬¶[¬,_«' ®?«…«h¬5 ~Y 9Y 6 ²vZ«7_«X²VT«4 yani biz 

de onlara maymun olunuz, sürününüz dedik. (2:66) _«Z«S²V«' _«8«— _«Z²<«f«< «w²[«" _«W¬7 ®�_«U«9 _«;_«X²V«Q«D«4 
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Ve bu kıssayı o zaman hazır olanlara ve arkalarından gelen ve gelecek haleflerine (bütün 

insanlara) ibret-i müessire «w[¬TÅB W²V¬7 ®}«P¬2²Y«8«— ve müttakilere de bir mev’ıza ve muhtıra yaptık. 

...Bunlar zahiren ve batınen kuyruklu maymuna mı döndüler? Yoksa zahiren ve 
sureten insan, batınen ve manen maymun gibi mi oldular? 

Bunun tefsirinde iki kavil vardır. Bir hayli müfessirîn zahire nazaran mesh-i tamme 
kail olmuşlardır. Fakat Mücahid ve ona peyrev (tabi) olan diğer müfessirîn bu hükmün temsilî 
olduğuna ve binaenaleyh mesh-i maneviye kail olmuşlardır ki, zamanımızın zihniyetine bu 
daha karib görünür.” (E.T.378)  (7:165) âyeti de aynı hâdiseyi te’yid eder. 

Şimdi, Kur’an’da Allah apaçık olarak bildirdiği ve din sahasında en üstün söz sahibi olan 
şahsiyetlerin ittifakla haber verdiği hükümleri, aynen te’vilsiz kabul edip teslim olmak şarttır. Değil böyle 
müstevli münkerata, belki görünen bir münkere karşı da, en azından kalben buğz etmek, dinen şart 
oluyor. 

Netice: Her insanda fıtrî asliyeti olarak nebatî ve hayvanî hayat mertebeleri vardır. Nebatî 
hayat, mide merkeziyetinde yeme-içmeye dayanır. Nebatî hayat üzerine geliştirilen ve beş duyguya sahib 
kılınan hayvanî hayat mertebesi gelir. Sonra, akıl ve kalbî duygulara dayanan insaniyet mertebesi 
bulunur. İlm-i hakikat ve fazileti kazandıran şer’î hayat yolunda yürüme ve nebatî ve hayvanî hayatın su-
i istimalinden uzak durma derecesine göre imanî hayat mertebesine sahib olunur. 

İşte bu asırda fitne, yani nifak cereyanının sebeb olduğu müfsid cemiyet adetlerini taklid etmekle  
ekseriyetin, yani mimsiz cemiyete severek girmek, mesh’a sebeb olur diye Risale-i Nur müvacehesinde bu 
hayatî ehemmiyeti haiz olan meseleye dikkat çekilir. Müslüman bu hakikatı anlayıp, fikren, niyeten ve 
kalben muhalefet ederse, kişinin necad bulacağı umulur. Çünkü Hz. Üstad şöyle diyor: 

“Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var. Erkânlar ve sahibler 
ve haslar ve naşirler ve talebeler ve tarafdarlar gibi tabakatı var. Erkân dairesine liyakatı 
olmayan, Risale-i Nur'a muhalif cereyana tarafdar olmamak şartıyla daire haricine 
atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, zıd bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. 
Bid'a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için, az bir 
kusur ile düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız.” K:248 

Keza “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 

İşte bu müjde, bu bozuk asırda ancak ümid kaynağı olan müceddid-i a’zamdan gelir ve geldi ve 
bundan daha büyük ve kolay bir müjde olmaz. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

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

Yol. Usul. Gidiş. *San'at. Geçim için tutulan yol. *Sistem. *Mezheb. Mâneviyatta tutulan yol 
manalarında kullanılır.  

“Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî’ye mektubunda demiş: “Allah’ı bilmek, 
varlığını bilmenin gayrıdır.” Bu ne demektir, maksad nedir? soruyor. 

Evvelâ: Ona okuduğun Yirmiikinci Söz’ün Mukaddemesinde, tevhid-i hakikî ile 
tevhid-i zahirînin farkındaki misal ve temsil, maksada işaret eder. Otuzikinci Söz’ün İkinci 
ve Üçüncü Mevkıfları ve Makasıdları, o maksadı izah eder. 

Ve sâniyen: Usûl-üd Din imamları ve ülema-i İlm-i Kelâm’ın akaide dair ve vücud-u 
Vâcib-ül Vücud ve tevhid-i İlahîye dair beyanatları, Muhyiddin-i Arabî’nin nazarında kâfi 
gelmediği için, İlm-i Kelâm’ın imamlarından Fahreddin-i Râzî’ye öyle demiş. 

Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve huzur-u 
tam vermiyor. Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi 
verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur’un bütün eczaları, o Kur’an-ı 
Mu’ciz-ül Beyan’ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. 

Hem Muhyiddin-i Arabî’nin nazarına, Fahreddin-i Râzî’nin İlm-i Kelâm vasıtasıyla 
aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle alınan marifet 
dahi, Kur’an-ı Hakîm’den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete 
nisbeten o kadar noksandır. Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u daimî kazanmak için 

«x;öÅ�¬!ö«(x%²x«8ö«�ödeyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir tarza kadar gelmiş. Ve sairleri ise, 

yine huzur-u daimîyi kazanmak için «x;öÅ�¬!ö«(xZ²L«8ö«�ödeyip, kâinatı nisyan-ı mutlak altına 

almak gibi acib bir tarza girmişler. Kur’an-ı Hakîm’den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi 
vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki 
başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir’at-ı marifet olur. 
Sa’dî-i Şirazî’nin dediği gibi: 

²‡@«ó¬(²I¬6ö¬a«4¬h²Q«8ö²+«!öa²,<¬h«B²4«(ö]¬5«*«:ö²h«;ö²*@«[¬-x;ö¬h«P«9ö²*«( 
Herşeyde Cenab-ı Hakk’ın marifetine bir pencere açar. 
Bazı Sözlerde ülema-i İlm-i Kelâm’ın mesleğiyle, Kur’andan alınan minhac-ı 

hakikînin farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki; meselâ: Bir su getirmek için, 
bazıları küngân (su borusu) ile uzak yerden, dağlar altında kazar, su getirir. Bir kısım da, her 
yerde kuyu kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir; tıkanır, kesilir. Fakat her yerde 
kuyuları kazıp su çıkarmağa ehil olanlar, zahmetsiz herbir yerde suyu buldukları gibi.. aynen 
öyle de: Ülema-i İlm-i Kelâm, esbabı nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, 
sonra Vâcib-ül Vücud’un vücudunu onunla isbat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Amma 
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Kur’an-ı Hakîm’in minhac-ı hakikîsi ise her yerde suyu buluyor, çıkarıyor. Herbir âyeti, birer 
asâ-yı Musa gibi, nereye vursa âb-ı hayat fışkırtıyor. 

½G¬&!«:ö yÅ9«!ö]«V«2öÇ”G«#ö½^«<³~ö y«7ö¯š²z«-ö±¬u6ö]¬4ö«:ödüsturunu, her şey’e okutturuyor. 

Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasılki bir yemek 
mideye girse, o yemek muhtelif a’saba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim 
ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sırr, 
nefis ve hâkeza letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, 
noksandır. İşte Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî’ye bu noktayı ihtar ediyor.” M:330 

“İnsanda, ekseriyet itibariyle hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve hodfüruşluk ve şan ü 
şeref denilen riyakârane halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmağa, ehl-i 
dünyanın her ferdinde cüz’î-küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için, hayatını feda eder derecesinde 
şöhretperestlik hissi onu sevkeder. Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir, ehl-i dünya için 
de gayet dağdağalıdır; çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zaîf damarıdır. 
Yani: Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek; onun o hissini okşamakla kendine bağlar, 
hem onun ile onu mağlub eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zaîf 
damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakikî 
olmayan bazı bîçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar.(Haşiye)” M:412 

Burada, kesbî ilimle vehbî ilmin, yani Risale-i Nur mesleğinin temel yapısı nazara veriliyor. 

“Diyorlar ki: “Senin eski zamandaki müdafaatın ve İslâmiyet hakkındaki mücahedatın, 
şimdiki tarzda değil. Hem Avrupa’ya karşı İslâmiyet’i müdafaa eden mütefekkirîn tarzında 
gitmiyorsun. Neden Eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevî mücahidîn-i İslâmiye 
tarzında hareket etmiyorsun? 

Elcevab: Eski Said ile mütefekkirîn kısmı, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i 
Avrupaiyenin düsturlarını kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze ediyorlar; 
bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u müsbete suretinde lâ-
yetezelzel teslim ediyorlar, o suretle İslâmiyetin hakikî kıymetini gösteremiyorlar. Âdeta 
kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslâmiyeti aşılıyorlar, güya takviye 
ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslâmiyetin kıymetini bir derece tenzil etmek 
olduğundan, o mesleği terkettim. Hem bilfiil gösterdim ki: İslâmiyetin esasları o kadar 
derindir ki; felsefenin en derin esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır.” M:441  

Şefkat tokadı yiyen talebelerden biriside  
“Büyük Hâfız Zühdü’dür. Bu zât, Ağrus’taki Nur talebelerinin başında nâzırları 

hükmünde olduğu bir zaman, Sünnet-i Seniyeye ittiba ve bid’alardan içtinabı meslek ittihaz 
eden talebelerin manevî şerefini kâfi görmeyerek ve ehl-i dünyanın nazarında bir mevki 
kazanmak emeliyle mühim bir bid’anın muallimliğini deruhde etti. Tamamıyla mesleğimize 
zıd bir hata işledi. Pek müdhiş bir şefkat tokadını yedi.” L:45 

“Risale-i Nur’un mesleği ise: Vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk’ın vazifesine karışmaz. 
Vazifesi, tebliğdir. Kabul ettirmek, Cenab-ı Hakk’ın vazifesidir. 

                                                 
(Haşiye): O bîçareler, “Kalbimiz Üstad ile beraberdir” fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehl-i 
ilhadın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek 
tehlikesi bulunan bir adamın, “Kalbim safidir. Üstadımın mesleğine sadıktır.” demesi, bu misale benzer ki: 
Birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona “Namazın bozuldu” denildiği 
vakit, o diyor: “Neden namazım bozulsun, kalbim safidir.”       (Burada fiilî sadakat dersi var.) 
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 Hem kemmiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek Âtıf’ı bulsan, yüzü 
bulmuş gibidir. Merak etme. Hem mümkün olduğu kadar hariçten gelen küçük ilişmelere 
ehemmiyet verme. Fakat ihtiyatla, bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derd-i maişet ibtilası 
zamanında, cüz’î bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakıyetsiz mağlubiyet 
yok! Risale-i Nur’un her tarafta galibane fütuhatı var.” K:259 

“Hem “Risale-i Nur’un mesleği tarîkat değil, hakikattır; sahabe mesleğinin bir 
cilvesidir. Bu zaman, tarîkat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır.” Risale-i Nur, bu 
hizmeti lillahilhamd en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi, 
Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyn’in (R.A.) ve Gavs-ı A’zam’ın (K.S.) -ihbarat-ı 
gaybiyeleriyle- şakirdlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünki Hazret-i Ali, üç keramet-i 
gaybiyesiyle Risale-i Nur’dan haber verdiği gibi; Gavs-ı A’zam (K.S.) da kuvvetli bir surette 
Risale-i Nur’dan haber verip tercümanını teşci’ etmiş. Bu mahrem dört risale, Keramet-i 
Aleviye ve Gavsiyeye ait dört risale inşâallah bir vakit size gönderilebilir. Mahkeme ehl-i 
vukufu onlara itiraz edememiş, yalnız “Bu yazılmamalı idi” diye küçük bir tenkid etmişler. 
Ben de cevab verdim, onlar sustular. Zâten Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat 
dersimi Gavs-ı A’zam’dan (K.S.) ve Zeynelâbidîn (R.A.) ve Hasan Hüseyin (R.A.) vasıtasıyla 
İmam-ı Ali’den (R.A.) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.” E:67 

“Kardeşlerim! Kat’iyyen biliniz: Şan ü şeref ve hodfüruşluk ve kendine güvenmek ve 
şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum ve şahsıma karşı medihlerden 
hoşlanmıyorum. Yalnız Risale-i Nur’a karşı sadakat ve kanaata bir emare olmak cihetiyle, 
bazı müfritane tabirleri, ya hatırları için veya hüsn-ü zanlarını kırmamak fikriyle kısmen ta’dil 
ile kabul ve sükût ederim. Fakat iki İhlas Lem’aları ve mesleğimizin “hıllet” ve “ihlas” ve 
“uhuvvet” esasları, bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem bu benlik ve enaniyet asrında ve 
şöhretperestlerin nazarında Nurların safiyetine ve hâlisiyetine zarar verebilir.” E:166 

“Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünki iman, mâl-i 
umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahibleri var. Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, 
zendekaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır.”E:180 

“Çok aziz ve sıddık, kahraman Sabri! 
Cenab-ı Hak, Galib Bey gibi çok fedakârları İslâm ordusunda yetiştirsin. Bu zât 

garbda, aynı şarkta Hulusi Bey gibi imana hizmet ediyor. Tarîkat cihetiyle ehl-i imanı 
dalaletten çekmeye çalışıyor. Bu zât, eskiden beri Risale-i Nur’u görmeden Nur mesleğinde 
hareket etmeye çalışmış, sonra Nurlarla münasebeti kuvvetleştiği zaman, daha ziyade hizmet 
edebilir. Fakat Nur’un mesleği, hakikat ve Sünnet-i Seniye ve feraize dikkat ve büyük 
günahlardan çekinmek esastır; tarîkata ikinci, üçüncü derecede bakar. Galib kardeşimiz 
Alevîler içinde Kadirî, Şazelî, Rüfaî Tarîkatlarının bir hülâsasını Sünnet-i Seniye dairesinde 
Hulefa-yı Raşidîn, Aşere-i Mübeşşere’ye ilişmemek şartıyla muhabbet-i Âl-i Beyt dairesinde 
bir tarîkat dersi vermesini düşünüyor. Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid’alardan 
muhafaza etmek hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var: 

Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve siyasî 
Bektaşîlikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var. 

İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyt’i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da etse, Râfızî de 
olsa; zendekaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünki muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas oldukça, 
Peygamber ve Âl-i Beyt’in adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. İslâmiyete o 
muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarîkat namına 
çekmek, büyük bir faidedir. 

Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasî cereyanlar 
Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek için Nur dairesine 
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çekmek büyük bir maslahattır. Madem Nur şakirdlerinin üstadı İmam-ı Ali’dir (R.A.) ve 
Nur’un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır, elbette hakikî Alevîler kemal-i iştiyakla o 
daireye girmeleri gerektir. 

Bu zaman, imanı kurtarmak zamanıdır. Seyr-ü sülûk-ü kalbî ile tarîkat mesleğinde 
bu bid’alar zamanında çok müşkilât bulunduğundan, Nur dairesi hakikat mesleğinde 
gidip tarîkatların faidesini temin eder diye o kardeşimize Ramazanını tebrik ve selâmımla 
beraber yazınız. O da bize dua etsin.” E:241 

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

Yani münakaşa kat’iyyen yasaktır. 

“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.” Em:80 
 “Hem Risale-i Nur, hükema ve ülemanın mesleğinde gitmeyip, Kur’an’ın bir i’caz-ı 
manevîsiyle, her şeyde bir pencere-i marifet açmış; bir senelik işi bir saatte görür gibi 
Kur’an’a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i inadın hücumlarına 
karşı mağlub olmayıp galebe etmiş.” Ms:8 

“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 
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hata onu aldatmış, o da kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat-ı mübarekeye sû’-i 
zan yolunu açmıştır!” Mü:77 

 Mevzuumuz olan meslek hakkında lafzen ve manaca çok kısımlar varsa da, 
burada tesbit edilen mikdarı yeterli 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«! 
MEŞRUTİYYET 

Bir hükümdarın başkanlığı altında ve millet meclisi ile idare edilen devlet sistemi. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet’in ilanından 30 Ekim 1918 Mondros 
Mütarekesi’ne kadar geçen devir, meşrutiyet devridir. 

Bediüzzaman, l909’da yazdığı bir makalesinde cumhuriyet 
mânasında meşrutiyeti şöyle tarif eder: 

“Meşrutiyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Onüç asır 
evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, Din-i İslâm’a 
büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. 

Kuvvet kanunda olmalı; yoksa istibdad tevzi olunmuş olur. 

(22:40) °i<¬i«2 °±>¬Y«T«7 «yÁV7~ Å–¬~ hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da marifet-i tam ve medeniyet-i 

âm veyahut Din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdad daima hükümferma olacaktır. İttifak 
hüdadadır, heva ve heveste değil! İnsanlar hür oldular, amma yine abdullahtırlar. Her şey hür 
oldu. Başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz! Ye’s, mâni-i her kemaldir. 
“Neme lâzım, başkası düşünsün” istibdadın yadigârıdır.” T:60 

Ve yine l909 senelerinde Bediüzzaman meclis sisteminin lüzumunu 
belirtmişti. O devrede yazdığı bir eserinde şöyle diyor: 

“Zaman-ı sâbıkta revabıt-ı içtima ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o kadar 
tekessür ve teşa’ub etmediğinden, bazı kalil adamların fikri, devletin idaresine yarı kâfi gibi 
idi. Amma bu zamanda revabıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece 
taaddüd etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet 
hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf 
ve kuvvet-i medeniyet menzilesinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir. Ve idare ve 
terbiye edebilir.” D:78 

Bediüzzaman Hazretlerinin demokratlık ve millet hâkimiyeti 
hakkındaki bazı beyanlarından birkaçı şöyledir. 

“Madem ki meşrutiyette hâkimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti göstermek 
lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyettir.” H:93 

“Cumhuriyet ve demokrat manasındaki meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adâlet ve 
meşveret ve kanununda cem’i kuvvet” D:6l 

“Hem de meşrutiyet-i meşrûa denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve 
hâkimiyet-i milliyeyi te’min ile makina-yı hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyyeyi, 
istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyyenin mâyesiyle mayalandıran, 
meşrutiyet-i meşrua sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki, sinn-i rüşde bülûğunuzu ve 
vasiye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor.” D:52 
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İkinci Meşrutiyet devrinde iktidarı elinde bulunduran İttihad ve Terakki Partisini müsbet 
mecraya sevketmeyi düşünen Bediüzzaman Hz., bir ara Meşrutiyet Hükümeti’nin lehinde bulunarak 
makaleler neşretmişti. Ezcümle meşrutiyete teşvik ettiği devresinde irad ettiği “Hürriyete Hitab” 
başlıklı bir nutkunda: Hürriyet-i şer’î, şeriata istinad etmek, siyasî tarafgirliklerin ve menfaat-ı şahsiyenin 
terki, hem şeriat dairesinde ittihad-ı kulûb, muhabbet-i milliye, maarif, say’-i insanî, terk-i sefahet gibi 
şartlar, meşrutiyetin tahakkuk ve tealîsinde ana unsurlar olduğunu beyan eder. Hitabe aynen aşağıda ko-
nulmuştur. 

“Hürriyete Hitab 
Ey hürriyet-i şer’î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun ki, 

benim gibi bir bedeviyi tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, 
ben ve umum millet, zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile tebşir ediyorum. Eğer 
aynülhayat-ı şeriatı menba-ı hayat yapsan ve o cennette neşv ü nema bulsan; bu millet-i 
mazlumenin de eski zamana nisbeten bin derece terakki edeceğini müjde veriyorum. Eğer 
hakkıyla seni rehber etse ve ağraz-ı şahsî ve fikr-i intikam ile sizi lekedar etmezse.. 

Ya Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, Ês«& ¬�²Y«W²7~ «f²Q«" b²Q«A²7~«— 
hakikatının küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor. Şöyle ki: Asya’nın ve Rumeli’nin 
köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadîme hayata başlamış; menfaatini mazarrat-ı 

umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler (78:40) _®"~«h# a²X6 |¬X«B²[«7_«< demeye başladılar. 

Yeni Hükümet-i Meşrutamız mu’cize gibi doğduğu için inşaallah bir seneye kadar, (19:29) 

_È[¬A«. ¬f²Z«W²7~|¬4 «–_«6 ²w«8 v¬±V«U9 sırrına mazhar olacağız. 

Mütevekkilane, saburane tuttuğumuz otuz sene ramazan-ı sükûtun sevabıdır ki, 
azabsız cennet-i terakki ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i 
istihlali olan kanun-u şer’î, hâzin-i Cennet 1 gibi bizi duhûle davet ediyor. 

Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim dahil olalım! Birinci kapısı, şeriat dairesinde 
ittihad-ı külûb; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; 
beşincisi, terk-i sefahettir. 

Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum...” T:61 

“Ayasofya’da, Bayezid’de, Fatih’te, Süleymaniye’de umum ülema ve talebeye hitaben 
müteaddid nutuklar ile şeriatın ve müsemma-yı meşrutiyetin münasebet-i hakikiyesini izah 
ve teşrih ettim. Ve mütehakkimane istibdadın, şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim. 

Şöyle ki: (Bh:626) ²vZ8¬…_«' ¬•²Y«T²7~ f¬±[«, hadisinin sırrıyla; şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı ve 

zalimane tahakkümü mahvetsin. Herhangi bir nutuk irad ettim ise; herbir kelimesine kimsenin 
bir itirazı varsa, bürhan ile isbata hazırım. Ve dedim ki: “Asıl şeriatın meslek-i hakikisi, 
hakikat-ı meşrutiyet-i meşruadır.” Demek meşrutiyeti, delail-i şer’iye ile kabul ettim. 
Başka medeniyetçiler gibi taklidî ve hilaf-ı şeriat telakki etmedim. Ve şeriatı rüşvet 
vermedim.” T:63 

Elhasıl: Şedid bir istibdad ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hükümfermadır. Güya 
istibdad ve hafiyelik, tenasuh etmiş. Ve maksad da, Sultan Abdülhamid’den istirdad-ı hürriyet 
                                                           
1 Cennet hazinesinin memuru 
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değilmiş, belki hafif ve az istibdadı, şiddetli ve kesretli yapmakmış!” T:76 

“İşte yahu, Sultan Abdülhamid’in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden ve 
kanun-u esasînin müsemmasız isminden ürken adamın sözünde ne kıymet olur.” Mü:26 

“Eski Said’in İttihad Terakki komitesine şiddet-i muhalefetiyle beraber, onların 
hükümetine ve bilhassa orduya karşı tarafgirane yüksek takdiratı ve iltizamları ise, bir hiss-i 
kablelvuku ile-yağı içinde bulunan- o cemaat-ı askeriyede ve o cemiyet-i milliyede bir 
milyona yakın evliya mertebesinde olan şüheda, altı yedi sene sonra tezahür edeceğini 
hissetmiş. İhtiyarsız olarak, meşrebine muhalif onlara dört sene tarafgir bulunmuş. Sabık 
Harb-i Umumi çalkamasıyla o mübarek yağı alındı, yağı alınmış bir ayrana döndü. Yeni Said 
dahi Eski Said’e muhalefet edip mücahedesine döndü.” K:79  

Yine aynı mevzuda Sultan Abdülhamid zamanında, Bediüzzaman’ın 
gördüğü hilafete dair gayet hakikatlı bir rü’ya: 

“Alem-i mânada padişahı gördüm. Dedim: «Sen zekat-ül ömrü, Ömer-i Sâni’nin 
mesleğinde sarfet. Tâ ki meşrutiyet riyasetine lâzım ve biatın mânası olan teveccüh-ü 
umumiyi kazanasın. 

Padişah dedi: Ben onun yolunda gideyim; siz de ol zaman ehlini taklid edebiliyor 
musunuz? Bir de sizde, onlardaki kuvvet-i İslâmiyet ve safvet ve ahlâk... 

Ben dedim: Bizdeki tenbih-i efkâr-ı umumî ve tekmil-i mebadî ve vesait ve ihata-i 
medeniyet, o noktaların yerini tutmakla, hem o noktaları istihsal, hem de netice-i matlub olan 
terakkiyi intac edebiliyor. Düvel-i ecnebiyenin adaleti bunu isbat eder. 

O dedi: Nasıl yapacağım?.. 

Dedim: İstibdad, kalb-i memalik olan İstanbul’da kan bırakmadığından hüsn-ü niyeti 
göster. Bir şefkat ile meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi menfur olmuş Yıldız’ı mahbub-u 
kulûb etmek için eski zebaniler yerine melaike-i rahmet gibi muhakkikîn-i ülemayı doldurmak 
ve Yıldız’ı dar-ül fünun gibi etmek ve ulûm-u İslâmiyeyi ihya etmek ve meşihat-ı İslâmiyeyi 
ve hilafeti, mevki-i hakikisine is’ad etmek.. ve milletin kalb hastalığı olan za’f-ı diyanet ve 
baş hastalığı olan cehaleti, servet ve iktidarınla tedavi etmekle Yıldız’ı Süreyya kadar i’lâ et. 
Tâ hanedan-ı Osmanî ol burc-u hilafette pertevnisar-ı adalet olabilsin. Hem de havaic-i 
zaruriyeyi iktisad et. Tâ alıştırılmış olan israfa iktidarı olmayan biçare millet de iktida etsin. 
Madem ki imamsın... 

Birden uyandım görüm ki, asıl bu âlem-i yakaza rüyadır. Asıl uyanmak ve hakikat o 
rüya imiş.” AB:375 

İşte Hz. Üstadın meşrutiyet devresine ait ve mücmelen verdiği bilgilerden az bir kısmı, nazara 
verildi. 
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¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" 
w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«—

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

Bir meseleyi veya hükmü, doğru ve isabetli tesbit edebilmek için,  ehli olanlar arasında görüşüp 
teati-i efkâr yoluyla müzakerede bulunmak manasına gelir. Şûra, istişare kelimeleri de aynı manada 
kullanılır. Meşveret ve şu’ra-i şer’i, dinin esasat ve müsellemat gibi kat’î ve sabit hükümlerinin haricinde 
ve şer’î usulüne göre yapılır. Dinin kat’î hükümlerinde meşveret, bir nevi Allah’a isyan sayılır. Hem 
meşverette iyi niyet ve ihtisas ve imanî ve islamî nokta-i nazar esastır. Yani meşverete katılanlar, 
istişarede ele alınacak meselenin isabetli olan cihetini ve tercihi gereken maslahat-ı umumiye-i islamiyesini 
keşfetmek niyet ve gayretine sahib olmalıdır. Yoksa kendi maksadlarını veya bağlı olduğu şahsın veya 
cemaatın menfaatını tahakkuk ettirmek niyetini taşıyanlarla yapılacak meşveret hak ve maslahat-ı 
islamiyeyi bulmaktan daha çok inşikaklara sebeb olur. Böyle meşveret, meşveret-i şer’iye değildir ve 
ibadet mahiyetini taşımaz ve mesuliyetlidir. Din sahasında esasat ve zaruriyat denen sabit hükümler 
vardır. Bir de ictihadî ahkâm-ı şer’iye vardır. Bir de icraat ve tatbikat vardır. Müşveret bu üçüncü 

kısımda caridir. Meşveretin lüzumunu bildiren ayette iş manasına gelen ( ²h²8«! ) emr kelimesi geçmesi de 

manidardır. 
Şimdi Risale-i Nur eserlerinden kısmen alınan parçalardan okunacak. Şöyle ki: 

“Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak 
sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azab içinde bıraktı. Şimdi siz, 
mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim. Fakat benim 
müdafaatım tâ Ankara’ya gitse ve medar-ı nazar olsa, buradaki mahkeme, kurtulması 
mümkün olanlar hakkında kararını vermek ihtimalini; hem şimdi bizimle uğraşan ve 
Abdülbâki ve Abdülhakîm ve Hacı Süleyman’ı nefyeden ve Yeşil Şemsi’yi tahliyeden sonra 
burada durduran adamlar, elbette Hâfız Mehmed ve Seyyid Şefik gibi salabet-i diniyeleri ile 
ve onların ölmüş reislerine ve suretine baş eğmemesiyle ve ilhad ve bid’alara 
tarafdarlıklarını göstermemesiyle beraber, serbest bırakmamak ihtimalini de; hem Risale-i 
Nur’un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumî bir mes’elede kendi kendine 
merkezlerinde mübarezesi zamanında şakirdlerini arkasında bulmak ve kaçmamakla 
sarsılmaz ve mağlub olmaz bir hakikata bağlandıklarını mütereddid ve mütehayyir ehl-i 
imana göstermesi gayet lüzumlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın 
sakın birbirinizin kusuruna bakmayın; hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım 
ediniz.” Ş:327 

Yani böyle ağır şartlarda ve hizmetin selameti uğrunda nifak cereyanının plânlarına karşı, 
ferasetli olup şahsî hukuka aid meselelerde fadakârlık esas alınmalıdır diye dava adamı olmak yolu 
gösteriliyor. 

“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 işlerinde 
hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî 
ve Kur’anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur’u ve şakirdlerinin şahs-ı manevîlerini 
tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o vazifeni kendi 
vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar. Meselâ, seninle 
görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa, Risale-i Nur’dan bir cüz’ünden yüz dirhem 
ders alabilir. Hem senin yerinde ondan nasihat alır, sohbet eder. Hem Nur şakirdlerinin 
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hasları, bu vazifeni her vakit yapıyorlar. Ve inşâallah pek yüksek bir makamda bulunan ve 
duası makbul olan onların şahs-ı manevîleri, daimî beraberlerinde bir üstad ve yardımcıdır 
diye ruhuma hem teselli, hem müjde, hem istirahat verdi.” Ş:493 

Yani, hizmetin fiilî icraatiyle muvazzaf olan haslar dairesi, hizmetin hareket tarzını, erkânların 
tavsiyelerine göre yapmaları gerekiyor diye ehemmiyetli bir sistem nazara verildi. 

Bu mektubta erkânların sözü dinlenen merkez olarak gösterilmesinden anlaşılıyor ki erkân 
heyeti, Risale-i Nur’un düsturlarının derin hikmetlerini bilip ve hiç tavizsiz  bağlı olup koruyan ve Hz. 
Üstad’ın hizmet tarzını temsil edebilen ve zamanın şer cereyanlarının planlarına aldanmayan ince feraset 
sahibi olmak gibi üstün meziyetleriyle hizmet cemaatına Nurun istkametini gösteren tam ihlaslı ve tam 
mütesanid bir âli heyet olması gerekiyor.  

“Mümkün olduğu kadar geçici rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zâten 
mabeyninizde samimî tesanüd ve meşveret-i şer’iye, sizi öyle şeylerden muhafaza eder. 
İçinizdeki şahs-ı manevînin fikrini, o meşveretle bildirir.” K:130 

“Sakın, dikkat ediniz! İhtilaf-ı meşrebinizden ve zaîf damarlarınızdan ve derd-i maişet 
zaruretinizden ehl-i dalalet istifade edip, birbirinizi tenkid ettirmeye meydan vermeyiniz. 
Meşveret-i şer’iye ile re’ylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. İhlas Risalesi’nin 
düsturlarını her vakit göz önünüzde bulundurunuz. Yoksa az bir ihtilaf, bu vakitte Risale-i 
Nur’a büyük bir zarar verebilir.” K:236 

Hz. Üstad çok kere meselelerin en üstün derecesini, vazifesinin icabı olarak anlatır. Muhatablar 
bunu bilfiil yapamasada kısmen yapmağa çalışır ve fikren tamamını aynen kabul eder ve etmelidir. Aksi 
halde hakiki Nurcu olmanın yolu kapalı kalır diye ehemmiyetli bir manası anlaşılıyor. 

 “ ¬h²8«� ²!ö]¬4ö²v;²*¬:@«-ö«: (3:159)  emriyle, kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. 

 Aziz sıddık kardeşlerim! 
 Şimdi bir emr-i vaki’ karşısında bulunuyorum. Benim iaşem için her gün iki buçuk 
banknot, hem yeniden benim için bir hane -mobilyasıyla beraber ve istediğim tarzda- 
yaptırmak için emir gelmiş. Halbuki elli-altmış senelik bir düstur-u hayatım, bunu kabul 
etmemek iktiza eder. Gerçi Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye’de bir-iki sene maaşı kabul ettim, fakat 
o parayı kitablarımın tab’ına sarfederek ve ekserini meccanen millete verip, milletin malını 
yine millete iade ettim. Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nur’a zarar gelmemek 
için kabul etsem, yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zaruret-i kat’iyye 
derecesinde kendime yalnız az bir parça sarfedeceğim. 
 İşittim ki; eğer reddetsem onlar, hususan lehimde iaşem için çalışanlar gücenecekler. 
Ve aleyhimde olanlar diyecekler: “Bu adam başka yerden iaşe ediliyor.” O bedbahtlar, 
iktisadın hârikulâde bereketini bilmiyorlar ve iki günde beş kuruşluk ekmek bana kâfi 
geldiğini görmemişler ki, bütün bütün asılsız bir evhama kapılıyorlar. Eğer kabul etsem, 
yetmiş senelik hayatım gücenecek; ve bu zamandan haber verip tama’ ve maaş yüzünden 
bid’alara giren ve ihlası kaybeden âlimleri tokatlayan İmam-ı Ali Radıyallahü Anh dahi 
benden küsecek ihtimali var; ve Risale-i Nur’un hakikî ve safi olan ihlası beni de ihlassızlıkla 
ittiham etmek ciheti var. Ben, hakikaten tahayyürde kaldım. Ben işittim ki; eğer kabul 
etmesem, beni daha ziyade sıkacaklar ve belki Risale-i Nur’un tam serbestiyetine ilişecekler. 
Hattâ şimdiki tazyikleri, beni o iaşe tekliflerine mecbur etmek için imiş. Madem hal böyledir. 

¬�!«*xP²E«W²7!ö d[¬A#ö¬�!«*:hÅN7!öÅ–¬! kaidesiyle, zaruret derecesinde olsa, inşâallah zarar vermez. 

Fakat ben reddettim; re’yinize havale ediyorum.” E:24 
 Risale-i Nur muvacehesinde ve hizmet hayatı seyrindeki bazı hadiselerden anlaşılıyor ki; siyasi 
merkeze sokulan cereyan, Hz. Üstadı kendilerine dost gösterip halkın bu sinsi cereyana bakışını 
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yumuşatmak ve giderek dost durumuna getirip müfsid cereyanı unutturmakla Nurculuk cereyanının 
zahirî şaşasını nazara verip asliyetinden inhiraf ettirmek ta’kib ediliyor. İPA. nin 3416. parağrafında bu 
husus kısmen izah ediliyor. 

“Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı, 

meşveret-i şer’iyedir. ²vZ«X²[«"ö›«*x-ö²v;h²8«!ö«: (42:38) âyet-i kerimesi, şûrayı esas olarak 

emrediyor. Evet nasılki nev’-i beşerdeki “telahuk-u efkâr” ünvanı altında asırlar ve 
zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve 
fünununun esası olduğu gibi; en büyük kıt’a olan Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi, o 
şûra-yı hakikiyeyi yapmamasıdır. 
 Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. Yani nasıl ferdler birbiriyle 
meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır ki, üçyüz belki dörtyüz 
milyon İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıdlarını, zincirlerini açacak, 
dağıtacak, meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i 
şer’iyedir ki, o hürriyet-i şer’iye, âdâb-ı şer’iye ile süslenip, garb medeniyet-i 
sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şer’iye, iki esası emreder: 

¬(@«A¬Q²V¬7ö!®G²A«2ö –x U«<ö«�ö¬yÁV¬7ö!®G²A«2ö«–@«6ö²w«8ö«uÅ7«H«B«<ö«�ö«:ö«u±¬7«H<ö«�ö²–«! 
¬yÁV7!ö¬–: (ö²w¬8ö@®"@«"²*«!ö@®N²Q«"ö²vUN²Q«"ö²u«Q²D«<ö«� 
¬w´W²&Åh7!ö^Å[¬O«2ö ^Å[¬2²hÅL7!ö ^Å<±¬hE²7«!ö²v«Q«9 

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

›«*xÇL7!ö›«x²T«B²7«:ö ^ÅA«EW²7!ö¬•:G«B²V«4ö ‰²@«[²7!ö«Š@«2ö«�«:ö ’²G±¬M7!ö@«[²E«[²V«4 
›«GZ²7!ö«p«AÅ#!ö¬w«8ö]«V«2ö •«ŸÅ,7!«:ö›«x«Z²7!ö«p«AÅ#!ö¬w«8ö]«V«2ö •«Ÿ«W²7!«: 

 Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin!. Şûra kuvvet bulsun!. Bütün levm 
ve itab ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet Hüda’ya tâbi olanlar 
üstüne olsun. Âmîn…” H:60 

“İşte Eski Said de, eski zamanda böyle acib bir istibdadı hissetmiş. Bazı âsârında, 
ona hücum ile beyanatı var. O müdhiş istibdadat-ı acibeye karşı meşruta-i meşruayı bir 
vasıta-i necat görüyordu. Ve hürriyet-i şer’iye, Kur’an’ın ahkâmı dairesindeki meşveretle 
o müdhiş musibeti def’eder diye düşünüp öylece çalışmış.” K:79 

Hz. Üstad burada, nifak cereyanının tecavüzünden meşveret-i şer’iyenin çare olduğunu, yani 
kitaba bağlı mütesanid bir heyetin bulunmasının lüzumuna dikkat çeker. Onun için şer cereyanı, sinsi 
yollarla cemaatı dağıtmak istiyor. 
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 “Cumhuriyet ki, (Haşiye) adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. 
Onüç asır evvel şeriat-ı garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i 
İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda 

olmalı. Yoksa istibdad tevzi olunmuş olur. w[¬B«W²7!öÇ›¬x«T²7!ö«x;ö«yÁV7!öÅ–¬! hâkim ve âmir-i vicdanî 

olmalı. O da marifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa 
istibdad daima hükümferma olacaktır. 
 İttifak hüdadadır, hevada ve heveste değil. İnsanlar hür oldular amma yine 
abdullahtırlar. Herşey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de. Mesail-i şeriatı rüşvet 
vermeyeceğiz. Başkasının kusuru, insanın kusuruna sened ve özür olamaz. Yeis, mani’-i 
herkemaldir. “Neme lâzım, başkası düşünsün” istibdadın yadigârıdır. 
 Bu cümlelerin mabeynini rabtedecek olan mukaddematı, Türkçe bilmediğim için 
mütaliînin fikirlerine havale ediyorum.  Said Nursî” D:57 
 Bu kısım dahi; kitabı esas almayı nazara verip mezkür hakikatı te’yid eder. 

Evet, “Zaman-ı sâbıkta revabıt-ı içtima’ ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o 
kadar tekessür ve teşa’ub etmediğinden, bazı kalil adamların fikri, devletin idaresine yarı kâfi 
gibi idi. Amma bu zamanda revabıt-ı içtima’ o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o 
derece taaddüd etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i 
millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î 
ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir. Ve 
idare ve terbiye edebilir. Bu hakikata misal; eski hükûmet-i müstebide, yeni hükûmet-i 
meşrutadır.” D:78 

Umum zamanlara bakan bu beyanlar, resmiyetle de sivilde de semavî hükümler dairesinde 
kuvvet kazanılacağı düsturunun esas alınmasiyle selamete erileceği beyan ediliyor. 

“Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından 
ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, bâki ve muktedir bir kuvvet-i 
zahrdır, bir rehberdir.” B:372 

Yani islam dünyasının da ve dinî cemaatlerinde salahı aynı yoldan geçer diye tekraren ihtar 
ediliyor. 

“Eğer denilse: Neden şûraya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beşerin, hususan 
Asya'nın, hususan İslâmiyet'in hayatı ve terakkisi nasıl o şûra ile olabilir? 

Elcevab: Nur'un Yirmibirinci Lem'a-i İhlasında izah edildiği gibi; haklı şûra ihlas ve 
tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, yüzonbir olduğu gibi, ihlas ve tesanüd-ü hakikî ile üç 
adam yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın hakikî ihlas ve tesanüd ve 
meşveretin sırrı ile, bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor. 
Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve kuvveti ve sermayesi pek cüz'î; 
hususan dinsizlikle canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla elbette ve elbette 
o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz hacetlere karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-
i istimdad ile beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı gibi hayat-ı içtimaiyesi de yine 
imanın hakaikından gelen şûra-yı şer'î ile yaşıyabilir. O düşmanları durdurur, o hacetlerin 
teminine yol açar.” H:62 

Evet, şura ve meşveret, kitaba bağlılıkla olur. Kitaba bağlılık ise, sağlam cemaatın teşkiline 
sebebdir. Sağlam cemaat ise, hakiki selamet yoludur. Aksi halde teşettüt istila eder. 

                                                 
(Haşiye): O zaman meşrutiyet, şimdi o kelime yerine cumhuriyet konulmuş. 
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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«! 
METANET ve müteallikatı 

Tecavüzlerden korkup kaçmayarak cesareti göstermek ve mukavemetli ve metin olma hali. 
Risale-i Nur’da metanete gayetle ehemmiyet verilmektedir. Münafık cereyan, müslümanları, bilhassa 
hizmet ehlini korkutmakla menfi maksadında manisiz yürümek isterler.  

Bütün müslümanlara örnek olan Peygamberimizin A.S.M. metaneti 
hakında deniliyor ki:  

“.....o zâtın gidişatında görünüyor ki; görüyor, öyle haber veriyor. Çünki en tehlikeli 
vakitlerde, kemal-i metanetle tereddüdsüz, telaşsız söylüyor. Bazı olur tek başıyla 
dünyaya meydan okuyor.” M:194 

Asr-ı Saadette sahabeleri korkutup kaçırmak için, bütün müşrikler toplanıp müslümanları  
toptan imha etmek planının hazırlandığı haberi yayıldığını fakat bu haberden, sahabelerin imanları artıp 
metanet ve şevklerinin ziyadeleştiğini, Kur’an şöyle bildiriyor: 

_®9_«W<Ë~ ²v;«…~«i«4 ²v;²x«L²'_«4 ²vU«7 ~x Q«W«%²f«5 «‰_ÅX7~ Å–Ë~ ‰_ÅX7~ vZ«7 «”_«5 «w<¬gÅ7«~ 
3:173 u[¬6«x²7~ «v²Q¬9«— yÅV7~ _«XA²K«& ~x 7_«5«—  

 Evet, Bu ayet umum zamanlara bakmakla beraber zamanımıza daha çok bakar ve çok yüksek bir 
metanete dikkat çeker. 

Kahraman Nurcular hakkında da Hz. Üstad şöyle der: 
“Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm 

bırakıyor. 
Evet kardeşlerim, saklamağa lüzum yok. O zındıklar, Risale-i Nur’u ve şakirdlerini 

tarîkata ve bilhassa Nakşî Tarîkatına kıyas edip, o ehl-i tarîkatı mağlub ettikleri plânlar ile 
bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar.” Ş:302 

“Bazı esbaba binaen, ben en ziyade Hüsrev’i ve Hâfız Ali, Tahirî’yi (R.H.) sıkıntıda 
tahmin ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalb, onlarda ve beraberlerinde 
bulunanlarda görüyordum. “Acaba neden?” der idim. Şimdi anladım ki; onlar hakikî 
vazifelerini yapıyorlar, malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin 
vazifelerine karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hodfüruşluk ve tenkid ve telaş 
etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itminan-ı kalbleriyle Risale-i Nur 
şakirdlerinin yüzlerini ak ettiler, zendekaya karşı Risale-i Nur’un manevî kuvvetini 
gösterdiler. Cenab-ı Hak, onlardaki nihayet tevazu ve mahviyette tam izzet ve kahramanlık 
seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin,!” Ş:318 

Evet, fiilî ders, yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha ziyade tesir eder. Ş:306 p.son da verilen ders, 
gayet ehemmiyetlidir. 

 “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 
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edilmez. Bu acib hâlâta karşı, çok fevkalâde sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyet-i 
İslâmiye lâzımdır; yoksa akîm kalır ve zarar verir.” K:90 

Yani giderek hamiyet ve gayret-i diniyenin azaldığına dikkat çekiliyor. 

 “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 

Yani cemiyetin bozulması, keyfiyetin sıfatlarına da zarar veriyor. Fakat bu şartlarda mezkûr 
keyfiyet hususiyetlerini muhafaza etmenin kıymeti yüksektir ve canlı filimleri ahirete gider. Asıl 
ehemmiyetli netice de bu ebedi filimlerdir. 

“Bu metanetin birinci sebebi: Kuvvet-i imaniye ve ihlas hasletidir. İkinci sebebi: 
Cesaret-i fıtriyedir.” Onlara dedim: “Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait 
ehemmiyetsiz şeyler için fedakârlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur’un kudsî hizmetinde ve 
cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, merdane ve fedakârane cesaret ve metanet gösterip 
sadakatınızı muhafaza edersiniz.” dedim. Onlar da tam kabul ettiler.” K:144 

“Evet kardeşlerim; bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak 
hâdiseler içinde, hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak 

gerektir. ¬?«h¬'�À²!ö]«V«2ö@«[²9ÇG7!ö«?@«[«E²7!ö«–xÇA¬E«B²,«< (14:3) âyetinin sırr-ı işarîsiyle, âhireti bildikleri 

ve iman ettikleri halde, dünyayı âhirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki bir 
elmasa, bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akibeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, 
hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman safi lezzete tercih etmek, bu zamanın 
dehşetli bir marazı, bir musibetidir.” K:197 

“Size yazmıştık ki, muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, 
ehl-i takva, ehl-i ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki, Risale-
i Nur’un zararına ve şakirdlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz 
içine sokmayınız. Öyleler niyet-i hâlise ile girmezse, belki fütur verirler. Eğer 
enaniyetli ve hodfüruş ise, Risale-i Nur şakirdlerinin metanetlerini kırarlar; nazarlarını, 
Risale-i Nur’un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat 
lâzımdır.”K:202 

“Sizler arasıra İhlas’ı ve İktisad Lem’alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte Risalesi’ni 
mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalâde sebat ve metanet ve 
tesanüd ve ittifakınız, bu memlekete medar-ı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak 
derecededir. Dikkat ediniz! Bu yeni fırtına, sizin tesanüdünüzü bozmasın.” K:223 

“O plânların en mühim bir esası; has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fütur vermek, 
mümkün ise Risale-i Nur’dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acib yalanları ve desiseleri 
istimal ediyorlar ki, Isparta ve havalisi, gül ve nur fabrikasının kahraman şakirdleri gibi, çelik 
ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lâzım ki dayanabilsin. Bazı da dost suretinde 
hulûl edip, korkutmak mümkünse, habbeyi kubbe edip evham veriyorlar. “Aman, aman 
Said’e yanaşmayınız! Hükûmet takib ediyor” diye zaîfleri vazgeçirmeye çalışıyorlar.1 Hattâ 

                                                 
1   Şimdi de Said’e yanaşmayın propagandası yerine Said’in yani Hz. Üstad’ın manevî şahsiyeti olan 
Risale-i Nur’a samimi bağlı olan hizmet dairesine yanaşmayın, dışarı atılır ve yalnız kalırsın gibi 
korkutmalara rastlanıyor. Halbuki sağlam Nurculara bu tarz korkutmalar tesir etmez ve etmemeli. 
Esasen kişi kendi kendisini dışarı atar diye bir ikaz şöyledir: 
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bazı genç talebelere, hevesatlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar. Hattâ 
Risale-i Nur erkânlarına karşı da, benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü gösterip; zahiren 
dindar ehl-i bid’adan bazı şöhretli zâtları gösterip; “Biz de müslümanız, din yalnız Said’in 
mesleğine mahsus değil” deyip, bize karşı perde altında cephe alan zındıklara ve anarşilik 
hesabına o safdil ehl-i diyanet ve hocaları âlet edip istimal ediyorlar. İnşâallah bunların bu 
plânları da akîm kalacak. Böyle heriflere dersiniz: 
 “Biz, Risale-i Nur’un şakirdleriyiz. Said de, bizim gibi bir şakirddir. Risale-i Nur’un 
menbaı, madeni, esası da Kur’andır. Yirmi senedir emsalsiz tedkikat ve takibatla beraber, 
kıymetini ve galebesini en muannid düşmana da isbat etmiştir. Onun tercümanı ve bir 
hizmetkârı olan Said ne halde olursa olsun, hattâ Said de -El’iyazü billah- Risale-i Nur’un 
aleyhine dönse, bizim sadakatımız ve alâkamızı inşâallah sarsmayacak.” deyip, o kapıyı 
kaparsınız. Fakat mümkün olduğu kadar Risale-i Nur’la meşgul olmak, elinden gelirse 
yazmak ve mübalağalı propagandalara hiç ehemmiyet vermemek ve eskisi gibi tam ihtiyat 
etmek gerektir.  Said Nursî” E:125 

Bu kısımda şahıs değil Risale-i Nur’un esas alınması şart gösteriliyor. 

                                                                                                                                                         
     “Samimî ihlası kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura 
düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. 

      Evet yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-yı Kur’aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman 
olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşâallah Risale-i Nur yoluyla Kur’an-ı Mu’ciz-
ül Beyan’ın daire-i kudsiyesine girenler; daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut 
etmeyeceklerdir.” L:162 
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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«! 
MEVT 

Bir hadis-i şerifte ölüm şöyle anlatılır: 

¬±|¬AÅM7~ ¬‚—h' «u²C¬8 Å�¬~_«[²9 Çf7~ «w¬8 ¬w¬8ÌYW²7~ «‚—h' ²a«ZÅA«- _«8 
_«[²9Çf7~ ¬ƒ²—«‡ |«7¬~ ¬}«W²VÇP7~«— ¬±v«R²7~ «t¬7«† ²w¬8 ¬y¬±8~ ¬w²O«" ²w¬8 

Yani, “Bir mü’min-i kâmilin ölerek bu dünyadan çıkıp gitmesini, bir çocuğun ana 
rahminden, o nemli, karanlık yerden geniş dünya sahasına çıkmasından başka bir şeye 
benzetemem.” 1 

Yani, dünya, ana karnından ne derece büyük ve üstün hususiyetlere sahib ise, ahiret dahi 
dünyadan o derece üstün hayat şartlarına sahib olduğunu anlatıp, dünya hayatına aldanmamak için 
rivayet dikkatleri ahirete çeviriyor. 

Kâmil mü’minin vefatında göklere çıktığı, İbn-i Mace. 4262. hadiste beyan edilir.  

Mevtin müslümanlar için keffaret olduğu da, (Keşf-ül Hafa. 2663.) hadiste ifade 
ediliyor.  

Yine bir rivayette: “¬y²[«V«2 yÁV7~ y«C²Q«" ¯š²|«- |«V«2 «�_«8 ²w«8 Bir kimse ne hal üzerine ölürse, 

onu Allah Teala o hal üzere ba’s buyrulur.” 2 

Gerçi insan bütün hayatında istikameti takib etmelidir fakat, hayatının ilk ve orta devresinden 
daha çok son devresine dikkat etmeyi nazara veren ve Hizb-ül hakaikın 99. Sahifesinde geçen ibareyi 
Zübeyir Ağabey bana gösterip dedi ki; “İnsan hayatının sonunda müstakim olmasına dikkat 
etmelidir.” Evet, az yukarıdaki rivayet de bu hakikata dikkat çeker.  

Şimdi Risalelerden mevt hakkındaki bazı kısımlara geçiyoruz, şöyle ki: 
 “.....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:85 

“SUAL: Furkan-ı Hakîm’de  

                                                 
1 Hikmet Gonceleri hadis: 358 
2 Hikmet Gonceleri hadis: 44l 
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®Ÿ«W«2öw«,²&«!ö²vUÇ<«!ö²v6«xV²A«[¬7ö«œY«[«E²7!ö«—ö«�²Y«W²7!ö«s«V«'ö›¬HÅ7«! (67:2) 
gibi âyetlerde “Mevt dahi, hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir.” diye ifham ediliyor. 
Halbuki zahiren mevt; inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hâdim-ül lezzattır.. 
nasıl mahluk ve nimet olabilir? 

 Elcevab: “Birinci Sual”in cevabının âhirinde denildiği gibi: Mevt, vazife-i hayattan 
bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır, bir tahvil-i vücuddur, hayat-ı bâkiyeye bir 
davettir, bir mebde’dir, bir hayat-ı bâkiyenin mukaddimesidir. Nasılki hayatın dünyaya 
gelmesi bir halk ve takdir iledir; öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir 
hikmet ve tedbir iledir. Çünki en basit tabaka-i hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, 
hayattan daha muntazam bir eser-i san’at olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, 
tohumların mevti; tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir 
muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülât-ı 
zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, 
sünbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sünbülün mebde-i hayatıdır; 
belki ayn-ı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi, hayat kadar mahluk ve muntazamdır. 
 Hem zîhayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri, hayat-ı 
insaniyeye çıkmalarına menşe’ olduğundan; “o mevt, onların hayatından daha muntazam ve 
mahluk” denilir. 
 İşte en edna tabaka-i hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti; böyle mahluk, hikmetli ve 
intizamlı olsa, tabaka-i hayatın en ulvîsi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, 
elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir 
insan da, Âlem-i Berzah’ta, elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir.” M:7 

 “ a[¬W<ö«:öYani: Mevti veren Odur. Yani: Hayatı veren o olduğu gibi; hayatı alan, 

mevti veren dahi yine odur. Evet mevt, yalnız tahrib ve sönmek değildir ki esbaba verilsin, 
tabiata havale edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat bâtınen bir sünbülün 
hayatına ve yoğurmasına.. yani cüz’î tohumluk hayatından, küllî sünbül hayatına geçiyor. 
Öyle de mevt dahi zahiren bir inhilal ve bir intıfa göründüğü halde, hakikatta insan için, 
hayat-ı bâkiyeye ünvan ve mukaddeme ve mebde’ oluyor. Öyle ise hayatı veren ve idare eden 
Kadîr-i Mutlak, yine elbette mevti dahi o icad eder. Şu kelimedeki mertebe-i uzma-yı tevhidin 
bir bürhan-ı a’zamına şöyle işaret ederiz ki: Otuzüçüncü Mektub’un Yirmidördüncü 
Penceresi’nde beyan edildiği gibi: Şu mevcudat, irade-i İlahiye ile seyyaledir. Şu kâinat, emr-i 
Rabbanî ile seyyaredir. Şu mahlukat, izn-i İlahî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor.. 
âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zahirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba 
muntazaman yağıyor, iniyor. Ve emr-i Rabbanî ile, mütemadiyen istikbalden gelip, hâle 
uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür.” M:239 

“....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. 

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 
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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.” M:287 
 “Ey hizmet-i Kur’aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en 
müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, 
tul-i emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani: 
Ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden 

kurtulmaktır. Evet ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat, Kur’an-ı Hakîm’in «–x B±¬[«8ö²vZÅ9¬!«:ö°a±¬[«8ö«tÅ9¬! 

(39:30) ¬�²Y«W²7!ö ^«T¬=!«)ȫj²S«9öÇu6ö 3:185 gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i mevti sülûklarında 

esas tutmuşlar; tul-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. 
Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, 
kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir 
olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadîste 

¬�!ÅHÅV7!ö¬•¬(@«;ö«h²6¬)ö!:h¬C²6«!ö-ev kema kal- yani “Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok 

zikrediniz!” diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarîkat olmadığı, belki hakikat 
olduğu için, bu rabıtayı ehl-i tarîkat gibi farazî ve hayalî suretinde yapmağa mecbur değiliz. 
Hem meslek-i hakikata uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde, müstakbeli 
zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman-ı hazırdan istikbale fikren 
gitmek, nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının 
başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini 
gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de görür; daha bir parça öbür tarafa 
gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas-ı etemme yol açar.” L:163 

“S- Kimsin? Ölsen yine sen misin? Bedenin inhilali ruhun şahsiyetine tesir etmez mi? 

 C- Ben bu anda, seksen Said’den telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsî 
kıyametler ve müteselsil (*) istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar. 
 Şu (Said) yetmiş dokuz meyyit, bir hayy-ı nâtıkın fihristesidir. Eğer zamanın suyu 
donup dursa, mütemessil olan o Saidler birbirlerini görseler, şiddet-i tehalüften birbirlerini 
tanımayacaklardır. Ben onların üstünde yuvarlandım; hasenat, lezzat dağıldı kaldı. Seyyiat, 
âlâm toplandı, yüklendi. Nasılki şimdi o merhalelerde daima ben benim. 
 Öyle de mevtimle gelecek menzillerde de yine ben benim. Lâkin her senede şu 
menzilhanelerdeki zerrat, iki muhaceret-i umumî yaptığından, ene dahi libasını değiştirir, 
yırtılmış Said’i atar, yeni Said’i giyer.” STİ:104 
 

                                                 
(*): Müstensih kalem-i kudrettir. 
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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«! 
MİLLET ve müteallikatı 

Bir dinden olanların topluluğu. Din, dil ve târih beraberliği bulunan insan cemaatı. Sınıf. 
Topluluk. *Bir sülâleden gelenlerin hepsi. *Maddi, mânevi bir unsurdan sayılıp beraber yaşayanların 
hepsi manalarında olduğu söylenir. 

Beşer tarihinde millet ve milliyet, tarafgirlik ve menfaatleri, büyük tarihî hadiselere sebeb 
olmuştur. Hz. Üstad bir vecize olarak diyor ki:  

“Beşer Esirliği Parçaladığı Gibi, Ecîrliği De Parçalayacaktır 
 Bir rü’yada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi; tabakat-ı beşerin şedid 
olan harbine terk-i mevki ediyor. 
 Zira beşer, edvarda esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecîr olmuştur; onun 
yükünü çeker, onu da parçalıyor. 
 Beşerin başı ihtiyar; edvar-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, 
şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır geçiyor.” S:709 

İslam milletleri arasında böyle tarafdarlık olamaz. Ancak 49:9. ayetinde bildirilen Hukuk-ı 
diniyeye büyük zarar vermek ve islâmın bazı esaslarını tahrib etmek gibi bir durum olmadıkça, 
mü’minler kardeştir olan hükm-ü Kur’anî tarafgirliği yasaklar. 

Evet, “Din İle Hayat Kabil-i Tefrik Olduğunu Zannedenler Felâkete 
Sebebdirler 
 Şu jön-türkün hatası; bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Millet ve İslâmiyet ayrı 
ayrı zannetti. 
 Medeniyet müstemir, müstevli vehmeyledi. Saadet-i hayatı içinde görüyordu. Şimdi 
zaman gösterdi, 
 Medeniyet sistemi (*) bozuktu, hem muzırdı; tecrübe-i kat’iyye bize bunu gösterdi. 
 Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. İslâm 
bunu anladı... 
 Başka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nisbeten milletin terakkisi. İhmali 
nisbetinde idi milletin tedennisi. Tarihî bir hakikat, ondan olmuş tenâsi...” S:716p.10 

 Bu manayı bir cihette izah eden bir parağrafta şöyle deniliyor: 
“Cây-ı dikkat bir hal: Türk milleti anasır-ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, 

dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Sair unsurlar gibi, müslim ve gayr-ı 
müslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa, Müslümandır. 
Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır 
(Macarlar gibi). Halbuki küçük unsurlarda dahi, hem müslim ve hem de gayr-ı müslim 
var.”M:324 

                                                 
(*) Tam bir işaret-i gaybiyedir. Sekeratta olan dinsiz zalim medeniyete bakıyor.  
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Keza, “Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takib etmediğinden zulmeder. 
Adalet üzerine gitmez. Çünki unsuriyet-perver bir hâkim, milletdaşını tercih eder, adalet 
edemez. 

ö«^Å[¬V¬;@«D²7!ö«^Å[¬A«M«Q²7!ö¬aÅA«%ö ^Å[¬8«Ÿ²,¬�²!« 
@«W«V²,«!ö!«)¬!ö±¼]¬L²<«h5ö¯G±¬[«,«:ö±¼]¬L«A«&ö¯G²A«2ö«w²[«"ö«’²h«4ö«� 

ferman-ı kat’îsiyle: Rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse adalet 
edilmez, hakkaniyet gider. 
 İşte Hazret-i Hüseyin rabıta-i diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı 
mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş.” M:54 

Hz. Hüseyin R.A. hakkında “Eğer denilse: Bu kadar haklı ve hakikatlı olduğu halde, 
neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i İlahî ve rahmet-i İlahiye onların feci bir akibete 
uğramasına müsaade etmiş? 

 Elcevab: Hazret-i Hüseyin’in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden 
sair milletlerde, yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arab milletine karşı bir fikr-i 
intikam bulunması Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip, 
mağlubiyetlerine sebeb olmuş. 
 Amma kader nokta-i nazarında feci akibetin hikmeti ise: Hasan ve Hüseyin ve onların 
hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzed idiler. Dünya saltanatı ile manevî 
saltanatın cem’i gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin 
yüzünü gösterdi. Tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın.1 Onların elleri muvakkat ve 
surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler; âdi 
valiler yerine, evliya aktablarına merci’ oldular.” M:55 
 Yani manevî hilafetle siyasî hilafet tefrik edilip siyasî hilafet manevî hilafetin ikazlarını dinlemeli 
diye konulan kaide bilhassa bu zamanda çokça ehemmiyetli olduğu, Risale-i Nur’da sarahatla ifade edilir. 
Mesela:  

“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:40 

 Kur’an, beşerin milletlere tefrikinin bir hikmetini şöyle nazara 
veriyor: 

“ ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²,¬" 
!x 4«*@«Q«B¬7ö«u¬=@«A«5«:ö@®"xQ-ö²v6@«X²V«Q«%«:ö]«C²9!«:ö¯h«6«)ö²w¬8ö²v6@«X²T«V«'ö@Å9¬!ö ‰@ÅX7!ö@«ZÇ<«!ö@«<  

                                                 
1    “Hizmet-i Kur’aniyenin pek mühim bir âzâsı olan Hulusi Bey, Eğirdir’den memlekete gittiği vakit, saadet-i 
dünyeviyeyi tam zevkettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, bir derece sırf uhrevî olan hizmet-i 
Kur’aniyede fütura yüz göstermeğe dair esbab hazırlandı. Çünki hem çoktan görmediği peder ve vâlidesine 
kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki 
hizmet-i Kur’aniyede bulunana; ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Tâ ihlas ile, ciddiyet ile hizmet-i 
Kur’aniyede bulunsun.” L:42  
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!x W«.@«F«B«4ö!:h«6@«X«B¬7ö«�ö@«Z²[«V«2ö!x9«:@«Q«B«4ö¬^Å[¬2@«W¬B²%¬�²!ö¬œ@«[«E²7!ö¬�@«A«,@«X8ö!x 4«*@«Q«B¬7 
 Yani: “Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım; tâ birbirinizi 
tanımalısınız ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize 
muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki; yekdiğerinize karşı inkâr ile yabani 
bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir!”  M:321 

“ Emevîler bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için, hem âlem-i İslâmı 
küstürdüler, hem kendileri de çok felâketler çektiler. Hem Avrupa milletleri, şu asırda 
unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için, Fransız ve Alman’ın çok şeametli ebedî 
adavetlerinden başka; Harb-i Umumî’deki hâdisat-ı müdhişe dahi, menfî milliyetin nev’-i 
beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Hem bizde ibtida-i Hürriyet’te, -Babil kal’asının 
harabiyeti zamanında “tebelbül-ü akvam” tabir edilen “teşa’ub-u akvam” ve o teşa’ub 
sebebiyle dağılmaları gibi- menfî milliyet fikriyle, başta Rum ve Ermeni olarak pekçok 
“kulüpler” namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif milletçiler cem’iyetleri teşekkül etti. Ve 
onlardan şimdiye kadar, ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfî 
milliyetin zararını gösterdi.” M:323 

 “Cây-ı dikkat bir hal: Türk milleti anasır-ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, 
dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Sair unsurlar gibi, müslim ve gayr-ı 
müslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa, Müslümandır. 
Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır 
(Macarlar gibi). Halbuki küçük unsurlarda dahi, hem müslim ve hem de gayr-ı müslim var. 
 Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et! Senin milliyetin İslâmiyetle imtizaç etmiş. 
Ondan kabil-i tefrik değil. Tefrik etsen, mahvsın! Bütün senin mazideki mefahirin, İslâmiyet 
defterine geçmiş. Bu mefahir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen 
şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme!” M:324 

“Menfî milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki: 

 Evvelâ: Şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok 
muhaceretlere ve tebeddülâta maruz olmakla beraber; Merkez-i Hükûmet-i İslâmiye bu 
vatanda teşkil olduktan sonra, akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp, tavattun 
etmişler. İşte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa ancak hakikî unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. 
Öyle ise, hakikî unsuriyet fikrine, hareketi ve hamiyeti bina etmek, manasız ve hem pek 
zararlıdır. Onun içindir ki: Menfî milliyetçilerin ve unsuriyetperverlerin reislerinden ve dine 
karşı pek lâkayd birisi, mecbur olmuş, demiş: “Dil, din bir ise; millet birdir.” Madem öyledir. 
Hakikî unsuriyete değil; belki dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, 
zâten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dâhildir.” M:326 

 “O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet-füruş 
mülhidlere derim ki: Din-i İslâmiyet milletiyle ebedî ve hakikî bir uhuvvet ile, Türk 
denilen bu vatan ehl-i imanıyla şiddetli ve pek hakikî alâkadarım. Ve bin seneye yakın, 
Kur’anın bayrağını cihanın cihat-ı sittesinin etrafında galibane gezdiren bu vatan evlâdlarına, 
İslâmiyet hesabına müftehirane ve tarafdarane muhabbetdarım. Sen ise ey hamiyet-füruş 
sahtekâr! Türk’ün mefahir-i hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette mecazî ve 
unsurî ve muvakkat ve garazkârane bir uhuvvetin var. Senden soruyorum: Türk Milleti, 
yalnız yirmi ile kırk yaşı ortasındaki gafil ve heveskâr gençlerden ibaret midir? Hem onların 
menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet, yalnız onların gafletini 
ziyadeleştiren ve ahlâksızlıklara alıştıran ve menhiyata teşci eden firenk-meşrebane 
terbiyede midir? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? 
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Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaret ise ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise; evet sen 
böyle Türkçü isen ve böyle milliyetperver isen; ben o Türkçülükten kaçıyorum, sen de 
benden kaçabilirsin! Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, şimdiki taksimata 
bak, cevab ver. Şöyle ki: 
 Türk Milleti denilen şu vatan evlâdı altı kısımdır. Birinci kısmı, ehl-i salahat ve 
takvadır. İkinci kısmı, musibetzede ve hastalar taifesidir. Üçüncü kısmı, ihtiyarlar sınıfıdır. 
Dördüncü kısmı, çocuklar taifesidir. Beşinci kısmı, fakirler ve zaîfler taifesidir. Altıncı 
kısmı, gençlerdir. Acaba bütün evvelki beş taife Türk değiller mi? Hamiyet-i milliyeden 
hisseleri yok mu? Acaba altıncı taifeye sarhoşcasına bir keyf vermek yolunda, o beş taifeyi 
incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak; hamiyet-i milliye midir, yoksa o millete 
düşmanlık mıdır? “Elhükmü lil’ekser” sırrınca, eksere zarar dokunduran düşmandır; dost 
değildir!” M:420 

Bu parçada yapılan 6 sınıf taksimatının 4. kısmını mevzu ediyoruz, 
şöyle ki:  

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

“Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip, bu hâdisede bazıların dedikleri gibi 
derseniz: “Bu risalelerin ile medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun.” 
 Ben de derim: “Dinsiz bir millet yaşayamaz” dünyaca bir umumî düsturdur ve 
bilhassa küfr-ü mutlak olsa Cehennem’den daha ziyade elîm bir azabı dünyada dahi 
verdiğini, Risale-i Nur’dan Gençlik Rehberi gayet kat’î bir surette isbat etmiş. O risale ise, 
şimdi resmen tab’edildi. Bir müslüman el’iyazü billah, eğer irtidad etse, küfr-ü mutlaka düşer; 
bir derece yaşatan küfr-ü meşkukta kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzet-i hayat 
noktasında, mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünki geçmiş ve 
gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedî müfarakatları, onun dalaleti cihetiyle, onun kalbine 
mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse kalbe girse, birden o 
hadsiz dostlar diriliyorlar. “Biz ölmemişiz, mahvolmamışız” lisan-ı halleriyle diyerek, o 
cehennemî halet, cennet lezzetine çevrilir. Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum: 
Kur’ana dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlub olmaz, bu memlekete yazık 
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olur. (Haşiye) O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki saçlarım adedince 
başlarım bulunsa hergün biri kesilse, hakikat-ı Kur’aniyeye feda olan bu başı zendekaya ve 
küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem.”Ş:351 
 “Eğer şimdi siz kâtib-i umumî olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar, 
şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usûlleri 
muhafazaya çalışıp, üç-dört şahsın inkılab namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcud 
haseneleri ve inkılab iyiliklerini onlara verip ve mevcud dehşetli kusurları millete verilse, o 
vakit üç-dört adamın seyyiesi üç-dört milyon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve 
İslâm ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve 
milyonlarla şehidlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevî azab ve 
şerefsizlik olmakla beraber; o üç-dört inkılabçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve 
ordunun kuvvet ve himmetiyle vücud bulan haseneleri o üç-dört adama verilse, o üç-dört 
milyon iyilikler, üç-dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehşetli kusurlara 
keffaret olamaz.” E:219 

Burada geçen 3-4 adam, “inna a’teyna” bahsinde geçer. 

 “Bu asrın Kur’ana şiddet-i ihtiyacını hissetmekte İsveç, Norveç, Finlandiya’dan geri 
kalmamak size elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir. Siz, 
şimdiye kadar gelen inkılab kusurlarını üç-dört adamlara verip şimdiye kadar umumî harb ve 
sair inkılabların icbarıyla yapılan tahribatları -hususan an’ane-i diniye hakkında- tamire 
çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve âhirette büyük kusuratlarınıza keffaret 
olup, hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek milliyetperver, hamiyetperver 
namına müstehak olursunuz.” E:219 

Burada muhatab, gizli ve aldatan nifak cereyanından daha çok; onların aldatıp tahribte 
kullandıkları aldatılan kısımdır. 

“Yirmi sene sıkıntılı ve sebebsiz bir nefiyden sonra tam serbestiyet verildiği halde, 
binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek, gurbeti, kimsesizliği 
tercih ederek.. tâ ki, dünyaya ve hayat-ı içtimaiyeye ve siyasete temas etmesin. Ve çok sevablı 
olan câmideki cemaatın hayrını bırakıp odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden, 
yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir halet-i ruhiyeyi taşıyan ve yirmi sene hayatının 
şehadetiyle yüzbinler Türk kıymetdar zâtların tasdikiyle, bir dindar, müttaki Türk’ü, lâkayd 
çok Kürdlere tercih eden, hattâ mahkemede Hâfız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan Türk 
kardeşlerini, yüz Kürd’e değiştirmediğini isbat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için 
zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve câmiye gitmeyen ve kırk seneden beri bütün 
kuvvetiyle ve âsârıyla İslâmiyetin uhuvvetine ve müslümanların birbirine muhabbetine 
çalışan ve şedid düşmanına karşı menfî hareket etmeyen, hattâ onunla meşgul olmayan, 
bedduayı dahi etmeyen ve Türk milleti Kur’anın bayrakdarı ve sena-i Kur’aniyeye mazhar 
olduğu için, o milleti çok seven ve hayatını onların içinde geçiren bir adam hakkında, resmî 
lisaniyle ihanet için bir propaganda yapmak, dostlarını ürkütmek için: “O Kürd’dür, siz 
Türksünüz; o Şafiîdir, siz Hanefîsiniz” deyip halkları ürkütüp ondan çekinmeyi ve yirmiiki 
senede ve iki mahkemede, tarz-ı kıyafet değiştirmeğe mecbur edilmeyen ve şapkanın yarı 
askerin başından kalkmasıyla beraber, münzevi bir adama zorla şapka giydirmeğe cebretmesi 
hangi kanun buna müsaade eder?   Said Nursî ” E:282 

 “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?” 
                                                 
(Haşiye): Dört defa mübareze zamanında gelen dehşetli zelzeleler, “Yazık olur” hükmünü isbat ettiler. 

1415



MİLLET     6 

 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.” H:65 
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MUHABBET 

Kelimenin doğrusu, “sevgi” manasına gelen muhabbettir. Kelime, (Habb) masdarından 
alınmıştır. Beşer aleminde muhabbet denilen bu sevmek hissi, aşk-ı mecazî ile olunca, pek çok ıztırablara 
sebeb oluyor. O halde bu muhabbet meselesi çok ehemmiyetli bir dersdir ki R. Nur Külliyatında çokça 
bahsedilir.  
 Evet, şahsa karşı duyulan sevgi, hürmet ve alaka, Allah için ve fazilet sıfatları için olmalı. Aksi 
halde kişi, sevdiğini kendi menfaat ve lezzeti için seviyor demektir. Bu asırda ekseriyetin kişi veya kişilere 
veya cemaata gösterdiği alakalar, bu cinstendir. Bu sevme sebebleri tersine dönse, sevgi yerine adavet ve 
muhalefet başlar. Evet,  

“Herşeyde bir ihlas var. Hattâ muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmî 
ve ücretli muhabbete tereccuh eder. İşte bir zât bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş: 

°�!«x«$ö¬y²[«V«2ö]«R²A<ö›®x«;ö½r[¬Q«/ö®?«x²-¬*ö±¬`E²7!ö]«V«2ö]¬3@«A²7@¬"ö@«9«!ö@«8ö«: 
Yani: “Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum. 
Çünki mukabilinde bir mükâfat, bir sevab istenilen muhabbet zaîftir, devamsızdır.” L:133 

“Evet mevcudatta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemal, umumiyetle Bâki-i 
Hakikî’nin hüsün ve ihsan ve kemalâtının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zaîf gölgeleridir; 
belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir.” L:15 

“Seyyid Şerif-i Cürcanî “Şerh-ül Mevakıf”ta demiş ki: “Sebeb-i muhabbet ya lezzet 
veya menfaat, ya müşakelet (yani meyl-i cinsiyet), ya kemaldir. Çünki kemal, mahbub-u 
lizâtihîdir.” Yani, ne şeyi seversen ya lezzet için seversin, ya menfaat için, ya evlâda meyil 
gibi bir müşakele-i cinsiye için, ya kemal olduğu için seversin. Eğer kemal ise, başka bir 
sebeb, bir garaz lâzım değil. O bizzât sevilir. Meselâ; eski zamanda sahib-i kemalât insanları 
herkes sever, onlara karşı hiçbir alâka olmadığı halde istihsankârane muhabbet edilir.” S:619 

“Bir cihet kaldı ki, en mühimi de odur ki, ey nefis! Sen, muhabbetini kendi nefsine 
sarfediyorsun. Sen, kendi nefsini kendine mabud ve mahbub yapıyorsun. Herşeyi nefsine feda 
ediyorsun, âdeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi, ya kemaldir; zira 
kemal zâtında sevilir. Yahut menfaattır, yahut lezzettir veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi bir 
sebeb tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis! Birkaç Sözde kat’î isbat etmişiz ki; asıl 
mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki; zulmet, karanlığın derecesi nisbetinde 
nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibariyle sen, onlarla Fâtır-ı Zülcelal’in kemal, 
cemal, kudret ve rahmetine âyinedarlık ediyorsun…… 

…Zâten sana, sende senin nefsine olan şedid muhabbetin, onun zâtına karşı muhabbet-
i zâtiyedir ki, sen sû’-i istimal edip kendi zâtına sarfediyorsun. Öyle ise nefsindeki eneyi yırt, 
hüveyi göster ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin, onun esma ve sıfâtına karşı verilmiş 
bir muhabbettir. Sen sû’-i istimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun. Çünki yerinde 
sarfolunmayan bir muhabbet-i gayr-ı meşruanın cezası, merhametsiz bir musibettir. 
Rahmanürrahîm ismiyle, hurilerle müzeyyen Cennet gibi senin bütün arzularına câmi’ bir 
meskeni, senin cismanî hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, 
aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o Cennet’te sana müheyya eden 
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ve herbir isminde manevî çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir Mahbub-u Ezelî’nin, 
elbette bir zerre muhabbeti, kâinata bedel olabilir. Kâinat onun bir cüz’î tecelli-i muhabbetine 
bedel olamaz. Öyle ise o Mahbub-u Ezelî’nin kendi Habibine söylettirdiği şu ferman-ı ezelîyi 
dinle, ittiba et:  

yÁV7!övU²A¬A²E<ö]¬9x Q¬AÅ#@«4ö«yÁV7!ö«–YÇA¬E#ö²vB²X6ö²–¬! (3:31) ” S:359

“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 tarîkatça, mürşidinin 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 a’zam 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 
mes’elelerde ilzam edebilirim. Hem sen, benim kadar onu hakikî sevmiyorsun. Çünki 
kâinattaki ulûmları bilir bir kutb-u a’zam 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 zâil olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zât-ı mübareki, senin 
gibi pek ciddî severim, takdir ederim. Çünki sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde, 
ehl-i imana hâlis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsî makamı ne olursa olsun, bu 
hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakikî makamı görünse, değil geri 
çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak; bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile 
bağlanacağım. Demek ben hakikî 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 

 “İnsan, eğer kesrete dalıp kâinat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem 
olarak fânilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir 
hasarete düşer. Hem fena, hem fâni, hem ademe düşer. Hem manen kendini i’dam eder. Eğer 
lisan-ı Kur’andan kalb kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih 
olsa, ubudiyetin mi’racıyla arş-ı kemalâta çıkabilir. Bâki bir insan olur. 
 Ey nefsim! Madem hakikat böyledir ve madem Millet-i İbrahimiyedensin (A.S.) 

İbrahimvari  «w[¬V¬4³�!öÇ`¬&!ö«�ö (6:76) de.” S:364 

 Aile hayatında ahengli ve huzurlu olmasına vesile olan meşru muhabbet 
hakkında da şu bilgi veriliyor: 
 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:638 
                                                 
(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. 
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Evet, zahirî güzellik, zamanla ortaya çıkan ünsiyet ve zamanımızda çokça bulunan açık saçık 
gençlere kıyasla meydana gelen ve harice meyleden hissiyat ve yaşlanma gibi bazı sebeblerle bu muhabbet 
giderek eksilir ve ciddiyetini kaybeder. Fakat sîret ve fazilet güzelliğine istinad eden muhabbet, giderek 
artar ve ailede huzur ve manevi aheng devam eder diye kitablarda dikkat çekilir. 

 “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 

Keza “……Refika-i hayatına muhabbetin, madem hüsn-ü sîret ve maden-i şefkat ve 
hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş. O refikaya samimî muhabbet ve merhamet edersen, o 
da sana ciddî hürmet ve muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir, mes’udane 
hayatını geçirirsin. Yoksa hüsn-ü surete muhabbet nefsanî olsa, o muhabbet çabuk 
bozulur, hüsn-ü muaşereti de bozar.…….” S:644 

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

“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. 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 
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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. 
 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 

“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 

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Kâfirlerin, müslümanlara ve ehl-i Kur’ana düşman olmaları 
küfrün iktizasındandır. Çünki küfür imana zıddır. Maahaza Kur’an, kâfirleri ve âba ve 
ecdadlarını i’dam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir. 
 Binaenaleyh müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere 
muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meded 

beklenilemez. Ancak u[¬6«x²7!ö«v²Q¬9«:ö yÁV7!ö@«XA²,«& (3,173) ödiye Cenab-ı Hakk’a iltica etmek 

lâzımdır.” Ms:89 
“İ’lem Eyyühel-Aziz! Sen şecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. 

Cismin itibariyle küçük, âciz, zaîf bir cüzsün. Lâkin Sâni’-i Hakîm lütfuyla, latif san’atıyla 
seni cüzlükten küllîliğe çıkartmıştır. 
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 Evet cismine verilen hayat sayesinde, geniş duyguların ile âlem-i şehadet üzerinde 
cevelan etmekle filcümle cüz’iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza insaniyet i’tasıyla 
bilkuvve “küll” hükmündesin. Ve keza iman ve İslâmiyet ihsanıyla bilkuvve “küllî” 
olmuşsun. Ve keza marifet ve muhabbetin in’amıyla muhit bir nur olmuşsun. 
 Binaenaleyh dünyaya ve cismanî lezaize meyledersen, âciz, zelil bir cüz’î olursun. 
Eğer cihazatını insaniyet-i kübra denilen İslâmiyet hesabına sarfedersen, bir küllî ve bir küll 
olursun.” Ms:215 

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

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

 İkinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cem’iyete leke sürmekle 
kendisine kıymet vermeğe çalışmamak. Birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cem’iyet-i 
ülemaya havale etmektir.” H:98 
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MUHAMMED (A.S.M.) 

Bu kelime övmek manasına gelen “hamd” kelimesinden alınmıştır. Büyük İslam ilmihalinde lügat 
manasiyle: Pek çok övülmüş, medhedilmiş mealinde bir isimdir denilmektedir. 

Kur’anda “Muhammed” (A.S.M.) ismi sarahatla dört yerde geçer: 

l- Bir gazvede şehid edildiği haberi şayi’ olması münasebetiyle nazil olan (3:144) âyetinde; 

2- Muhammed (A.S.M.) sizin (nesebî) babanız değil, ancak resulullahtır, mealindeki (33:40) 
âyetinde; 

3- Muhammed’e (A.S.M.) indirilen ve ayn-ı hak olan (Kur’an)a iman etmeyi tahsin eden (47:2) 
âyetinde; 

4- Muhammed’in (A.S.M.) Resulullah olduğunu sarahatla bildiren (48:29) âyetinde 
Peygamberimiz’in (A.S.M.) ismi lafzen zikredilir. 

Ayrıca Kur’an, (61:6) âyeti, incil’de Peygamberimiz’in (A.S.M.) “Ahmed” ismiyle müjdelendiğini 
bildirir. 

Peygamberimiz’in (A.S.M.) hayatından Büyük İslâm İlmihali’nin Siyer-i Enbiya kısmında bir 
derece bilgi verilir. O bilgilerden az bir kısmı şöyledir: 

“Allah’ın bütün insanlara son peygamberi olan Hz.Muhammed (A.S.M.) Efendimiz, 
Arabistan’da Mekke-i Mükerreme şehrinde miladi 571 tarihinde dünyaya teşrif etmişlerdir. 
Fahr-i Âlem Efendimiz, Kureyş kabilesinden ve Haşim ailesindendir. Muhterem pederinin adı 
Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalib, validesinin adı ise Âmine’dir. 

Kendisine peygamberlik verilince ilk evvel çevresinde bulunan kişileri hususi surette 
İslâm dinine davet etmişti. Bu daveti ilk önce Hz.Hatice validemiz kabul etti. Sonra Kureyş’in 
büyüklerinden olan Hz.Ebu Bekir-is Sıddik ile Peygamberimiz’in azatlısı olan Zeyd ibn-i 
Harise ve Peygamberimiz’in amcası Ebu Talib’in oğlu olup henüz dokuz-on yaşlarında olan 
Hz. Ali kabul ettiler. Bir müddet sonra da Hz. Ebu Bekir’in vasıtasiyla Osman bin Affan, 
Abdurrahman ibn-i Avf, Sa’d ibn-i Ebi Vakkas, Zübeyr ibn-ül Avvam, Talha-tübnü 
Ubeydullah Hazretleri İslâmiyetle müşerref oldular. 

Bi’setin ondördüncü senesinde Mekke’deki müslümanlar, Medine-i Münevvere’ye 
hicret ettiler. Peşinden de Peygamberimiz Hz. Ebu-bekir ile birlikte hicret etti.  

Peygamberimiz (A.S.M.) hicretin onbirinci senesinde Rebiülevvel ayının onikisinde 
pazartesi günü Medine-i Münevvere’de hücre-i saadetinde vefat etti.”(B.İslam ilmuhali sh. 
494-526) arasından az kısmı alınmıştır. 

Şimdi esas alınan ve daha çok manevi şahsiyetine bakan manada olarak Risale-i Nur eserlerine bakılacak ve 
çok az bir kısım alınacak. Şöyle ki:  

 “Meşhur Buheyra-yı Rahib’in meşhur kıssasıdır ki: Nübüvvetten evvel, Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amucası Ebu Talib ve bir kısım Kureyşî ile beraber, Şam 
tarafına ticarete gidiyorlar. Buheyra-yı Rahib’in Kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. 
İnsanlar ile ihtilat etmeyen münzevi Buheyra-yı Rahib birden çıkageldi. Kafile içinde 
Muhammed-ül Emin’i (A.S.M) gördü. Kafileye dedi: “Şu Seyyid-ül Âlemîn’dir ve 
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peygamber olacaktır.” Kureyşîler dediler: “Neden biliyorsun?” Mübarek rahib dedi ki: Siz 
gelirken baktım ki, havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken, şu Muhammed-ül 
Emin (A.S.M.) tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki: Taş, ağaç ona secde 
eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise, nebilere yapılır.” M:135 
 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.” 
 Hem “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 

Peygamberimizin AS.M. manevi şahsiyeti hakkında şu irşad var: 
 “…..şu kâinatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Hâlık-ı Kâinat'ın tercümanı ve 

sevgilisi olan o Zât-ı Mübarek'in tamam-ı mahiyeti ve hakikat-ı kemalâtı, Siyer ve Tarihe 
geçen beşerî ahval ve etvara sığışmaz. Meselâ: Hazret-i Cebrail ve Mikâil, iki muhafız yaver 
hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir Zât-ı Mübarek; çarşı içinde, bedevi bir 
arabla at mübayaasında münazaa etmek, bir tek şahid olan Huzeyfe'yi şahid göstermekle 
görünen etvarı içinde sığışmaz. 
 İşte yanlış gitmemek için; her vakit mahiyet-i beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf-ı âdiye 
içinde başını kaldırıp, hakikî mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nuranî şahsiyet-i 
maneviyesine bakmak lâzımdır. Yoksa, ya hürmetsizlik eder veya şübheye düşer. Şu sırrı 
izah için şu temsili dinle: 
 Meselâ bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup, açılarak koca 
meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü' eder, büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası 
vardı. O yumurtaya hararet verildi, bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı 
kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi 
o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan 
hasıl olan ağaç ve kuşun da, o çekirdek ve yumurtanın âdi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine 
nisbeten, büyük âlî sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın evsafını, 
ağaç ve kuşun evsafıyla rabtedip bahsetmekte lâzım gelir ki; her vakit akl-ı beşer, başını 
çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Tâ 
işittiği evsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa "Bir dirhem çekirdekten bin batman hurma 
aldım." ve "Şu yumurta, cevv-i âsumanda kuşların sultanıdır." dese, tekzib ve inkâra sapacak. 
 İşte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın beşeriyeti; o çekirdeğe, o 
yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise, Şecere-i Tûbâ gibi ve Cennet'in 
tayr-ı hümayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza 
eden o zâtı düşündüğü vakit; Refref'e binip, Cebrail'i arkada bırakıp, Kab-ı Kavseyn'e 
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koşup giden Zât-ı Nuranîsine, hayal gözünü kaldırıp bakmak lâzım gelir. Yoksa ya 
hürmetsizlik edecek veya nefs-i emmaresi inanmayacak.” M:97 

Peygamberimizin A.S.M. sahib kılındığı kâinat mümessilliği de şöyle 
tasvir ediliyor:  

“Vakta kâinat tarafından, hükûmet-i hilkat canibinden müstantık ve sâil sıfatıyla 
gönderilen fenn-i hikmet, istikbale teveccüh eden nev’-i beşerin talîalarına rastgelmiş; birden 
fenn-i hikmet şöyle bir takım sualleri irad etmiş ki: “Ey insan evlâdları! Nereden 
geliyorsunuz? Kimin emriyle? Ne edeceksiniz? Nereye gideceksiniz? Mebdeiniz nereden? Ve 
müntehanız nereyedir?” O vakit nev’-i beşerin hatib ve mürşid ve reisi olan Muhammed 
Aleyhissalâtü Vesselâm ayağa kalkarak, hükûmet-i hilkat canibinden gelen fenn-i 
hikmete şöyle cevab vermiştir ki: “Ey müstantık efendi! Biz maaşir-i mevcudat, Sultan-ı 
Ezel’in emriyle, kudret-i İlahiyenin dairesinden memuriyet sıfatıyla gelmişiz. Şu hulle-i 
vücudu bize giydirerek ve şu sermaye-i saadet olan istidadatı veren, cemi’-i evsaf-ı 
kemaliye ile muttasıf ve Vâcib-ül Vücud olan Hâkim-i Ezel’dir. Biz maaşir-i beşer dahi, 
şimdi saadet-i ebediyenin esbabını tedarik etmekle meşgulüz. Sonra birden ebede 
müteveccihen şehristan-ı ebed-ül âbâd olan haşr-i cismanîye gideceğiz. 
 İşte ey hikmet, halt etme ve safsata yapma!.. Gördüğün ve işittiğin gibi 
söyle!..”Mu:166 
 Yani bu hakikatları tebliğ etmekle muvazzaf olan peygamberin söylediklerini nazara almadan 
kendi anlayışın ile söyleme! 

 Fitne-i ahirzamanın müslüman sınıfın ekseriyeti, mezkür tarzda hareket edecekleri, rivayette 
bildirilir ki zamanımız bunu fiilen gösteriyor.  

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hıfzı ve ismeti, bir mu'cize-i bahiredir. 

(5:67) ¬‰@ÅX7!ö«w¬8ö«tW¬M²Q«<öyÁV7!«: âyet-i kerimesinin hakikat-ı bahiresi, çok mu'cizatı gösterir. 

Evet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm çıktığı vakit,1 değil yalnız bir taifeye, bir kavme, 
bir kısım ehl-i siyasete veya bir dine; belki umum padişahlara 2 ve umum ehl-i dine tek 
başıyla meydan okudu. Halbuki onun amucası 3 en büyük düşman ve kavim ve kabilesi 
düşman iken; yirmiüç sene nöbetdarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve pek çok defa sû'-i kasde 
maruz kaldığı halde, kemal-i saadetle, rahat döşeğinde vefat edip, Mele-i A'lâ'ya4 çıkmasına 

kadar hıfz u ismeti, ¬‰@ÅX7!ö«w¬8ö«tW¬M²Q«<öyÁV7!«: ne kadar kuvvetli bir hakikatı ifade ettiğini ve ne 

kadar metin bir nokta-i istinad olduğunu, güneş gibi gösterir. Biz yalnız nümune için, kat'iyyet 
kesbetmiş birkaç hâdiseyi zikredeceğiz: 

 Birinci Hâdise: Ehl-i siyer ve hadîs, müttefikan haber veriyorlar ki: Kureyş kabilesi, 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı öldürtmek için, kat'î ittifak ettiler. Hattâ insan 
suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle, Kureyş içine fitne düşmemek için,5 her kabileden 
lâakal bir adam içinde bulunup, ikiyüze yakın, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht-ı hükmünde 
olarak, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hane-i saadetini bastılar. Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında Hazret-i Ali vardı. Ona dedi: "Sen bu gece benim 

                                                 
1 Nübüvvetini ilan ettiği zaman 
2 Bir milletin idaresini ele geçiren kırallara 
3 Ebu Leheb 
4 Mele-i a’la: 37.8: En yüksek derecelilerin topluluğu.  
5 Fitne düşmemek için: Alelekser, kendi adamının içinde bulunduğu bir harekete tarafdarlık olur. Bu kaide 
ihtilafı önleyen ehemmiyetli bir kaidedir. 
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yatağımda yat." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beklemiş, tâ Kureyş gelmiş, bütün 
hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. Hiç birisi onu 
görmedi, içlerinden çıktı gitti. Gâr-ı Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, bütün Kureyş'e karşı 
ona nöbetdar olup, muhafaza ettiler. 
 İkinci Hâdise: Vakıat-ı kat'iyyedendir ki, mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri 
vakit, Kureyş rüesası mühim bir mal mukabilinde, Süraka isminde gayet cesur bir adamı 
gönderdiler; tâ takib edip, onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 
Ebu Bekir-i Sıddık ile beraber gârdan çıkıp giderken gördüler ki, Süraka geliyor. Ebu Bekir-i 
Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mağarada dediği gibi  

@«X«Q«8ö«yÁV7!öÅ–¬!ö²–«J²E«#ö«� (9:40) dedi. Süraka'ya bir baktı, Süraka'nın atının ayakları yere saplandı 

kaldı. Tekrar kurtuldu, yine takib etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi 
birşey çıkıyordu. O vakit anladı ki: Ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki, ona 
ilişsin. "El-Aman!" dedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm aman verdi. Fakat dedi: "Git 
öyle yap ki, başkası gelmesin!" 

 Şu hâdise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki: Sahih bir surette haber veriyorlar: 
Bir çoban, onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye 
dâhil olduğu vakit, ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise, hatırına getirememiş. 
Mecbur olmuş dönmüş. Sonra anlamış ki, ona unutturulmuş. 

 Üçüncü Hâdise: Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddid tarîklerle eimme-i hadîs 
haber veriyorlar ki: Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimse görmeden tam Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın başı üzerine gelerek, yalın kılınç elinde olduğu halde, Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a dedi: "Kim seni benden kurtaracak?" Demiş: "Allah!" Sonra 

böyle dua etti: «a²\ ¬-ö@«W¬"ö¬y[¬X¬S²6!öÅvZÁV7«!öBirden o Gavres, iki omuzu ortasına gaibden bir 

darbe yer; o kılınç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 
kılıncı eline alır, "Şimdi seni kim kurtaracak?" der, sonra afveder. O adam gider taifesine. O 
pek cür'etkâr, cesur adama herkes hayrette kalır. "Ne oldu sana, ne için bir şey yapamadın?" 
dediler. O dedi: "Hâdise böyle oldu. Ben şimdi, insanların en iyisinin yanından geliyorum." 

 Hem şu hâdise gibi, Gazve-i Bedir'de bir münafık, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ı bir gaflet vaktinde kimse görmeden, tam arkasından kılınç kaldırıp vururken, 
birden Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bakmış. O titreyip, kılınç elinden yere 
düşmüş.” M:158 
 “-Nakl-i sahih ile- Yahudiler sû'-i kasd niyetiyle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm'ın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak ânında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm o dakikada hıfz-ı İlahî ile kalkmış; o sû'-i kasd de akîm kalmış. 
 Bu yedi misal gibi çok hâdiseler vardır. Başta İmam-ı Buharî ve İmam-ı Müslim ve 

eimme-i hadîs, Hazret-i Âişe'den naklediyorlar ki: ¬‰@ÅX7!ö«w¬8ö«tW¬M²Q«<öyÁV7!«: âyeti nâzil 

olduktan sonra, arasıra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı muhafaza eden zâtlara ferman 

etti: Åu«%«:öÅi«2ö]±¬"«*ö]¬X«W«M«2ö²G«T«4ö!x4¬h«M²9!ö‰@ÅX7!ö@«ZÇ<«!ö@«<öYani: "Nöbetdarlığa lüzum yok, benim 

Rabbim beni hıfzediyor."” M:161  
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“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 

“Evet Muhammed'in (A.S.M.) getirdiği nur ile kâinatın mahiyeti, kıymeti, kemalâtı 
ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, 
tahakkuk eder. Ve kâinat baştan başa gayet manidar mektubat-ı İlahiye ve mücessem bir 
Kur'an-ı Rabbanî ve muhteşem bir meşher-i âsâr-ı Sübhaniye olur. Yoksa adem ve hiçlik ve 
zeval ve fena karanlıklarında yuvarlanan karmakarışık vahşetli bir virane ve dehşetli bir 
matemhane mahiyetine düşer. Bu hakikata binaen, kâinatın kemalâtı ve hikmetli tahavvülâtı 
ve sermedî manaları, kuvvetli bir tarzda "Neşhedü Enne Muhammederresulullah" der.” Ş:630 

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

İşte peygamberimizin buna benzer daha pek çok harika halleri vardır. Tafsilat 
isteyenler, 19. Mektub olan Mu’cizat-i Ahmediye bahsine bakmalıdır. 
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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«! 
MUHTAÇ 

Bu ders daha çok hizmet düsturlarına bakar. Bir şeye karşı çok istekli olmak ve çok ciddi 
arzulamak. Bu kelime Risale-i Nur eserlerinde daha çok hakaik-ı kur’aniyeye duyulan alâka ve bilme 
isteğini ifade eder. Bu manadaki merak ve isteklerin ileri derecedeki sahiblerine müştak denildiği gibi 
tebliğ hususunda böyle sıfatlara sahib olan kişilerin muhatab alınması esas alınıyor. 

Hz. Üstad diyor ki: “Nur dersleriyle bu medresenin mütemadiyen çıkan ve giren muhtaç 
ve müştaklarına teselli vererek yardım etmeliyiz. Ş:536 

“Nasılki aziz Üstadımız bu Kur’anî cevherleri kendisine göstermekle iktifa etmiyor ve 
muhtaçlara da bakınız, görünüz, istifade ediniz; siz de muhtaçlara, müştaklara, 
mütehayyirlere göstermeye vasıta olunuz buyuruyorlar. Bu fakir talebeniz bu emre (ale’r-
re’s-i ve-l ayn, sem’an ve taaten) demiş. Ve alâ kadr-il imkân ve mütevekkilen alellah, bu 
emel uğrunda hizmette bulunmayı minnetdarane arzu etmekte bulunmuştur. Hulusî”  B:85 

“Nur şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye 
açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir 
mes’elesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için; hem ilim, (Haşiye) hem 
marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş-on seneye mukabil, inşâallah Nur medreseleri 
beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” E:249 

Bu kısımda, akıl ile anlamaktan başka kalbî hisler ve lâtifelerle hissedip manaları massetmekle 
gafleti izale etmenin lüzumuna işaret ediliyor. Bu hakikatı anlatan “ilim amel içindir” isminde bir 
derleme de vardır. 

 “Bu yeni Medrese-i Yusufiye’deki Risale-i Nur’un yeni talebelerine deriz: Kuvvetli 
hüccetlerle hattâ ehl-i vukufu da teslime mecbur eden işarat-ı Kur’aniye ile Nur’un sadık 
şakirdleri iman ile kabre girecekler. Hem şirket-i maneviye-i Nuriyenin feyziyle herbir 
şakird derecesine göre umum kardeşlerinin manevî kazançlarına ve dualarına hissedar olur. 
Güya âdeta binler dil ile istiğfar eder, ibadet eder. Bu iki faide ve netice, bu acib zamanda 
bütün zahmetleri, sıkıntıları hiçe indirir; pek çok ucuz olarak o iki kıymetdar kârları sadık 
müşterilerine verir.” Ş:489 

Bu parçada ise, şahs-ı manevînin teşekkülü, sadakatla, Nurun düsturlarına samimi tebaiyetle 
olduğu bildiriliyor. 

“Amerika'da, siyasete âlet değil; belki dini, din için mutaassıbane iltizam edenler 
çok vardı. İnşâallah Asâ-yı Musa'yı alan, o dindarlardandır. Keçeli Salahaddin tam bir 
Abdurrahman'dır, kahramanlıkta babasından geri kalmak istemiyor. Bizi de arasıra âdetimize 
muhalif olarak dünyaya baktırıyor. Eğer o Amerika'lı ehemmiyetli âlim bütün Risale-i Nur'u 
istese ve neşrine söz verse, sizin meşveretinizle bir mükemmel takım ona vereceğiz.” E:158 

Burada da, dini dünya için değil ahiret için iltizam edenlere alâka gösteriliyor. 

“Sonra gizli düşmanlar beni zehirlediler ve Nur'un şehid kahramanı merhum Hâfız Ali 
benim bedelime hastahaneye gitti ve benim yerimde berzah âlemine seyahat eyledi, bizi 
                                                 
(Haşiye): Şayet biri biliyor, taallüm etmeğe muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur 
ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. 
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me'yusane ağlattırdı. Ben bu musibetten evvel Kastamonu'nun dağında bağırarak mükerrer 
defa dedim: "Kardeşlerim! Ata et, arslana ot atmayınız." Yani her risaleyi herkese 
vermeyiniz; tâ, bize taarruz edilmesin.” L:265 

Yani tebliğ hizmetinde ölçüsüz ve hissiyata göre hareket edilmemeli diye bir ikazdır. 

“Süleyman Efendi’den anladım ki, bazı hususî müşkilâta maruz oluyorsun. Sizin gibi 
metin insanlara sabır tavsiyesi zâiddir. Hizmetin kudsiyeti ve o hizmetteki zevk ve 
gayretindeki şevk, o acı hususî müşkilâta karşı gelir ve galebe eder tahmin ediyorum. 
Mümkün olduğu kadar aldırmamalısın. Kıymetdar, kusursuz bir malın dükkâncısı 

müşterilere yalvarmaya muhtaç değil. Müşterinin aklı varsa o yalvarsın. @«;i«W²&«!ö¬*x8�²!ö h²[«' 
sırrınca azîm hayırların müşkilâtı çok oluyor. Müşkilât çoğaldıkça ehl-i himmet fütur değil, 
gayret ve sebatını ziyadeleştirir. İnşâallah siz de öyle metin ve sebatkârlardansınız.” B:330 

Burada hakiki bir Nurcunun her Nurcuya bakar manada çok ehemmiyetli bir hususiyeti 
anlatıldı. Evet, dava adamı olmak fazileti, müşkilatlı şartlarda tahakkuk eder ve ebedî ve canlı filimler 
ahirete gider. 

Evet, Hz. Üstadın kendi şahsından umuma bir dersi de şöyledir:  
“Rıza-yı İlahîden başka vazife-i fıtriye-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana 

hizmetin kendisi ayn-ı ücret bana gösterilmiş. Çünki şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve 
tâbi' olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi fıtrî ubudiyet ile muhtaçlara 
tesirli bir surette bildirmenin bu dehşetli zamanda çare-i yegânesi ve imanı kurtaracak ve kat'î 
kanaat verecek bu tarzda, yani hiçbir şeye âlet olmayan bir ders-i Kur'anî lâzımdır ki, küfr-ü 
mutlakı ve mütemerrid ve inadçı dalaleti kırsın ve herkese kanaat-ı kat'iyye verebilsin. Böyle 
bir derse bu zamanda bu şerait dâhilinde hiçbir şahsî ve uhrevî ve dünyevî, maddî ve 
manevî bir şeye âlet edilmediğini bilmekle kat'î kanaat gelebilir.” Em:106 

Yani meşru olarak gelen medih ve teveccühleri dahi düşünmemek, niyet etmemek ve bilirade 
hoşlanmamak gibi fıtrî ubudiyet meziyetlerini kafi görmek dersi veriliyor. 

“Senin mektublarını iyi gördüm. Fakat şimdiki gazeteciler ve baştakiler, hakikatları 
tam takdir edemiyorlar. Hem Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı ve aramalı; ve 
kıymetini takdir edip müşteri olduktan sonra onların yardımını kabul eder.” E:109 

Yani şahısların hizmet-i diniyeyi kendi davası olarak görmeleri gerekiyor. 

“İstanbul’daki Amerika sefiri vasıtasıyla Amerika’daki müslüman heyetine Zülfikar’ı 
ve bir Asâ-yı Musa’yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimize deyiniz ki: Sefirlerin 
kafası siyasetle meşgul olduğundan ve Risale-i Nur siyasetle alâkası olmadığından, siyasî bir 
kafa çabuk takdir edemiyor. Hem Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı, 
yalvarmalı. Amerika, buranın en küçük bir havadisini merakla takib ettiği halde; buranın en 
büyük bir hâdisesi olan Risale-i Nur’u elbette arayacaktır. “ E:223 

Yani Risale-i Nuru arayanlara alakadar olunur. 

“Hem müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakikî ihtiyacını hissedip ve 
yarasının tedavisi için Risale-i Nur’u aramasının lüzumu... Halbuki gönderilecek o mübarek 
merkezler, şimdilik Nurlara hakikî ihtiyacını değil, belki âlem-i İslâm’ın hayat-ı diniyesine 
ait cihetlerinden düşünmeğe mecbur olması...” E:257 

Burada geçen “hayat-ı diniye”, Kastamonu Lahikasında geçen: “Hayat-ı ictimaiye-i 
islamiye ve siyaset-i diniye” K:190 p.1 de manasındadır. 

“Yirmisekiz seneden beri dehşetli mahkemeler dessas ve kıskanç muarızlar, bu kudsî 
hizmetten başka onlarda bir maksad bulamadıkları için onları mahkûm edemiyorlar ve 

1428



MUHTAÇ     3 

dağıtamıyorlar. Ve Nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini 
mecbur bilmiyorlar. “Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız, onlar gelsinler bizi 
arasınlar, bulsunlar.” diyorlar. Kemmiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakikî ihlası taşıyan bir 
adamı, yüz adama tercih ediyorlar.” Em:170 

Bu anlatılan kemmiyete bedel keyfiyeti esas almak, Nur hizmetinde bir esastır. 
 

Tebliğin, tam mütesanid haslar dairesi merkezinden yapılmasının 
ehemmiyeti hakkında Hz. Üstadın şu müşevvik beyanı dikkat çekicidir: 

 “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 

Yani merkezî tebliğ ve neşir mezkûr meziyetlere sahib olmalarıyla inayat-ı ilahiyeye mazhar 
olunur. Hizmet dairesinde a’zamî fedakârlığa bedel, tenperverliği ve füzulî sohbetlerle zaman geçirmek 
takib edilmemeli diye nümune-i imtisal bir hizmet heyeti nazara veriliyor ve M:349 p.7. si, bu mana ile 
alakalıdır. 

 “Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyoruz ki; Medreset-üz Zehra'nın erkânları, hakikî bir 
tesanüd ve sarsılmaz bir ittihad kerametiyle, bütün müşkilata ve manialara galebe edip 
Nur'un elmas Zülfikar'larını ve hârika mu'cizatlı hüccetlerini muhtaçlara yetiştirmeğe 
muvaffak oluyorlar. Bu neticeye mukabil çektiğimiz zahmet bin derece ziyade olsa da 
ucuzdur, ehemmiyeti yoktur.” E:223 

 “Hem müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakikî ihtiyacını hissedip ve 
yarasının tedavisi için Risale-i Nur'u aramasının lüzumu... Halbuki gönderilecek o mübarek 
merkezler, şimdilik Nurlara hakikî ihtiyacını değil, belki âlem-i İslâm'ın hayat-ı diniyesine 
ait cihetlerinden düşünmeğe mecbur olması... “ E:257 

Risale-i Nur’un haslar dairesi, iman hakikatlerinin tebliğ ve neşriyle mükelleftir. Geniş daireye 
bilfiil girmeyip bu zamanda takib edilecek istikameti gösterir. 

Evet, “Kur'anın feyzinden gelen ve i'caz-ı manevîsinin lemaatı olan ve hakikatlarının 
tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını 
hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevî 
keramatını ve iman noktasında zendekanın bütün dinsizliklerini mağlub ettiklerini ve 
edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz” E:195 

Yani Risale-i Nurun harika meziyetlerinin bilinmesini istemek ve Rahmet-i İlahiyeden beklemek 
güzel bir anlayış ve haslettir. 

 “Bu zamanda1 Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların 
nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur. İşte hapsimizle Nurlara nazar-ı dikkat celbolunur, bir 

                                                 
1 Yani, zendekanın azgınlık devresinde, Mektubattaki ifade ile “o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir 
zamanda” (M:56) Hem “o dehşetli gelecek iki cereyan” (E:57) Bu mektub, 1946-47 lerde yazıldığı nazara 
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ilânat hükmüne geçer. En ziyade muannid veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır 
ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve Nur'un dershanesi genişlenir.” L:266 

Yani cemiyette düşünerek ve isteyerek şa’şaalı hareketler yapmak değil, ancak halisane hizmet 
dairesinde iken, nifak cereyanının tecavüzüyle ortaya çıkan mahkeme hadiselerinin duyulması dahi bir 
nevi tebliğdir ki, 163. maddenin kalkması ile bu devre geçmiş, yani nifak cereyanı tecavüzü bırakarak 
hulul denilen, yani münafık dost görünerek Nur dairesine girip ve dairedeki bazı garazkâr enaniyetlileri, 
veya ferasetsiz saflardan bazılarını aldatarak Nurun hizmet cemaatını dağıtmak planını esas almışlardır. 
Onun için, safiyane dostlukta dikkat etmeli. Bu mevzu ile alakalı “der veya dedirtir” isminde bir 
derleme yapılmıştır. O toplamaya dikkatle bakılmalıdır ki, Nurun bu derslerini bilenleri aldatamazlar ve 
aldatamıyorlar. Ancak aldatıyoruz zannederek kendileri aldanıyorlar. 

Mahkemenin uzatılmasında hizmete bakan maslahat hakkında 
deniliyor ki: 

 “Hem mes'elemizi uzatmada, Nurlara nazar-ı dikkati geniş bir dairede 
celbetmesinden, onları okumasına bir umumî davet ve resmî bir ilânat hükmünde işiten 
müştakların okumak heveslerini tahrik ettiğinden, sıkıntımızdan, zarardan yüz derece ziyade 
bize ve ehl-i imana menfaatlere vesiledir.” Ş:517 

Bu parçada da, ehl-i imanın manevi menfaatleri için şahsî eziyetleri sabırla karşılamak 
fedakârlığı dersi veriliyor. 

 “Yazdığım hakaik-i imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitab etmişim. Herkesi 
davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalbleri yaralı olanlar, o edviye-i Kur'aniyeyi 
arayıp buluyorlar.” M:70 

 “Açık yazmadım ki, muhtaç olanlar işaret ile de maksad ve meramı hissetsin. Muhtaç 
olmayanlar ise zaten meşgul olmazlar ki; ihtiyaç hissetsinler. Demek meşgul olanlar, 
ihtiyacını hissetmişlerdir.” BMs:84 

Netice: Risale-i Nur mesleğinde keyfiyetsiz kemmiyet esas değil. Halk lisanında 
söylendiği gibi kuru kalabalığa fazla değer verilmez. Hz. Üstad diyor ki: 

 “Cemaatte vâhid-i sahih olmazsa; cem' ve zamm, kesir darbı gibi küçültür. 
(Haşiye)”M:475 
 Demek hizmette neşriyat ve tebliği, yani her zaman ve her yerde kıyamete kadar devam eden 
hizmet tarzını ve muhtaç ve müştaklara tebliği esas alıp himette sebat etmelir. 

 Yukarıda geçen vahid-i sahih, şimdiki lisanda tam sayılar demektir. Burada mecaz yollu bir 
temsil olarak, müslüman, bilhassa hizmet ehli, ihlas, sadakat ve fedakârlık gibi keyfiyet şartlarına sahib 
olmayı ifade eder. Keyfiyetsiz olarak cemaat çoğaldıkça cemaat dairesinde usulsuz ve zararlı 
boğuşmalarla hizmet ciddiyetini kaybeder diye çok ehemmiyetli ders veriliyor.. 

 Ahirzamanda da fâkihlerin ve dinleyicilerinin az olacağı; cahillerin 
ise kendileri de ve dinleyicileri de çok olacağını haber veren mânidar bir 
rivayet mealen şöyledir: 

“Allah, bir kavme hayır murad ettiğinde, onların fakihlerini çoğaltır ve cahilleri 
azaltır. Fakih konuştuğu zaman yardımcıları bulur, cahil konuştuğunda ise yalnız kalır. Bir 
kavme de şer dilediğinde cahillerini çoğaltır ve fakihlerini azaltır. Cahil konuştuğunda 

                                                                                                                                                         
alınmalıdır. R.Ehadis sh.344 de: Mehdi, İsa’dan A.S. önce gelecek, yani İsa A.S. sonda gelecek ve 
mehdiyet ve iseviyet ittifakını temsil edecek, yani “Hz. İsa’nın riyaseti altında…” M:441 p.Hem sonu. Hem 
Hz. Üstadın gayr-ı münteşir bir mektubunda: mehdi, yani mehdiyet, siyaseti, hakiki isevilere bırakacağı 
bildirilir. İşte (bu zamanda) ifadesinin son devreye bakan hususiyeti bu manadaki hakikattır. 
(Haşiye): Hesabda malûmdur ki; darb ve cem’, ziyadeleştirir. Dört kerre dört, onaltı olur. Fakat kesirlerde darb ve 
cem’, bilakis küçültür. Sülüsü sülüs ile darbetmek, tüsü’ olur; yani, dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, 
insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa; ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. 
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yardımcılar bulur, fakih konuştuğunda ise yalnız kalır.” Ramuz El Ehadis sh: 28 Hz. 
İbni Ömer r.a.   

Yani bu rivayet, bu zamanda kemmiyeti değil keyfiyeti, yani hakikatlara muhtaç ve müştakları 
tercih etmeli diye ihtar ediyor. 
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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«! 
MUSİBET ve müteallikatı 

 Sülas-i mücerred denilen kelimenin asli ve kökü, (ص و ب) dir. Bela’nın isabet etmesi manasına 

gelir. Bu kelime, insanı rahatsız eden bela, derd, sıkıntı gibi maddi-manevî elem çektiren durumlar 
manasını ifade eder. Risale-i Nurda musibetler ve hikmetleri hakkında ehemmiyetli izahlar verilir, Çünki 
beşer aleminde musibetler, çok ehemmiyetli bir meseledir. Şöyle ki: 

“Herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse; teessüf ve tahassür elem-i 
manevîsini hissedip “Eyvah” der ve geçmiş musibetli, elemli günlerini tahattur etse; 
zevalinden bir manevî lezzet hisseder ki: “Elhamdülillah şükür, o bela sevabını bıraktı gitti” 
der. Ferah ile teneffüs eder. Demek bir saat muvakkat elem, ruhta bir manevî lezzet bırakır ve 
lezzetli saat, bilakis elem bırakır. Madem hakikat budur ve madem geçmiş musibet saatleri, 
elemleri ile beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri, şimdi madum ve yoktur ve 
yoktan elem yok ve madumdan elem gelmez. Meselâ, birkaç gün sonra aç ve susuz olmak 
ihtimalinden, bugün o niyetle mütemadiyen ekmek yese ve su içse, ne derece divaneliktir. 
Aynen öyle de, geçmiş ve gelecek elemli saatleri -ki hiç ve madum ve yok olmuşlar- şimdi 
düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp, Allah’tan şekva etmek gibi “Of, of” 
etmek divaneliktir. Eğer sağa-sola yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa ve 
hazır saate ve güne karşı tutsa, tam kâfi gelir. Sıkıntı ondan bire iner.” S:151 

“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 

“Sual: Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffaret-üz zünubdur. 
Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade 
eder? 
 Yine manevî canibden elcevab: Bu mes’ele sırr-ı kadere taalluk ettiği için, Risale-i 
Kader’e havale edip yalnız burada bu kadar denildi: 

 ®^Å.@«'ö²vU²X¬8ö!x W«V«1ö«w<¬HÅ7!öÅw«A[¬M#ö«�ö®^«X²B¬4ö!x TÅ#!«: (8:25) 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? 
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 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 
 Evet, böyle güzel cihetler, ancak imanî nokta-i nazarla görünür. 

 “İşte ey sabırsız nefsim! Sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi: Taat üstünde sabırdır. 
Birisi: Masiyetten sabırdır. Diğeri: Musibete karşı sabırdır. Aklın varsa, şu üçüncü ikazdaki 
temsilde görünen hakikatı rehber tut. Merdane “Ya Sabur” de, üç sabrı omuzuna al. Cenab-ı 
Hakk’ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her 
musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan.” S:270 

Hz. Üstadın bir talebesini şahsından umum zaman ve mekânlara 
bakan bir dersinde diyor ki: 

“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 geçer” kalbime geldi.1 ¬œ«I¬'³�²!ö k²[«2öÅ�¬!ö«k²[«2ö«�ödüşündüm, «w<¬h¬"@ÅM7!ö«p«8ö«yÁV7!öÅ–¬!ö(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. “Sözler”in neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşâallah 
neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman, pek bereketli bir surette o nurlu 
çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar.” M:278 

“Dördüncü Sualiniz: «w<¬h¬"@ÅM7!ö«p«8ö«yÁV7!öÅ–¬! (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,  

¬‚«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–¬! 

(2:194) sırrına mazhar eder. 

 İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir. «w<¬h¬"@ÅM7!öÇ`¬E <ö«yÁV7!öÅ–¬! 

(3:146) «w[¬V¬±6«Y«BW²7!öÇ`¬E <ö«yÁV7!öÅ–¬! (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 

                                                 
1 Me’hazlar için bk:R.N. Kudsi Kaynakları:70. sıra no. 
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 ¬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.” M:280 

“Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı 
zamanda ve bazı eşhasta bela, bela değil, belki bir lütf-u İlahîdir. Ben şu zamandaki hastalıklı 
sair musibetzedeleri (fakat musibet, dine dokunmamak şartıyla) bahtiyar gördüğümden, 
hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara 
acımak hissini îras etmiyor. Çünki hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise, görüyorum; 
emsallerine nisbeten bir derece vazife-i diniyeye ve âhirete karşı merbutiyeti var. Ondan 
anlıyorum ki: Öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i İlahiyedir. 
Çünki çendan o hastalık onun dünyevî, fâni, kısacık hayatına bir zahmet îras ediyor. Fakat 
onun ebedî hayatına faidesi dokunuyor, bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, 
gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahetiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek, 
belki sefahete atılacak." L:13p.2 

“SUAL: Has dostlarınıza gelen musibetleri, tokat eseri deyip hizmet-i Kur’aniyede 
füturları cihetinde bir itab telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur’aniyeye hakikî 
düşmanlık edenler, selâmette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? 

 ELCEVAB: •:G«<ö h²SU²7!«:ö •:G«<ö«�ö v²VÇP7«!ösırrınca: Dostların hataları, hizmetimizde bir 

nevi zulüm hükmüne geçtiği için, çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. 
Düşman ise, hizmet-i Kur’aniyeye zıddıyeti, mümanaatı, dalalet hesabına geçer.Bilerek veya 
bilmeyerek hizmetimize tecavüzü, zındıka hesabına geçer. Küfür devam ettiği için, onlar 
ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasılki küçük kabahatleri işleyenlerin, nahiyelerde 
cezaları verilir. Büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de: Ehl-i imanın 
ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve 
sür’aten verilir. Ehl-i dalaletin cinayetleri, o kadar büyüktür ki: Kısacık hayat-ı dünyeviyeye 
cezaları sığışmadığından, mukteza-yı adalet olarak âlem-i bekadaki mahkeme-i kübraya 
havale edildiği için, ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. 

 İşte hadîs-i şerifte ¬h¬4@«U²7!ö ^ÅX«%«:ö¬w¬8ÌYW²7!öw²D¬,ö@«[²9ÇG7«!ömezkûr hakikata dahi işaret ediyor. 

Yani: Dünyada şu mü’min, kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında 
bir dâr-ı cezadır. Dünya, onların saadetli âhiretlerine nisbeten bir zindan ve cehennemdir. Ve 
kâfirler madem Cehennem’den çıkmayacaklar. Hasenatlarının mükâfatlarını kısmen dünyada 
gördükleri ve büyük seyyiatları te’hir edildiği cihetle, onların âhiretine nisbeten dünya, 
cennetleridir. Yoksa mü’min bu dünyada dahi kâfirden manen ve hakikat nokta-i nazarında 
çok ziyade mes’uddur. Âdeta mü’minin imanı, mü’minin ruhunda bir cennet-i maneviye 
hükmüne geçiyor; kâfirin küfrü, kâfirin mahiyetinde manevî bir cehennemi 
ateşlendiriyor.”L:47 

“Sual: Şerr-i mahz olan şeytanların icadı ve ehl-i imana taslitleri ve onların yüzünden 
çok insanlar küfre girip Cehennem’e girmeleri, gayet müdhiş ve çirkin görünüyor. Acaba 
Cemil-i Alelıtlak ve Rahîm-i Mutlak ve Rahman-ı Bil-Hakk’ın rahmet ve cemali, bu hadsiz 
çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? 
 Şu mes’eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. 

 Elcevab: Şeytanın vücudunda cüz’î şerler ile beraber bir çok makasıd-ı hayriye-i 
külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar 
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mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidadda dahi ondan daha ziyade meratib var. Belki 
zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, elbette bir hareket ister, bir 
muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zenbereğinin hareketi, mücahede ile olur. O 
mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa, melaikeler gibi insanların 
da makamı sabit kalırdı. O halde insan nev’inde, binler enva’ hükmünde sınıflar 
bulunmayacak. Bir şerr-i cüz’î gelmemek için bin hayrı terketmek, hikmet ve adalete 
münafîdir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve 
kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar, kemmiyete az bakar veya bakmaz. Nasılki bin ve on 
çekirdeği bulunan bir zât, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar 
etse; ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama 
verdiği menfaat, elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de: Nefs ve 
şeytanlara karşı mücahede ile, yıldızlar gibi nev-i insanı şereflendiren ve tenvir eden on insan-
ı kâmil yüzünden o nev’e gelen menfaat ve şeref ve kıymet, elbette haşerat nev’inden 
sayılacak derecede süfli ehl-i dalaletin küfre girmesiyle insan nev’ine vereceği zararı hiçe 
indirip göze göstermediği için, rahmet ve hikmet ve adalet-i İlahiye, şeytanın vücuduna 
müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. 
 Ey ehl-i iman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı zırhınız: Kur’an tezgâhında yapılan 
takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyesidir. Ve 
silâhınız, istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı İlahiyeye ilticadır.” L:71 

“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 

“(Gayet ehemmiyetlidir) 

¬˜¬G²W«E¬"ö d±¬A«,<öÅ�¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!«: (17:44) ö y«9@«E²A,ö¬y¬W²,@¬" 

 Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir 
soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar 
şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki: Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında 
bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet ona nisbeten çok ucuz düşer. Böyle 
musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 
 Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç bir haberim yokken 
Avrupa’da Rusya’daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevî ihtarın beyan ettiği 
taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki: 
 O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen 
felâketten vefat eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa 

                                                 
(Haşiye): Yani elması elmas bildiği halde, camı ona tercih eder. 
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olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe 
indirir. 

Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; belki onu 
Cehennem’den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 
Muhammedî’ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i 
İsa’nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, 
fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (A.S.) mensub Hristiyanların mazlumları 
çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 
musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet 
çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve 
felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece 
onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükrettim. Ve 
o elîm elem-i şefkatten teselli buldum. 
 Eğer o felâketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve 
kendi menfaati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstehak 
ve tam adalet-i Rabbaniyedir. 
 Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için 
ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için 
mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki; o 
musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.” K:112 

“Ben tahmin ediyorum ki: Bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında, 
selâmet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran, yalnız hakikî ehl-i iman ve 
ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur’un 
dairesine sadakatla 2 girenlerdir. 
 Çünki bunlar, Risale-i Nur’dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, 
herşeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i 
adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i İlahiyenin 
icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve 
merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler. İşte buna 
binaen, değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini 
isteyenler, -hadsiz tecrübelerle- Risale-i Nur’un imanî ve Kur’anî derslerinde bulabilirler ve 
buluyorlar.” K:123 

“Hem siz, hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def’ettiği gibi; Risale-i Nur 
Anadolu’dan, hususan Isparta, Kastamonu’dan âfât-ı semaviye ve arziyenin def’ u ref’ine 

vesiledir. Evet Sabri’nin ±¬›¬(x D²7!ö]«V«2ö²�«x«B²,!«:öÕÕÕö]¬Q«V²"!öŒ²*«!ö@«< (11:44) âyetinden istihrac ettiği 

mana, haktır ve mutabıktır. 

                                                 
2      “Bir ameli, Allah emrettiği için yapmak ihlas, emredildiği gibi yapmak ise sadakattır. Sadakatın biri manevî, 
diğeri fiilî olarak iki ciheti vardır. Kişinin bağlandığı davaya ciddi ve kalbî samimiyeti, sadakatın manevî cihe-
tidir. Bu manevî bağlılığın fiilî tezahürü ise; bağlandığı şeyin icablarını harfiyyen ve tasarruf etmeden yerine ge-
tirmek ve fiilen sadakatını isbat etmeye çalışmaktır.” Esasat-ı Nuriye sh:52 p1 

     “Yirmi senedenberi tahribkârâne eşedd-i zulüm altında o derece ahlâk bozulmuş ve metanet ve sadakat 
kaybolmuş ki, ondan, belki de yirmiden birisine itimat edilmez. Bu acip hâlâta karşı çok fevkalâde sebat ve 
metanet ve sadakat ve hamiyet-i İslâmiye lâzımdır, yoksa akîm kalır, zarar verir.” K:90 (Esasat-ı Nuriye 
sh:55 p.2) 
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 Evet Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip, küre-i 
arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebebdir. Çünki za’f-ı imandan gelen 
tuğyan, ekser musibet-i âmmeyi celbettiği gibi; imanı fevkalâde kuvvetlendiren Risale-i Nur, 
o musibet-i âmmeyi dairesinin haricine bırakmağa rahmet-i İlahiye tarafından vesile oldu. Bu 
ehl-i dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur’a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler; 
yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilâsına uğrayacaklarını 
düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, 
onların da lüzumsuz bir halde bu derece âhiretimize karışmalarında onlara felâket getirmek 
ihtimali kavîdir.” K:131 
 “Hem böyle umumî musibetler, ekser nâsın hatasından geldiği cihetle, o insanların 
ekseri, -kısm-ı a’zamı- tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def’olur.” E:34 

“İbn-i Sem’un’dan şöyle bir söz var: °x²Z«7 «xZ«4 ¬h²6¬±H7! ¬w«2 «Ÿ«' ¯•«Ÿ«6 Çu6 Yani: Zikirden hâlî 

olan bütün sözler lehvdir, boştur.” BMs:420 
“Derece-i hararet gibi, her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü 

düşünüp, küçükteki derece-i nimeti görüp, Allah’a şükretmeli. Yoksa isti’zam ile üflense, 
şişer; merak edilse, ikileşir; kalbdeki misali, hayali hakikata inkılab eder; o da kalbi 
döver.”H:127 

 Netice: Risale-i Nurda tekrar ile geçen bu musibet bahislerinden tercihen alınan 
az bir kısmı dikkatle okunup istifade edilse, musibetleri tahfif eder ve tevekkülü artırır. 
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