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                                                Ahmak 
✓ Nefisperest, tabiatperest gayet ahmak, gayet zalimdir. S: 230 

✓ Hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden safsatacı gibi bir ahmak, yine Sâni’-i Zülcelal’in inkârına 

gitmemek gerektir!.. S: 300     

✓ Âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur. M: 57 

✓ O Vâhid-i Ehad’i kabul etmeyen, ya nihayetsiz ilahları kabul edecek veyahut ahmak Sofestaî gibi hem kendini, 

hem kâinatın vücudunu inkâr edecek. M: 229 

✓ Dünyada en büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayatiyeyi beklesin.             

M: 438 

✓ Bazı ahmakların arkasında bedbaht gafiller bulun(ur). M: 438 

✓ Küfür; ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. L: 179 

✓ Dalâletteki cehalet, ne derece ahmakane olduğunu gör, “Elhamdülillahi alâ din-il İslâm ve kemal-il iman” 

de. L: 307 

✓ Ehl-i küfrün içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen Sofestaîler, en akıllılarıdır.       

L: 315  

✓ Eğer nefis uzaklığı cihetiyle enaniyet ile Hâlıka bakıp, “Bana tesir edemez” diye bir ahmaklıkta bulunursa 

dalâlete düşer. Ms: 77 

✓ Hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden bir ahmak, yine Sâni’in inkârına gitmemelidir. N: 112 

✓ Muhabbeti adavete mağlub ettiren adam, nazar-ı hakikatta Cebel-i Uhud’u bir çakıl taşından aşağı 

derecesine indirmek kadar ahmakane hareket etmiştir. Mün: 77 

✓ O vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkâr etmek derecesinde bir ahmaklıkla, 

şu gözümüz önündeki hikmeti inkâr etmek. Sözler ( 56 ) 

✓ O hakikatı tanımayan bir echel ahmak için Cehennem azabı lâzım gelmez mi ve ayn-ı adalet olmaz mı?   

Sözler ( 99 ) 

✓ İnsan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o küllî işarat-ı Rabbaniyeye ve terbiye-i İlahiyeye karşı 

eblehane bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki: Sözler ( 174 ) 

✓ Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak, hem mağrur 

olduğundan yükünü yere bırakmıyor .Sözler ( 315 ) 

✓ Demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, Sözler ( 387 ) 

✓ Şeytan der: Bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar ve insan 

suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar ve feylesoflardan çok firavunlar var, enaniyetlerini 

okşayan mes'eleleri benden ders alıyorlar .Mektubat ( 318 ) 

✓ İhvanlarıma da tavsiyem budur ki: Zaruret-i kat'iyye olmadan, bunlarla uğraşmayınız. "Cevab-ül ahmak-is 

sükût" nev'inden, tenezzül edip onlarla konuşmayınız .Mektubat ( 361 ) 

✓ Dünyada en büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayatiyeyi beklesin.  

Mektubat ( 438 ) 

✓ Ey "sadık ahmak" ıtlakına mâsadak bîçare ülema-üs sû' veya meczub, akılsız, cahil sofiler! Mek:( 439 ) 

✓ Amma gelecek günler ise madem daha gelmemişler; içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden 

düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek, ahmaklıktır. "Yarın, öbür gün aç olacağım, susuz olacağım" diye 

bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek, ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Lem'alar ( 11 ) 

✓ O umumî kanunun rahîmane, kerimane cilvelerini cidal zannedip, "Hayat bir cidaldir" diye ahmakane 

hükmetmişsin.Lem'alar ( 117 ) 

✓ Evet o küfür; ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır.Lem'alar ( 179 ) 

✓ Ey muannid münkir! Senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhali birden kabul etmeyi, bir 

derece hükmediyorsun.Lem'alar ( 180 ) 

✓ Ve tabiatı mûcid zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar "mütefennin ve akıllıyız" diye dava ettikleri 

halde, akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni' ve hiçbir cihetle mümkün olmayan bir hurafeyi 

kendilerine meslek ittihaz ettiklerini gör, gül ve tükür! Lem'alar ( 183 ) 

✓ Ey ahmak-ul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak! Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak; 

zerrattan, seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret 

ettikleri bir Sâni'-i Zülcelal'i gör..Lem'alar ( 185 ) 

✓ Ahmaklıklarından diyorlar: "Yoktan var olmaz, var da yok olmaz" deyip, bu bâtıl ve hata düsturu, Kadîr-i 

Mutlak'a teşmil etmek istiyorlar.Lem'alar ( 194 ) 

✓ Ve dalaletteki cehalet, ne derece ahmakane olduğunu gör, "Elhamdülillahi alâ din-il İslâm ve kemal-il iman" 

de.Lem'alar ( 307 ) 



✓ Ehl-i küfrün içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen Sofestaîler, en 

akıllılarıdır.Lem'alar ( 315 ) 

✓ "Tabiat" namını verip, eşyanın icadını ona tahmil ederek, öylece ahmakane bir bâtıl yola girerler ki, 

ahmaklığın müntehasında en büyük ahmaklık nişanını göğüslerine kendi elleriyle takarlar.Lem'alar ( 407 ) 

✓ Sonra, o hakikatı tanımayan bir echel ahmak için Cehennem azabı lâzım gelmez mi ve ayn-ı adalet olmaz mı? 

Şualar ( 185 ) 

✓ İşte bu kat'î hakikata binaen binler feylesofların muhalif fikirleri, böyle imanî mes'elelerde birtek muhbir-i 

sadıka karşı hiçbir şübhe hattâ vesvese vermemek lâzım iken, yüzyirmi bin isbat edici ehl-i ihtisas ve muhbir-i 

sadıkın ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mütehassıs ehl-i hakikat ve ashab-ı tahkikin ittifak ettikleri erkân-ı 

imaniyede; aklı gözüne inmiş, kalbsiz, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç feylesofun inkârlarıyla 

şübheye düşmenin ne kadar ahmaklık ve divanelik olduğunu kıyas ediniz. Ş:( 213 ) 

✓ Fakat o zındıktan ders alan münafıklar, yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeğe, aptal 

çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle, Şualar ( 253 ) 

✓ Dünyada en büyük ahmak odur ki; dinsiz serserilerden terakkiyi ve saadet-i hayatiyeyi beklesin. Böyle 

ahmaklardan mühim bir mevkiyi işgal eden birisi demiş ki: "Biz Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa top 

tüfenk diye diye ileri gitti." 

✓ "Cevab-ül ahmak-is sükût" kaidesince böylelere karşı cevab, sükûttur. Fakat bazı ahmakların arkasında 

bedbaht gafiller de bulunduğundan deriz ki:Şualar ( 439 ) 

✓ İşte kâinatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen, ne derece sağır ve 

ahmak ve câni olduğunu elbette anladınız.Şualar ( 603 ) 

✓ Buna binaen, meşhur Hebenneka gibi ahmaklaşan M.N:( 14 ) 

✓ Acaba o kâfir münkir, kalbinde böyle bir küfrü taşımakla, akıl ve zekâ iddiasında bulunması kadar bir 

ahmaklık var mıdır? Mesnevi-i Nuriye ( 34 ) 

✓ Fakat, bazı insan pek nankördür ki; bütün mevcudat, sıdkına ve hak olduğuna delalet ettiği o Mâlik-ül 

Mülk'ün sözlerini tasdik etmez, kendi hezeyanına ve ahmaklığına itimad eder. Mesnevi-i Nuriye ( 46 ) 

✓ "Bana tesir edemez" diye bir ahmaklıkta bulunursa dalalete düşer .Mesnevi-i Nuriye ( 77 ) 

✓ Ey ahmak nokta-i sevda! Hâlıkın ef'ali sana nâzır değildir. Ancak Ona bakar. Kâinatı senin hendesen üzerine 

yapmış değildir. Ve seni hilkat-ı âlemde şahid tutmamıştır .Mesnevi-i Nuriye ( 77 ) 

✓ İ'lem ey gafletli, sağır ve kör olarak, zulmetler içinde esbaba ibadet eden ahmaklar! Mesnevi-i Nuriye ( 92 ) 

✓ Ne câniyane ve ahmakane bir ruhtur ki, üflemekle bu güneşi söndürmek düşünürler .Barla Lahikası ( 128 ) 

✓ Şahsımı menba' zannedip beni çürütmekle, Risale-i Nur sukut edecek gibi ahmakane bir zan ile şahsıma 

tecavüz oluyor. Emirdağ Lahikası-1 ( 127 ) 

 


